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- Армысыз, Ерболат аға! Ұлттық
санаққа байланысты биыл сіздің
саланың жұмысы мен жауапкершілік
жүгі екі еселенді. Жалпы халық
санағы неше кезеңнен тұрады?

- Армысыз! Әлбетте біз еліміз үшін
қандай да жауапкершілік жүгін арқа-
лауға әзірміз. Нақты мәліметтер мен
цифрлар еліміздің ертеңі үшін өте
маңызды. Сауалдарыңызға кезек бер-
сек, биылғы халық санағы екі кезең-
нен тұрады. Өздеріңізге белгілі биыл
маусым айында халық санағының
бірінші кезеңі өткізілді. Бірінші кезеңде
бір нұсқаушы-бақылаушы және 3 сұх-
батшы жұмысқа тартылды. Олар жал-
пы аудан бойынша 4020 тұрғын үй
және сол үйлерде тұратын 16 023
адам анықтап, базаға енгізді. Қазақ-
стан Республикасы халқының ұлттық
санағын ұйымдастыру және ауылдық
елді мекендер халқын толық есепке
алуды қамтамасыз ету үшін Ойыл
ауданы бойынша санақ өткізудің
ұйымдастыру жоспарын жасау бары-
сында  әрбір елді мекендердің ара
қашықтықтары ескеріліп жасалды.
Санақ аудандастыру аудан картасы-
на, ауылдық округтің схемалық карта-
ларына және олардағы халық санын
көрсетумен нұсқаушы және есеп
учаскелерінің шекаралары белгіленді.
Ұйымдастыру жоспары тұрғын және
тұрғын емес үй-жайлардың өзектен-
дірілген электрондық тізімдерімен
тұрақты тұратын халықтың санымен
байланысты  әрбір елді мекен бойын-
ша нақтыланған картографиялық
материалдар негізінде “Аудандас-
тыру” базасына сәйкес жасалды.
Санақ аудандастыру – әрбір елді ме-
кенді нұсқаушы және есеп учаске-
леріне бөлу кезінде 1 нұсқаушы-бақы-
лаушыға және әр сұхбатшыға түсетін
жүктеме нормасы ескеріліп жасалды.

- Биылғы жылғы ұлттық санақ-
тың ерекшелігі неде?

- Елімізде халық санағы алғаш рет
онлайн режимде өткізілуде. Оның
ерекшелігі де осы да. Ұлттық халық
санағына Қазақстан азаматтары он-
лайн қатыса алады. Жалпы халықтың
ұлттық санаққа белсенді атсалысуы
біріншіден ұлттың даму жоспарын
құруға, екіншіден аумақтың экономи-

калық-әлеуметтік дамуына септігін
тигізеді.

- Халық санағын сапалы өткізу
үшін белгілі бір жоспар құрдыңыздар
ма? Халық санағын алуға қанша адам
жұмыспен қамтылды?

- Жалпы Ойыл ауданында 7 ауыл-
дық округ 22 елді-мекен бар. Орташа
әр нұсқаушыға 6-7 сұхбатшы, әр сұх-
батшыға аудан бойынша орташа
есеппен 801 адамнан келеді. Ойыл
ауданы бойынша санақты өз деңгейін-
де сапалы өткізу үшін 3 бақылаушы-
нұсқаушы, 20 сұхбатшы және 3 нұс-
қаушы учаскесіне бөлінді. Қазақстан
Республикасы халқының ұлттық
санағының екінші кезеңі қыркүйек
айының бірінен қазан айының он бе-
сіне дейін онлайн режімінде
sanag.gov.kz сайтында өткізілуде.
Онлайн режімінде санақты өткізу
барысы қосымша хабарланды. Сұх-
батшылардың аралауымен 1-30 қазан
аралығында үй аралау арқылы санақ
планшетпен өткізіледі.
Сондай-ақ, айта кететін жайт,

Қазақстан Республикасы халқының
ұлттық санағының онлайн режімінде
мейлінше аудандағы барлық мекеме
қызметкерлерін (білім, мәдениет,
денсаулық, спорт және т.б салалар)
толық отбасымен қатысуға шақыра-
мын.

- Сұхбатыңызға рақмет!
Сұхбаттасқан:

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Биылғы жылдың 1 қыркүйегі күні
парламенттің біріккен отырысында
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаев «ХАЛЫҚ БІРЛІГІ
ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛІ РЕФОРМАЛАР – ЕЛ
ӨРКЕНДЕУІНІҢ БЕРІК НЕГІЗІ» атты
Жолдауын халыққа жариялады. Соған
орай өткен аптадағы аудан әкімдігінің
кезекті мәжілісі Жолдауда айтылған
міндеттерді жүзеге асыру жолдарын
талқылауға арналды.
Жолдаудағы міндеттердің барлығы

– әлемді алаңдатып отырған панде-
миямен күрес жолдары, еліміздің
әлеуметтік дамуы, ел тұрғындарының
табысы мен жұмыс орындарының
сақталуы, халқымыздың денсаулығы
мен өмірін сақтау жолындағы жұмыс-
тарға арналған.

«Жолдаудағы тапсырмаларды
сапалы және уақытылы жүзеге асыру
– біздің негізгі, басты міндетіміз.
Президент «Қарапайым заттар эконо-
микасы» және «Бизнестің жол карта-
сы» бағдарламаларының мерзімін
2022 жылға ұластыру туралы шешім
қабылдады. Пандемия уақытында
өзінің тиімділігін дәлелдеген бір
бастама болса, ол –«Қарапайым зат-
тар экономикасы» бағдарламасы.
Яғни өзіміз күнделікті қолданып
жүрген жиһаз, тоқыма өнімдері, азық-
түлік тауарларын шығарушы кәсіп-
керлердің айы оңынан туды» - деген
баяндамашы аудан әкімінің орын-
басары Мұратбай Айдарбаев аудан-
дағы мемлекеттік бағдарламалардың
орындалу барысына тоқталды.
Ауданда шаруашылықтар «Қара-

пайым заттар экономикасы» жобасы
аясындағы «АгроБизнес, Іскер» бағ-
дарламаларымен «Аграрлық несие
корпорациясы», «Актөбе Несие Серік-
тестігі» және «Ойыл Несие серіктес-
тігінен» 7 жоба бойынша 275,9 млн.
теңге көлемінде несие алса, «Биз-
нестің жол картасы 2025» бағдар-
ламасы аясында 14 жоба бойынша
56,6 млн. теңге несие берілді.

«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қам-
туды және жаппай кәсіпкерлікті дамы-
тудың 2017 – 2021 жылдарға арналған
бағдарламасы аясында «Бастау-Биз-
нес» жобасы бойынша  77 адам кәсіп-
керлік негіздерін оқытылып, жоспар
124,2 пайызға орындалды. Ауыл
шаруашылығын қаржылай қолдау»
қорынан 21 жоба 77,1 млн.теңге
қаржыландырылып, 15 жоба 47,1
млн.теңге қаралуда.
Жаңа бизнес идеяларды жүзеге

асыру үшін 71 адамға өз ісін ашуға
41млн 420,8 мың теңге көлемінде
мемлекеттік грант беріліп, жоспар
102,8 пайызға артығымен орындалды.
Президент педагогтердің әлеумет-

тік жағдайын жақсартпай білім сапа-
сын арттыру мүмкін еместігін атап
өтті.
Бүгінгі күні ауданның білім жүйесін-

де 700 педагог қызмет жасайды. Жал-
пы білім беретін мектеп педагогтары-
ның 81/ жоғары білімді, жоғары
санаттардың үлесі 45.5 құрап отыр.
Қазіргі таңда жоғары санатты педа-

гогтердің орташа жалақысы 247000
теңгені құрайды. Жалақыны артты-
руға 25 млрд. 232 млн., қосымша
төлемдерге (біліктілік санаты,
жаңартылған білім беру мазмұны, үш
тілде білім беру, дәптер тексеру,
сынып жетекшілік, магистр мен
тәлімгерлерге қосымша ақы)  13
млрд. 800 млн. теңге қарастырылып
отыр. Сонымен қатар ауылдық жер-
дегі педагогтер лауазымдық жалақы-
сына 25 пайыздық үстеме алады.
Одан әрі 2022 жылғы 1 қаңтардан бас-
тап педагогтарының лауазымдық
жалақысы тағы да 25%-ға өсетін
болады.
Жолдауда ауыл мектептерін қолдау

үшін ауыл мен қала арасындағы білім
берудегі алшақтықты қысқарту шара-
лары көзделген. Бұл міндетті орын-
даудағы нақты механизмдердің бірі -
білім сапасын көтеру болып отыр.
Жолдауда NEET санатындағы жас-

тардың мәселесі де қозғалды. Ағым-
дағы жылы мамандығы бар 13 жастың
тұрақты жұмысқа орналасуына ықпал
етілсе, 2 жас мемлекеттік қызметке
қабылданды. «Жасыл ел» бағдар-
ламасы аясында қоғамдық жұмыс-
тарда 224 жас жұмыспен қамтылды.

«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамту-
ды және жаппай кәсіпкерлікті дамы-
тудың  2017 – 2021 жылдарға арнал-
ған  бағдарламасы аясында әлеумет-
тік жұмыс орындарына 28 жас, жастар
тәжірибесіне 79 жас тартылып,  «Биз-
нес бастау» кәсіпкерлік негіздеріне 21
жас оқытылды. Ағымдағы жылы 19
жастың кәсіпкерлік бастамаларына
қолдау көрсетіліп, 11088,4 мың теңге
мемлекеттік грант берілді.
Жолдауда айтылған келесі маңыз-

ды мәселе – өңірлік саясатты жетіл-
діру, оның ішінде «Халық үніне құлақ
асатын мемлекет»концепциясының
орындалуы туралы айтылды. Бұл
ретте билік органдарының тұрғын-
дармен кері байланыс орнатуы өте
маңызды. Жалпы бұл бағыттағы
жұмыс жолға қойылған. Мемлекеттік
органдардың қызметіне қатысты БАҚ
пен әлеуметтік желілерге жариялана-
тын сыни материалдарға үнемі мони-
торинг жүргізіліп отырады. 2021 жыл-
дың басынан бері түскен сыни мате-
риалдар назарға алынып, уақытылы
жауап берілді.
Барлық деңгейдегі әкімдердің

жұмысын бағалау үшін тәуелсіз
әлеуметтік зерттеулер жүргізу мәсе-
лесі де айтылды. Жалпы, өңір тұрғын-
дарын мазалайтын мәселелерді анық-
тау, тұрғындардың жергілікті билікке
деген сенім деңгейін анықтау бойын-
ша зерттеулер облыстық деңгейде
ғана жүргізіледі.
Мемлекет басшысы Жолдауда ұлт-

тың ұйысуы, бірлік туралы айтқанда
тіл мәселесіне де тоқталып кетті.
Соңғы кездері мемлекеттік тілдің қол-
данылуы туралы қоғамда түрлі ролик-
тер, сыни пікірлердің көтеріліп жүргені
белгілі.
Мемлекет басшысы Жолдауда

халықтың әл-ауқатын арттыруға
бағытталған бірнеше бастамаларды
атап өтті. Соның ішінде ең төменгі
жалақы мөлшерін қазіргі 42 500
теңгеден 2022 жылдың 1 қаңтарынан
60 000 теңгеге  көтеру туралы баста-
масы халықтың көңілінен шығып,
үлкен қолдауға ие болды. Бұл бас-
тама - табысы төмен аз қамтылған
отбасылардың атаулы әлеуметтік
көмек алушылар саны мен «көлең-
келі» еңбекақы қорын азайтады.
Сонымен қатар, міндетті әлеуметтік
сақтандыру және медициналық әлеу-
меттік сақтандыру  аударылымдары-
ның көбеюіне, зейнетақы жарнала-
рының өсуі зейнетақы қорының
көбеюіне әкеледі.
Сонымен қатар, Жолдау аясындағы

мәдениет қызметкерлерін қолдау
тұтастай өңірдің мәдениет саласының
одан әрі дамуына үлес қосады деп
сенеміз. Өйткені, өңірдің мәдениет
саласы үлкен қолдауға ие болып,
материалдық-техникалық базасы
жаңартылғанмен, мәдениет қызмет-
керлерінің жалақы мөлшері ең төменгі
деңгейде болатын.
Р.S
Сондай-ақ, мәжіліс соңында ау-

дандағы ұлттық санақты өткізу
барысы туралы аудандық статис-
тика басқармасының басшысы
Ерболат Еришевтің хабарламасы
тыңдалды.

Онлайн форматта өткен рәсімге
Қазақстанның 14 облыс орталығы-
ның, сондай-ақ республикалық маңы-
зы бар Нұр-Сұлтан, Алматы және
Шымкент қалаларының әкімдері мен
жеңімпаз отбасылар қатысты.
Іс-шара Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаевтың құттықтау сөзін
оқуымен басталды.

«Біз әрбір қазақстандық отбасында
келісім, бақыт пен амандық орнаға-
нын қалаймыз. Сондықтан мен отба-
сылық саясатқа ерекше назар аудара-
мын. Отбасы институты өскелең
ұрпақтың бойында адамгершілік,

парасаттылық, еңбексүйгіштік, пат-
риотизм сияқты қасиеттерді қалып-
тастыруда үлкен рөл атқарады. Біздің
халқымыз барлық уақытта үлкендерді
құрметтеп, кішіге ізет білдіріп және
қолдай білген. Жаһандану жағдайын-
да біздің дәстүрлі рухани құндылық-
тарымыз қазіргі қазақстандық қоғам
өмірінің ажырамас бөлігіне айналуы
маңызды. Бұған Отбасы күніне орай-
ластырылған жыл сайынғы жалпы-
ұлттық конкурс айтарлықтай үлес
қосуда», — делінген Президенттің
құттықтауында.
Сөз байқауға қатысушы отбасы-

ларға да берілді. Ақтөбе облысынан
2016 жылғы «Мерейлі отбасы» бай-
қауында жеңімпаз атанған Нұсқабаев-
тар отбасының мүшесі Қайрат Нұсқа-
баев сөз сөйлеп, байқаудың маңыз-
дылығына тоқталды. Ол аталған
байқаудың отбасылық құндылықтар
мен дәстүрлердің нығаюына әсері
ерекше екенін атап өтті.

