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Құрметті ардагерлер!
Қадірлі қариялар!

Сіздерді Халықаралық Қарттар күні мерекесімен шын жүректен құттық-
таймын.  Бұл мереке аға ұрпақ өкілдерінің қоғам өміріне қосқан үлесіне шынайы
ризашылық білдіретін және қалтқысыз қамқорлық көрсететін күн.
Дана халқымыздың өмірінде ақылгөй, парасатты ақсақалдардың ақылы мен

шешімі ежелден зор маңызға ие болған. Қарттарға қамқорлық – біздің халқы-
мыздың санасына  терең сіңген қасиет. Мемлекет басшысының бастамасымен
жүргізіліп жатқан реформалар да халықтың әл–ауқаты мен әлеуметтік жағдайын
көтеру болып табылады.
Үлкенді сыйлау, оларға құрмет көрсету – ата-бабадан келе жатқан салтымыз.

Сіздердің өмірлік тәжірибелеріңіз бен ақыл-кеңестеріңіз, тәлім-тағылым-
дарыңыздың орны біз үшін бөлек. Себебі, еліміздің өсіп-өркендеуіне әрқайсы-
ларыңыздың қосқан үлестеріңіз бен еңбектеріңіз ерен. Талай жасты тәрбиелеп,
ізбасарларыңызды өсірдіңіздер. Бүгін, еңбектеріңіздің зейнетін көріп отырған
шақта да Сіздер ұрпақтарыңызға игілік пен ізгіліктің, пайым мен парасаттың
үлгісін танытудан жалыққан емессіздер.
Қарттары бар ел - бақытты ел, байыпты ел. Қай кезде де, небір сын сағатта

да халқына сүйеу, жұртына қамқор болатын қарттарымыз аман жүрсін,
ұрпағының қуанышына бөленсін!

Қадірлі қариялар!
Өскелең ұрпақ үшін жасаған бар жақсылықтарыңыз үшін ризашылық білдіре

отырып, егде тартқан жастарыңыз еңселеріңізді түсірмей, өмірлік күш-
қуаттарыңыз ұзағынан болсын! Сіздерге зор денсаулық, көтеріңкі көңіл-күй,
отбасыларыңыз бен замандастарыңыздың арасында атап өтетін мереке күндері
көп болсын деп тілеймін!
Қазақ «Қариясы бар ел – қазынасы бар ел» дейді. Қарияларымызды

құрметтеп, ардақтау – біз үшін парыз. «Үлкенге – құрмет, кішіге – ізет» ете
білген, бізге тағылымды жол көрсеткен аға ұрпақтың берген тәрбиесі мен тәлімі
мол. Ақыл-кеңестің, үлгі-өнегенің сарқылмас кенішіндей болған қарттарымыз
сіздер, аман-есен жүргейсіздер! Сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр,
шаңырақтарыңызға құт-береке тілеймін. Балаларыңыз бен немере-шөбере-
леріңіздің ортасында бақуатты өмір кешіп, әрдайым ел құрметіне бөлене беріңіз-
дер. Шаңырақтарыңыздан шаттық, отбасыларыңыздан құт-береке кетпесін!

Мереке құтты болсын!
Құрметпен,  Ойыл ауданының әкімі А.Қ.Қазыбаев

Құрметті ұстаздар!
Қадірлі педагогтар!

Жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беріп, болашағына бағыт беретін
ардақты тұлғаларды біз мұғалім деп атаймыз. Мұғалім мектептің жүрегі, 
шәкірттің шырағын жағушы жалын иесі. Елімізде қазан айының бірінші жексенбісі
ұстаздар күні ретінде мерекеленіп келеді. Ендеше, Сіздерді төл
мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын!

«Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға» – демекші, ұстаздық мәртебелі
мамандық десек жалған айтпаған боламыз. Себебі хан да, қарапайым адам да
мұғалім мектебінен өтіп, өмірге жолдама алады.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы Тамыз кеңесінде ұстаз

әрқашан ілім мен ізгілікті алға қоятын тұлға екендігін атап өтті. Сонымен қатар,
осы жиында Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы: «Мұғалімнің еңбегін лайықты
бағалау – өте маңызды. Тарихы терең дәстүр сабақтастығы ұлттық тәрбие
арқылы беріледі» -деп, ұстаздардың жалақысын 4 жылда 2 есе көтеруді
тапсырды.
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мәртебелі мамандық иелеріне

деген ықыласы ерекше, оның бір сөзінде:  «Болашақта еңбек етіп, өмір
сүретіндер – бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе,
Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр» -
дегенін баршамыз жақсы білеміз.
Мұғалімге құрмет көрсету арқылы біз білімді терең меңгеріп, ғылымды игеруге

жол ашамыз. Адамшылық қалыбымызды түзеп,  арман-мұратымызға асықпай
жетеміз. Осы орайда, әл-Фарабидің «Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың
қас жауы» - деген сөзі ойға оралады, әрі білім мен тәрбие адамзаттың негізгі
құралы екенін еске салады.
Қазақ даласында алғашқы мектеп ашып, ағартушылық жасаған ұлт ұстазы

Ыбырай Алтынсарин «Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім
– мектептің жүрегі» - деп мұғалімнің қоғамдағы орны төрде екенін меңзейді.
Ал, Серке Қожамқұловтың: «Ұстаз деген ұлағатты атауды естігенде, күні бүгінге
дейін өзімді шәкірттей сезінемін» - деген сөзі бар. Бұл сөздердің растығын
әрбіріміз анық аңғарамыз.  Содан кейін әріп танытып, өмір үйреткен ұстаздарға
алғысымызды жаудырамыз. Шәкірттік шынайы ықыласымызды білдіреміз.

Ардақты ардагер ұстаздар!
Қымбатты мұғалімдер!

Баршаңызды мерейлі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын!
Сырттай қарапайым болғанымен, тарихтағы ұлы істі атқарып жүрген
жұмыстарыңызға абырой тілеймін! Біліммен баулып, биікке ұшыратын
оқушыларыңыздың оқуда озат, өмірде патриот болуына тілектеспін!
Мәртебелеріңіз асқақтап, абыройларыңыз арта берсін! Отбасыларыңызға
есендік, телегей табыс, зор денсаулық тілеймін!  Еліміздің ертеңі нұрлы, аспаны
ашық болсын!

Құрметпен,
Ойыл ауданының әкімі Асқар Қайырғалиұлы Қазыбаев

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ
АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ ҚАЗЫБАЕВТЫҢ
МҰҒАЛІМДЕР КҮНІНЕ ОРАЙ ҚҰТТЫҚТАУЫ

1 ҚАЗАН – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРТТАР КҮНІНЕ ОРАЙ
 ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ ҚАЗЫБАЕВ АСҚАР

ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫНЫҢ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫН ҚҰТТЫҚТАУЫ

Қос газеттің редакторлары кездесу
кезінде ойылдықтарды басылымға
жазылуға шақырып, ұзақ жылдар
бойы тұрақты оқырмандары мен
аталған газетке тұрақты жазылып
жүрген аудандық аурухана мен білім
бөлімінің қызметкерлеріне зор
алығысын білдіріп, алғыс хаттарын
табыстады.

- Біздің оқырмандарымыздың
көпшілігі – ауыл тұрғындары.
Сондықтан біз үшін тұрақты оқыр-
мандарымызбен кездескен әрбір сәт
қымбат. Әлемді алаңдатқан корона-
вирус індетінің салдарынан біз аудан-
дарға іссапарға шығуға уақытша
шектеу қойдық. Бірақ газеттің әрбір

2021 БАСПАСӨЗГЕ ЖАЗЫЛУ НАУҚАНЫ БАСТАЛДЫ
ӨТКЕН АПТАДА АУДАНЫМЫЗҒА ОБЛЫСЫМЫЗДЫҢ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ

БАС ГАЗЕТТЕРІ «АҚТӨБЕ» ЖӘНЕ «АКТЮБИНСКИЙ ВЕСТНИК»
ГАЗЕТТЕРІНІҢ БАС РЕДАКТОРЛАРЫ БАУЫРЖАН БАБАЖАНҰЛЫ МЕН
АЙГҮЛ МАРАТҚЫЗЫ АРНАЙЫ КЕЛДІ. БҮГІНГІ КҮНІ ЖАЗЫЛУҒА КЕҢЕС
БЕРІП ОТЫРҒАН «АҚТӨБЕ», «АКТЮБИНСКИЙ ВЕСТНИК» ГАЗЕТТЕРІ
АҚПАРАТТЫ ТҮРЛЕНДІРІП ЕМЕС, ОҚЫРМАНДАРЫНА НАҚТЫ ДЕРЕК
КӨЗІНЕН АЛЫП БЕРЕТІН, ШЫНАЙЫ, ТЕКСЕРІЛГЕН АҚПАРАТТЫ ҒАНА
ЖАРИЯЛАП КЕЛЕ ЖАТҚАН ГАЗЕТТЕР. ЖАЛПЫ ӨҢІР ӨМІРІ МЕН ТЫНЫС-
ТІРШІЛІГІ ОСЫ ГАЗЕТ БЕТТЕРІНДЕ ЖАРЫҚ КӨРУДЕ.

нөмірінде ауыл өмірі туралы жан-
жақты мәлімет беріп отыруға ты-
рысамыз, - деді өз сөздерінде «Ақтө-
бе» және «Актюбинский вестник»
газеттерінің бас редакторлары
Бауыржан Өтеулиев пен Айгүл Нұр-
кеева.
Еске салсақ, биыл қараша айында

«Ойыл» газетіне 90 жыл толады.
«Ғасырға таяу тарихы бар газеттің
90 жылдық торқалы тойын атап
өтуге болар еді. Бірақ біз корона-
вирус індетіне байланысты сақтық
шараларын естен шығармауымыз
керек», - деп барша оқырмандарды
тойға тарту ретінде аймақтың тыныс-
тіршілігінің айнасына айналған

«Ойыл» газетіне белсенді жазылуға
шақырған «Ойыл» газетінің редак-
торы Серікбай Қойбағаров қос газет-

тің ұжымына да толағай табыс тіледі.
Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,

Ойыл селосы.

Халықтан тумай, туады
кімнен алыптар

Сенсеңіз егер сенуге татыр
халық бар.

Бүгінгі мен тарихтағы орын
бір емес,

Болашақ өз бағасын берер,
анықтар, - деген Қадір ағамыздың

жыр жолдары құдды бір туған жеріне
қалтқысыз қызмет етіп, перзенттік
парызын мүлтіксіз орындап жүрген
асыл азаматтарымызға арналғандай.
Осындай қайырымды істе сөзбен
емес, іспен дәлелдеп жүрген, адам-
дық тұғырының биік белесінен орын
алатын ерекше қайырымды жан
Әнуар Бекмұхамбетов. Ол – мемлекет
және қоғам қайраткері, еңбек
а рда г е р і .  Ақ т өбе  қ ала сының
және Ойыл ауданының құрметті аза-

маты. Әрине, бұндай зор құрметке өзі-
нің еңбекқорлығы мен ізгілікке толы
қайырымды істерінің арқасында жетті
деп білеміз.
Азғантай өмір сүріп, аяулы ғұмырын

ұстаздыққа арнап, өзі қызмет еткен
мектебінің «Алтын жүрегіне» айналған
жанның бірі Шәрбану Бекмұхамбето-
ваға 2001 жылы мектебімізге есімі
берілгеннен бастап Әнуар Керейұлы
мен оның отбасы білім ошағымызға 12
миллион теңгеден астам материал-
дық көмек көрсетті. Және де жыл
сайын түлеп ұшқан мектеп түлек-
терінің оқуға түсуіне, жұмысқа орнала-
суына жағдай жасап, қолдау көрсетіп,
азаматтық парызын қалтқысыз
орындап жүрген ізгі жан.
Бұл сөзіміздің айғағы ретінде көне

мектебімізді жаңартып, жөндеу

жұмыстарына араласып, жаңа мек-
тепке құны 1 млн 800 мың теңгеге оқу
жабдықтарын және жыл сайын дәс-
түрлі үрдіске айналған Шарбану
Мырзагелдіқызын еске алу турниріне
де демеушілік танытып, жарыс жеңім-
паздарына берілетін сыйлықтар мен
мадақтама, медальдар алуына қар-
жылай көмек беріп келеді. 2009 жылы
мектеп оқушылары үшін білім байқау-
ларына жүйелі қатысуға, ауыларалық
білім алушылардың қатынасуына 2
млн 149 мың теңге тұратын УАЗ
автокөлігін сыйға тартқан болатын.
Осы жылдың жазғы маусымында
Әнуар Керейұлы отбасымен бірге
келіп, мектептің тыныс-тіршілігімен
танысып, өздері сыйға тартқан Уаз
көлігінің ескіргенін және оның өзіне 10
жылдай уақыт өткенін ескере отырып,