«Біздің отбасымыз жеңісті ғана
емес, байқауға қатысуды үлкен
жетістік санайды», — деді Қайрат
Нұсқабаев.
Биылғы жылы облыстан «Мерейлі

отбасы» ұлттық байқауында ойылдық
Займолдиндер отбасы жеңімпаз атан-
ды. 75 жастағы Ғазиз Займолдаұлы
өмірін ұстаздық жолға арнаған,
жұбайы Екатерина Қалиевамен бірге

алты баланы тәрбиелеп, өсірген.
Биыл алтын тойды атап өткен мұға-
лімдер отбасында 16 немере, екі
шөбере бар.
Мемлекет басшысының атынан

үлгілі отбасыларға естелік сыйлық-
тарды облыс әкімі Оңдасын Оразалин
табыс етті. Ол конкурс жеңімпаз-
дарына отбасы институтын нығайтуға
қосқан үлесі үшін алғыс айтып, алдағы
мереке — Отбасы күнімен құттық-
тады.
Айта кету керек, биылғы жылы ұлт-

тық байқауға жаңа ережелер енгізілді.
Соған сәйкес жыл сайын әр өңірден
17 үздік отбасы анықталатын болады.
Биылғы жылы байқауға қатысу үшін
өңірлік конкурстық комиссияларға
2768 өтінім берілген.

ЖЕҢІМПАЗДАР МАРАПАТТАЛДЫ

ОТБАСЫ КҮНІ ҚАРСАҢЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ХАТШЫСЫ ҚЫРЫМБЕК КӨШЕРБАЕВТЫҢ ҚАТЫСУЫМЕН
«МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ» ҰЛТТЫҚ КОНКУРСЫНЫҢ ЛАУРЕАТТАРЫН
МАРАПАТТАУ РӘСІМІ ӨТТІ.

Облыс әкімінің баспасөз қызметі

ХАЛЫҚ САНАҒЫНЫҢ
ЕКІНШІ КЕЗЕҢІ БАСТАЛДЫ!
АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛДЫҢ ҚЫРКҮЙЕК АЙЫНАН БАСТАП ЕЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІН

АЛҒАННАН БЕРГІ ҮШІНШІ ХАЛЫҚ САНАҒЫ ЖҮРГІЗІЛУДЕ. ҰЛТТЫҚ САНАҚ
2020 ЖЫЛҒА ЖОСПАРЛАНҒАН ЕДІ, АЛАЙДА ПАНДЕМИЯҒА БАЙЛАНЫСТЫ
БІР ЖЫЛҒА ШЕГЕРІЛДІ. ҚАЗІР ХАЛЫҚ САНАҒЫ БАСТАЛЫП ТА КЕТТІ.
САНАҚ КЕЗІНДЕ КІМДЕР ЕСЕПКЕ АЛЫНАДЫ ЖӘНЕ АЛЫНБАЙДЫ? ОСЫ
ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ СҰРАҚТАРДЫҢ ЖАУАБЫН БІЛУ ҮШІН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ
СТАТИСТИКА БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ ЕРБОЛАТ ЕРІШЕВКЕ
БІРНЕШЕ САУАЛ ҚОЙҒАН БОЛАТЫНБЫЗ.

ЖОЛДАУДА КӨТЕРІЛГЕН МӘСЕЛЕЛЕР
КӨПШІЛІКТІҢ КӨКЕЙІНЕН ШЫҒЫП ОТЫР

Мына жарық дүниеге келіп әр сәби
ана әлдиімен өседі. Бесік жыры сәбиді
үлкен өмірге жетелейді. Тәрбиенің
бастауы- бесік жырында. “Ана әлдиі”
республикалық байқауына Ақтөбе
облысынан Ойыл, Әйтеке би, Қобда
аудандары және Ақтөбе қаласынан 4
жеңімпаздың бесік жырын іріктеп
жіберген едік. Кеше республикалық
байқаудың қорытындысы шықты.
«Ана Әлдиі «байқауының әділ
қазылары: мәтін, сөз сапасы бойынша
Камал Әлпейісова-жазушы, көркемдік
жағы Қымбат Досжан - ұлттық арна

дикторы, әуезі бойынша композитор
Алтын Махамбет, әнші Бағдат
Самеддинова және Баян Ахатаева
«Қарашаңырақ» ҚБ директоры.
Республика көлеміндегі байқауға
қатысқандардың арасынан жүлделі І
орынды Ақтөбе облысының Ойыл
аудандық мәдениет үйінің “ОЙЫЛ
АУДАНЫ КЕЛІНДЕРІ” иеленді.
Сонымен қатар “Әнді орындау шебер-
лігі үшін” номинациясымен Ақтөбе
қалалық Қазақ зағиптар қоғамы
мәдениет үиінің әдіскері СВЕТА
ҚАБЛАНОВА марапатталды.

Бас прокуратураның бастамасымен
прокурорлық қадағалауды азаматтар
мен бизнес проблемаларын тиімді ше-
шуге сапалы түрде қайта бағдарлау
мақсатында заңнамалық шаралар қа-
былданып, 2021 жылдың 2 шiлдесін-
де «Қазақстан Республикасының кей-
бір заңнамалық актілеріне рейдер-
лікке қарсы күресті күшейту, кәсіпкер-
лік қызметті мемлекеттік органдар мен
лауазымды адамдардың заңсыз ара-
ласуынан қорғау және бағалы метал-
дардың заңсыз айналымына кедергі
келтіретін шараларды күшейту мәсе-
лелері бойынша өзгерістер мен то-
лықтырулар енгізу туралы» Заң қа-
былданды.
Аталған Заңмен бірқатар норматив-

тік-құқықтық актілерге түзету енгізіліп,
оның ішінде 04.09.2021 жылдан
бастап «Прокуратура туралы» Заңына
енгізілген өзгерістер күшіне енді.
Жаңа өзгерістерге сәйкес, мемле-

кеттік, жергілікті өкілді және атқарушы
органдар, жергілікті өзін-өзі басқару
органдары мен олардың лауазымды
адамдары тарапынан жеке кәсіпкерлік
субъектілерінің қызметіне араласу
фактілері бойынша жеке кәсіпкерлік
субъектілерінің құқықтарын, бостан-
дықтарын және заңды мүдделерін
қорғау мақсатында мемлекеттік,
жергілікті өкілді және атқарушы орган-
дардың, жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының және олардың лауа-
зымды адамдарының қызметіне тек-
серісті тағайындау және жүргізуге
құқылы.
Сонымен қатар, жеке кәсіпкерлік

субъектілерінің қызметіне заңсыз
араласу фактілері бойынша арыз-
шағымдарды прокуратура органдары

қарайды.
Осыған орай, мемлекеттік орган-

дардың тарапынан негізсіз тексерулер
жүргізу мен қызметіне кедергі жасау
фактілері орын алған жағдайда кәсіп-
керлер құқықтары мен заңды мүдде-
лерін қорғау мақсатында Ойыл ауда-
нының прокуратурасына тікелей
арыздануға болады.
Бұдан бөлек, Қазақстан Республик-

асының Әкімшілік құқық бұзушылық
туралы Кодексінің 62-бабына енгізіл-
ген өзгерістерге сәйкес, енді лауазым-
ды адамдардың кәсіпкерлік қызметке
заңсыз араласуы бойынша әкімшілік
жауаптылықа тарту мерзімі 2 айдан  1
жылға дейін ұзартылды.
Сондай-ақ, кәсіпкерлердің құқық-

тарын қорғау мақсатында аудан про-
куратурасы «Атамекен» кәсіпкерлік
палатасымен бірлесіп мобильді топ
құрып және аудан прокуратурасының
сенім телефондары 24/7 режимінде
жұмыс жасайтынын хабарлайды.
Ағымдағы жылдың өткен кезеңінде

мобильді топқа 4 сигнал түсіп, 3 проку-
рорлық ден қою актісі енгізілді. Жалпы
аудан прокуратурасымен 16 кәсіп-
кердің құқықтары қорғалды.
Құрметті Ойыл ауданының кәсіпкер-

лері!
Мемлекеттік органдар тарапынан

негізсіз тексерулер жүргізу мен кәсіп-
керлік қызметке кедергі жасау фак-
тілері бойынша аудан прокуратура-
сына және кәсіпкерлер Палатасына
хабарласуыңызға болатынын жеткізе-
міз.
Аудан прокуратурасы:
21-6-78, 87785798909
Кәсіпкерлер Палатасы:
79-0-02, 8 7712918932

МҰҒАЛІМ МӘРТЕБЕСІНЕ МӘН БЕРІЛДІ
Жалпы биылғы жылдың тарих мін-

беріндегі тұғырлы орнының ерекше-
лігі: ел іргесінің бекіп, еңсемізді тік-
теген Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы,
тұрақты қоғам қалыптастырып, сан
ұлттың бейбіт және ынтымақты өмір
сүруі жолында қаншама игілікті істер
тындырылғаны аталып өтті. Прези-
дент Жолдауы жеті тарау және бес
бастаманы қамтиды. Әр тараудың
өзіндік маңызы бар, мемлекет эконо-
микасының өркендеуі, денсаулық
сақтау жүйесінің тиімділігінің артуы,
ұстаздарды қолдау және оқушыларға
сапалы білім беру мәселесі, өңірлік
саясатты жетілдіру, еңбек нарығында
тиімді экожүйе қалыптастыру, саяси
жаңғыру және адам құқығын қорғау,
дамудың басты факторы болып табы-
латын – ұлттың ұйысуы мәселелері
хақында ой қозғалып, тапсырмалар
берілді. Халықтың әл-ауқатын жақ-

сарту бағытында берілген бес баста-
маның да халық үшін маңызының
жоғарылығын атап өткім келеді.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев
Жолдаудың 3- тарауын сапалы білім
беру бағытына арнаған. Бүгінгі таңда
педагог мәртебесінің бұрынғы жыл-
дармен салыстырғанда анағұрлым
жоғарылағандығын және жалақасы-
ның жылдан-жылға өсімінің бар екенін
атады. Мысалы қаңтар айында педа-
гогика саласы қызметкерлерінің жала-
қысы 25% -ға көбейсе, осы мақсатта
алдағы 3 жылда 1,2 триллион қаржы
жұмсалмақ. Демек, кейінгі жас буынды
жарқын болашаққа білімді де, білікті
етіп тәрбиелеу жолында ұстаздардың
қалтқысыз қызмет етуіне мол мүмкін-
дік берілмек.

Қуаныш САТЫҒАЛИЕВ,
Жақсыбайкөл негізгі

мектебінің директоры.

КӘСІПКЕР ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ!

Ойыл ауданының прокуратурасы

ОЙЫЛДЫҢ КЕЛІНДЕРІ -1 ОРЫН!
Сүйінші!!!
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Ойыл 100 жыл
1917 жылғы ақпан төңкерісінен

кейін іле-шала, яғни 19-22 сәуірде
шақырылған Орал облыстық қазақтар
съезі «Орал облысының далалық
бөлігін басқару туралы» уақытша ере-
же қабылдады. Съезд қаулысының
төртінші тармағы бойынша ояз орта-
лықтарының бір-бірінен алшақ жат-
қандығына байланысты 1 және 2-
Ойыл, Құмды-Ойыл, Қайыңды, Қара-
ғанды, Қазбек және Жетікөл болыс-
тары барлық ояздық мекемелерімен
бірге аудандық ояздық комитетке

біріктірілді, оған Ойыл ояздық коми-
теті деген атау берілді. Егер қаласа,
Шипов, Романов, Преображенск және
Жаңа-Қарағанды болыстарының кіре-
тіні көрсетілді. Кейін солай болды да.
Ал Қазақ АКСР Орталық Атқару

Комитеті 1920 жылғы 11 желтоқсан-
дағы 1 сессиясында Орынбор-Торғай
губерниясын төрт губернияға бөлу
туралы шешім қабылдады. Содан дәл
бір жылдан кейін 1921 жылғы 8 жел-
тоқсанда Бүкілодақтық Атқару Коми-
теті Орынбор-Торғай губерниясын үш
губернияға — Ақтөбе, Қостанай және
Орынбор губернияларына бөлу
жөніндегі шешімді бекітті.
1921 жылғы 12 сәуірде Ақтөбе

губерниясын аудандарға бөлу жөнін-
дегі жоба бекітіліп, Ақбұлақ ауданына
— 18, Ақтөбе ауданына — 41, Можа-
ров ауданына — 20 және Темір ауда-
нына 27 болыс қарады. 1923 жылғы
26 сәуірде болыстарды ірілендіру
нәтижесінде губерния 5 оязға — Ақ-
бұлақ (14 болыс), Ақтөбе (30 болыс),
Ырғыз (8 болыс), Темір (14 болыс)
және Шалқар (6 болыс) ояздары
болып құрылды.
Қазақ КСР Ішкі істер министрлігінің

Мұрағат басқармасының 1959 жылы
жарық көрген Қазақстанның әкімшілік-

аумақтық бөлінісі жөніндегі анықтама-
лығына қарағанда (1920 жылғы тамыз
- 1936 жылғы желтоқсан) Ойыл ауда-
нының қазіргі аумағындағы елді
мекендер, 20-жылдардың бас кезінде
негізінен Ақбұлақ және Темір аудан-
дарының құрамына кірді.
Ақбұлақ ауданы 1921 жылғы 12

сәуірде Орынбор-Торғай губерния-
сына қарасты Ақтөбе оязының негізін-
де құрылып, 1922 жылғы 5 шілдеде
ояз болып қайта құрылды. Ақбұлақ
оязына (орталығы Ақбұлақ кенті)
Ақбұлақ, Астрахань, Бабатай, Ақсу
(Беловодск), Жиренқопа, Елек,
Қайыңды, Калинин, Қарағанды, Қиыл-
Ойыл, Николаев, Ново-Алексеев,
Новонадеждинск, Петропавл, Прео-
браженск, Сазды, Тамды, Томар-
өткел, Тұзтөбе, Харьков, Қобда,
Жайсаң болыстары кірді.
Темір оязы да Ақбұлақ оязы сияқты

1922 жылғы 5 шілдеде Темір ауданы
болыстарының негізінде құрылды.
Оған 31 болыс кірді, оның ішінде
Бабатай, Жекенді, Жетікөл, №4
Қазбек ауылы, №4 Қайыңды ауылы,
Қаракемер, Құмды-Ойыл, Ойыл
(Ойыл кенті), бірінші Ойыл, екінші
Ойыл болыстары таратылған Ойыл
ауданының құрамынан келіп косылды.
Орал губерниясынын 1920 жылғы