Жол мәселесі күрмеуі шешілмеген
күн тәртібінде тұрған тақырыптардың
бірі. Халықтың алыс жолдарға ат көлік
аман-есен жетуіне шұрық-тесік жол-
дар ауыртпалықтар әкелуде. Бір жыл
бұрын Ойыл-Қаратал тас жолы жөн-
деліп халық игілігіне берілген бола-
тын. Көп ұзамай істен шикіліктер шыға
бастады. Төселгеніне көп уақыт бол-
маса да, жолдар кедір-бұдыр, ойқы-
шойқы болып халықтың наразылығын

тудырып жатыр. Тұрғындардың  үніне
құлақ түрген «Nur Otan» партиялық
бақылау мүшелері жолдың жағдайын
өз көздерімен көріп қайтты.
Сонымен қатар Ойыл аудандық

ТҮКШ, жолаушылар көлігі және авто-
мобиль жолдары бөлімінің басшысы
Таңат Нұрымгереевтің айтуынша,
салынған жолдың бүгінгі жағдайын
толық сараптамадан өткізіп, жолдың
қалыңдығын, төселген материалдар,

МЕРЕКЕ ҚАРСАҢЫНДАҒЫ ТАРТУ
жаңа автокөлік алып беруді ұйғарған
болатын. Міне, күні кеше 25 қыркүйек
күні еліміздегі пандемиялық жағдайға
байланысты Ақтөбе қаласына бір топ
ұжым мүшелері мен қамқоршылық
кеңесі мен ата-аналар комитетінен
қонақтар шақырып, құны 6 млн теңгені
құрайтын су жаңа 10 орындық Уаз
автокөлігін сыйға тартты. Жомарт
жанның балалар үшін жасап жатқан
тартуына Ойыл аудандық мәсли-
хатының хатшысы Еркін Жиеналин
аудан халқының атынан сөз сөйлеп,
жүрекжарды тілегін жеткізсе, мектеп
директоры Роза Ұлықпанова мектепке
жанашырлық танытып, демеушілік
жасап жүрген Әнуар Керейұлына
ұжым атынан шексіз алғысын білдірді.
Бұл көлік  алдағы уақытта мектеп оқу-
шыларын ғылыми жұмыстар мен
археологиялық қазба жұмыстарын
жүргізуге, түрлі байқаулар мен сайыс-
тарға қатысу үшін қауіпсіз барып
келулеріне үлкен септігін тигізері
анық. Сонымен қатар, Әнуар Керей-
ұлы алдағы уақытта құны 7,5 млн
теңге көлемінде жасақталған
«Олимп» шағын футбол алаңын қайта
жаңартып беретінін айтып өтті.
Қазақта туған жерін, оның халқын

сүйген адам бүкіл адамзатты сүйе
алады деген қасиетті сөз бар. Әнуар
Керейұлы - жақсылыққа жаны жақын,
ғибратты ғұмырын тек қайырымды
істерге арнап, 85 жасқа келсе де,
ізгілікті ісін жалғап келе жатқан біздің
ауданымыздың, мектеп-гимназия-
мыздың мақтан тұтарлық азаматы.
Ұстаздар күні қарсаңында мектебі-
мізге осындай зор сый жасағаны үшін
Ә.Керейұлы мен оның отбасына үлкен
алғысымызды білдіре отырып, зор
денсаулық тілейміз.

Нұрсәуле ЖҰМАБЕКОВА,
Ш.Бекмұхамбетова атындағы

мектеп-гимназиясының
мұғалімі.

жолдың көлемі бәрі сапаға сәйкес.
Жолды қайтадан қалпына келтіруге
екі жылдық кепілдігін пайдалана
отырып бөлінген қаржыдан қалпына
келтіру жоспарланып отырғандығын
айтады. Бірақ  бірнеше шақырымды
құрайтын жолдың біраз бөлігі бір жыл
өтпей-ақ қайтадан жөндеуді қажет
ететіндігін айқын көруге болады.
Дегенмен жол ауыл тұрғындарының
қатынас көліктеріне арналып салын-

ғандықтан ауыр жүк машиналарының
жүруі де жолдың аз уақыт ішінде
бүлінуіне әкеліп отыр. Яғни, ауыр жүк
машинасының жиі қатынау салда-
рынан да жолдың сапасы төмендей
бастаған. Осы аталған мәселелердің
оң шешімін табуын сұраған тұрғындар
«алдағы қыс, көктем айларында
жолдың машақатын тартпасақ екен»
- дейді.

Венера АСҚАРҚЫЗЫ.

ЖОЛ АЗАБЫН ЖҮРГЕН БІЛЕДІ!
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3сентября 2020 года                               № 448                                       с.Уил
Об определении специализированных мест для организации и проведения

мирных собраний, порядка использования специализированных мест для орга-
низации и проведения мирных собраний, норм их предельной заполняемости,
а также требований к материально-техническому и организационному
обеспечению специализированных мест для организации и проведения мирных
собраний, границ прилегающих территорий, в которых запрещено проведение
пикетирования в Уилском районе
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001

года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике
Казахстан», статьями 8 и 9 Закона Республики Казахстан от 25 мая 2020 года
«О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике
Казахстан», маслихатУилского районаРЕШИЛ:

 1. Определить специализированные места для организации и проведения
мирных собраний в Уилском районе, порядок использования специа-
лизированных мест для организации и проведения мирных собраний, нормы
их предельной заполняемости, а также требования к материально-техническому
и организационному обеспечению специализированных мест, согласно
приложению 1 к настоящему решению.

2. Определить границы прилегающих территорий, в которых запрещено
проведение пикетирования в Уилском районе согласно приложению 2 к
настоящему решению.

3. Государственному учреждению «Аппарат Уилского районного маслихата»
в установленном законодательством порядке обеспечить государственную
регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской
области;

4. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального
опубликования.
Председатель сессии Уилского районного маслихата Б. Жумырбаев
Секретарь Уилского районного маслихата Е. Жиеналин

3 қыркүйек 2020 жыл                      № 448                                Ойыл селосы
Ойыл ауданында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы

орындарды, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы
орындарды пайдалану тәртібін, олардың шекті толу нормаларын, сондай-ақ
бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды
материалдық-техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге
қойылатын талаптарды, пикеттеуді өткізуге тыйым салынған іргелес
аумақтардың шекараларын айқындау туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 6-бабына, Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 25
мамырдағы «Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру
және өткізу тәртібі туралы» Заңының 8 және 9-баптарына сәйкес, Ойыл аудандық
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

 1. Ойыл ауданында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін
арнайы орындар, бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы
орындарды пайдалану тәртібі, олардың шекті толу нормалары, сондай-ақ бейбіт
жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды материалдық-
техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етуге қойылатын талаптары
осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес айқындалсын.

2. Пикеттеуді өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекаралары осы
шешімнің 2 қосымшасына сәйкес айқындалсын.

3. «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі
заңнамада белгіленген тәртіппен осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет
департаментінде мемлекеттік тіркеуді;,

4. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа
енгізіледі.
Ойыл аудандық мәслихатының сессия төрағасы Б. Жумырбаев
Ойыл аудандық мәслихатының хатшысы Е. Жиеналин

БЕЙБІТ ЖИНАЛЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ҮШІН
АРНАЙЫ ОРЫНДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ

1. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындарды
пайдаланудың осы тәртібі (бұдан әрі - Тәртіп) Қазақстан Республикасының 2020
жылғы 25 мамырдағы «Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды
ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» Заңы (әрі қарай - Заң) негізінде
әзірленді және бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы
орындарды пайдалану тәртібін айқындайды.

 2. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы орындар
жалпыға ортақ пайдаланылатын орын болып табылады және бейбіт жиналыстар
өткізу үшін Ойыл ауданының жергілікті өкілді органымен айқындалды.
Бейбіт жиналыстарды өткізуге арналған арнайы орындарда - сипатына қарай

бейбіт, күш қолданылмайтын және қаруланбайтын, мемлекеттік қауіпсіздік,
қоғамдық тәртіп, денсаулық сақтау, халықтың имандылығын, басқа адамдардың
құқықтары мен бостандықтарын қорғау мүдделеріне қатер төндірмейтін жария
ісшаралар өткізіледі.
Бейбіт жиналыстарды өткізуге арналған арнайы орындарда қолданыстағы

Заңды бұза отырып, жиналыс, митинг, демонстрация, шеру және пикеттеу
өткізуге тыйым салынады.
Төтенше, соғыс жағдайы немесе терроризмге қарсы операцияның құқықтық

режимі енгізілген кезде олардың қолданылу кезеңінде бейбіт жиналыстар
өткізуге «Төтенше жағдай туралы», «Соғыс жағдайы туралы» және
«Терроризмге қарсы іс- қимыл туралы» Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген тәртіппен тыйым салынуы немесе шектеу қойылуы
мүмкін.
Бейбіт жиналыстарды бейбіт жиналыстар өткізілетін күні жергілікті уақыты

бойынша сағат 9-дан ерте бастауға және сағат 20-дан кеш аяқтауға болмайды.
Осы Тәртіппен реттелмейген қатынастар Қазақстан Республикасының

қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕСТ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МИРНЫХ СОБРАНИЙ

1. Настоящий порядок использования специализированных мест для
организации и проведения мирных собраний (далее - Порядок) разработан на
основании Закона Республики Казахстан от 25 мая 2020 года «О порядке
организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» и
определяет порядок использования специализированных мест для организации
и проведения мирных собраний (далее - Закон).

2. Специализированные места для организации и проведения мирных
собраний являются местами общего пользования и определены местным
представительным органом Уилского района для проведения мирных собраний.
В специализированных местах для проведения мирных собраний –

проводятся публичные мероприятия, являющееся по своему характеру
мирными, ненасильственными и невооруженными, не создающими угрозу
интересам государственной безопасности, общественного порядка, охраны
здоровья, защиты нравственности населения, прав и свобод других лиц.
В специализированных местах для проведения мирных собраний

запрещается проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирования в нарушение действующего Закона.

 При введении чрезвычайного, военного положения или правового режима
антитеррористической операции на период их действия проведение мирных
собраний может быть запрещено или ограничено в порядке, установленном
Законами Республики Казахстан «О чрезвычайном положении», «О военном
положении» и «О противодействии терроризму».
Мирные собрания в специализированных местах не могут начинаться ранее

9 часов и заканчиваться позднее 20 часов по местному времени в день
проведения мирных собраний.
Отношения нерегулируемые настоящим Порядком регулируются в

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Ақтөбе облыстық Әділет департаментінде
2020 жылғы 14 қыркүйектегі № 7407 болып тіркелді

Зарегистрирован в Актюбинского областного
Департамента юстиции   14сентября  2020 года за № 7407

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

2020 жылғы 3 қыркүйегі № 448
Ойыл ауданық мәслихатының шешіміне 1 қосымша

Приложение 1 к решению Уилского
районного маслихата от 3 сентября 2020 года № 448

ОЙЫЛ АУДАНЫНДА БЕЙБІТ ЖИНАЛЫСТАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ
ӨТКІЗУ ҮШІН АРНАЙЫ ОРЫНДАР, ОЛАРДЫҢ ШЕКТІ ТОЛУ НОРМАЛАРЫ,

МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАРЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕСТА, НОРМЫ ИХ ПРЕДЕЛЬНОЙ
ЗАПОЛНЯЕМОСТИ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МИРНЫХ СОБРАНИЙ
В УИЛСКОМ РАЙОНЕ

1. Жиналыстар, митингілер, пикеттеу ұйымдастыру және өткізу үшін: 1. Для организации и проведения собраний, митингов, пикетирования:

№ Арнайы орындар Материалдық-техникалық
жабдықтау

Олардың шекті
толу нормасы

1.1 - жасанды жарықтандыру;
- электр энергиясын қосуға арнал-
ған нүкте;
- бейнебақылау және бейнетіркеу
камералары;
- санитарлық нормалар мен ереже-
лердің сақталуын қамтамасыз ете-
тін жабдық (қоқыс үшін жәшіктері);
- арнайы техникаға, өрт техни-
касына, құтқару және медициналық
қызметтеріне арналған кіру және
шығу үшін өту жолдары

«Даңқ» саябағы
(Ойыл ауданы,
Ойыл ауылы,
Б .Жолмырзаев
көшесі №46А)

200 адамнан
артық емес

2. Демонстрациялар, шерулер ұйымдастыру және өткізу үшін:

№ Арнайы орындар Материалдық-техникалық
жабдықтау

Олардың шекті
толу нормасы

2.1 Желтоқсан көше-
сінен бастап,
И . Қ ұ р м а н о в
көшесі бойымен,
Б .Жолмырзаев
көшесіне дейін

Маршруттың ұзақтығы 1,3 кило-
метрді құрайды.
- көше жарықтандырылған;
- бейнебақылау және бейнетіркеу
камералары;
- санитарлық нормалар мен ереже-
лердің сақталуын қамтамасыз ете-
тін жабдық (қоқыс үшін жәшіктері);
- арнайы техникаға, өрт техни-
касына, құтқару және медициналық
қызметтеріне арналған кіру және
шығу үшін өту жолдары.