12 қазандағы Кеңестердің 1 кұрылтай
съезінің шешімімен құрылғаны бел-
гілі. Оның құрамына 6 ояз: Гурьев (20
болыс), Жымпиты (23 болыс), Елек (31
болыс), Калмыков (18 болыс), Ойыл
(14 болыс), Орал (27 болыс) ояздары
кірді. Ойыл оязы 1920 жылғы 2
мамырда Торғай облысы Темір оязы-
ның болыстарынан құрылған еді. 1921
жылғы 19 қарашада ҚазАКСР Орта-
лық Атқару Комитетінің Әкімшілік
комиссиясының 1921 жылғы 26 ма-
мырдағы қаулысының негізінде Ақтө-
бе губерниясының құрамына кірді, 14
болыстан тұратын Ойыл ауданы
болып құрылды.
Демек, Ойыл ауданының әкімшілік-

аумактық бөлініс ретіндегі тарихы
1921 жылғы 19 қарашадан басталады.
Ауданның орталығы Ойыл қаласында
орналасып, ауданға Ақсу (Беловодск),
Жекенді, Жетікөл, Қазбек, Қайынды,
Қарағанды, Қиыл-Ойыл, Ново-Надеж-

динск, Преображенск, Романов, Тайс-
ойған, бірінші Ойыл, екінші Ойыл,
Шипов болыстары қарады. Алайда бір
жылға жетпейтін уақыттан кейін, яғни
1922 жылғы 27 шілдеде аудан тара-
тылды.
Аудан тарихы Алтықарасу ауданы-

ның және Адай оязының (Адай окру-
гінің) тарихымен де тығыз байла-
нысты. 1928 жылғы 17 каңтарда Темір
оязы таратылып, оның құрамындағы
Жиделі-Сағыз, Құмды-Ойыл болыс-
тары негізінде Алтықарасу ауданы

құрылды. БОАК-нің 1930 жылғы 23
шілдедегі қаулысымен сол жылғы 17
желтоқсанда Адай округі таратылған
кезде Алтықарасу ауданы Ойыл
ауданының, ал Ойыл ауданының бір
бөлігі Доссор ауданының құрамына
енгізілді.
Жер бөліп, шекара белгілеудің

шырғалаңы жаңа үкіметті де айтар-
лықтай-ақ әбігерге салды. Оны жиыр-
масыншы жылдардың бас кезіндегі
аумактық-әкімшілік бөлініс тәртібінің
сан құбылуынан көруге болады. Ара-
да теңіз асып баратын қашықтыққа
қарамастан Ойыл ауданының орта-
лығы біресе Ойылға, біресе Форт-
Шевченкоға ауысып отырғанының өзі
осының айғағы.
Ресми құжаттарда Бүкілодақтық

Атқару Комитетінің 1925 жылғы 6
шілдедегі қаулысымен Қазбек және
Ойыл болыстары Адай оязының
құрамына берілгені, 1927 жылғы 14
мамырда осы Қазбек, Ойыл және
Жем-Сағыз болыстары негізінде Ойыл
ауданының құрылғаны айтылған. 1926
жылы Адай оязы (Атырау облысы)
қазақтарының тұрмыс-тіршілігін зерт-
теу мақсатымен ұйымдастырылған
антропологиялық экспедицияның
жұмысына қатысқан Ә.Бөкейхан

«Адай оязының қазақтары» атты
белгілі еңбегінде де Адай оязы жиыр-
ма бес, негізінен таздар мен ысықтар
тұратын Ойыл және Қазбек болыс-
тарын қосқанда жиырма жеті болыс-
тан құралатынын жазды (103.143).
Ал Адай округі 1927 жылғы 28

маусымда таратылған Адай оязы
болыстарының негізінде құрылды.
Оның құрамына Маңғыстау, Үстірт-
Сам, Табын, Алтықарасу, Ойыл
аудандары, сондай-ақ Қайыңды,
Құмды-Ойыл, Жиделі-Сағыз және
Ақтөбе губерниясының бұрынғы Темір
оязының Жем-Байсары болысының
бір бөлігі кірді. 1, 2, З-Адай, Тайсойған-
Сағыз, 1-Түркіменадай, Шилі-Сағыз
болыстары Ойыл ауданының құра-
мына берілді, 4, 6, 7-Адай және Келім-
берді, Үстірт-Сам болыстары негізінде
Сам ауданы, Әли-Бәйімбет, 1, 2, 3, 4-
Бозашы, Жеменей, 1 және Маңғыстау,
Райымберді, 2-Түркіменадай және
Түпқараған болыстары негізінде
Маңғыстау ауданы, Доңызтау, Аққол-
қа, Саматай, Ұлы Сам болыстары
негізінде Табын ауданы құрылды.
Адай округі Бүкілодақтық Атқару
Комитетінің 1930 жылғы 23 шілдедегі
қаулысымен 1930 жылғы 17 желтоқ-
санда таратылды.
Егер жалаң келтірілген осы дерек-

тердің ішкі астарына үңілсек, жаңа
үкімет жоғарыдан іске асырған осы
әкімшілік-аумақтық бөліністердің күн-
делікті тіршілікке онша ықпалы бол-
мағанын, Адай оязы мен Ойыл оязы
халықтарының ресми құжаттарсыз-ақ
өңірдегі тарихи оқиғаларды бірге
көтеріп, бірге шешкенін байқаймыз.
Айталық, аумақтық шекара айқындал-
маған, тіпті үкімет басына келген рево-
люциялық комитеттердің өздері бірін-
бірі мойындамай, өздерінше әрекет
еткен аласапыран шақта нақ сондай
күйдегі Маңғыстау жарты аралының
болашағын шешкен тарихи съезд
Ойылда өтті.
Ақтар талқандалып, қызылдар бір-

жолата жеңілгеннен кейінгі өтпелі
кезеңде аталған жарты аралдың
саяси билігі тұйыққа тірелді. Фортты
басып алған Қызыл флот өз ревкомын
құрды. Қолы қысқа ревком Каспий
теңізін жағалаған Баку мен Астра-

ханьға алаңдаумен болды. Бұл кезде
Маңғыстау Закаспий облысына қарай-
тын-ды. Соны желеу еткен облыс
әкімшілігі түбекті өз ревкомы арқылы
басқаруға тырысты. Алайда, төңкеріс
дүмпуімен өмірге келген, жергілікті
халықтың мұң-мүддесімен үндесе
алмаған екі ревкомның да билігі флот
жанындағы шағын станицалардан аса
алмады. Ал қыр жайлап, мал өсірген
қазақтың дені Ә.Жангелдин құрып
кеткен Адай ревкомына ыңғай таныт-
ты. Алайда, тұрмыс-тіршілік салтын
қолдау, қорғау тұрғысынан оған іш
тартқанмен, билікті жүзеге асыруға
келгенде Адай ревкомының да басқа
билік тұтқаларынан артықшылығы
шамалы еді. «Манғыстау үйезінің

халқы Қаратөбеде шақырылған жина-
лысында менен Кеңес үкіметін орна-
туды сұрады. Мен үкімет кұрып, оның
ревкомы төрағасы етіп Әлниязов
Тобаниязды тағайындадым», — дейді
Төтенше комиссар Ә.Жангелдин
кейінгі естеліктерінде. Демек, жер-
гілікті өлкетанушы қаламгер Ә.Спанов
айтқандай, ол да Маңғыстау қырына
екі шағын кемемен, жалдамалы әске-
рімен, ақшасымен ың-шыңсыз келе
қалған еді.
Дегенмен, қыр елінің тынысымен

тыныстап өскен дала қазағы —
Тобанияз Әлниязов түбектің нағыз өз
иесін табуына қыруар қайрат қоса
білді. Көшпелі қазақ салтының ресми
аумақтық бөліну тәртібіне көндіге
қоймағаны белгілі. Түбекті жайлаған
Адай елі қыс қыстауларына, яғни
Маңғыстау ойы мен Үстіртке орал-
ғанда Закаспий облысына қарайтын
да, жаз шыға өріс қуалап Жем, Ойыл
өзендерін бойлай көшкенде Орал
облысының жерін жайлайтын. Сауда-
саттық жасау мақсатында Бесқала
асып, Хиуа хандығын да аралап
кететін. Ал Хиуа хандығы болса
мұндай аралас-құраласқа басқаша
мән берді. Төңкеріс кезіндегі аласа-
пыранды пайдаланып, Ресей қол

астынан жылыстап шығып кетуді, жай
кетпей Маңғыстау түбегін де қоса ала
кетуді көздеді. Сөйтіп, қырдағы
қазақтарды күшпен ығыстыру үшін
онда аламан жасақтарын қаптатты.
Бесқаламен арадағы сауда-саттық
тиыла бастады. Тіршілік көзі тарылды.
Сондықтан Адай ревкомының бас-
шысы Т.Әлниязов Кеңес үкіметінен,
оның төтенше өкілі Ә.Жангелдиннен
Хиуа шапқыншылығынан кұтқаруды
өтінді. Тиісінше ол Хиуа хандығына
ресми ескерту жасап, бұл туралы 1919
жылғы 14 наурызда Ресей Халық
Комиссарлар Кенесінің алқасына
былай деп жазды: «Осы жерде
түрікмен қарақшыларының жиі шап-
қыншылық жасап, әйелдері мен қыз-
дарын құлдыққа алып кететінін естіп
білген соң Хиуаға түрікмендердің
бұдан былай байғұс қазақтарды
келешекте мазаламауын талап етіп
бұйрық жібердім. Менің талабым
орындалмаған жағдайда Ресей Рес-
публикасының әскери күшінің түрік-
мендердің аламан қарақшыларына
қарсы тұратынын ескерттім».
Бірақ, хиуалықтардың Маңғыстауға

жасаған қарақшылық әрекеттері
Ә.Жангелдиннің ескертуінен кейін де
тоқтаған жоқ. Сондықтан Түркістан
майданы 1 армиясы штабы бастығы-
ның №1213 құпия нұсқауын негізге
ала отырып, Қазақ революциялық
комитетінің өкілі Т.Әлниязовқа арнау-
лы жасақ құрып, дербес өз билігімен
әскери қорғанысқа көшуге, әскери
қимылдар жүргізуге құқық беретін
мандатты табыс етті. Осы 1716
нөмірлі мандаттың соңына: «РСФСР.
Адай ояздық ревкомы. 1920 жылғы 10
шілде. №2 Ойыл қаласы» деп жазыл-
ған. Демек, мандаттың Т.Әлниязовқа
Ойыл қаласында табыс етілуіне
қарағанда, Адай ояздық ревкомына
осыннан да басшылық жасалған.
Адай ревкомының сұрауы бойынша

Қазақ ревкомы 1920 жылдың 29
наурызында «Адайларды басқарудың
уақытша ережесін» шығарды. Осы
ережеге сәйкес, Маңғыстауға Қазақ
өлкелік ревкомының құрамында
ревкомның төтенше өкілі, әскери
комиссариат өкілі, өлкелік төтенше
комиссия өкілі, Орал облыстық және

губерниялық комитетінің бір өкілі бар
айрықша комиссиясын жіберу көз-
делді. Аталған комиссия Ойылға 1920
жылы жаз басында келіп, 11-15
маусымда көшпелі Адай-Табын елінің
1 Кеңестер съезін өткізді. 1920 жылғы
тамыз — 1936 жылғы желтоқсан
айлары аралығындағы әкімшілік-
аумақтық бөлініс жөніндегі анықтама-
лықта Ойыл болыстарының Адай
оязына немесе Адай округіне ішінара
қарауы 1924 жылғы 27 қазаннан
басталады. Ояз құрамына осы кезден
бастап Ойыл қаласы мен Ойыл кенті
ғана кірді. «Адай оязының қазақтары»
атты еңбегінде Ә.Бөкейхан көрсеткен
Қазбек және Ойыл болыстары оның
құрамына 1925 жылғы 6 шілдеде

Темір оязы тарағаннан кейін берілді.
Демек, съезд өткізілген кезеңде Ойыл
қаласы маңғыстаулықтар үшін ресми
бейтарап елді мекен еді. Адай оязы-
ның орталығы Александровск порты-
нан Ойыл қаласына 1925 жылғы 19
ақпанда көшірілді.
Александровск бекінісінің іргетасы

1834 жылы Кайдак шығанағында
қаланды. Каспий теңізінің жағалау-
ларын кезген қарақшылардың жолын
кесу және Орта Азияға шығатын сауда
керуендерінің қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету мақсатында салынған бекініс
климат жағдайы қолайсыз және
көшпелі қазақтардан шалғайда орна-
ласқандықтан 1846 жылы Түпқараған
мүйісіне ауыстырылды. Бірде Ново-
Александровск, енді бірде Ново-
Петровск, 1859 жылдан бастап
Александровск, Қазан төңкерісінен
кейін большевик Урицкийдің есімі
беріліп, 1924 жылғы 10 қарашада
қайтадан Александровск аталған,
қазір Форт-Шевченко аталатын, біраз
уақыт орталығы болған қаланың
ойылдықтар үшін, әрине орны бөлек.
Талай-талай қилы кезеңдерде олар
тауарларын осы қала арқылы Қап
тауына шығарды, Алаштың белгілі
кайраткері М.Шоқай исі қазаққа белгілі
нақ сондай бір туар ұлдарының бірі
О.Көбейұлының көмегімен Ойылдың
үстімен жылыстай қашып, осы қала
арқылы шет елге шығып кетті. Ал
Қазақстан Орталық Атқару Комитеті
Төралқасының 1927 жылғы 28 мау-
сымдағы қаулысымен Адай оязы
Адай (Ойыл) округі болып құрылған
кезде маңызды саяси оқиғалардың
ошағына айналды.
Маңғыстау түбегі Ойыл өңірімен

тағдыры осылай тамырласып, жұпта-
сып жаткан өлке. Және жоғарыда
аталған съездің көшпелі Адай-Табын
елінің 1 Кеңестер съезі деп аталуында
да мән бар. Көшпелі Адай-Табын елі
тек Маңғыстау түбегін тана емес,
түбекке қоса Жем, Сағыз, Ойыл бойын
да қамтиды. Съезд Ойыл қаласында
өтті. Съезд төрағалығына Т.Әлниязов
сайланды.
Съезд жұмысына Қазақ өлкелік

комитетінің жауапты өкілдері
Ғ.Әлібеков пен РКП(б) Орал обко-
мынан М.Мырзағалиев қатысты. Екеуі
де И.Құрмановтың саяси күрестегі
серіктестері, өңірдегі алаш қайрат-
керлерімен ірге бөліскенде бір ағымда
болған жақын пікірлестері еді. Ойыл
оязы 1920 жылғы 2 мамырда құрыл-
ғанмен, ол жаз айларында ғана
ресімделген-ді.
Съезд 12 маусым күні РСФСР