200 адамнан
артық емес

№ Специализи-
рованное место

Материально-техническое
оснащение

Норма их преде-
льной

наполняемости
1.1 - искусственное освещение;

- точка для подключения электро-
энергии;
- камера видеонаблюдения и
видеофиксации;
- оборудование, позволяющее обес-
печить соблюдение санитарных норм
и правил (урны для мусора); - парковка;
- подъезды и выезды для специаль-
ной техники, пожарной техники,
спасательных и медицинских служб.

Парк «Даңқ»
(Уилский район
пос. Уил, ул.
Б . Ж о л -
м ы р з а е в а
№46А)

не более 200
человек

2. Для организации и проведения демонстраций, шествий:

№

2.1 От улицы Жел-
токсана по ул.
И.Курманова до
у л и ц ы
Б.Жолмырзаева

протяженность маршрута состав-
ляет 1,3 километр;

- имеется уличное освещение;
- камера видеонаблюдения и

видеофиксации;
- оборудование, позволяющее

обеспечить соблюдение санитарных
норм и правил (урны для мусора);

- подъезды и выезды для спе-
циальной техники, пожарной техники,
спасательных и медицинских служб

не более 200
человек

Специализи-
рованное место

Материально-техническое
оснащение

Норма их преде-
льной

наполняемости

ОЙЫЛ АУДАНЫНДАҒЫ ПИКЕТТЕУДІ ӨТКІЗУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН
ІРГЕЛЕС АУМАҚТАРДЫҢ ШЕКАРАЛАРЫ

Пикеттеуді өткізуге тыйым салынған іргелес аумақтардың шекаралары
айқындалсын:
1.  жаппай жерлеу орындарында;
2. су, әуе және автомобиль көлігі объектілерінде және оларға іргелес жатқан

аумақтардың шекарасы – 100 метр;
3. мемлекеттің қорғаныс қабілетін, қауіпсіздігін және халықтың тыныс-

тіршілігін қамтамасыз ететін ұйымдарға іргелес жатқан аумақтардың шекарасы
– 400 метр;

4. қауіпті өндірістік объектілерге және пайдалануы арнайы қауіпсіздік
техникасы қағидаларын сақтауды талап ететін өзге де объектілерге іргелес
жатқан аумақтардың шекарасы – 100 метр;

5. магистральдық теміржол желілерінде, магистральдық құбыржолдарда,
ұлттық электр желісінде, магистральдық байланыс желілерінде және оларға
іргелес жатқан аумақтардың шекарасы – 100 метр.

ГРАНИЦЫ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, В КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНО
ПРОВЕДЕНИЕ ПИКЕТИРОВАНИЯ В УИЛСКОМ РАЙОНЕ

Определить следующие границы прилегающих территорий, в которых
запрещено проведение пикетирования:
1. в местах массовых захоронений;
2. границы прилегающих территорий к объектам водного, воздушного и

автомобильного транспорта – 100 метров;
3. границы прилегающих территорий к организациям, обеспечивающим

обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность
населения – 400 метров;

4. границы прилегающих территорий к опасным производственным объектам
и иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных
правил техники безопасности - 100 метров;

5. границы прилегающих территорий к магистральным железнодорожным
сетям, магистральным трубопроводам, национальной электрической сети,
магистральным линиям связи – 100 метров.

Ойыл аудандық мәслихатының 2020 жылғы
«3» қыркүйектегі № 448 шешіміне  2 қосымша

Приложение 2 к решению Уилского
районного маслихата от «3» сентября  2020

Қазақтың классикалық поэзиясы-
ның асқар шыңы болып саналатын-
Абайдың мұрасы мол.  Абай, менің
ойымша, ақын ретінде емес, одан гөрі
ойшыл философ ретінде  қазақ хал-
қын өзіне тартатын секілді. Мораль-
дық - философиялық, қоғамдық-
саяси және кейіптік - сатиралық ой
толғаулары болып табылатын « Қара
сөздері» маңызды орын алады. Бұл
ақынның көп жылғы ой-толғаны-
сының, мазасыз көңіл-күй кешуінің
және азаматтық жанайқайының
жемісі.Шығарманың стилистикалық
мұқият өңделуі, бейнелі тілі, ақынның
ағынан жарылуы, оның адамгершілігі,
биікке талпынысы, кемеңгерлігі «Қара
сөзді» адамзат тарихындағы ғаламат
әдеби ескерткіштерінің қатарына
қойып отыр.
Абай өзінің «Қара сөздерінде»

адамдық ар - ожданға кір келтіретін
кемшіліктерден арылып, ең алдымен
рухани өркениетке ұмтылуға, білім
арттыру жолына түсуге және өз хал-
қының ғана емес, басқа халықтардың
да өнері мен кәсібін үйренуге шақыра
отырып, мұның бәрі тәуелсіздікке
жетудің бірден- бір дұрыс жолы екенін
атап көрсетті. Тоқсан ауыз сөздің
тобықтай түйіні, қазақ ұлтының тірлігін
еш бүркеусіз толықтай сипаттаған.
Осы қара сөздерді оқыған әрбір қазақ
баласы одан бірталай ой алады,
себебі бұл сөздер түбі жоқ терең ойға
жетелейді. Тіпті, кейде өзім Абайдың
қара сөздерін оқығанда, сөзбен
жеткізе алмайтын бір тұңғиық ойға
батам. Сонда Абайдың жазған әрбір
сөзінің қасиеті осында екенін түсінем.
Міне, енді өзімді осындай ойларға

жетелеген қырқыншы қара сөздеріне
тоқтала кетсем. Қырқыншы сөзінде
Абай пендешілік түрлерін, оның
себептерін тізіп береді. Бұл сөзін ол
өз замандастарына қойылған сұрақ
түрінде жазған. Сұрақ бере отырып
ойланту, сол заманның келеңсіз
көріністеріне философиялық астар
беру мақсатын ұстанған.Абайды
қатты қинаған мәселе: қалай қазақты
бұрынғы мемлекеттік ұлт қалпына
келтіру болды. Ол оның жолын іздеді.
Сынады, мысқылдады, білімге шақыр-
ды. Абай бұл қара сөзінде, біздің,
қазақ ұлтының кемшіліктерін ойлап,
толғанып, себебінің не екеніне көзі
жетпей мұңын шертеді. «Біздің қазақ-
тың өлген кісісінде жаманы жоқ, тірі
кісісінің жамандаудан аманы жоқ
болатұғыны қалай?» деген сөздерінен
көп пенденің осы өмірде қолдағы заты
тұрмақ, жанындағы адамның қадірін
білмей қалатынын айтқысы келгені
анық. Тірі кезінде туыс-туғаны болсын,
жора-жолдасы болсын, жақсылық-
тарын мойындағысы келмей, керісін-
ше аз ғана кемшілігін немесе қателігін
ұлғайтып айтатын адамдар, қысқасы,
түймедейді түйедей қылатындар, неге
ғана сол жақындарынан айрылғанда
ғана тәубесіне келетінін түсінбейсіз.
Мүмкін ажал мәңгілікке оларды
айырғаннан ба, әлде алысатын адам-
дары жоқ боп, көңілдері құлазығаннан
ба деп те ойлайсыз. Бірақ бұл істі, өз
басым, толығымен жаман жаққа қарай
ойлау да дұрыс болмас деп ойлай-
мын. Себебі, біз, қазақ халқы әруақ-
тың барына сенетін, соларға арнап
жұма сайын құран оқытып, жеті шел-
пегімізді пісіріп, шаңырағымызда май
ісін шығаратын ұлтпыз. Осындай
сенім-нанымы бар ұлт әрине әруақты
сыйлайды. «Өлінің әруағы риза бол-
сын» деген сөзді де ересек адамдар-
дан жиі естейміз. Қайтқан адамдар
туралы сындар айтыла бастаса, қарт
кісілердің «өлі адамның құлағына
тыныштық берсеңші» деп ұрсып
тастайтынын да жиі кездестіреміз.
Сонда бұл қорыққандық емес, қазақ
ұлтының санасында, көңілінің түбінде
әруақтарға деген сыйластық жатыр.
Тірі кезінде көмегін бере алмаса да,
қайтқаннан соң тым құрыса әруағын
риза қылуды парыз санайды. Бұның
өзі өзге ұлтта кездеспейтін ақ көңілдік,
кең пейілдік деп ойлаймын. «Біреудің
ағайыны торқалы той, топырақты
өлімде, адалдық берекеде алысуға
табылмай, барымта алалық, ұрлалық
десе, табыла қоятыны қалай?» деген
жолдарында кей адамдардың басы-
ңызды бұлт шалса, табылмайтын, ал
күн түссе, жаныңыздан кетпейтін
жаман қылықтары бар екендігін
айтады. Қысқасы, бар болса, көре
алмайды, жоқ болса бере алмай-
тындардың өзі. Бұндай жағдай, тек
сол кезде емес, қазір тіптен жиі кез-
десетін жайлардың бірі болып кетті.
Әрине, осындай қара басының қамын
ойлап, тек қана сізден алсам,тапсам
деп тұратын адамдар санының артып
кеткені өкінішті-ақ. Сірә, ондай адам-
дар басқаларды надан санап, өздерін
ғана ақылды санайтындар шығар.
Бірақ олай өзін-өзі алдаумен, айла-
ларды қалай жүзеге асырсам екен
деп, әрбір күнін текке кетіретін адам-
дар, сырт көзден қарағанда қанша-
лықты бейшара, мүсәпір көрінетінін
сезбейтін де шығар. Бұндайларға не

дейміз, тек бір қолдың бес саусағы
бірдей емес деп қана айта аламыз. Ал
Абайдың «Көп кісі досым жетілсе екен
демейді, егерде жетілсе, бағанағы
досына бір бітімі жоқ дұшпан сол
болатұғыны қалай?» деген сөздерін
оқығанда, жүрегіме қатты әсер етті.
Шынымен де, қазір ойлап қарасақ,
өмірде сізге адал болатын дос табу
қиынның қиыны. Қазіргі достар, басы-
ңызда қиыншылық болса, өтіріктен
жұбатып,досыңыз болған-сиды. Нақ-
тап келгенде, егер бір қуанышыңыз
болса, бірге қуанудың орнына, білме-
генсіп, естімегенсіп тұрып алады.
Сонда бұл өмірде шын достық бар ма
деген сұрақ туады. Айналаға қара-
саңыз, бәрі әйтеуір бір мақсатпен сізге
жақындап, дос болған шұрай таны-
тады. Бірақ, бәріміз де адам болған-
дықтан, жүрегіміз ылғи да ондай
жалғандықты сезіп тұрады. Менің
түсінбейтінім, адамдар неге осы
қамшының сабындай қысқа өмірінде
біреуге жағымсумен немесе біреу
асып кетті деп етегінен тартумен
алтындай асыл уақытын босқа
жібереді?! Менің ойымша, маңайдағы
адамдардың сізден бірінші жоғары
тұруы ешқандай да жаман нәрсе
емес, керісінше, олар сол адамдарға
қарап, дәл сондай болуға тырысатын
ой туғызушы күш болады ғой. Жақсы
ортада өмір сүрудің ешқандай да
зияны жоқ қой. Өкінішке орай, былай
ойлайтын адамдардың саны шамалы-
ақ. Біреуді көреалмаушылық, іштар-
лық ылғи да ақылмен ойлаудан асып
кетеді. Тағы бір қатты ойландырған
сөзі мынау – «Қазақтың шын сөзге
нанбай, құлақ та қоймай, тыңдауға
қолы да тимей, пәлелі сөзге, өтірікке
сүттей ұйып, бар шаруасы судай ақса
да, соны әбден естіп ұқпай тынбай-
тұғыны қалай?». Бұл енді әрбір қазақ-
тың бойында болатын демей-ақ
қояйық, уақытша болса да бойында
бір мезгіл оянатын жаман қасиет. Бір
жағынан, қазақ ұлтының шындыққа
қарағанда өтірік сөз тыңдауға үйір
болуының себебі сол заманның тұр-
мыс тіршілігінің қиындығы болса
керек. Халық ішінде байларға қара-
ғанда, сіңірі шыққан кедей, күйсіз
қараңғы адамдар үлесі көп болды.
Олар өздерін бір мезгіл болса да,
жақсы сезіну мақсатымен, өздерін-
өздері жұбату мақсатымен өтірік
сөздерге сенгісі келген шығар. Бір
сәтке болса да, өздеріндей қиындығы
жоқ, ал олардың тұмыс-тіршілігіне
жете алмайтын адамдарда да
кемшілік бар,қайғы-мұңы бар деп,
оған қарағанда өздерінің күйбелең
тіршілігіне тәуба қылып, жұбанып өмір
сүрген. Ал екінші жағынан, қазақ
халқының тұрмысында қоғамдық
көзқарастар басты орында тұрады.
Оған қоса, өзіміз сын айтқыш ұлтпыз.
Сондықтан біреу туралы әңгіме
қозғалып жатса, әсіресе кемшіліктері
туралы болса, қолдағы жұмысқа
қарамай, оны тыңдауды жөн көре-
тініміз қанымызда бар. Оны мойындау
керек. Қай азамзат баласында кем-
шілік жоқ деп айталасыз?! Бірақ сол
кемшіліктерге қарағанда өзіміздің
басқа жақсы мінез-құлықтарымызды
одан ары дамытсақ, мүмкін сол
кездегі қоғам болсын, қазіргі кездегі
қоғам болсын анағұрлым жақсырақ
болар ма екен!
Қорытындылай келе , біз ұлы

ақынымыз Абай Құнанбайұлының
дәуірінде айтып кеткен сөздерінің әлі
күнге дейін өмірімізге қажеттілігін
ұғындық. Оның адамгершілікке бау-
лыған, тәрбиеге негізделген қара
сөздері арқылы рухани азық алдық,
адамдық сипатта бой түзеуге тырыс-
тық . Демек, бұл – ақынның халықпен
бірге жасағандығы. Абай өзінің
қарасөздерін жазудағы мақсатын
бірінші сөзінде былай баяндайды:

«Ақыры ойладым. Осы ойыма
кірген нәрселерді қағазға жаза
берейін, ақ қағаз бен қара сияны
ермек қылайын, кімде-кім ішінен
керекті сөз тапса, жазып алсын, я
оқысын керегі жоқ десе, өз сөзім
өзімдікі дедім де, ақыры, осыған бел
байладым. Енді мұнан басқа ешбір
жұмысым жоқ». Бұл - ел қамын
ойлаған ұлы ойшылдың өмір, қоғам,
тіршілік, философиялық ой қарым-
қатынас жөніндегі көзқарастың
жиытығы, философиялық ой топ-
шылауы. Ұлы ойшыдың ғақмиясын,
ақыл- кеңестер деп ұғынған жөн. Абай
қара сөздерінднгі құдіретті болашақ
жас жеткіншекерге өзіміздің сана-
мызға ұялатып, әрі оны өміріміздің
ұстанымымызға айналдыра білсек,
кәділі іс тындырған болар едік. Ақын
мұрасы – халықтың сарқылмас
қазынасы . Иә,Абай поэзиясы –
өзгеше өлең, өзгеше өнер. Халқын
сүйген қаламгерді біз арманына
жеткен ақын десек қателеспейміз. Әр
қазақта тәлім алар ғибратты сөздер
көп болғай.

Әсем СИСЕНОВА,
Құрман орта мектебінің

9 класс оқушысы.

Солай болса да, ауданда 1-сәуірден
15-қыркүйек аралығында корановирус
инфекциясының 22-жағдайы тіркелді.
Оның ішінде індет белгілері жоқ 12-
жағдай, корановирус белгілерімен 10-
науқас тіркелді, жазылып шыққандар
саны-20. Науқастардың 17-сі Ойыл
селосында байқалса, Саралжында-2,
Қараталда-2, Коптоғайда-1 жағдай
анықталды. Бүгінгі күнге осы індетпен
ауырған адамдар тіркелуде, демек
шектеу шараларын толығымен алып
тастап, арқаны кеңге салудың реті жоқ
екені аңғарылып отыр. Сонымен қатар
қыркүйек айының 2-ші жартысынан
бастап жұқпалы респираторлы вирус-
тық  инфекциямен, тұмаудың эпиде-
миялық маусымы басталады, бұл
эпидемиялық маусым мамыр айына
дейін созылады. Тұмау ауруының
алғашқы кезеңі өте жедел өтеді.
Жасырын инкубациялық мезгілі бір-

екі күнге созылып, адамның қызуы
жоғарылайды. Тұмауға шалдыққан
адам тоңып, басы ауырады. Бір мез-
гілде адамда әлсіздік, ағзасында дел-
салдық пайда болып, басы айналады.
Бұлшық еттері ауырып, құлағы шулай-
ды. Мұрыннан жиі су ағып, тамағы
қырып жұтындырмайды. Құрғақ жөтел
пайда болады. Тұмаудың алғашқы
белгілері біліне бастаған кезде ауру
адам оқшауланып, көпшілік жинала-
тын орынға бармауы керек. Жақы-
ныңа жанашыр болуды ойлаған әр
тұрғын осы шектеулерді сақтаса ғана
қауіпті індеттің тіркелуін тоқтата
аламыз. Аурудың алдын алудың
бірден-бір жолы - тұмауға қарсы екпе
алу. Оны күзде бастаудың тиімділігі
зор. Сол себептен ауданға 1860 дана
екпе (вакцина) жеткізілді. Сатып
алынған вакцинаны тегін алатын-
дардың тізбесі түзелген. Оған меди-

цина қызметкерлері, медициналық
ұйымдарда медициналық бақылауға
алынған балалар, алты айдан асқан
көп ауыратын балалар, жүктіліктің 2-
3ші триместріндегі жүкті әйелдер,
жүрек-қан тамыр жүйесінің, тыныс алу
мүшелерінің созылмалы ауруына
шалдыққан диспансерлік есепте
тұрған адамдар жатады. Эпидемия-
лық маусым кезінде тұмаудан сақтау
үшін дәрігерлердің рұқсатымен вирус-
қа қарсы жақпамайлар (оксалин, анти-
вир т.б.) поливитаминдер, табиғи
фитонцидтер қарақат, итмұрын шай-
ларын қолдану қажет. Осы кезеңде
әлеуметтік ара қашықтықты сақтау,
науқас адамдармен қарама қатынас-
ты шектеу мен адамдар көп жинала-
тын жерлерге бармау. Сонымен қатар
маусымға сай киіну, бетперде, анти-
септикалық, дезинфекциялық құрал-
дарды пайдалану, қолды жиі жуу.
Әлбетте, ауырып ем іздегенше,
ауырмаудың жолын іздеу ләзім.

Ғ.ҚҰБАЕВ,
басқарма басшысы.

Мемлекет басшысының тапсырма-
сына сәйкес  2020 жылдың 13 тамызы-
нан бастап мемлекеттік кірістер
органдарында, жеке тұлғалар үшін
2019 жыл үшін мүлік салығы мен жер
салығын төлеу бойынша міндеттеме-
лерді қоспағанда, жеке тұлғаларға
2020 жылдың 1 қаңтарына дейінгі са-
лық кезеңдері үшін 1 сәуір 2020  жыл
жағдайына құралған мүлік салығы,
жер салығы және көлік салығы бойын-
ша есеп беттінде бар негізгі қарызды
соммаларын төлеу кезінде өсімпұл-
дарды есептен шығаруға салық ра-
қымшылығы бастау алды.
Кәзіргі таңда Қаржы министрінің

13.08.2020 жылғы №730 бұйрығымен
өсімпұлды жою ережесі бекітілді.
Осыған байланысты, жеке тұлғалар

31 желтоқсан 2020 жыл жағдайына
дейін негізгі берешек сомасын толық
төлеген жағдайда, мемлекеттік кіріс-
тер органдарымен өсімпұлды жою
жүргізіледі. Толық түсінік алу үшін
Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік
кірістер департаментіне немесе Ойыл
ауданы бойынша мемлекеттік кірістер
басқармасына жолығуға болады.

Ойыл ауданы бойынша
Мемлекеттік кірістер басқармасы.

ҚҰРМЕТТІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ
ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР!

ШЕКТЕУ ШАРАЛАРЫ НЕГЕ СОЗЫЛУДА?
ОБЛЫСТЫҢ БАС САНИТАРЛЫҚ ДӘРІГЕРІНІҢ ҚАУЛЫСЫНА САЙ ШЕКТЕУ

ШАРАЛАРЫ ЖЕҢІЛДЕТІЛІП, КӘСІПКЕРЛІК НЫСАНДАРДЫҢ ЖҰМЫС
ІСТЕУІНЕ, ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТЕРДІҢ ҚАТЫНАУЫНА РҰҚСАТ БЕРІЛДІ. БІРАҚ
КҮШЕЙТІЛГЕН КӘСІПКЕРЛІК, ӨЗГЕ ДЕ САЛАЛАРДЫҢ НЫСАНДАРЫНА
САНИТАРЛЫҚ-ДЕЗИНФЕКЦИЯЛЫҚ РЕЖИМ ТАЛАБЫН САҚТАУ ЖҮКТЕЛДІ.

АБАЙ  ҚҰНАНБАЙҰЛЫ
«ҚЫРҚЫНШЫ ҚАРА СӨЗІ».

Талдау эссе
 ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ БЕТКЕ ҰСТАР, ӨР КЕУДЕСІН СОҒЫП,

МАҚТАНА АЙТАТЫН ҰЛДАРЫНЫҢ БІРІ – АБАЙ. АБАЙДЫ
ТАНЫМАЙТЫН ҚАЗАҚ БАР МА?! ОНЫҢ АҚЫЛЫ,  ҰШҚЫР
ОЙЛАРЫ, АЙТҚАН НАҚЫЛ СӨЗДЕРІ, БІЗ, ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ ҮШІН БІР
БИІК ШЫҢ ТӘРІЗДЕС КӨРІНЕДІ. ӨЗІМІЗДІҢ АБАЙ ТУРАЛЫ
ЕСТІГЕН-БІЛГЕНДЕРІМІЗДЕН ОНЫҢ ӨЗ ЗАМАНЫНАН АСЫП
ТУҒАНДЫҒЫНА ӘБДЕН КӨЗІМІЗ ЖЕТЕДІ. НЕГЕ БҰЛАЙ АЙТАДЫ
ДЕСЕҢІЗ, АБАЙДЫҢ ӨМІРГЕ ДЕГЕН КӨЗҚАРАСЫ, ТҮСІНІГІ,
ДҮНИЕТАНЫМЫ ТУРАЛЫ ОҚЫҒАНДА СОНШАЛЫҚТЫ ТЕРЕҢ
ЕКЕНДІГІН КӨРУГЕ БОЛАДЫ. ТІПТІ, СОЛ КЕЗДЕГІ ҒЫЛЫМ МЕН
БІЛІМНЕН АЛШАҚ,ТЕК БҮГІНГІ КҮНІН ОЙЛАП, МАЛ БАСЫН САНАП
КҮН ӨТКІЗІП ЖҮРГЕН ҚАРАҢҒЫ ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ ІШІНЕН ОСЫНДАЙ
ҰЛЫ ДАНА ШЫҒАДЫ ДЕП КІМ ОЙЛАҒАН.
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Ел тағдырына алаңдап, бола-
шағы мен бүгініне тарихи кезең-
дерде қызмет етуде жастарға көп
жауапкершілік артылады. Ойыл
ауданында да жанашыр жастары-
мыз да баршылық. Солардың жігері,
табандылығы және жауапкершілігі
бізді болашаққа деген сенімді қатай-
та түседі. Сол жастардың қата-
рында қоғам белсендісі, жауапкер-
шілікпен өз қызметін атқарып жүр-
ген Медет Құлмұқановта бар .
Медет Құлмұқанов қасиетті Ойыл
жерінде туып өскен. Туған өлкенің
тарихын да, халықтың басынан
өткен қиын-қыстау кезеңдерді де
жақсы біледі. Жоғары оқу орнын
бітіріп, жұмысқа тұрғаннан бері
осы өңірді дамыту жолындағы
әртүрлі жұмыстарға ,  әсіресе ,
ауданның білім саласын дамытуда, жастар саясатын жүзеге асыруда
және мәдениет, соның ішінде аудан тарихы мен археология саласын
дамытуға белсене араласып келеді.
Бұл бағыттағы жетістіктерін аудан тұрғындары мен жастары жақсы біледі.

2007 жылы Ақтөбе қаласындағы Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік
университетінің тарих-филология факультетіне түскен уақытта бірден тарихты
тануға, зерттеуге құлшыныспен ұмтылды. Жәй ғана тарихи білімді меңгермей,
оны сезінді. Ой-санасынан жүгірту арқылы тереңде жатқан тарихты тану үшін
2008-2011 жылдар аралығында археология саласының қазба жұмыстарына
белсенділікпен қатынасты. Зерттеу жұмыстарына қызығып, тарихқа үлес қосу
үшін 2011 жылы алғашқы еңбек жолын Ақтөбе қаласында, Ақтөбе облыстық
тарих, этнография және археология орталығынан бастады. Кейін ауданға келіп,
2013 жылы Ойыл қазақ орта мектебіне тарих пәнінің мұғалімі болып орналасты.
Білім саласында қызмет ете жүріп, қоғамдық жұмысқа араласуды қолға алады.
Қоғамдық негізде 2013 жылдан бері Ойыл аудандық «Жас Отан» Жастар
қанатының бөлім басшысы болып қызмет атқарып келеді. 2014 жылы жаңа
қызмет Ойыл аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығынан
басталды. Психолог, бас кеңесші және басшы лауазымына дейін қызмет
жасады. Жастар орталығында қызмет еткен жылдары ауданның жастар саясаты
ілгері жүріп, жастардың белсенділігі күшейді, көптеген бағдарламаларға
жастардың қатысуы артты. Сол себепті, 2015 жылы Ойыл аудандық жастар
ресурстық орталығы «Үздік ресурстық орталығы» номинациясымен
марапатталды. 2016 жылдан 2019 жылға дейін Ш.Берсиев атындағы Ойыл
аудандық өнер және өлке тарихы музейінде қор сақтаушы болып жұмыс жасады.
Осы салада қызмет ете жүргенде «Жас археолог» үйірмесін қалыпастыруда
аянбай еңбек етті. Үйірме оқушылары аудандық, облыстық, республикалық
жобалар мен байқауларда үздіктер қатырынан көрінді. Музей саласында жаңа
бағытты дамытып, аудан тарихын танытуға үлес қосқаны үшін 2017-2018
жылдары аралығында екі рет «Ауданның үздік музей қызметкері» атанды. Медет
Құлмұқанов өзін қарай жетілдіруде 2019 жылдың 24 сәуірінен бастап
мемлекеттік қызметке ауысты, Ойыл аудандық ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімінде бас мамандық қызметтерін атқарды. Қазіргі таңда
Медет аудандық музейде қор сақтаушы қызметіне ауысып, музейдің қор сақтау
жүйесін қалыптастырып келеді. Жас болса да қоғамға белсенді араласып,
ауданның түрлі қызметтерінен көрінуде. Тарихты қалыптастыру ісінде үлесі
бар. Себебі, тарихқа жан ашитын адам қоғам өміріне бей-жай қарамайды,
керісінше, тарихты біле тұра ол қоғамнан алыстамайды.