Орталық Атқару комитетіне Қазақ
Әскери-революциялық комитетін
барлық қазақ руларын біртұтас
одаққа біріктіретін ресми орган ретін-
де танитынын мәлімдеп, құттықтау хат
жолдады. Осылайша өз халқынан
бөлек, біресе Қап тауындағы Тиф-
лиске, біресе Каспийдің бергі бетіндегі
Ашхабадка қарап, ат жалы, атан
қомындағы Адай елі іргесін мықтап
бекітуге Ойылда өткен съезде аса
маңызды қадам жасады. Яғни,
Ә.Спанов айтқандай: «Ұлтанды елді
өз ұлтынан бөлектеп, кірменің көре-
шегін көрсетіп, басқа ұлтқа бағын-
дырып қойған әділетсіздік осылай
Ойылдағы Тобанияз төраға болған
алқада түзелуге бет бұрды».
Осы съезден соң Адай ревкомының

делегациясы Орынборға келді. Қаз-
ревком 3 шілдеде Түркістан Орталык
Атқару комитетінің төрағасы Т.Рыс-
құловқа жедел-хат жолдап, бұрын
Түркістанға қарап келген адайлардың
Қазақ республикасына қарау тала-
бының заңдылығын дәлелдеді. Ізінше
Ойылға съезд өткізуге барған Өлкелік
төтенше комиссияның төрағасы
Ғ.Әлібековтің баяндамасын тыңдады.
Қазақ Әскери-Революциялық комитеті
Адай ревкомын өздеріне бағынысты
елдің басшы органы ретінде таныды.
Сол жылдың тамызында Мәскеудің
Маңғыстау оязын (оған қоса Крас-
новодск оязының екі болысын) Қазақ
өлкесіне қосу туралы қаулысы шықты.
Форттағы күйекасты ревком тара-
тылды.
Арада қырық жыл өткеннен кейін,

яғни 1962 жылы Маңғыстау жарты
аралына тағы да өзінің ұлттық
аумақтық құрылымынан ажырап қалу
қаупі төнді. Кеңес Одағының Бас
хатшысы Н.Хрущев «Маңғыстау
түбегінің жер асты байлығын қазақ-
стандықтар игере алмайды, оны
мұнай-газ кенін игерудің мол тәжіри-
бесі жинақталған Әзірбайжанға беру
керек» деген пікірін білдірді. Қазақ
елінің ұлтжанды азаматтарына тағы
да жерінің тұтастығы үшін күресуіне
тура келді. Бұл жолы білімі мен ғылы-
мы қарыштап дамып үлгерген елдің
білікті тобы, Қазақ Ұлттық Ғылым

академиясының президенті, академик
Ш.Есенов бастаған үкіметтік топ Қазақ
елінің ұлттық кадрларының да,
техникалық, технологиялық қуатының
да мықтап дамығанын дәлелдеп,
Саяси Бюроның талқысына Бас
хатшының күдігін теріске шығаратын-
дай бұлтартпас ғылыми тұжырымын
қарсы қоя білді (104). А.Косыгиннің
қолдауымен түбектің тағдыры дұрыс
шешілді. Сөйтіп, 1920 жылы Ойыл-
дағы съезде алғаш ұсыныс жасалып,
Қазақ Елі құрамындағы мәртебесін
бекітіп алған шежірелі Маңғыстау
араға қырық жыл салып осы мәрте-
бесін қайта қорғап қалды.
Осындай дамылсыз өзгерістер

арасында Адай және Ойыл ояздары

бір батып бір көтерілген қалтқыдай
уақыт толқыны бетіне қосарлана
шығып отырды. Шамасы, тіршіліктің
ортақ қамы, ертеден қалыптасып
қалған сауда-саттық, алыс-беріс
байланыстары үзілмесе керек, Адай
оязы ревкомының төрағасы Т.Әлния-
зов 1922 жылғы 22 қыркүйекте ҚКСР
Еңбек және Қорғаныс кеңесінің
төрағасына жолдаған бір хатында
«Адай оязының тұрғындарына оты-
рықшылану үшін Ойылдың сол жаға-
сына дейінгі жерді, Жем мен Сағызды
қоса, осы екі өзеннің шығыс шетін
Қалмаққырған — Көкжар бойымен
Ойылға дейін, Ойыл өзенінің бойын
Тайсойған болыстарының үстін баса,
одан әрі батысқа қарай Каспий теңізін
жағалап, Адай оязының шекарасына
дейін бөліп беруді» сұрады (5.39,40).
1926 жылғы 13 мамырда Ойыл

оязының орталығы қайтадан уақытша
Александровск қаласына көшірілді.
Қазақстан Орталық Атқару Комитеті
Төралқасының 1927 жылғы 28 мау-
сымдағы қаулысымен Адай оязы
Адай (Ойыл) округі болып құрылды.
Соның алдында ғана, яғни 1927
жылғы 14 мамырда Адай оязының
Қазбек, Ойыл және Жем-Сағыз болыс-
тарының негізінде Ойыл ауданы
екінші рет шаңырақ көтерген еді. Ал
Адай оязы аумағында жоғарыдағы
Адай (Ойыл) округі кұрылғанда Ойыл
ауданының құрамына 1-Түркімен-
адай, Сағыз болыстары қосылды.
1927 жылғы деректер бойынша

округ көлемінде 345 200 шаршы
километр жер, жүз тоқсан мындай
халық болды. Шаруашылықты жүргі-
зудің дәстүрлі қалыптасқан жүйесіне
байланысты халықтың тоқсан жеті
пайызы көшіп-қонып жүрді және көші-
қон ауқымы 1200 шақырымға созыл-
ды. Округ құрамындағы Ойыл ауданы-
ның өзінде сексен бес серіктестік
жұмыс істеді.
Жаңа үкіметтің басқару құрылымы

жүйеленіп болмаған, күштеу саясаты
ширығып тұрған жағдайда, көлемі
жағынан да, халқының әлеуметтік
құрылымы жағынан да осындай үлкен
аумақты басқарудың күрделілігі
пендешіліктің, өресіз ойдың жетегінде
қиянатты істердің белең алуына әкеп
соқтырды. Округ басшыларының
арасында жік пайда болды. Солардың
өзара тартысынан үшінші жік бөлініп
шығып, ол мүшелерінің санына қарай
«он алтыншылар» тобы деп аталды.
Топты Ойыл ауданы басшыларының
бірі Шадыман Үсембаев басқарды.
Жұмағали, Дәулетбай және Қайрош
Омарұлдары, Закария Тұрниязұлы,
Сейт Құлжарасұлы, Орынбасар
Дауылұлы сияқты ел арасында сөзі
өтетін беделді адамдар солақай
саясаттың алдын алу үшін өз қалау-
ларымен әрекет етті. 1927 жылғы 29
желтоқсанда өткен оныншы округтік
партия конференциясында олар
округтік партия комитетіне сенімсіздік
білдіріп, конференцияның төрал-
қасына арнаулы хат жолдады. Бірақ
конференция да, округтік партия коми-
теті де олардың талаптарын мойын-
дамады, қайта керісінше шешім
шығарды.
Маңғыстау, Ойыл аудандық партия

конференциялары да осындай айтыс-
тартыспен өтті. Қазақстан Өлкелік
партия комитеті 1928 жылғы 22 тамыз-
дағы бюро шешімімен Адай (Ойыл)
округтік партия комитетінің бюросын
таратып, жеті адамнан тұратын
уақытша бюро мүшелерін тағайын-
дады. Бірақ Голощекин басшылығы
өлкедегі саяси дағдарысты бейбіт,
әділетті шешуге қауқарсыз болып
шықты. Округті уысынан шығармау
мақсатында аудандық буындарға өз
адамдарын сайлаттыру үшін Қазақ
Орталық Атқару Комитетінің мүшесі,
округтік атқару комитеті төрағасынын
орынбасары Шәбден Ералыұлын
жіберді.
Ол 1928 жылғы қазан айында

Манғыстау аудандық партия коми-
тетінің конференциясына қатысу үшін
Александров фортына келді. Бірақ
конференция делегаттары аудандық
партия комитетінің басшылығына
жоғарыдан жіберілген кандидатураны
емес, өздері қалаған адамдарды
өткізді. Ш.Ералыұлы мен конферен-
ция делегаттары арасындағы тартыс
ушыға келе, бір-біріне қол жұмсауға
ұласты.
Бірінші қарашада Маңғыстау ауда-

нының бір топ делегаттары шағын
кемемен Ойылға бет алды. Осының
алдында ғана, яғни жыл өтпей жатып
округ орталығы Ойылға қайта көшіріл-
ген еді. Кеме үстінде айтыс одан әрі
жалғасып, онын соңы қараңғы түнде
Ш.Ералыұлының белгісіз себептер-
мен өлуімен аяқталды. Гурьев облыс-
тық тергеу органдары кеме үстіндегі

делегаттарды түгелдей, адам өліміне
себепші деген сылтаумен қамауға
алды. Келесі жылдың 19 ақпанында
алдымен он адам өлім жазасына
кесілді, кейін оның саны алты адамға
шегерілді. Жарты жылдан кейін өлім
жазасы он жыл түрмеде отырумен
ауыстырылды.
Ойылда өткен съезд Ә.Жангелдин,

Ж.Мыңбаев, Т.Әлниязов сияқты есімі
елге танымал қайраткерлердің
ұсыныс, қолдауымен округтік атқару
комитетінің төрағасы етіп
С.Масатовты сайлады. Сауытбайдың
табиғатынан артық сөзді қаламайтын,
ұстамды мінезі, қарапайымдылығы
мен қолға алған ісіне ұқыптылығы
округте калыптасқан психологиялық

ахуалды едәуір жібітуге, шаруашы-
лықтарды ұжымдастыру ісінің елеулі
кедергісіз ілгері басуына игі ықпал
етті.
Ал 1929 жылғы 10 сәуірде Адай

(Ойыл) округі таратылғаннан кейін
С.Масатов Ойыл ауданының шаруа-
шылықтарында ұжымшарлар ұйым-
дастырып, олардың ірге бекітуіне мол
үлес қосты. Сол еңбегі ұшін 1933
жылы Мәскеуде өткен ұжымшар
екпінділерінің Бүкілодақтық съезіне
делегат болып қатысты. Осынау тари-
хи күндерде ол И.Сталиннің қабыл-
дауына шакырылды. Бұл қабылдау
кейін С.Масатовты белгілі «қуғын-
сүргін» кұрығынан құтқарып қалды.
1934 жылы С.Масатовқа «Адай

көтерілісіне қатысты, шаруашылық-
тың он бес саулығын асыл тұқымды
қошқарға айырбастауға шешім етті.
Жапониямен байланысы бар» деген
ақылға сыймайтын жала жабылды.
Ойыл аудандық прокуратураның
тергеушісі Молдағазы Төлеев (Кемер
облысының губернаторы А. Төлеев-
тің әкесі — С.Б.), судья Тілеген
Шарагөзов, Көкжар жәрменкесінің
бастығы болған, беделді би Ажайып
Сұбханқұлов жаланың орынсыз екенін
дәлелдеп, ақтады. Бірақ аранда-
тушылар «айылын» тартпады, қыл-
мыстық іс қайта қозғалды. М.Төлеев-
ке, Т.Шарагөзовке, А.Сұбханқұловқа
«халық жауына» жақтасты деген айып
тағылды. Ажайып ұсталды, Тілеген
аурулығына байланысты сотталмай,
кызметінен босатылды, Молдағазы
Қарақалпақ асып, қашып кетті.
Сауытбайдың ағайын-туыстары,

жолдас-жоралары И.Сталинге хат
жазып, араша түсуін өтінді. С.Маса-
товтың ұлы, облысқа белгілі азамат-
тардың бірі Бақытжан Масатовтың
жазбаларына қарағанда, И.Сталин-
нен республика басшыларының
атына келген жеделхат республи-
калық мұрағатта сақтаулы. Онда:
«С.Масатовты ақтап, одан кешірім
сұраныздар және ғайбаттап шағым
жолдағандардың Отанға тазалығын
мұқият тексеріңіздер, қажет болса
жауапқа тартылсын», — делінген
(105).
Сауытбай толық ақталып, қыз-

метіне қайта араласты. 1938 жылы
Қазақ КСР-ның бірінші сайланған
Жоғарғы Кеңесіне депутат болып
сайланды. Кейін Жаксыкөл, Сапақкөл
сияқты ұжымшарлардың көркейіп,
нығаюына зор үлес қосты. Міне,
осындай шағын ұжымшарлардың
негізінде «Жетікөл», «Жекенді»
сияқты дәулетті, мәдениетті де көрікті
елді мекендер ірге тепті.
Елдегі қара шаруаның қажымас

қайраткерін маңғыстаулықтар да
ерекше құрмет тұтады. Туған жері
Форт Шевченко қаласы мен Ойыл
ауданының орталығыңда көшеге
С.Масатов есімі берілді. «Киелі қазақ
— атажұрт» атты мақаласында
Мемлекеттік сыйлықтың иегері,
ойшыл жазушы, белгілі қоғам қайрат-
кері Ә.Кекілбаевта оның еңбегін
жоғары бағалай суреттейді.
Бүкілодақтық Атқару Комитетінің

1930 жылғы 23 шілдедегі қаулысымен
сол жылғы 17 желтоқсанда респуб-
ликада округтік бөлініс таратылып,
аудандық бөлініс енгізілді. Жаңадан
121 аудан құрылды. Адай округі де
осы қаулы негізінде таратылды. 1932
жылғы 20 ақпанда құрамында 17
аудан бар Актөбе облысы ашылып,
сол жылдың 4 шілдесінде Ойыл
ауданы Батыс Қазақстан облысының
құрамынан Ақтөбе облысына берілді.
ҚКСР Жоғарғы Кеңесі Төралқа-

сының «ҚКСР әкімшілік-аумақтық
бөлінісіндегі өзгерістер туралы» 1963
жылғы 2 қаңтардағы және сол жылғы
10 ақпандағы «ҚКСР-ның өнеркәсіптік
аудандарын кұру және кейбір қала-
лардың, қалалық кенттердің және
басқа елді мекендердің әкімшілік
бағыныстылығын өзгерту туралы»
Жарлықтарына сәйкес Байғанин,
Жұрын, Ырғыз және Ойыл аудандары
таратылып, Ойыл ауданы Қобда ауда-
нына қосылды. 1963 жылғы 25 шіл-
деде Ащыойыл және Қуырдақты
ауылдық кеңестері Берсеев ауылдық
кеңесіне, Қопа және Тамдыкөл ауыл-
дық кеңестері Амангелді ауылдық
кеңесіне біріктірілді, Қызылқорған
ауылдық кеңесі таратылып, оның
аумағы Жетікөл ауылдық кеңесіне
қосылды.
1965 жылы Ойыл ауданы қайта

ашылды.

Материалдар жазушы
Сырым Бақтыгерейұлының

2009 жылы «Фолиант»
баспасынан шыққан

«Ойыл» кітабынан алынды.

ӘРІ ТАРТ ТА, БЕРІ ТАРТ



314 қыркүйек 2021 жыл

Газет Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және Даму

министрлігі Байланыс, Ақпараттандыру
және Ақпарат комитетінде

2016 жылдың 21 қаңтарында
тіркеліп,

№15790-Г куәлігі берілген.

Меншік иесі: «Ойыл газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директоры-Редактор Серікбай Қойбағаров

Мекен-жайы: 030900, Ойыл селосы, Көкжар көшесі, №69, 3 қабат
Байланыс телефоны: 8 (71332) 2-11-07.

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1547 дана. Тапсырыс №944
Көлемі 1 баспа табақ, индексі 65525

«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

Ақтөбе қаласы, Ә. Смағұлов көшесі 9/2.
Басылу сапасы жөнінде 400-400
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көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Бармын мен, қазақ деген
жұртыңнанмын!

Бармын мен, күмәнданған
сыртымнан кім?

Тіл –мемлекеттің тұғырлы тірегі,
халықтың рухани байлығы, өткені мен
болашағының айқын көрінісі.Тіл қай
елде, ұлтта болсын қастерлі, қасиетті,
құдіретті.
Қазақ халқында, «Өнер алды –

қызыл тіл», «Тіл тас жарады, тас жар-
маса, бас жарады», «Сөз жүйесін тап-
са, мал иесін табады»,- деген мақал-
дар бар. Бұл халқымыздың тіл құдіре-
тін танып әрі өте ардақтағанын көрсе-
теді.  Шындығына келсек, адамның
адам болып тұлғаланып, кемелде-
нуінде тілдің  атқарған рөлі баға жет-
кісіз.
Жазушы Қабдеш Жұмаділов:

«Қазақ тілі  - өзінің даласындай кең
пішілген жайдары да жалпақ тіл. Оған
қысылып – қымтырылып, ерін ұшынан
шүлдірлеп, былдырлау мүлдем жат.
Қазақ нені айтса да, ауызды толтырып
айтады. Қазақ сөзі қашанда даланың
қоңыр желіндей аңқылдап еркін есіп
тұрады. Қазақ тілінің биязы мақамы –
домбыраның күмбір қаққан сазындай.
Асқақ әуенділігі- шырқап салар
әніндей. Шешендерден шыққан қара
сөздің өзінде өлеңге бергісіз келісім ,
іштей үйлескен ырғақ болады. Сөз бен
сөз , дыбыс пен дыбыс өзара ұйқасып,
жымдасып жатыр. Тыңдаушысын
бірден ұйытып әкететін осы үндестік
пен әсем ырғақ құлақ түбінде хрус-
тальдай сыңғырлап , қазақ тілін сұлу
да сиқырлы етіп көрсетеді. Кейде
қазақ болып туғаның үшін және әлем-
дегі ең бай, ең сұлу тілде сөйлегенің
үшін өзіңді бақытты сезінесің»,- деген.
Міне, қазақ тілінің құдіреті!!!
Тіл – тәуелсіздіктің айғағы. Тіл мен

егемендік егіз ұғым. Тілсіз- тәуелсіздік,
егемендіксіз – тіл болмақ емес.
Тіл – тәуелсіздіктің қуатты тірегі,

бірлік пен ынтымақтың жығылмастуы.
Тәуелсіздіктің үлкен бір талабы да
осы. Қазақ елі тәуелсіз мемлекет бо-
лып орнағалы ширек ғасырға таяу
уақыт болды. Мемлекеттік тілі – қазақ
тілі деп жарияланды. Елбасымыз  -
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
«Қазақстанның болашағы қазақ
тілінде»,- деп алдымызға айқын жол
ашып берді.

Тәуелсіз Қазақстанның Болашағы –
біз білім беріп отырған, тәрбиелеп
отырған қазақ жастары. Демек, біздің
міндетіміз – қазақ тілінің мәртебесін
асыру болмақ. Осы тұста Елбасының
«Қазақ пен қазақ қазақша сөйлес-
сін»,- деген ұлағатты сөзін ескермей
кету мүмкін емес.
Тәуелсіздік алғалы бері тіл саясаты

жүргізілуде. Мемлекеттік тілдің қол-
данылу аясын кеңейту мен тілге деген
құрметті арттыру мақсатында көпте-
ген мемлекеттік бағдарламалар мен
іс – шаралар ұйымдастырылуда.
Осындай іс-шараларға ұстаз ретінде
өз үлесімді қосып келемін. Атап
айтсам, ауданымызда дәстүрлі түрде
Қазақстан Республикасының  Тәуел-
сіздік мерекесіне орай «Тілдерді
дамыту мен қолданудың 2020 – 2025
жылдарға» арналған мемлекеттік
бағдарламасын іске асыру»  жөніндегі
жоспарына сәйкес, мемлекеттік тілдің
қолданылу аясын кеңейту, тіл мәде-
ниетін көтеру, қазақ тілінің көркемдік
ерекшелігін, бай сөз қорын насихат-
тау, аудан аумағында мемлекеттік  тіл
саясатын іске асыру мақсатында
ұйымдастырылған «Латын әліпбиіне
көшу – рухани жаңғырудың  негізі»
атты аудандық  мақала  байқауына
қатысып,  «Үздік мақала» номина-
циясы бойынша аудан әкімінің  Алғыс
хаты және заттай бағалы сыйлықпен
марапатталдым, жыл сайын «Үздік
стенд» байқауына қатысып еңбегім
үнемі еленіп, марапат алып жүрмін.
Тіл  ұлттың  негізгі белгісі ретінде

халықтың болмыс – бітімінің сақта-
луында шешуші рөл атқарады, оның
рухани мәдениетінің бір бөлігі болып
табылады, сондықтан да тіл  өзіне
деген құрметті талап етеді.  Осы орай-
да ұрпақ тәрбиесінде біз, ұстаздар,
мүлт кетпеуіміз керек.
Мемлекеттік тіліміз – қазақ тілі

елімізде барша азаматтар үшін ұлты
мен нәсіліне қарамастан темірқазық
тілге айналуы керек.Мемлекеттік тілге
басымдық берген елдің тұтастығы
берік, ұясы жылы болады.
Биыл- біз үшін ерекше қастерлі

жыл. Біз, Ел  Тәуелсіздігінің 30 жылды-
ғына  қадам  бастық. Тәуелсіздік!
Бостандық! Кім-кімнің  де жүрегіне
жағымды, жайлы сөз. Қалай тебірен-
бессің? Қалай толқымассың?!

Жол! Тәуелсіздік жолы. Ол алыс
пен жақынды қосады. Кешегі мен
болашақты жалғайды.
Бүгінгі өз келешегіне бет алған

Тәуелсіз Қазақстан-бұл біздің ортақ
мақтанышымыз. Ең асыл мұрат-
еңселі ел болу.Біздер-Тәуелсіз қазақ
елінің ең жас ұланымыз. Сондықтан
өз жерімізді, өз елімізді, әкелерімізді
және аталарымыз сияқты қадірлеуге,
қорғауға тиіс  екенімізді естен шығар-
маймыз. Біз тәуекел қайығына міндік,
басқа халықтар ғасыр бойы өткен
жолдан біз 30 жылда өттік.Тарихта ол
уақыт қас-қағымдай.Солай бола тұрса
да бізге біздің өз Тәуелсіздігіміз
қымбат. Ол бізге қымбат-ата-баба
рухын көтерген үшін. Ол қымбат ата
тарихымыздың, ана тіліміз бен діні-
мізді қаз-қаз тұрғызып,”қазақ”  деген
атауға қан мен жан кіргізгені үшін. Ол
бізге қымбат-“Отан” деп жүрегімізді
қақтырып, “елім” деп елеңдетіп,
“жерім” деп желпіндіріп, барша алпыс
екі тамырымызды игізіп,ата жұртын
идіргені үшін. Ғасыр бойы армандаған
ұлт бостандығы, тәуелсіздігіміз- біздің
бұл күнгі ең асыл, ең қымбат қазына-
мыз. Біздің бүгінгі егемендігіміз-ертеңгі
болашағымыз.
Мен барын жоғалтпаған, жоғын

түгендей алған, өз дәулетіне өзі ие
болып, өзгелерге есесін жібере
қоймайтын өнерлі де өркенді ел бола-
шағымызды қалар едім. Үміт-болашақ
арқауы. Ел болашаққа сенеді, үміт
артады. Біздің болашағымыз-тәуел-
сіздігіміз тағдырының биіктігіне,
өмірдің көріктігіне байланысты жаңа
жарқ еткен дәуірде еркін дәурен
сүруге жазсын, Отанымыздың мәрте-
бесі артсын!
Данасы мен батыры көп қазақпын,
Көрген талай қияметін азаптың.
Аршындаймын көк туымды

шалқытып,
Жасай берсін тәуелсіздік, азат күн.
Ата-бабамыздың аңсаған
арманынан туған, ата – бабамыз-

дың қанымен, маңдай терімен, апа –
әжелеріміздің көз жасымен, үміті мен
сағынышынан туған «Сәби-Тәуелсіз-
дігімізді» аялай білейік!

Әйгерім КЕҢЕСОВА,
Жамбыл мектеп –

балабақшасының қазақ тілі мен
әдебиеті пәнінің мұғалімі.

ТІЛ – ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ

«Atameken Aktobe» микроқаржы
ұйымы Кәсіпкерлер палатасында
орналасқан. «Бастау» түлегі кез
келген бизнесті ашу үшін жылдық 6%
– бен 5 жыл мерзімге, ал ауыл
шаруашылығы саласындағы жобалар
үшін 7 жылға дейін несие ала алады.
Жеке кәсіпті ашудан бастап бизнес–
жоспарды әзірлеуге дейін сүйемел-
деуді «Атамекен» ӨКП жүргізеді,
мұнда құжаттарды жинауға да
көмектеседі. «Тіпті бизнеспен ешқа-
шан айналыспағандар да шағын
несие алуға үміткер бола алады.
Жалғыз нәрсе — ол тиісті сертифи-
каты бар «Бастау Бизнес» жобасының
түлегі болуы тиіс. Айналым қаража-
тын толықтыруға 36 айға дейінгі
мерзімге рұқсат етіледі. Бұл ретте, біз
жеке тұрғын үй құрылысына жер
учаскелерін және жылжымайтын
мүлікті сатып алу, кредиттік берешекті
қайта қаржыландыру, бар несиені
өтеу, сондай-ақ тұтынушылық мақсат-
тар бойынша жобаларды қаржылан-
дырмаймыз. Біздің басты мақсатымыз
— бастаулықтарға өз ісін бастап
кетуге көмектесу. Біз жұмысқа
жақында кіріскенімізге қарамастан, 72
өтінім түсіп, қарастырылуда», — деп
атап өтті «Atameken Aktobe» микро-
қаржы ұйымының несие менеджері
Асылбек Суханберлиев. Мысалы,
Мәртөк ауылынын 57 жастағы
тұрғыны Хожағали Нұржанов мал
басын көбейтуге ниетті. «Бастау»
түлегі биыл грантқа (200 АЕК) екі сиыр
сатып алды. Кейін «Даму» қоры
арқылы 4 млн. теңгеге 65 қой сатып
алды. «Мәртөк ауданында жайылым-
дармен проблемалар жоқ, шаруа-
шылықты жүргізуге жұбайы мен
балаларым көмектеседі. Қысқа уақыт
ішінде ісіміз алға басты. Енді микро-
қаржылық ұйымда несиелеудің
қолайлы шарттарын қолданғым келе-
ді. Шаруа қожалығын ұйымдастырып,
мал басын көбейтуді жоспарлап

отырмыз. Етті мал шаруа-шылығына
баса назар аударудамыз. Ферма ісі
маған тансық емес. Өзбекстанда
тұрып, мал және балық шаруашылы-
ғымен кәсіби түрде айналысқанмын.
Қазақстанға, атап айтқанда Ақтөбе
облысына 2019 жылы көшіп келдмі.
Мемлекеттік қолдау мен ҰКП–ның
жобалары арқасында кәсіпкерлікті
осы жерде де жалғастырдым», —
дейді МҚҰ–ның әлеуетті қарыз
алушысы Хожагали Нұржанов. Бизнес
үшін айналым қаражатын толықты-
руға несие алуды жоспарлап отырған
биылғы бастаулықтың бірі — Мұхтар
Күздеуов. «Шағын кәсіпкерлік үшін
микроқаржы ұйымын қолданыстағы
шарттары өте ыңғайлы болып табы-
лады. Көбінесе бизнесті өз қаража-
тымыздан бастап, олардың жетіспеу-
шілігіне тап боламыз. Мен «Атамекен-
нің» осындай жұмысты ұйымдас-
тырғанына, сондай-ақ өңірлік Палата
басшылығының түсіндіру жұмыстарын
жүргізгеніне өте қуаныштымын. Ауыл
шаруашылығы саласында жағдай-
ларын жақсартам деген жандарға
тартымды шарттар және де аз құжат-
тар пакеті ұнап тұр», — дейді кәсіпкер
Мұхтар Күздеуов. «Атамекенде»
МҚҰ–ның әлеуетті қарыз алушылары-
мен кездесулер апта сайын өткізіледі.
Бастаулықтар тобымен тұтас штаб
жұмыс істейді: ӨКП басшылығы
қаржыландырудың артықшылық-
тарын түсіндіреді, бизнес–тренерлер
сәтті кейстерді талдап, ал микро-
қаржы ұйымының қызметкерлері сол
жерде алдын ала құжаттар топта-
масын қарап шығады. Өңірлік кәсіп-
керлер палатасында бастаулық-
тардың жобаларын қаржыландыруға
республика бойынша 22,5 млрд теңге,
оның 1,3 млрд теңгесі Ақтөбе облы-
сына бөлінген. «Микроқаржы ұйымы
пайда табуды мақсат етпейді. Тек
қана бастаулықтарды қаржыланды-
румен барынша қамту көрсеткіште-