    Дулат ИСАБАЕВ
    «Нұр Отан» партиясының мүшесі,

Кандидаттың сенімді өкілі

«Ұстаздық еткен жалықпас
үйретуден балаға» - дегендей, көп
жыл-дардан бері ұстаздық қызмет
атқарып келе жатқан Бақыт
Есқалиева 1967  жылы 1 қаңтарда
Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы Ойыл
селосында  қарапайым отбасында
дүниеге келген.
Бақыт сабағын үздік оқып, қоғамдық іс

- шараларға белсене араласқан.  Мектеп
бітірген соң 1984 жылы Ақтөбе
педагогика институтына түсіп, 1989
жылы үздік дипломмен бітіріп шықты.
Еңбек жолын Н.К.Крупская атындағы
Ойыл қазақ орта мектебінде
мұғалімдіктен бастады. Отбасы
жағдайына байланысты 1995  жылы
Қаракемер мектебіне жұмысқа ауысты.
Жиырма жылға тарта уақыт  мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары
қызметін атқарды. Бақыт  Мүбаракқызы өзінің еңбекқорлығы, жаңалыққа жаны
құмарлығы және жоғарғы  деңгейдегі адамгершіліг мен жауапкершілігі арқасында
2018 жылдан бастап  Қаракемер мектеп – балабақшасының директоры қызметін
атқарып келеді. Өз  ісін, мамандығын жақсы білетін лауазымды тұлға. Жылдар
бойы жинақтаған  жұмыс тәжірибесін пайдалана отырып ауылдың әлеуметтік
дамуы мен қоғамдық  өмірін өзгертуге ат салысты. «Нұр Отан» партиясының
мүшесі. Ол ауыл халқының тұрмыс жағдайын, тарихын жақсы біледі. Еңбегіне
қарай алған  марапаттары да аз емес. 2013 жылы облыстық білім
басқармасының «Үздік  ұстаз» грантын иеленсе, 2011 жылы «Тәуелсіздіктің 20
жылдығы» мерекелік  медалімен, 2016 жылы облыстық білім басқармасының,
2018 жылы Қазақстан Республикасының білім министрінің «Құрмет
грамотасымен» марапатталды.  Оқушылары талай мәрте аудандық, облыстық
сайыстарда жоғарғы нәтижелер көрсетті. Көптеген шәкірттері ауданның дамуына
өз үлестерін  қосып, басшылық жұмыстарда жүр.Өз бағдарламасында ұсынған
негізгі мәселе әріптестерінің мәртебесін көтеру бағытында жұмыстар
жүргізетініне сенімдімін. Әріптес тұлғаға туған ауылымыздың болашағын,
ертеңін жандандырады деп үміт артамын.

Гүлнар САҒИДАНОВА,
үміткердің сенімді өкілі.

Қай қоғамда болмасын шешуші
фактор - адам және жеке тұлға
болып қала бермек. Ғасырлар бойы
қалыптасқан рухани құндылық-
тарымызды, байлығымызды түген-
деу, игеру, жас ұрпақ бойына игі
қасиеттерді сіңіру - бүгінгі ұстаз-
дардың басты борышы.
Ел болашағы - білімді ұрпақта. Сон-

дықтан білім беру саласында жасалып
жатқан жаңа реформаларды жүзеге
асыру - ұстаздар қауымына ортақ іс. Бүкіл
әлемдік білім беру кеңістігіне
ұмтылыстар, қоғам дамуындағы қалып-
тасып отырған жаңа жағдайлар, тыңнан
туындаған мәселелер, өзгеріп жатқан
өмірге бейімделу қажеттігі туындап отыр.
Осыған мемлекетімізде білім беру мен
жас ұрпақты тәрбиелеуге ерекше көңіл
бөлінуде. Міне, осынау жауапкершілігі
күшті, біліммен сыналатын қазіргі кезеңде жасқанбай, қара шаңырақ Қараой
мектеп- балабақшасының үлкен ұжымын жүрексінбей басқаруды қолға алған
кешегі оқушы, бүгінгі әріптес, Абзал Майқанов үлкен жауапкершілікті мойнына
алды.

«Даңқ пен абыройға кенелуімде мен бір адамға қарыздармын, ол- ұстазым»
- деген Аристотельдің ұлы даналығын бек ұстанатын Абзал мұғалім мамандығын
таңдады. Ол басшылық еткеннен бастап, өз ұжымына тұщымды пікірлерін
ортаға салып, үлкендердің, өз ұстаздарының ақыл- кеңесіне жүгініп, қолынан
іс келетінін дәлелдеп келеді.
Елбасы, «Nur Otan» партиясының төрағасы Н.Ә.Назарбаевтың 3 қазанда

Қазақстанның партиялық-саяси даму тарихында алғаш рет өткізгелі отырған
Праймериз- партияішілік сайлауға кандидаттыққа түсіп жатқан Абзал
Сансызбайұлы өзінің қолынан іс келетінін, ел келешегіне үлес қоса алатынын,
өз бағдарламасы арқылы тағы бір дәлелдемекші.
Дана болу мақсат емес,
Дара болу тіпті де.
Байлық, мәнсап арман емес,
Халқыңа пайдалы іс істе - дегендей, еліміздің болашағын жарқын ету үшін

елімізге білімді, іскерлі, ақылды, жігерлі, жалынды, дарынды тұлғалар қызмет
ету керек.

«Мұғалімнің бүкіл мақтанышы- шәкірттерінде, өзі шашқан ұрықтарының өсіп-
өнуінде» - деген  Д.И.Менделеевтің асыл маржанына сүйене келе, Абзал
Сансызбайұлының кандидаттығына сенім арта отырып, әріптестері атынан
сәттілік тілеймін!

Сәндігүл МЫРЗАҒАЛИЕВА,
үміткердің сенімді өкілі.

«Жастардың оқу тәрбие жұмысы
түзелмей, жұрт ісі түзелмейді» -
деп Ахмет Байтұрсынұлы айткан-
дай биылғы праймеризге  қаты-
сушы,  Мейірхан Дулатұлы Набиев
1988 жылы 13 шілдеде Ойыл ауда-
нында дүниеге келіп, осы өзінің
туған  жерінде 11 жыл мектеп қа-
бырғасында білім алды. Отбасында
тұңғыш бала болғандықтан өзінің
ата анасының үлкен сенімін ақтау
үшін білім деңгейін жоғары оқу
орындарымен толықтырды.
Мейірхан өзінің мамандығын экология,

агрономия мамандығын Ақтөбе облысы
Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе
мемлекеттік университеті және Батыс
Қазақстан облысы Жәңгірхан атындағы
аграрлық техникалық университетін бітіріп сол мамандықтарды  алып шықты.
Әрбір ер азаматтың міндеті ел алдында борышын өтеп келу деп өз әскери
борышын өтеп келіп, алғашқы еңбек жолын 2008 жылы ҚР АШМ АӨК МИК
«РФД және БӘО» РММ Ойыл аудандық филиалында бастады. 2015 жылы осы
аталған мекемеде басшысы болып тағайындалды. Сол уақыттан бері өз
жұмысына үлкен жауапкершілікпен қарап, өсімдіктерді зиянкестерден қорғау
жұмыстарын қарқынды жүзеге асырып келеді. Соның нәтижесінде, 2018 жылы
III дәрежелі «Еңбек даңқы» орденімен марапатталды. Мейірхан табиғатты қорғау
әр адамның міндеті деп біледі. Өйткені кейбір өсімдіктердің жойылып бара
жатқаны да жасырын емес. Сондықтан аудан, ауыл аумағын абаттандыру, және
көркейту, көгалдандыру жұмыстарының жүргізілуіне ықпал етуді сайлауалды
бағдарламасына енгізіп отыр. Ендеше жерлестер «Адамзаттың табиғатсыз күні
жоқ, Табиғаттың оны айтар тілі жоқ» - деген ұғымды ұстанған Мейірхан
Дулатұлына дауыс беруіміз маңызды.

Руслан САМЕНОВ,
Үміткердің сенімді өкілі.

ТАБИҒАТТЫҢ ТӨЛ ЖАНАШЫРЫ

ТАРИХТЫ БІЛГЕН АДАМ
ҚОҒАМНАН АЛЫСТАМАЙДЫ

АБЗАЛ СЕНІМДІ АҚТАЙДЫ

Саға мектеп-балабақшасының ұжымы, бастауыш кәсіподақ комитеті
бастауыш сынып мұғалімі Тәтебаева Жеңіс Кәдірғалиқызына және
кәсіподақ мүшелері Тәтебаев Келдіғұл мен Тәтебаев Нұрболға бауырлары

Тәтебаев Сәттіғұл Кәдірғалиұлының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Ойыл аудандық білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі, Ойыл аудандық
білім қызметкерлері кәсіподақ ұйымы, Қарасу негізгі мектебінің ұжымы осы
мектеп директорының міндетін атқарушы Аманғалиева Ләззат
Жұмағалиқызына інісі

Еркебұланның
қайтыс болуына орай қайғысына ортақтасып, отбасына және туыстарына
көңіл айтады.

Ойыл аудандық білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі, Ойыл аудандық
білім қызметкерлері кәсіподақ ұйымы,Амангелді орта мектебінің ұжымы
осы мектептің директоры Сүндетов Жайлау Жолдығалиұлына және осы
мектептің мұғалімі Жұмағалиева Ақтоты Жұмағалиқызына бірінің балдызы,
бірінің інісі

Еркебұланның
қайтыс болуына орай қайғысына ортақтасып, отбасына және туыстарына
көңіл айтады.

ҚАРАПАЙЫМДЫЛЫҚТАН -
КЕМЕҢГЕРЛІККЕ

Қазақтың ауылын ұстайтын
осындай жігіттер. Мінсізбай ағай
ешкімге міндетсінбей жұмыс жасап
жүр . Мамандығы басқа . Бірақ ,
спортты жасынан серік еткесін
күрес десе, ішкен асын жерге қойды.
Өмірде әркімнің идеалы болады. Менің

идеалым Мінсізбай ағай. Ешкімге
жасағанын бұлданбайтын, ешкімнен
ақша сұрамай балаларды күреске
баулыған, ауылдың азаматтарын бір
мақсатқа жұмылдыра білген жігіт бүгін
елдің аманатын арқаласа, ертең сенімді
ақтайды. Алысып-жұлысып өскен ауыл
баласы үшін күрес бөтен емес. Бірақ,
Мінсізбай бәрін терең меңгеруге
тырысты.
Әрине, әке тағылымы ұстаздық жолға

жетеледі. Бірақ, күрестен қол үзе алмады. Сосын да қосымша сабақты сұрап
алды. Өзінің ағаларынан үйренгенін інілеріне көрсетті. Сөйтіп, қалай бапкер
болғанын білмей қалды?
Тоқсаныншы жылдары ауылдың азаматтарының басын қосып, балалардың

арасында жарыс өткізгенде бәріміз таңдай қақтық. Сонда, демеуші болған кім
дейсіз ғой? Біреуі марқасын берді, біреуі тоқтысын берді. Оның бәрі
ұйымдастыруға байланысты екен. Ешкімнен ақы алмай, біреудің баласы үшін
күйіп-пісіп жүретін жігітті неге қолдамаймыз?
Сол Мінсізбай Жайлыбаев «Nur otan» партиясының праймеризіне қатысып,

өзінің бағын сынап жатыр. Ағалықтық, азаматтықтың үлгісін көрсетіп жүрген
жігітке дауыс беру бәрімізге парыз. «Азамат елдің баласы». Бақ пен байлық
бәріне ортақ. Сол жолда еншімізді табу керек. Алайда, азамат ертең еншісін
еңбектен табуы керек. Мінсізбай ағай болса, бақытын күрестен іздеді. Қазір
шәкірттері әлемді бағындырып үлгерді. Осындай азаматты қалай қолдамаймыз?
Сондықтан, бәріңді «Nur otan» партиясының мүшелері Мінсізбай ағайға дауыс
беруге шақырамын. Елдің ағасы болған жаста елдің аманатын арқалауға лайық
азамат.