ріне қол жеткізу, олардың жобаларын
іске асыруға жәрдемдесуді көздеп тұр.
Кәсіпкерлерді қолдау орталығының
кеңесшілері, МҚҰ қызметкерлері және
бизнес–тренерлер арасында құрыл-
ған тізбек пен жолға қойылған жұмыс
— бұл қаражаттың жоғары қайтарым-
дылығы және іске асырылған жоба-
лардың сәттілігі пайдасына салмақты
дәлелдер. Біз жеке кәсіпті немесе
ЖШС ашуға көмектесеміз, оған қоса
Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орта-
лығы арқылы бизнес–жоспар әзір-
лейміз, маркетингтік талдау жүргі-
земіз, бизнесті ілгерілетуге көмекте-
семіз», — деп атап өтті ӨКП дирек-
торы Сұлупан Шынтасова бастау-
лықтармен түсіндіру кездесулері
барысында. «Бастау» түлегі микро-
кредит алуға өтінім беру үшін белгі-
ленген формадағы өтінішті және
клиенттің сауалнамасын толтыру
қажет. Сондай-ақ, заңды тұлғаны
немесе жеке кәсіпкерлікті тіркеу
туралы куәлік, өтініш берушінің жеке
куәлігі, несие тарихы, банктерде және
салық органдарында берешектің жоқ
екені туралы анықтамалар, кепілді
қамтамасыз ету жөніндегі құжаттар
талап етіледі. 2021 жылы ауыл және
шағын қала тұрғындары үшін
қарыздардың ең жоғары мөлшері 7,2
млн теңгені, қала тұрғындары үшін —
18,9 млн теңгені құрайды. Несиеге
өтінім беру үшін ауылдық жерлердің
тұрғындары Ақтөбе облысының
кәсіпкерлер палатасының аудандық
филиалдарына «Бастау» жобасын
сүйемелдеу жөніндегі консуль-
танттарға жүгіне алады. «Atameken
Aktobe» МҚҰ Ақтөбе қаласы, Сәңкібай
батыр даңғылы, 22К, «Қазына» БО, 1
қабат мекенжайы бойынша орналас-
қан.
Несиелеуге қатысты барлық

сұрақтар бойынша телефон нөмер-
лері: 8 (7132) 744–616 (ішкі.1551), 744–
607 (іш. 1549).

Адам өміріне орасан шығын әке-
летін өрт оқиғасымен өрттен тараған
көмір қышқыл газының улы екендігі
айтылып, жазылғанымен әлі де болса
немқұрайлықпен қараудамыз. Атап
айтсақ, 2020-2021 жылдардағы жылу
беру маусымында Ақтөбе облысында
тұншықтырғыш газымен уланудың 4
жағдайы тіркеліп, 7 адам уланған.
Сонымен қатар ауданымыздада ағым-
дағы жылдың 01 наурызында Көпто-
ғай ауылдық округі, Амангелді ауы-
лының 5 тұрғыны, оның ішінде 3-і бала
тұншықтырғыш газымен улану диаг-
нозымен ауруханаға түсті. Уланудың
басты себебі тұрғын үйдегі пеш
жүйесінің түтін құбыры және түтіндігі
күйеден тазартылмаған.
Қазіргі таңда ауданымызда жылу

беру маусымында тұрғын үй секто-
рында Төтенше жағдайларды бол-
дырмау, алдын-алу мақсатында
ауқымды іс-шаралар атқарылып
келеді. Ауданымыздағы тұрғын
үйлерге профилактикалық жұмыстар
жүргізу барысында өрт қауіпсіздігі
ережелері мен талаптарының бұзу-
шылықтары анықталуда. Бұзушылық-
тардың басым бөлігі жылыту пештер-
дің ақаулығы, түтін құдыры мен
мұржалары тазартылмаған, жылыту
пештерінің алдына көлемі 0,5 х 0,7 м
көлеміндегі металл қаңылтыр төсел-
меген және т.б. Сонымен қатар аудан
орталығындағы тұрғындарға үйле-
ріңіздегі табиғи газды анықтайтын
сигнализаторларды тоқ көзіне қосып,
қалыпты жұмыс жағдайына келтіру-
леріңізді сұраймыз.

Сондықтан, осы кезде уланудың
қауіпіне қарсы күрес жүргізіп оны
болдырмаудың мүмкіндіктерін жасап
отыруға тиіспіз. Ол үшін от жағу
маусымы кезінде пештер мен басқа
да жылу беру құралдарының қалыпты
жұмыс жасауына ұдайы бақылау
жүргізу қажет.
Жоғарыда айтылғанның негізінде,

аудан тұрғындары өрт қауіпсіздік
ережелерін сақтау басты назарда
болуы керек.
Алдағы уақытта біле отырған жөн

деп санаймын:
Тұншықтырғыш газ немесе көміртек

тотығы–түссіз, иісі жоқ газ, ауадан
жеңіл. Тұншықтырғыш газ әр жолы
ағаш, көмір отынды жаққан кезде
қалыптасады.
Тұншықтырғыш газымен улану

себептері:
Пеш жағып жылытуды пайдалану

ережелерінің бұзылуы (уақытылы

саңылауларды жаппау, таза ауаның
жеткіліксіздігі, нашар тартуы).
Пешпен түтін шығу жолдарының

ақаулы жұмыс жасауы (пеш құрыл-
ғысындағы жарықтар, түтін шығу
жолдарының бітелуі).
Адамның өрт ошағында болуы.
Ауа алмасу нашар гаражда немесе

бөлмеде автокөлікке техникалық
қызмет көрсету.
Қозғалтқышы қосылған күйдегі

автокөлікте ұйықтау.
Сіздер мен біздің ең басты мінде-

тіміз адам өмірі мен мүлкін өрттен
және басқа да төтенше жағдайлардан
қорғау болып табылады. Сондықтан
да, аудан тұрғындары өздерінің,
балаларының, тума-туысқандарының
өміріне бей-жай қарамай жеке тұрғын
үйлерінде, жұмыс орындарында және
басқа да қоғамдық орындарда өрт
қауіпсіздігі ережелерін сақтап
жүруіңізді сұраймыз.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қоры 2021 жылдың жеті айында өз
салымшыларына 24 миллионнан аса
қызмет көрсетті. Бұл өткен 2020 жыл-
дың сәйкес кезеңімен салыстырғанда
47 % көп.
Салымшылар мен алушыларға

электрондық форматта көрсетілген
қызметтер бұрынғысынша басымдық-
қа ие. Жыл басынан бері сандық тех-
нологиялардың көмегімен шамамен
17,3 миллиондай қызмет көрсетілді,
ол жалпы көлемнің 72% тең. Былтыр-
ғы жылмен салыстырғанда, онлайн
қызметтердің танымалдылығы бір
жарым еседен аса өсті.
БЖЗҚ өз қызметтерінің көптеген

түрлерін автоматты форматқа ауыс-
тыруда. Қазір міндетті және ерікті
зейнетақы жарналары бойынша жеке
зейнетақы шоттарын Қорға жүгінбей-
ақ, автоматты режимде (алғашқы
жарна түскен кезде) ашуға болады.
Уәкілетті операторлардан түскен
өтініштер бойынша арнайы шоттарға
біржолғы зейнетақы төлемдері де
аударылып, тағы басқа да қызметтер
көрсетіледі. 2021 жылдың 1 қаңтары-
нан бастап 1 тамызына дейінгі ара-
лықта осындай операциялардың
шамамен 4,3 миллионы іске асырыл-
ды, ол барлық көрсетілген қызметтер
көлемінің 17,7%.
Салымшыларға шамамен бір

жарым миллиондай қызмет жүзбе-жүз
көрсетілді. Олардың ішінде 1,4 мил-

лион қызмет тікелей Қордың қызмет
көрсету кеңселерінен алынды. Ол
былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда бір жарым есе артық.
Қорда, сондай-ақ, барып қызмет

көрсету бөлімдері де іске қосылған.
Олар қатаң санитарлық-эпидемио-
логиялық шараларды сақтай отырып
жұмыс істейді. Бұл ретте алдын ала
кеңес беру (оның ішінде қызметтерді
онлайн алу мүмкіндігін тексеру) жүзеге
асырылады. Міндетті кәсіптік зейнет-
ақы жарналарын есепке алу бойынша
жеке зейнетақы шотын ашу (оның
ішінде міндетті кәсіптік зейнетақы
жарнасы есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шартқа қосы-
лу туралы өтініштер) және халықтың
әлеуметтік осал топтарына жататын
салымшыларға (алушыларға) қызмет
көрсету (1 және 2-топтағы мүгедектігі
бар адамдар) туралы өтініштерді
ресімдеу үшін барып қызмет көрсетуге
қажеттілік туындаған жағдайда, Қор
мамандары барлық санитарлық-
эпидемиологиялық шараларды сақ-
тай отырып, сапарға шығады. Барып
қызмет көрсету барысында 2021 жыл-
дың басынан бастап 46 247 операция
жүзеге асырылды.
БЖЗҚ-ның ең танымал қызметі –

жеке зейнетақы шотынан үзінді
көшірме алу. ЖЗШ-дан үзінді көшірме
21 миллионнан артық рет берілді,
олардың 71% көбі электрондық
форматта іске асырылған.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДА 70–ТЕН АСТАМ
БАСТАУЛЫҚ ШАҒЫН НЕСИЕ АЛУҒА ӨТІНІШ БЕРДІ

Жемқорлық бар жерде нәтижемен
қоса алға қарай ілгерілеу болмай-
тындығы баршамызға мәлім. Осы
аталған кеселмен күрес барысында
бірқатар шаралар атқарылып, нәти-
жесінде жемқорлық фактілері бірша-
ма азайды. Мәселен, Қазақстан Рес-
публикасының Қылмыстық кодексінің
366 бабына сай пара алған мемле-
кеттік және оған теңестірілген мекеме
қызметкерінің мүлкі тәркіленіп, белгілі
бір лауазымдарды атқару немесе
белгілі бір қызметпен айналысу құқы-
ғынан өмір бойына айыра отырып,
параның жиырма еселенгеннен елу
еселенгенге дейінгі сомасы мөлше-
рінде айыппұл салуға, не бес жылға
дейінгі мерзімге бас бостандығынан
айыруға жазаланады. Осы аталған
заңның бабы жемқорлықтың түп
тамырын мүлдем жойып жібермеседе
біршама азаюына септігін тигізуде.
Себебі кез-келген мемлекеттік және
оған теңестірілген мекеме қызметкері
жемқорлық фактісне жол бермес
бұрын аталған заңмен білгіленетін
жазаны есіне түсіру арқылы өзінің
теріс ойынан айныры анық.
Сонымен қатар жемқорлықты

жоюда әуелі сананы өзгертіп, жемқор-

лыққа қарсы күрес мәдениетін қалып-
тастыруды мектептен бастап жүргізу
және мемлекеттік қызметтін беделін
көтеріп, мерейін асқақтату басты
назарда болғаны дұрыс деп санай-
мын.
Сот саласында сыбайлас жемқор-

лық фактілермен күрес мақсатында
барлық сот мәжілістері үн-бейне жазу
құрылғыларымен қамтамасыз етілді.
Сонымен қатар әр сотта сенім теле-
фондары белгіленіп бірқатар шаралар
атқарылып жатыр.
Соттағы жемқорлықтың алдын-

алып болдырмау мақсатында әр сотта
сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу
және соттағы қауіпсіздікті қамтамасыз
ететін бөлім ашылып, өз жұмыстарын
жалғастыруда. Яғни, аталған бөлім
қызметкерлері сотқа сұрақтарымен
келген азаматтарды тіркеп келу
мақсатын анықтап, сот қызметкер-
лерімен жұмыстан тыс кездесулердің
алдын алады. Сыбайлас жемқор-
лықтың алдын-алу және соттағы
қауіпсіздікті қамтамасыз ететін бөлі-
мнің негізгі мақсаты соттағы сыбайлас
жемқорлықты жою болып табылады.
Кез-келген азамат және қоғамдық

бірлестіктер, заңды тұлғалар Сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
туралыҚазақстан Республикасының
2015 жылғы 18 қарашадағы Заңының
23-бабына сәйкес сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимылға қатысуыға
құқығы бар. Осы аталған жеке тұлға-
лар, қоғамдық бірлестіктер және өзге
де заңды тұлғалар сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл кезінде мына-
дай шаралар қолданады. Яғни,
өздеріне мәлім болған сыбайлас
жемқорлық құқық бұзушылық жасау
фактілері туралы Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгілен-
ген тәртіппен хабарлайды және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәде-
ниетті қалыптастыруға қатысады,
мемлекеттік органдардан сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөнін-
дегі қызмет туралы ақпаратты Қазақ-
стан Республикасының заңнамасын-
да белгіленген тәртіппен сұратады
және алады. Аталған кеселмен күре-
суде баршамыз өз құзыретіміз бойын-
ша атсалысқан кезде жемқорлықтың
түп-тамырымен жойылары анық.

Г.ТАНКИЕВА,
Ойыл аудандық сотының

кеңсе меңгерушісі.

ЖЫЛ БАСЫНАН БЕРІ БЖЗҚ САЛЫМШЫЛАРЫ
24 МИЛЛИОННАН АСТАМ ҚЫЗМЕТ АЛДЫ

Единый накопительный пенсион-
ный фондза семь месяцев 2021 года
оказал своим вкладчикам более 24
миллионов услуг. Это на 47% больше,
чем за аналогичный период прошлого
2020 года.
По-прежнему в приоритете услуги,

оказанные вкладчикам и получателям
в электронном формате. С начала
года с помощью цифровых технологий
оказанопорядка 17,3 миллионов
услуг, что составляет 72% от общего
объёма. По сравнению с предыдущим
годом увеличение популярности
онлайн-сервисов выросло более чем
в полтора раза.
Все больше видов услуг ЕНПФ

переводит в автоматический формат.
Сейчас без обращения в Фонд в
автоматическом режиме (при поступ-
лении первого взноса) открываются
индивидуальные пенсионные счета
по обязательным и добровольным
пенсионным взносам, осуществляют-
ся единовременные пенсионные
выплаты на спецсчетапо поступив-
шим заявлениям от уполномоченных
операторов, оказываются другие
виды услуг. С 1 января до 1 августа
2021 года было проведено порядка
4,3 миллиона таких операций, что
составляет 17,7% от всех услуг.
Около полутора миллионов услуг

вкладчикамоказано в очном формате.
Из них непосредственно в офисах

Ақпараттық-түсіндіру жұмыстары
аясында БЖЗҚ мамандары қажетті
мекенжайлар бойынша 8,4 мыңға
жуық тұсаукесерді барып көрсетті,
оларға 170 мыңдай адам қатысты.
Эпидемиологиялық жағдайға байла-
нысты мекемелер мен ұйымдардағы
тұсаукесерлер онлайн және офлайн
форматта өткізілуде.
Осы кезең ішінде БАҚ-та 20 мыңнан

аса ақпараттық-түсіндіру материал-
дары жарияланды.
БЖЗҚ сапалы кеңес беру қызмет-

терін ұсынуға және Қордың салым-
шылары мен алушылары үшін ақпа-
раттық арналарды дамытуға ерекше
көңіл бөледі. 2021 жылдың жеті
айында кері байланыс арналары
арқылы салымшылардың 1 миллион-
нан аса өтініші тіркелді, ал былтырғы
жылмен салыстырғанда берілген
кеңес саны 23,7% артық.
Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ

салымшылары мен алушылары 1418
нөмірі (Қазақстан бойынша қоңырау
шалу тегін) арқылыбайланыс орта-
лығында  кеңес ала алады. Сондай-
ақ,ақыл-кеңестерді www.enpf.kz
корпоративтік сайтынан, +7 777 000 14
18 нөмірі бойынша WhatsАpp және
Viberчат-боты арқылы алуға болады,
түрлі ақпараттар Facebook, Instagram,
ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одно-
классники әлеуметтік желілеріндегі
БЖЗҚ-ның ресми парақшаларында да
жарияланған.

обслуживания Фонда – 1,4 млн услуг,
что более чем в полтора раза больше,
чемза этот же период прошлого года.
Не менее популярны у вкладчиков

имобильные отделы выездного об-
служивания. Они работают с соблю-
дением строгих санитарно-эпидемио-
логических мер, при этом осущес-
твляется предварительная консуль-
тация (в том числе проверка на воз-
можность получения услуг онлайн). В
случае возникновения потребности в
выездном обслуживании для офор-
мления заявлений об открытии инди-
видуальных пенсионных счетов по
учету обязательных профессиональ-
ных пенсионных взносов (в том числе
заявлений о присоединении к дого-
вору о пенсионном обеспечении за
счет обязательного профессиональ-
ного пенсионного взноса) и обслужи-
вания вкладчиков (получателей),
относящихся к категории социально-
уязвимых слоёв населения (лиц,
имеющих инвалидность 1 и 2 группы),
специалисты Фонда осуществляют
выезд с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических мер. В
ходе выездного обслуживания было
осуществлено 46 247операций с
начала 2021 года.
Самой популярной услугой ЕНПФ

остается получение выписки с
индивидуального пенсионного счета.
Выписки с ИПС выданы более 21

миллиона раз, более 71% из них в
электронном формате.
В рамках информационно-разъяс-

нительной работы специалисты
ЕНПФ провели почти 8,4 тысяч выез-
дных презентаций, на которых присут-
ствовали около 170 тысяч человек.В
зависимости от эпидемиологической
ситуации презентации на предприя-
тиях и в организациях проводятся в
онлайн и в офлайн форматах.
За этот период свыше 20 тысяч

разъяснительных материалов было
размещено в СМИ.
Особое внимание ЕНПФ уделяет

предоставлению качественных кон-
сультационных услуг и развитию
информационных каналов для вклад-
чиков и получателей Фонда. За семь
месяцев 2021 года зарегистрировано
свыше 1 миллиона обращений вклад-
чиков по каналам обратной связи, по
сравнению с прошлым годом консуль-
таций стало больше на 23,7%.
Напоминаем, получить консуль-

тацию вкладчики и получатели ЕНПФ
могут в call-центре по номеру 1418
(звонок по Казахстану бесплатный), а
также на корпоративном сайте
www.enpf.kz, посредством чат-бота в
WhatsАpp и Viber по номеру +7 777
000 14 18 и на официальных
страницах ЕНПФ в социальных сетях
Instagram, Facebook, ВКонтакте,
Twitter,Telegram, Одноклассники.

С НАЧАЛА ГОДА ВКЛАДЧИКИ ЕНПФ
ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 24 МИЛЛИОНОВ УСЛУГ

ЖЕМҚОРЛЫҚ БАР ЖЕРДЕ НӘТИЖЕ БОЛМАЙДЫ
Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

ПЕШПЕН ЖЫЛЫТУДЫҢ ҚАУІПТІЛІГІ – УЛЫ ГАЗБЕН УЛАНУ
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Өткен демалыс күндері Егіндібұлақ ауылы жастарының
ұйымдастыруымен футболдан «Қайырымдылық турнирі»
өтті. Егіндібұлақ ауылының әлеуметтік жағдайы төмен
тұрғындарына қаржылай көмек көрсетуді мақсат тұтқан
жарысқа Ақтөбе облыстық «Нұр-Ғасыр» мешітінің
командасы және Ойыл, Егіндібұлақ, Мәртөк ауылдарының
жастарынан жасақталған командалар қатысты.

Экология, геология және табиғи
ресурстар министрлігінің хабарлауын-
ша, биылғы мамыр айында арнайы
құрылған комиссия мүшелері аталған
бөгеттерді аралаған. Жұмыс тобы
Мұғалжар, Қобда, Темір және Ойыл
аудандары аумағында Ойыл өзенінің
жоғарғы ағысында және бассейнінде
57 гидротехникалық құрылыстың, яғни
бөгеттің барын анықтапты. Соның
ішінде: республикалық меншіктегі —
8, коммуналдық меншіктегі — 3, иесіз
бөгеттер — 34, көпір немесе көтерме
жол — 5, тазартуды қажет ететін
бұлақ саны — 7. Бөгеттер өзен арна-
сына Кеңес одағы кезінде салынған,
яғни тозығы жеткен. Бұл тиісінше су-
дың еркін өтуіне кедергі келтіріп отыр.
Сейсенбі күні Темір ауданы Еңбекші

ауылындағы Ойыл өзенінің арнасы-
ның толуына кедергі келтіріп тұрған
осындай бір бөгет бұзылды. Бұл —
Ойыл өзенінің қалпына келуіне мүд-
делі тарап — жергілікті халықтың
мұрындық болуымен басталған іс.

— Осыдан бір жыл бұрын Ойыл
өзенін экологиялық апаттан құтқару
мақсатында әлеуметтік желілер
арқылы арнайы топ аштық. Ұзын-
дығы 800 шақырымдық өзенді аман
алып қалғымыз келеді. Өйткені Ойыл
ауданының өзінде өзеннің ахуалы мәз
емес. Кеуіп жатыр.
Тек ғаламтор кеңістігімен шекте-

ліп қалмай,  осы мәселе бойынша 3
рет конференция өткіздік. Экспе-
дициялар ұйымдастырдық. Нәтиже-
сінде Ойыл өзенінің сумен толуына
тікелей қатысты 57 бөгетті санап
шықтық.
Ойыл өзеніне 60 шағын өзен келіп

құяды. Ең үлкені — Қиыл. Ал оған жүз
шақты бұлақ құяды. Солардың
біразына бөгет салғасын Ойыл өзені
өз деңгейіне толмай отыр. Халі
мүшкіл. Бір айтарым, сол бөгеттер
ашылып, бұлақтардың көзі тазар-

тылса, Ойыл өзені ертең-ақ өз
қалпына келеді. Осы іске билікте-
гілер селқос қарамаса деймін. Су
шаруаларға да, халыққа да — барлы-
ғына жетеді. Соны ескерсе, жоғары-
да айтқан амалдарды орындаса
деген арман-тілегіміз бар, — дейді
Ойыл өзенінің жанашыры Нұрлан
Есенғазы.
Оның айтуынша, 57 бөгет — адам

аяғымен анықталғаны. Егер мәселеге
Үкіметтік деңгейде көңіл бөлініп,
тікұшақпен араласа, Ойыл өзеніне су
көзін жеткізбей тұрған құрылыстардың
саны бұдан да көп болуы бек мүмкін…
Ал Темір ауданы әкімінің орынба-

сары Азамат Жанболат:
— Осы көктемде ақтөбелік пен

атыраулық табиғат жанашырлары,
сала мамандарымен бірге Ойыл
өзенінің сағасында орналасқан
бөгеттерді аралап шыққан бола-
тынбыз. Тексеріс барысында біздің
аудан бойынша 24 бөгет табылды.
Оның біреуі коммуналдық меншікте
болса, қалғандары иесіз болып
шықты. Міне, бүгін соның үшіншісін
бұзып отырмыз. Жалпы, мамандар
бұзылған үшеуінен басқа бөгеттер-
дің Ойыл өзенінің ағысына кері әсер
етпейтінін айтып отыр. Осыған
байланысты ол жерлерде ешқандай
жұмыстар атқарылмайтын болды.
Ал Алтықарасу ауылындағы Ойыл

өзенінің бойындағы балықтардың
қырылуына келсек, қажетті сына-
малар алынды. Бір аптаның ішінде
қорытындысы шығады. Барлығы 270
келі балықтың өлексесі табылды, —
дейді.
Темір ауданының Алтықарасу

ауылдық округіне қарасты Еңбекші
ауылы жанындағы Шығырлықұм өзе-
нінің бойындағы бөгеттің бұзылуына
атыраулық табиғат жанашырлары да
жиналды. Олар, сөзсіз, бұны жақсы
істің бастамасы деп отыр. Және бұның

Осындай ұранмен 2021 жылдың
ұлттық санағы 1 қыркүйек пен 30
қазан аралығында өтеді. Елімізде
ұлттық халық санағы әр 10 жыл сайын
өткізіледі. Қазақстандықтар ұлттық
санаққа алғаш рет онлайн қатысуда.
Биыл азаматтарға сауалнама парақ-
тарын онлайн режимде өз бетінше
толтыру немесе үй-үйді аралау кезін-
де офлайн толтыру мүмкіндіктері
ұсынылуда.
1 қыркүйектен бастап sanaq.gov.kz

арнайы сайты іске қосылды, мұнда
қазақстандықтар 15 қазанға дейін
онлайн-режимде санаққа қатысты
барлық сұрақтарға жауап бере алады.
Дәстүрлі жалпы аралау 1-30 қазан
аралығында жүргізіледі және ол
белгіленген мерзім ішінде санақтан
онлайн-режимде өтпеген респондент-
тер арасында жүргізілетін болады.
Тағы бір жаңашылдық - интервьюер-
лердің үй аралау кезінде электронды
планшеттерді пайдалануы болмақ.
Қазақстан азаматтарына барлығы 87
сұрақ қойылатын болады. 2021 жыл-
дың санағында көші-қон, еңбекпен

әрі қарай жалғасуына мүдделі.
— Біз Ойыл өзені бойындағы

үшінші бөгеттің бұзылу сәтіне куә
болу үшін Атырау облысы Қызылқоға
ауданынан арнайы келіп отырмыз.
Ендігі басқа да бөгет салынса деп
тілейміз. Өйткені бұл бізге де ортақ
мәселе. 4-5 жылдан бері тұрғында-
рымыз Ойыл өзенінен келетін суға
зар болып отыр. Балық атымен
жоғалды, өсімдіктер де жоққа тән.
Бұған жауын-шашынның аз түсуінің
әсері бар шығар, бірақ осындай
бөгеттердің де зияны бары анық.
Сондықтан біз, атыраулықтар,
бүгінгі істің аяқсыз қалмай, Ойыл
өзенінің бұрынғыдай тасып жатқа-
нын қалаймыз. Ол үшін бөгеттер
жойылып, жан-жағы тазалануы
керек.
Өзім жетекшілік ететін қордың 20-

дан астам мүшесі бар. Әр өңірде
белсенді топтар құрылған. Бәріміздің
ойымыз бір — Ойыл өзенінің арнасын
суға толтыру. Әкімшілік тарапынан
қолдау күтеміз, — дейді «Ойыл өзені»
қоғамдық қорының құрылтайшысы
Жүсіп Әбдіғали.

…Кезінде Ойыл өзенінің бойын-
да орналасқан жұртшылық
тіршілік көзі — суды қажетіне
толық жаратқанын еске алады.
Өкініштісі, бұрынғы мен бүгінгі
жағдайды салыстыруға келмейді.
Оған жергілікті атқарушы билік
өкілдері бір топ белсенді, сала
мамандары мен журналистерге
Темір ауданының аумағындағы
Ойыл өзенінің сағаларын
көрсеткенде кезекті рет көз
жеткіздік.
Ендігі үміт — Экология,

геология және табиғи ресурстар
министрлігі бастаған үлкен іс
аяқсыз қалмаса екен…

Айбек ТАСҚАЛИЕВ.

қамту, неке жағдайы, бала туу және
тіл білуі бойынша сұрақтар болады.
Ұлттық санақ кезінде 1446 бірыңғай

call-орталығы және 8 8000 800 878
нөмірі жұмыс жасайды. Сall-орталық-
қа қоңырау шалу тегін. Жүйе тәулігіне
24 сағат бойы қолжетімді. Респондент
санаққа қатысу үшін өзіне ыңғайлы
кез-келген уақытты таңдай алады,
сондай-ақ сайтта бланкты толтыруды
тоқтату және оны толтыруды кейін
қайта жалғастыру мүмкіндігі болады.
Сонымен қатар, egov.kz электронды
үкімет платформасында sanaq.gov.kz
сайтының қосымша парағы орналас-
тырылады, ол арқылы электронды
цифрлы қолтаңбаны (ЭЦҚ) қолданып,
санаққа қатысуға болады. Мобильді
азаматтар үшін «Aitu» мобильді
қосымшасы арқылы Ұлттық санаққа
қатысу мүмкіндігі ұсынылатын бола-
ды.
Құрметті ойылдықтар! Сіздерді елі-

міз бойынша ұйымдастырылып жат-
қан ұлттық санаққа қатысуға шақыра-
мыз.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖАРЫСЫ
ДӘСТҮРГЕ АЙНАЛАДЫ

4 команда арасында өткен тартысты кездесуде ойылдық
жігіттер өз шеберліктерін паш етті. Яғни ауыспалы кубокты
жеңіп алды. Дәстүр бойынша келесі жарысты ауыспалы
кубоктың иесі өткізеді. Демек, келесі жарыс Ойыл
ауданында өтеді. Жамағат арасындағы ауызбіршілікті
нығайту және де қайырымды іске баулуды көздеген жарыс
жастардың тарапынан да қолдау тауып отыр.