Нұрлыжан МҰҚАШЕВ,
Үміткердің сенімді өкілі.

МЕН БІЛЕТІН МІНСІЗБАЙ

Желтоқсан оқиғасы десек, Ләззат
пен Қайрат есімізге түседі. Бірақ сол
жап – жас аға – апаларымыз не үшін
көтеріліске шыққанын білесіздер ме?
Бірі білсе, бірі білмеуі мүмкін. Әрине
олар Қазақстан Компартиясының
бірінші хатшысы болған Қонаевтың
орнын алып, Колбинді тағайындаған
үшін Желтоқсан оқиғасы орын алды.
Міне осыдан кейін Дінмұхаммед
Қонаев қазақтың жарық жұлдызы
іспеттес.Егемендікті алғанда халқы-
ның алдына балаша қуанып шығып,
адал ойын білдірген, «Ту жығыл-
масын, Туды ұстаған ұл жығылма-
сын»- деп тәңірге сыйынып, халықпен
бірге егемендікке қуанып, келешекке
сенген. «Болашақ жастардікі, ақиқат-
тан аттауға болмайды» деген ойын
ашып айтты. Аталарымыздың өздері
бүгінгі таңда «Дінмұхаммед Қонаев-
тың кезін айтсаңшы» деп ауызда-
рынан тастамай айтып отырады. Ол
кісі ел басқарған жылдары 68 жұмыс-
шылар кенті мен 43 қола пайда
болған. Ауылшаруашылығы қарқын-
ды түрде дамыған. Ауыл адамдары
үшін малшаруашылығы маңызды рөл
атқарды.  Қонаев атамыздың кезінде
мал саны көбейген. Ол кісінің кезінде
өнеркәсіптің дамығаны бөпен әңгіме
тәрізді. Қонаев небәрі 22 жасында
елді осындай жетістіктерге жеткізді.
Қазақ өнерін жоғары бағалағыш

тұлға Дінмұхаммед Қонаевтай болу
керек. Қонаев өтірік – өсек айтқан-
дарды жек көреді. Жалған сөйлегенді
ұнатпайды.
Дінмұхаммед Қонаев Колбиннің өзі

туралы жалған сөйлеп, Мәскеуге өтірік
айтқан өресіздігі мен екіжүзділігін
кешірмей кетті. Желтоқсан оқиғасына
байланысты Қонаевты Қолбин орын-
сыз кінәлап, айыптаған болатын.
Қонаевтың үстінен арыз жазып, өзі
тасада тұрған белгілі партия қайрат-
кері кейін арыздағы айтылғандар
өтірік болып шыққанда Қонаевтан
жалынып, кешірім сұрады.  Қәзір
ойлап отырсақ барлығы ертегі сияқты.
Бірақ олай емес. Әрине, атамыздың
жарқын жүзінен, естелік суреттерден
ғана қарап, естелік әңгімелерін ғана
үлкендерімізден тыңдай аламыз.
Қазақ өнері үшін ол кісі жан – жақты
қолдау танытқан. Үлкен – үлкен өнер
ғимараттары салынған. Министрлер
кеңесінің төрағасы болғанда Қонаев
академик атағы үшін өзіне төленетін
340 сом шамасындағы ақыдан бас
тартып, ол ақшаны балалар мен жас
ғалымдарға көмектесу мақсатында
жұмсауға бұйырған болатын. Бұдан
Қонаев атамыздың жанашыр адам
екенін көре аламыз. Қонаев адамның
ішіндегісін біліп тұратын, сөзінен не
ойлайтынын тез аңғаратын зерек жан
еді. Қариялардың сөзін мұқият
тыңдап, сол бойынша кеңесіп, мәселе
шешетін көптеген естеліктер де
айтылды. Зерделігі өз алдында –есте
сақтау қабілеті аңызға айналған. Өзі
араласқан оқиғалардың жыл, ай – күні
тіпті, сағат, минутына дейін ол кісінің
есінде өле – өлгенше сақталған.
Қазақстандағы мыңдаған колхоз –
совхоздарды, жер- судың аттарын
ұмытпаған. Естігендері мен көрген-
дерін өте шебер әрі бейнелі тілмен
әңгімелейтін хас шешеннің өзі еді. Сөз
арасында әдемі әзіл айтып баурай-
тын.
Дінмұхаммед Қонаев атамыз өте

шыншыл адам болған. Сондықтан
болар қазақтың бағына біткен жарық
жұлдызға теңейтіні. Шындық үшін
шырылдаған қазақты бүгінгі ұрпақ
және келешек ұрпақ мүлдем ұмыт-

пайды. Қонаев – ар - намысына кір
шалдырмаған дана.
Қарапайымдылығы мен кісілігін

жоғалтқан жоқ. Зейнетте жүргенде де
өзін төмендетпеді. Сондықтан көзінің
тірісінде « әлемге әйгілі әулие»
атанды. Бар болмыс- бітімімен әділ-
дікті сүйді, өктемдік пен озбырлыққа
жол берген жоқ. Мүлт кетіп, пенде-
шілікке барған кездері болған шығар.
Қатты кетіп, біреуді ренжіткенде де
болар. Бір қайран қалдыратын нәрсе
халық арасында Қонаев туралы
реніш, өкпе жоқ. Өйткені Дінмұхаммед
Қонаев – өте әділ, адал болған кісі.
Дегенмен «мен бастықпын»деп керіл-
меген тұлғаның суретіне қарап оты-
рып жаза беруге болатындай. Жанын-
дағылар күзетшілермен жүрсе,
Қонаев күзетші ұстамаған. Таңертең
жұмысына жаяу барған. Бүгінде
мұражайға арналған шағын пәтерде
24 жыл өмір сүрген. Осыдан - ақ ұлы
кісінің өте қарапайым кісі екенін білуге,
аңғаруға болады. 82 жасында өмірден
өткен академик артында дүние жина-
мады. Есесіне бар қазақ ұмытпай-
тындай естелік қалдырды. Ол естелік
оның есімі. Бүгінде әр қазақтың үйінде
Дінмұхаммед деген бала бар.
Дінмұхаммед Қонаевтың есімі әрбір
қазақ үшін қастерлі Һәм қасиетті екені
сөзсіз.
Дінмұхамед Қонаевтай ұлы тұлға

қазақта бір – ақ рет берілетін шығар.
Өшпес жарық жұлдыз.
Қай заманғы тарихымыз болмасын

қымбат, айтулы кезеңде ту ұстаған
Қонаев атамыз әрқашанда құрметті.
Елін, жерін жау аяғына таптатпай, елін
қорғап, өз өмірін өлімге қиып таңқа-
ларлықтай әрекет жасады. Тамыры
тереңге жайылған тарихтан сыр шер-
тетін болсақ, біз қазақ халқы не көр-
медік, қанша қиын жағдайларды,
ашаршылық, тілімізден айрылу бәрін
бастан кешірідік. « Өске ел тарихын
таспен жазады, өшкен ел тарихын
жаспен жазады» деген қазақта
мағыналы мақал бар. Міне сол секілді
біздің елдің тарихын сан ғасырлар
бойы жаспен жазып келді.
Мәңгілік ел – ата – бабаларымыз-

дың сан жылдық арманы болды. Ол
армандары орындалды. Әлем карта-
сынан ойып тұрып орын алып, тәуел-
сіз ел болдық. Тұрмысы баққуатты,
түтіні түзу ұшқан ұрпағы ертеңге
сеніммен қарайтын бақытты ел болу
ата – бабаларымыздың ең үлкен
арманы болды. Соғыстың қатал
сыңынан өткен жандардың жанқияр-
лық ерлігі арқасында, біздің барлығы-
мыз өмір сүру бақытына ие болдық.
Әрине, қазір қой үстіне бозторғай
жұмыртқалаған заман. Біз «соғыс»
дегеннің не екенін білмей өсіп келеміз.
Ұйқымыз тыныш, тамағымыз тоқ. Ал
осындай бейбіт заманда біздің мемле-
кетке, Отанымызға деген ең басты
парызымыз жақсы, сапалы білім
алып, алған білімімізді мемлекет
мүддесіне жұмсау.  Байлығымыз да,
бақытымыз да болған мәңгілік Тәуел-
сіздігімізді көздің қарашығындай
сақтай білуміз қажет. Ендігі міндет-
бабалар аманатына адал болып,  Ұлы
Дала елінде тәуелсіздікті мәңгі ету.
Келешекте елімдізді көркейтуге тер
төгеміз, адал қызмет етеміз. Қазақ-
стан тағдыры үшін, өткен ата- бабалар
мен болашақ ұрпақ алдында ең
бағалы құндылығымыз - егемен-
дігімізді сақтап қалу.

     Айнара ОРЫНБАСАРОВА,
 Құрман орта мектебінің

9 класс оқушысы.

ДІНМҰХАММЕД ҚОНАЕВ –
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ АДАЛ ПЕРЗЕНТІ.
БАҚ ӘУЕЛІ АДАМНЫҢ АЯҒЫНА ІЛІНЕДІ. АЯҒЫНА КЕЛГЕН БАҚТЫ

КӨТЕРЕ АЛМАҒАН, АЯҒЫН ШАЛЫС БАСЫП, ЖҮРІСІНЕН ЖАҢЫЛАДЫ.
ЕГЕР АЯҒЫНА КЕЛГЕН БАҚТЫ КӨТЕРЕ АЛСА, БАҚ ӨРЛЕП БЕЛГЕ КЕЛЕДІ.
БЕЛГЕ ЖЕТКЕН БАҚТЫ КӨТЕРЕ АЛМАҒАН НЕ ҰРПАҚСЫЗ ҚАЛАДЫ, НЕ
ӨЗІНЕН ТАРАҒАН ҰРПАҒЫНА КЕСІРІ ТИЕДІ. ЕГЕР БЕЛІНЕ КЕЛГЕН БАҚТЫ
КӨТЕРЕ АЛСА, БАҚ ӨРЛЕП КЕУДЕГЕ КЕЛЕДІ. КЕУДЕГЕ КЕЛГЕН БАҚТЫ
КӨТЕРЕ АЛМАҒАННЫҢ КЕУДЕСІНДЕ НАН ПІСЕДІ. ӨЗГЕДЕН ГӨРІ ӨЗІН
ЖОҒАРЫ САНАҒЫШ БОЛЫП, МЕНМЕН, ӨРКЕУДЕ БОЛАДЫ. ОНДАЙДАН
БАҚ КЕТІП ҚАЛАДЫ. ЕГЕР КЕУДЕГЕ КЕЛГЕН БАҚТЫ КӨТЕРЕ АЛСАҚ, БАҚ
ӨРЛЕП АУЗЫҢА КЕЛЕДІ. БҰЛ КЕЗДЕ АЙТҚАНЫҢА ЕЛ ҰЙЫЙДЫ.
АУЗЫҢДАҒЫ БАҚТЫ ҰСТАҒАННЫҢ ЕНДІГІ КЕЗЕГІ – КӨЗІНДЕ. КӨЗІНЕ
КЕЛГЕН БАҚТЫ КӨТЕРЕ АЛМАҒАННЫҢ КӨЗІН ШЕЛ БАСЫП, БАР МЕН
ЖОҚТЫ, ЖАҚСЫ МЕН ЖАМАНДЫ АЙЫРА АЛМАЙТЫН ХАЛГЕ ЖЕТЕДІ.
КӨЗДЕГІ БАҚТЫ КӨТЕРЕ АЛСАҚ, БАҚ ЖОҒАРЛАП БАСҚА ОРНАЙДЫ.
КЕТПЕС БАҚ ДЕП СОНЫ АЙТАДЫ. БАСЫНА БАҚ ОРНАҒАН АДАМ – ДАНА
АДАМ. ӨЙТКЕНІ АЯҚҚА ІЛІНГЕН БАҚТЫ ЖОҒАЛТПАЙ, БАСЫНА ШЫҒАРУ –
ТЕК АҚЫЛДЫНЫҢ ІСІ.



4 29 қыркүйек 2020 жыл

ҚұттықтауҚұттықтау

Асыл Әке, ардағы ұл-қызының,
Бәрін болжап жүретін алдағының.
Қамқорымыз Сіз келіп 60 жасқа,
Қуантып Отырсыз ғой бізді бүгін.
Анамыз Розаменен қанаттасып,
Жүріңіз әр күн сайын алға басып.
Сіздерді мақтан етіп біз тұралық,
Мөлдір бұлақ суындай асып-тасып.
Ізгі ниетпен: қыздары- күйеу балалары,
жиендері.

Ойыл ауданы, Құмжарған елді мекені
Жауынбаев Жұмабай Төлебайұлына
асқар тауым әкемізді туған күнімен

құттықтаймыз!

Қазан – 7, 14, 21, 28 күндері
Уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:30
ға дейін
Қараша – 4, 11, 18, 25 күндері
Уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:30
ға дейін
Желтоқсан – 2, 9, 23 күндері
Уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:30
ға дейін

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ 2020 ЖЫЛДЫҢ  IV - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның
атауы

Азаматтарды
қабылдауды жүргізген

адамның Т.А.Ж.
лауазымы

Азаматтарды
қабылдау күні мен

уақыты

Мемлекеттік органның орналасқан
жері

Байланыс
телефоны

Ойыл ауданы
әкімінің
аппараты

Қазыбаев Асқар
Қайырғалиұлы,
аудан әкімі

Қазан  айының – 1, 15
күндері  уақыты:сағ.-
10:00 ден -12:30 ға дейін

Ойыл  ауылы
 Құрманғазин көшесі №43

Ойыл ауданы әкімдігінің ғимараты

2-12-23

Қазан  айының – 8, 22
күндері уақыты:сағ.-
10:00 ден -12:30 ға дейін

Ойыл  ауылы Көкжар көшесі №69
Ойыл ауылдық округі әкімдігінің

ғимараты

2-12-23

Қараша айының – 5, 19
күндері уақыты:сағ.-
10:00 ден -12:30 ға дейін

Ойыл  ауылы
 Құрманғазин көшесі №43

Ойыл ауданы әкімдігінің ғимараты

2-12-23

Қараша айының – 12, 26
күндері уақыты:сағ.-
10:00 ден -12:30 ға дейін

Ойыл  ауылы Көкжар көшесі №69
Ойыл ауылдық округі әкімдігінің

ғимараты

2-12-23

Желтоқсан айының – 3,
10, 24 күндері уақыты:
сағ.-10:00 ден-12:30 ға
дейін

Ойыл  ауылы
 Құрманғазин көшесі №43

Ойыл ауданы әкімдігінің ғимараты

2-12-23

Желтоқсан айының – 10
күні уақыты:сағ.- 10:00
ден -12:30 ға дейін

Ойыл  ауылы Көкжар көшесі №69
Ойыл ауылдық округі әкімдігінің

ғимараты

2-12-23

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды
қабылдауды жүргізген

адамның
Т.А.Ж. лауазымы

Азаматтарды
қабылдау күні мен уақыты

Мемлекеттік органның
орналасқан жері

Байланыс
телефоны

2020 ЖЫЛДЫҢ  IV - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН АУДАН ӘКІМІ ОРЫНБАСАРЛАРЫНЫҢ
 ЖӘНЕ АУДАН ӘКІМІ АППАРАТЫ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

КенжебаевАсылан
Кенжебайұлы,
аудан әкімінің
орынбасары.

Қазан – 6, 13, 20, 27 күндері
Уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:30
ға дейін
Қараша – 3, 10, 17, 24 күндері
Уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:30
ға дейін
Желтоқсан – 8, 15, 22 күндері
Уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:30
ға дейін

Ойыл  ауылы
Құрманғазин көшесі №43
Ойыл ауданы әкімдігінің

ғимараты

2-12-23Айдарбаев Мұратбай
Болатұлы,

аудан әкімінің
орынбасары.

Тлепов Ербол
Мырзабайұлы,

аудан әкімі аппаратының
басшысы

Ойыл ауданы
әкімінің аппараты

Қазан – 2, 9, 16, 23 күндері
Уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:30
ға дейін
Қараша – 6, 13, 20, 27 күндері
Уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:30
ға дейін
Желтоқсан – 4, 11, 25 күндері
Уақыты:
сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

Осы орайда мереке қарсаңында
арнайы үйіне барып, сұхбат құрған
біздің бүгінгі мақала кейіпкері Дариға

Меңдібаева. Он төрт құрсақ көтерген.
Бүгінгі таңда ұл, қыздан өрбіген 18
немересі мен 13 шөбересінің қызы-

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер

анықталған жағдайда төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны 37 – 5 – 34  нөмірінде
орнатылған. Сонымен қатар ғимаратта ұсыныс – пікір салу үшін жәшік орнатылған.

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның Т.А.Ә.,

лауазымы

Азаматтарды қабылдау  күні
мен уақыты

Мемлекеттік
органның

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Шығанақ Берсиев
атындағы ауылдық

округі әкімінің
аппараты

Избасов Адилбек
Жансерикович Округ әкімі

7,14,21,28 қазан айы;
4,11,18,25 қараша айы;
2,9,23,30 желтоқсан айы.
Уақыты: сағ.-10:00 ден – 12:30 ға
дейін

Қаратал ауылы,
Сүлеймен әулие
көшесі №12

37-5-34
bersiev_79
@mail.ru

2020 ЖЫЛДЫҢ  ІV ТОҚСАНЫНА ШЫҒАНАҚ БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ
ӘКІМІНІҢ АЗАМАТТАРДЫ  ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ.

НЕМЕРЕЛЕРДІҢ КҮЛКІСІ БҮГІНГІ БАҚЫТЫМ!
ӨМІРЛЕРІ ӨНЕГЕГЕ ТОЛЫ, ТАҒДЫР ӨТКЕЛДЕРІНЕН ҚАЖЫМАҒАН

ҚАРТТАРДЫҢ ЕРЛІК ІСТЕРІН ӨСКЕЛЕҢ ҰРПАҚҚА ДӘРІПТЕП, ЗАМАНАНЫҢ
САН-ҚИЛЫ ЗҰЛМАТТАРЫНА ҚАСҚАЙЫП, ҚАРСЫ ТҰРЫП ҚҰЛАМАҒАН
АРДА АРДАГЕРЛЕРДІҢ АБЫРОЙЫ ӘРҚАШАНДА АСҚАҚ, МӘРТЕБЕСІ БИІК
ТҰРАДЫ ЕМЕС ПЕ? ДАНА ХАЛҚЫМЫЗ «ҚАРТЫ БАР ҮЙДІҢ ҚАЗЫНАСЫ
БАР», - ДЕП ТЕ БЕКЕРГЕ АЙТПАҒАН. СОНДЫҚТАН 1 ҚАЗАН
«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРТТАР КҮНІ» БОЛЫП КҮНТІЗБЕГЕ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР.

ғына бөленіп, бақытты ғұмыр кешіп
отырған алтын құрсақты «Батыр
Ана», «Алтын алқа», иегері. Еңбекке
ерте жасынан араласқан. Үлкендер-
дің атқаратын жұмысын олармен
қатар жүріп жасаған. Социалистік
Еңбек Ері Қуаныш Ержанов, Бейсұла
Құрманғазин сынды ағаларымен бірге
қой, жылқы бағуға жәрдемші болып
қызмет етеді. Әкесінен ерте айырыл-
ғаннан соң анасына ауырлық салмасы
үшін 12 жасынан-ақ осындай еңбекке
араласты. Тіпті жапан далада мал
бағып жүріп түз тағысына таланған
кездері де болған. Әр сөзін салмақтай
сөйлеген қарт ана солбір қиын қыстау
кездерінен ақтарыла сыр шертті.
«Мен 1932 жылы Талдықұмсай ауы-
лында дүиеге келдім. Отағасы
Кенжеғали Меңдібаев 1928 жылы
Калинин колхозында дүниеге келген.
1949 жылы шаңырақ көтердік.
Шешем күйеуге бергенде 19 жаста
болатынмын. Қазір бақытым бала-
ларым бәрі өз алдарына үйлі-баран-
ды, немерелерім таянышым-сүйені-
шім ғой. Осылардың күлкісін естіп
отырсам одан асқан арманым жоқ»,
- дейді. Отбасылық жылдарында
кездескен ауыртпалықтарға Кенже-
ғали ата мен Дариға әже мойымапты.
Шаңырақ көтергеннен кейін Кенже-
ғали ата 3 жыл, 6 ай Отан алдындағы
борышын абыроймен атқарып келген.
Сол жылдар аралығында Дариға

әжеміз өзінің табандылығын көрсетіп,
отағасын жолынан тосып ғана қоймай,
екі есе еңбек еткен. Кейін отағасы
келгесін де екеуі бірге мал бақты.
Осындай ерен еңбегінің арқасында
«Еңбек Қызыл Ту» орденіне ие болды.
1987 жылы 50 жасында зейнеткер-
лікке шыққанда төгілген тер еленіп,
Ойыл кеңшарының директоры Елубай
Қалиев қазірге дейін отырған үйді сол
кезде сыйға тартты. Одан бұрында
Ұлы Отан соғысындағы «Жеңістің 60,
65, 70, 75» толуына орай мерекелік
медалдарымен марапатталған. Ақтө-
бе облысының партия комитетінің
пленум мүшесі болған. «Тылдағы
еңбек болмаса, майданда жеңіс те
болмас еді» - деген болатын хас
батырымыз Бауыржан Момышұлы.
Расында әр сауалыма ұзақ ойланып
отырып жауап берген әженің қара
жұмыстың ауыртпалығын көп татқа-
нын аңғаруға болады. Отағасы еңбек
ардагері Кенжеғали Меңдібаев 80
жасқа қараған шағында дүниеден
өткен. Қазір, Дариға әже тоқсанның да
төріне таяп қалыпты. «Ендігі жерде
жамандық көргім келмейді, бұйырса
немерелерімнің қызығын көргім келе-
ді. Ешкімге жаман сөз айтқан жоқпын,
ешкімнен жамандық көргенім жоқ.
Ризамын, халықтың тілегін тілеймін,
жастар аман болсын», - деп сөзін
түйіндеді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

ПЕШТI ҚОЛДАНҒАН КЕЗДЕ ӨРТ
ҚАУIПСIЗДIГI ЕРЕЖЕСIН
САҚТАМАУ СЕБЕБIНЕН БОЛАТЫН
ӨРТТЕРДIҢ АЛДЫН АЛУ ҮШIН
НЕГIЗГI ЕРЕЖЕЛЕРДI ЕСТЕ
САҚТАҢЫЗ:

- Жылыту маусымы басталардың
алдында пештердi және түтiн шық-
қыштарды тазалау, жөндеу және
олардан шыққан түтiннен, пайда
болған қара жарықшақтарды байқау
үшiн әкпен немесе балшықпен ағарту
керек. Түтiн шыққыштарды тексерген
кезде түтiн тартуына және бiтелiстiң
жоқтығына, тығыздығы мен олардың
бөлектенуiне, жанғыш құрылғыларды
сақтап тұратын бөлiктердiң барлығы
мен дұрыстығына аса көңiл бөлу
керек. Есте сақтаңыз, пештi салу мен
жөндеудi тек мамандарға тапсыру
керек.

- Әрбiр пеш жеке iрге тасқа салыну
және барлық жалпақтығымен ағаш
құрылғылардың қандай да бiр қабыр-
ғасына жақын болмау керек. Олардың
арасына саңылау — бөлшек қалдыру
қажет. Оттықтың алдындағы ағаш
еденге мөлшерi 50 * 70 см кем емес
темiр табақ (оттық) қағу керек.

- Жанып жатқан пештi қараусыз
қалдыру және кiшкентай балаларға
тапсыру аса қауiптi.

- Пештi жағу үшiн жанғыш және тез
тұтанатын сұйықтықтарды қолдануға
болмайды.

- Пеш қатты қызып кетпес үшiн оны
бiржарым сағаттан аспайтын уақыт
және күнiне ек-үш рет жағу керек.

- Ұйықтар алдында үш сағат бұрын
пештi жағуды тоқтату керек.

- Қалауларда жарықшақтардың
пайда болуының алдын алу үшiн, түтiн
шыққышта жиналып қалған күлдi
жүйелi түрде тазалап тұру қажет. Үш
айда бiр рет түтiн шыққыштан күлдi
тазалауға пешшi-тұрба тазалағышты
шақырып отыру қажет.

- Пеште дымқыл ағаштарды және
киiмдердi кептiруге болмайды.

- Жихаздардың, перделердiң жанып
жатқан пештен бiржарым метрден
ары тұрғанына көңiл бөлiңiз.

- Ешқашанда пешт i оттыққа
ұзындығы бойынша симайтын ағаш-
пен жағуға болмайды. Пеш бойымен
от жақын маңдағы заттарға, еденге
және қабырғаға өтiп кетуi мүмкiн.

- Қысуақытында түтiншыққыш-
тардың бiтелiп және қатып қалмауын
болдырмау мақсатында айына бiр рет
түтiншыққыштардың бас жағын қарап
отыру қажет.
Есте сақтаңыз, барлық өрт

қауiпсiздiгi ережелерi мен нормалары
адам өмiрi мен жазылған және осы
қандай да бiр нормалардың бұзылуы
ерте ме, кеш пе сiздi қайғылы оқиғаға
әкелiп соқтыруы мүмкiн.

Д.БАҚҚҰЛ,
Ойыл ауданының
ТЖБ аға инженері .