Халық санағы

ҚАЗАҚСТАНДА ӘРКІМ МАҢЫЗДЫ!

Ойыл ауданының статистика басқармасы

ОЙЫЛ ӨЗЕНІН ҚҰТҚАРУ ОПЕРАЦИЯСЫ:
АЛҒАШҚЫ ҚАДАМ ЖАСАЛДЫ
ТАЛАЙЛАР ӘН-ЖЫРҒА ҚОСҚАН ОЙЫЛ ӨЗЕНІ ТУРАЛЫ СОҢҒЫ КЕЗДЕ АЗ ЖАЗЫЛЫП ЖҮРГЕН ЖОҚ. ОҒАН СЕБЕП

— АТАЛҒАН ӨЗЕННІҢ ТАРТЫЛЫП, ЖОЙЫЛЫП КЕТУДІҢ СӘЛ-АҚ АЛДЫНДА ТҰРҒАНЫ. СОНЫҢ САЛДАРЫНАН
БҰРЫНҒЫДАЙ МАЛ СУАРУ ҺӘМ ЕГІН ШАРУАШЫЛЫҒЫМЕН АЙНАЛЫСУ ҚИЫНДАЙ ТҮСТІ, ТІПТІ БАЛЫҚТАР
ҚЫРЫЛЫП ЖАТЫР. БІРЕР АПТА БҰРЫН ТЕМІР АУДАНЫНЫҢ АУМАҒЫНДА ОРНАЛАСҚАН ОЙЫЛ ӨЗЕНІНІҢ
САҒАСЫНАН ЖАЛПЫ САЛМАҒЫ 270 КЕЛІ ӨЛІ БАЛЫҚТЫҢ ТАБЫЛУЫ — ОСЫ СӨЗІМІЗГЕ ДӘЛЕЛ.
ОЙЫЛ ӨЗЕНІН БОЙЛАЙ ӨМІР СҮРІП ЖАТҚАН ТҰРҒЫНДАР БҰНЫҢ БАРЛЫҒЫ ЗАҢСЫЗ БӨГЕТТЕРДІҢ

САЛЫНЫП, КЕЙБІРЕУЛЕРДІҢ СУДЫ ӨЗ МАҚСАТЫНА ПАЙДАЛАНУЫНАН ДЕСЕ, ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ БИЛІК
ТАБИҒИ ҚҰБЫЛЫС ДЕГЕНДІ АЛҒА ТАРТАДЫ. БІР АНЫҒЫ, ҮЛКЕН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕГЕ АЙНАЛҒАЛЫ
ТҰРҒАН ОЙЫЛ ӨЗЕНІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ БОЛАШАҚТА АУЫЗСУ ТАПШЫЛЫҒЫНА, АРТЫНША ҚОРШАҒАН
ОРТАНЫҢ БҰЗЫЛУЫНА ӘКЕЛІП СОҚТЫРУЫ МҮМКІН. ОСЫНЫҢ АЛДЫН АЛУҒА БЕКІНГЕН ТАБИҒАТ
ЖАНАШЫРЛАРЫНЫҢ БАСТАМАСЫМЕН СЕЙСЕНБІ КҮНІ ИГІ ІС ҚОЛҒА АЛЫНДЫ.

Әлемдегі ең қадірлі мамандықтың
бірі - ұстаз болу. Келешек ұрпақты
білім нәрімен сусындатып, тәлім-
тәрбие беру - ұстаздың басты мақ-
саты десек, осындай жауапты қыз-
метті отбасылық дәстүрге айнал-
дырған Орынбасаровтар әулетін
айтуға болады. Саға мектеп-бала-
бақшасында «Орынбасаровтар атын-
дағы математика кабинетінің» ашы-
луы бүкіл бір әулеттің емес, мектептің
де абыройы болды. Орынбасаровтар
ұрпағы атаулы кабинетті түгел зама-
науи  құрал-жабдықтармен қамтама-
сыз етіп, сыйға тартты.
Ұстаздықты ту еткен отбасына

тоқталатын болсақ, Орынбасаров
Қалқыш  1915 жылы  Ойыл ауданы
Қызылжұлдыз селолық советінде
қарапайым отбасында дүниеге кел-
ген. Жастайынан  еңбекке араласып,
ересектерге сабақ берген, Ұлы Отан

соғысының ардагері. 1945 жылы елге
оралып, Қайыңды жеті жылдық мек-
тебінде математика пәнінен дәріс
берді. Өз ісіне адал ұстаз балаларын
адалдыққа, еңбекқорлыққа тәрбиелей
отырып, олардың жоғары білім алуы-
на жағдай жасады. Әке жолын қуған
ұл-қыздары туған ауылында ұстаздық
қызмет атқарды. Орынбасарова
Ақкүміс Қалқышқызы – Саға мектеп-
балабақшасында биология пәнінің
мұғалімі қызметін атқарды, зейнеткер
ұстаз. Ұлы Орынбасаров Серікбай  -
физика пәні мұғалімі. Өмірінің соңына
дейін шәкірт тәрбиелеп, білім сала-
сына өзіндік үлесін қосты. Қара
шаңырақ иесі Орынбасаров Амантай
- математика пәні мұғалімі. «Адамның
адамшылдығы жақсы ұстаздан» - деп
хәкім Абай айтпақшы, әрбір ісі жеңіске
жетелейтін ұстаздар есімі жүрегімізде
мәңгі сақталады.

ҚАЛДЫРҒАН ІЗІҢ МӘҢГІЛІК....

10 қыркүйек 2021 жыл № 8                                 Ойыл селосы
Аудандық мәслихаттың
кезектен тысжетінші сессиясын
шақыру туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 10 бабының 2 тармағына және Ойыл ауданы әкімінің 2021
жылғы 7 қыркүйектегі №01-05/1268 ұсынысына сәйкес  ШЕШІМ ЕТЕМІН:
Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың  кезектен тысжетінші сессиясы

2021 жылдың 16қыркүйегі күні сағат 10.00-ге аудан әкімдігінің мәжіліс залында
шақырылсын.
Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер енгізілсін:
1.  Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 30желтоқсандағы №480 «2021-

2023 жылдарға арналған Ойыл ауданының ауылдық округтерінің бюджеттерін
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Хабарламашы: Қ.Ж.Ұлықпанов - аудандық экономика және бюджеттік

жоспарлау бөлімінің басшысы
2. Басқа да мәселелер.
Аудандық мәслихаттың
хатшысы:                                                      С.Ғ.Займолдин

«Atameken Aktobe» микроқаржы
ұйымы жуырда құрылған және өңірлік
кәсіпкерлер палатасында орналасқан.
Бүгінде қарауда 90-нан астам өтінім
бар және олардың басым бөлігі ауыл
тұрғындарынан келіп түсті.
Мысалы, Ойыл ауданы бойынша -

8 өтініш тіркелген, жұмыс жалғасуда.
Ақтөбе облысы Кәсіпкерлер Пала-

тасының Ойыл ауданы бойынша
«Бастау» бағдарламасы арқылы 561
ауыл тұрғыны білім алды, олардың
37%-ы несие түрінде қаржыланды-
рылды,- дейді ӨКП филиалының
директоры ЛяззатАбдраимова.
Ауыл тұрғындарымен кездесу кезін-

дегі сұрақтардың негізгі шеңбері
несиелеу шарттары мен кепілдік
саясатқа қатысты болды.
Айта кетейік, «Бастау» түлегі кез-

келген бизнесті ашу үшін жылдық 6%
— бен 5 жыл мерзімге, ал ауылшаруа-
шылығы саласындағы жобалар үшін
7 жылға дейін несие ала алады.
Айналым қаражатын толықтыруға 36
айға дейінгі мерзімге қаржыландыру
қарастырылған. Жеке кәсіпкерлікті
ашудан бастап бизнес–жоспарды
әзірлеуге дейін сүйемелдеуді «Атаме-
кен» кеңесшілері жүргізеді, мұнда
құжаттарды жинауға көмектеседі.

«Біздің міндетіміз - «Бастау» түле-
гіне өз ісін бастауға көмектесу.

Бастаулықтардың жобаларын қаржы-
ландыруға республика бойынша 22,5
млрд теңге қарастырылған, оның 1,3
млрд теңгесі Ақтөбе облысына
бөлінген. 2021 жылы ауыл және шағын
қала тұрғындары үшін қарыздардың
ең жоғары мөлшері 7,2 млн теңгені,
қала тұрғындары үшін — 18,9 млн
теңгені құрайды. Несиеге өтінім беру
үшін ауылдық жерлердің тұрғындары
Ақтөбе облысының кәсіпкерлер
палатасының Ойыл аудандық филиа-
лына «Бастау» жобасын сүйемелдеу
жөніндегі консультанттарға жүгіне
алады. Микрокредит беруге өтінім
беру үшін белгіленген нысандағы
өтінішті және клиенттің сауалнамасын
ұсынуы қажет. Сондай-ақ, заңды
тұлғаны немесе жеке кәсіпкерлікті
тіркеу туралы куәлік, өтініш берушінің
жеке куәлігі, несие тарихы, банктерде
және салық органдарында берешектің

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ  ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТЫ ХАТШЫСЫНЫҢ ШЕШІМІ

БҮГІНДЕ ЕЛІМІЗДЕ ОНЛАЙН
САНАҚ ӨТІП ЖАТЫР. ҚР ҰЛТТЫҚ
СТАТИСТИКАНЫҢ БҮГІН БЕРГЕН
МӘЛІМЕТІНЕ СӘЙКЕС 2 МЛН-НАН
АСТАМ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ САНАҚТАН
ОНЛАЙН ӨТТІ. ОСЫ ОРАЙДА
САНАҚҚА ҚАТЫСУШЫ НЕНІ БІЛУІ
КЕРЕК ЖӘНЕ СҰРАҚ ТУЫНДА-
ҒАНДА ҚАЙДА ХАБАРЛАСУҒА
БОЛАДЫ? АТАЛҒАН САУАЛДАРҒА
«ХАЛЫҚ САНАҒЫ-2021» РЕСМИ
ӨКІЛІ ОЛЖАС САЙЛАУБЕКҰЛЫ
ЖАУАП БЕРДІ.

«Онлайн санақтан өткенде қаты-
сушы өзімен қатар отбасы мүшелерін
де тіркей алады. Яғни отбасының әр
мүшесінің жеке тіркелуінің қажеті жоқ.
Бұл ыңғайлы әрі көп уақыт алмайды.
Бүкіл отбасы мүшелеріне қатысты
тиісті мәліметтерді тіркеген соң санақ-
тың қорытындысы хабарлама түрінде
келеді. Бүгінде онлайн санақ қарқын-
ды түрде жүріп жатыр және ешқандай
заң бұзушылық оқиғасы тіркелген
емес», - деді Олжас Сайлаубекұлы.
Оның айтуынша, 1 қазаннан бастап

санақ жұмысына интервьюерлер
кіріседі.

«Бізде 1446 байланыс орталығы
жұмыс істейді. Азаматтар Call орта-
лыққа хабарласып өзін толғандырған
сұрақтарға жауап алады. Хабарласу
тегін және орталық тәулік бойы жұмыс
істейді. Орталыққа осы уақытқа дейін
хабарласқан азаматтар көбінесе
онлайн санақтан өту процесі мен тір-
келуге қатысты сұрайды. Өз кезегінде
біздің мамандар барлық сұрақтарға
жауап береді», - дейді ол.
Сондай-ақ, ресми өкіл санақ сауал-

намасына тоқталып өтті. Мәлімдеуін-
ше ондағы сұрақтар халық талқысы-
нан өткен.

«Сұрақтар елімізде 2009 жылы
өткен санақ сауалнамасының негізін-
де құрастырылды. Сондай-ақ, оның
ішінде мемлекеттік құзырлы орган-
дардың ұсынысы бойынша енгізілген
сұрақтар да бар. Одан бөлек, халық-
аралық ұйымдардың да пікір, ұсы-
нысы ескерілді. Атап айтқанда, Еуро-
палық статистер конференциясы
және Вашингтон тобы секілді сырт
ұйымдар. Сонымен қатар биылғы
онлайн санақтың сауалдары Ашық
НҚА алаңына жарияланып, халық
талқысынан өтіп, мемлекеттік орган-
дармен келісілген», - деді О. Сайлау-
бекұлы.
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ОНЛАЙН САНАҚҚА ҚАТЫСУШЫ

НЕНІ БІЛУІ КЕРЕК?

БАСТАУЛЫҚТАРҒА ЖОБАЛАРЫН
НЕСИЕЛЕНДІРУ ШАРТТАРЫ ТҮСІНДІРІЛДІ
КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫ МЕН

«ATAMEKEN AKTOBE» МҚҰ ӨКІЛ-
ДЕРІ ОЙЫЛ АУДАНЫНДА ӘЛЕУЕТТІ
ҚАРЫЗ АЛУШЫЛАРЫМЕН КЕЗ-
ДЕСТІ. МҚҰ ДИРЕКТОРЫ НҰРЛАН
СЕРІКЖАН «БАСТАУ БИЗНЕС» ТҮ-
ЛЕКТЕРІНЕ ЖЕКЕ КЕҢЕС БЕРДІ.

жоқ екені туралы анықтамалар,
кепілмен қамтамасыз ету бойынша
құжаттар қажет»,— деді «Atameken
Aktobe» микроқаржы ұйымының
директоры Нұрлан Серікжан.
Бұл ретте, МҚҰ жеке тұрғын үй

құрылысына жер учаскелерін және
жылжымайтын мүлікті сатып алу,
несие берешекті қайта қаржылан-
дыру, бар несиені өтеу, сондай-ақ
тұтынушылық мақсаттар бойынша
жобаларды қаржыландырмайды.

«Атамекенде» МҚҰ әлеуетті қарыз
алушыларымен кездесулер апта
сайын өткізіледі. Бастаулықтар
тобымен тұтас штаб жұмыс істейді:
ӨКП басшылығы қаржыландырудың
артықшылықтары нтүсіндіреді, биз-
нес-тренерлер сәтті кейстерді талдап,
ал микроқаржы ұйымының қызмет-
керлері сол жерде алдын-ала құжат-
тар топтамасын қарап шығады.