Соңғы уақытта алаяқтықтың көп
жасалуы, қоғамда кездесетін жағым-
сыз құбылыстардың біріне айналуда.
Қылмыстық Кодекстің 190-бабына
сәйкес, Алаяқтық, яғни бөтеннің мүл-
кін жымқыру немесе алдау немесе се-
німді теріс пайдалану жолымен бөтен
мүлiкке құқықты иемдену болып табы-
лады.
Алаяқтық бірнеше әдістермен тәсіл-

дерден жасалады. Қазіргі уақытта ең
көп тараған түрлерінің біріғаламтор
желісін пайдалану арқылы жасалады.
Бұл тәсілдер заттар мен тауарларды
ғаламтор желісі арқылы сатумен
байланысты. Әлеуметтік желілер
немесе басқа да ғаламтор ресурстары
арқылы тауар сату туралы жалған
хабарламалар таратып, есеп-шотта-
рына алдын-ала төлем жасатып, кейін
сатып алған тауарларын жолдаймыз
деген сылтаумен ақшаларын жымқы-
рады.
Сол себепті ғаламтор желісі арқы-

лы тауар сатып алған уақытта өте

Жаһандану заманында ұлттық
бәсекеге қабілетті болудың көрсеткіші
-білім деңгейімен өлшенеді. Сондық-
тан, әлемдік білім кеңістігіне кірігіп,
білім беру жүйесін халықаралық
биікке көтеру кезек күттірмейтін өзекті
мәселе. Бұл мәселені шешудің кілті -
ұстаздардың қолында. Елбасы Нұр-
сұлтан Назарбаев «Болашақта еңбек
етіп, өмір сүретіндер - бүгінгі мектеп
оқушылары, мұғалім оларды қалай
тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде
болады. Сондықтан ұстазға жүктелген
міндет ауыр» - деген еді. Ұрпаққа тәр-
бие беру, білім нәрімен сусындату -
екінің бірінің қолынан да келе бер-
мейді. Сондықтан, ұстаз  болу - жүрек-
тің   батырлығы деп бағалауға болады.

«Адамның адамшылығы - жақсы
ұстаздан»,- деп ұлы Абай айтқандай,
мұғалім тәрбиесі мен өнегесі оқушы-
ның болашақ азығы. Жақсы  ұстазға
кезігіп, тәлім-тәрбие алған шәкірт өмір
майданында мойымай күресіп, бола-

шақ жолдарда бағытынан таймасы
анық.
Сол ұстаздық етуден жалықпай,

өмір жолын ұстаздыққа арнаған,
ұстаздарымыздың бірі - Жұлдыз
Ержанова. Әрқашан биіктерден көрі-
ніп жүрген гимназиямыздың мұғалімі
Жұлдыз Қибашқызы Қ.Жұбанов атын-
дағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік уни-
верситетінің тарих факультетін бітір-
ген. Алғашқы еңбек жолы қазіргі
гимназияда басталды. «Жас  келсе -
іске», - дегендей, аз ғана уақытта жас
маман   аталмыш мектептің тәжірибелі
ұстаздарынан мұғалімдік мамандық-
тың қыр-сырын жан-жақты түсініп,
үйреніп, оған өз талпынысын қосып,
ұжым ортасында беделді бола білді.
Ұстазымыздың қарапайымдылығы

мен ұқыптылығы, еңбекке деген
ерекше ынтызарлығы өзгелерден оны
ерекшелендірді. Оның  сабырлы, жай-
саң мінезі мен қазақи ақжарқындығы,
әсемдік пен талғамға сай үйлесімділігі,

қызметіне деген адалдығы жас
мамандар  үшін үлгі боларлық қасиет.
Қазіргі таңда мектебімізде кәсіподақ
ұйымының төрайымы.
Әрқашан қолынан келгенін аямай

шәкірттеріне жол сілтеп келеді.
«Ұстаздан шәкірт озар демекші», -
шәкіртті бәйгеге түскенде тақымын
қысып, дұрыс жолды көрсете  білді.
Жұлдыз Қибашқызының сенімін  ақ-
тап, жарыстардан көрініп жүрген
шәкірттері Абдуллина Томирис,
Каримова Перизат, Ембергенқызы
Лаура және т.б сынды  мақтаныштары
бар. Жұлдыз Қибашқызының берген
білімін көрсетіп,  шәкірттері  олимпиа-
далардан орын алды. Бүгінгі танда
Жұлдыз Қибашқызының жолын қуып,
шәкірттері тарих пәнін тандап, белді
орындарда қызмет атқарып жатыр.
Ардақты ұстаздың көңілі толып,
ойынан шығатын шәкірттерінің бірі -
Салтанат Телманқызы. Ол Абай
университетіне грантқа түсіп, қызыл
дипломмен бітіреді. Магистратураны
да қызылмен  бітіріп, қазіргі таңда
Назарбаев интелектуалды мектебінде
апайымыздың жолын қуып тарих
пәнінің мұғалімі болып еңбек етіп

жатыр. Сонымен қоса апайымызбен
бірге әріптесі болып жүрген жас
маманымыз Ерік Нұрлан да ұстазы-
ның  жолын қуып келеді.

«Ұстазы жақсының, ұстанымы жақ-
сы» - демекші, шәкірттері биік белес-
терден көрініп жүрген Жұлдыз Қибаш-
қызы міне, осындай!

Таңшолпан САПАРОВА,
Ш.Бекмұхамбетова  атындағы

мектеп-гимназиясының қазақ тілі
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

Мемлекеттік тіркеу - заңдарда
белгіленген тәртіппен және мерзім-
дерде құқықтар мен  ауыртпалықтар-
дың туындауын, өзгеруін немесе
тоқтатылуын мемлекеттің тануы мен
растауының міндетті рәсімі. Мемле-
кеттік тіркеуге берілген өтініштер
үнемі қанағаттандырылып отыруы
мүмкін емес, яғни заңнамада көздел-
ген жағдайларда тіркеуден бас тар-
тылуы мүмкін. Заңнама қоғам қажет-
тілігіне қарай үнемі өзгеріп, жаңарып,
толықтырылып отыратындығы белгілі,
соның бір көрінісі «Қазақстан Респу-
бликасының кейбір заңнамалық акті-
леріне қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
және терроризмді қаржыландыруға
қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2020 жылғы 13 мамырдағы
Қазақстан Республикасының Заңы-
мен мемлекеттік тіркеуден бас тарту
жағдайлары көбейді, атап айтқанда,
«Жылжымайтын мүлікке құқықтарды
мемлекеттік тіркеу туралы» ҚР Заңы-
ның жылжымайтын мүлікке құқықтар-
ды мемлекеттік тіркеуден бас тарту
туралы тармағы: «сот шешімі бойын-
ша тәркіленген және (немесе) өндіріп
алынған жылжымайтын мүлікті қоспа-
ғанда, егер өтініш беруші жаппай
қырып-жою қаруын таратуды қаржы-
ландырумен байланысты ұйымдар

ШӘКІРТТЕРДІ БИІККЕ ЖЕТЕЛЕГЕН...ШӘКІРТТЕРДІ БИІККЕ ЖЕТЕЛЕГЕН...ШӘКІРТТЕРДІ БИІККЕ ЖЕТЕЛЕГЕН...ШӘКІРТТЕРДІ БИІККЕ ЖЕТЕЛЕГЕН...ШӘКІРТТЕРДІ БИІККЕ ЖЕТЕЛЕГЕН...
Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат,
Өйткені мұғалім-мектептің жүрегі.
Ыбырай Алтынсрин

Сыбайлас жемқорлық қазіргі қоғам-
ның аса бір көкейкесті мәселелерінің
бірі. Сыбайлас жемқорлық ел эконо-
микасына нұқсан келтіріп, әлемдік
қоғамдастық көзінде мемлекеттің
имиджіне кері әсер етеді. Сыбайлас
жемқорлық ұлтымыздың қауіпсіз-
дігіне, еліміздің халықаралық беде-
ліне, азаматтардың конституциялық
құқықтары мен бостандықтарына
елеулі нұқсан келтіретін қауіпті құбы-
лыс. Сондықтан да онымен бірлесе
күресу баршамыз үшін маңызды іс.
Cыбайлас жемқорлық – бұл қызмет
дәрежесін жеке мақсатта пайдалану,
мемлекет қаржысын талан-тараж етіп
ысырап қылу, пара алу, пара беру т.б.
жат қылықтар болып табылады.
Қазақстанның мемлекеттік саясаты-
ның негізгі басымдықтарының бірі
сыбайлас жемқорлықпен күрес болып
табылады. Халық өздерінің құқықта-
рын қорғап, өздеріне қарсы қандай да
бір құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған
жағдайда қандай іс-қимыл қолдану
керектігін білу қажет. Конституциялық
тәртіпті қорғау, сыбайлас жемқорлық-
пен үнемі күрес жүргізу қоғамның
мемлекетке және оның институт-

ЖЫЛЫТУ
ПЕШТЕРІН

ЖАҒУ ЕРЕЖЕСI

мен тұлғалардың тізбесіне және (не-
месе) терроризмді және экстремизмді
қаржыландырумен байланысты ұйым-
дар мен тұлғалардың тізбесіне Қазақ-
стан Республикасының заңнамасына
сәйкес енгізілсе», ал «Заңды тұлға-
ларды мемлекеттік тіркеу және фили-
алдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу
туралы» ҚР Заңының заңды тұлға-
ларды, филиалдарды (өкiлдiктердi)
мемлекеттiк (есептiк) тiркеуден және
қайта тiркеуден бас тарту туралы
бабы: «сот шешімі бойынша тәркілен-
ген және (немесе) өндіріп алынған
акцияларды (жарғылық капиталдағы
қатысу үлестерін) қоспағанда, егер
заңды тұлғаның құрылтайшысы
(қатысушысы) және (немесе) бас-
шысы болып табылатын жеке тұлға
жаппай қырып-жою қаруын таратуды
қаржыландырумен байланысты ұйым-
дар мен тұлғалардың тізбесіне және
(немесе) терроризмді және экстре-
мизмді қаржыландырумен байланыс-
ты ұйымдар мен тұлғалардың тізбе-
сіне Қазақстан Республикасының заң-
намасына сәйкес енгізілген болса,»
тармақтарымен толықтырылды. Яғни
терроризмді және экстремизмді қар-
жыландырумен байланысты ұйымдар
мен тұлғалардың тізбесіне енген
тұлғалар тіркеуге өтініш берген
жағдайда оларға заңға сәйкес бас
тартылады.

тарына сенімін нығайту болып табы-
лады.
Ақтөбе облысының статистика

департаментінде тұрақты негізде жеке
және заңды тұлғалардың өтініштеріне
арналған сенім телефоны жұмыс
жасайды, азаматтардың арыз-өтініш-
тері үшін арнайы жәшік орналасты-
рылған, сонымен қатар комитет пен
департаменттің ресми сайттары
www.stat.gov.kz, www.aktobe.stat.
gov.kz арқылы туындаған сұрақтарға
жауаптар алуға болады. Әр айдың
белгіленген күндері департамент
басшысы мен оның орынбасар-
ларының қабылдау күндері болады.
Респонденттер (есеп тапсырушы)

ешқайда бармай-ақ үйден интернет
арқылы өздерінің электронды цифрлы
қолтаңбалары (ЭЦП) арқылы cabinet.
stat.gov.kz сайтынан қандай статис-
тикалық есептілікті тапсыру қажеттігін
және есепті тапсыру уақытын білуге
болады. Өзіңізге тиісті тапсырылатын
статистиқалық есептілікті электронды
цифрлы қолтаңбамен (ЭЦП) online.
stat.gov.kz немесе cabinet.stat.gov.kz
сайтына өтіп есептіліктің формасын
таңдап тапсыруға болады.

мұқият болу қажет, танымайтын бөгде
адамдардың есеп-шотына ақша ауда-
ра отырып, Сіз алаяқтыққа кездесуіңіз
әбден мүмкін. Мұндай адамдарды
анықтап, ұстау өте қиын екендігін, көп-
шілік жағдайларда мұндай қылмыстар
ашылмай қалатынын ескертеміз.
Сондықтан танымайтын адамдар-

мен байланыс жасамауды, ұялы теле-
фондарыңызды себептен себепсіз
басқа адамға қолдануға бермеу қа-
жет. Жалпы алаяқтықтың басқа да
әдістері мен тәсілдерінің жолдары өте
көп.
Құрметті тұрғындар!
Тұрмыстық, қызметтік, кәсіпкерлік

және басқа да күнделікті азаматтық
қатынастарда алаяқтықтың арбауына
түспей, өте сақ және мұқият болы-
ңыздар.

Ә. КЕНЖАЛЫ,
Ойыл ауданы

прокуратурасының
Прокуроры.

ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖОЛМЕН АЛЫНҒАН
ТАБЫСТЫ ЗАҢДАСТЫРУҒА ЖОЛ ЖОҚ

Ойыл ауданаралық әділет басқармасы

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ ЖОҚ

2019 жыл үшін жеке тұлғалардың  жер және мүлік салықтарының төлеу
мерзімдері 2020 жылдың 1-ші қазанына дейін екендігін ескертеді.

Ойыл ауданының статистика басқармасы

ОЙЫЛ  АУДАНЫ  БОЙЫНША  МЕМЛЕКЕТТ І К
К І Р І С ТЕР  БАСҚАРМАСЫ  ХАБАРЛАЙДЫ :

САҚ БОЛЫҢЫЗ – АЛАЯҚ!


