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Құрметті Төраға!
Құрметті Мәжіліс депутаттары!
Тәуелсіздік тарихында біз алғаш рет

аса күрделі және қатерлі кезеңге тап
болдық. Ел басына түскен осындай
сынақты қайыспай біртұтас ел болып
еңсере білдік.
Енді біз мұндай жағдайға ешқашан

жол бермеуіміз қажет. 
Сондықтан, еліміз душар болған

ауыр қасіреттің себептерін саралап,
оның салдарына нақты баға беру –
алдымызда тұрған өте маңызды
міндет. 
Өкінішке қарай, бүгінде халық ара-

сында осы оқиғаға байланысты түрлі
қарама-қайшы, шындыққа жанаспай-
тын жалған ақпараттар тарап кеткенін
көріп отырмыз.
Мұның, әрине, бірнеше себептері

бар: кейбір азаматтарымыз ахуалды
егжей-тегжей білмей тұрып, қате пікір-
де болса, кейбірі әдейі ақпаратты бұр-
малап, жағдайды одан бетер ушық-
тырады.
Бірақ, бізге керегі – тек ақиқат қана.

Сол себепті, оқиғаларды мұқият зерт-
тей отырып, айтарым: жыл басынан
бері орын алған барлық жағдайлар –
бір тізбектің тармақтары деуге толық
негіз бар.
Ашығын айтсақ, бұл бірнеше жыл

бойы алдын ала ойластырылған зұ-
лымдықтың көрінісі. Олардың көзде-
гені – өздерінің қатігез пиғылдарын
іске асыру болғаны айдан анық.
В этом ряду находятся и беспоряд-

ки в Жамбылской области, различные
провокации на межэтнической почве
и другие конфликты.
Сплоченность нашего общества

методично расшатывали, в том числе
посредством акций протеста, соглас-
но профессионально разработанным
сценариям.
Конспиративно шла подготовка

конкретных исполнителей радикаль-
ных мер.
Комитет национальной безопаснос-

ти как уполномоченный орган не смог
и не захотел дать четкую оценку этой
подрывной работе. Не разглядел кри-
тической угрозы национальной безо-
пасности.
Организаторам атаки оставалось

найти только повод, который появился
бы в любом случае.
В качестве инструмента было ис-

пользовано недовольство населения
из-за роста цен на автогаз.
Далее события развивались как по

спирали.
На первом витке произошли митин-

ги в ряде регионов, в частности, в
Жанаозене.
На втором – подключились бандиты

и мародеры.
Далее последовала «горячая» фа-

за уже с участием вооруженных тер-
рористов, в том числе зарубежных
боевиков.
После этого стала очевидна их клю-

чевая цель – дезорганизация инсти-
тутов государственного управления,
подрыв конституционного строя, в
конечном итоге захват власти.
Называя вещи своими именами, и

я уже заявил вчера об этом на сам-
мите ОДКБ, против нашей страны
была развязана террористическая
война.
Враг показал крайнюю жестокость

и готовность пойти на любые шаги.
Он сеял страх среди населения,

чтобы подавить даже саму мысль о
сопротивлении.
План атаки на Казахстан включал

в себя целый ряд различных аспектов:
военный, политический, идеологи-
ческий, дезинформационный и про-
чие. Над подготовкой захвата власти

работали профессионалы.
Коль скоро это была вооруженная

агрессия со стороны международного
терроризма против нашей страны, то
Казахстан юридически обоснованно
обратился к своим партнерам по
Договору о коллективной безопаснос-
ти с просьбой направить миротвор-
ческий контингент.
Необходимо понимать: на момент

принятия такого решения мы могли
полностью утратить контроль над
Алматы, который просто был бы отдан
на растерзание террористам.
Потеряв Алматы, мы потеряли бы

столицу, а затем всю страну. В этом
суть событий трагических январских
дней.
С появлением миротворческого

контингента в столице мы смогли
перебросить отсюда дополнительные
части спецназовцев в Алматы и
спасти город.
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт

ұйымына жеке тоқталғым келеді.
Бұған қатысты түрлі қауесеттің,

әсіресе, шетелде тарап жатқан жаң-
сақ пікірдің алдын алу қажет.
Бұл ұйым ұжымдық қауіпсіздік

мәселелерімен айналысады.
Қазақстан – оның толыққанды

құрылтайшысының бірі.
Осы ұйымның барлық мүшелерінен

жасақталған бітімгершілік контингенті
Қазақстанға уақытша мерзімге ғана
келді.  Оған жүктелген міндеттер нақ-
ты айқындалған.
Бұл – стратегиялық нысандарды

күзету және ақыл-кеңес беріп, қолдау
көрсету.  
Лаңкестерге қарсы операцияны то-

лығымен Қазақстанның күштік құры-
лымдары жүзеге асыруда.
Шын мәнінде, солардың жанкешті

іс-әрекетінің арқасында төңкеріске
жол берілген жоқ.   
Попытка государственного перево-

рота, покушение на целостность стра-
ны провалились.
Вместе, как единая нация, мы

отстояли Алматы и другие областные
центры. В кратчайшие сроки они будут
восстановлены и станут еще краше.
Теперь это моя личная обязанность

и, естественно, ответственность
Правительства.
Пользуясь настоящей возможнос-

тью, хотел бы выразить сочувствие
жителям городов, ставших объектами
террористической агрессии.

*  *  *
Сегодня, когда эти «черные» дни

уже позади, хочу отметить мужество
бойцов спецподразделений МВД в
отражении террористической агрес-
сии.
Например, в Алматы небольшая

группа полицейских две ночи подряд
отбивала атаки бандитов, пытав-
шихся захватить здание Департа-
мента полиции.
В критической ситуации достойно

проявили себя и военнослужащие
Министерства обороны и Службы
государственной охраны.
Однако не все проявили верность

своему долгу.
В ряде городов руководители

ДКНБ, несмотря на достаточный
боевой арсенал, не вступая в бой
покинули служебные здания, оставив
там оружие и секретную докумен-
тацию.

*  *  *
Теперь хочу обозначить первые

контуры работы, которую нам пред-
стоит выполнить.
Первое. Необходимо успешно

завершить антитеррористическую
операцию.
Полностью восстановить правопо-

рядок, чтобы наши граждане могли
свободно ходить по улицам городов,
поселков и аулов, работать и учиться,
не опасаться за своих детей и близ-
ких.
В целом острая фаза контртер-

рористической операции пройдена.
Ситуация во всех регионах ста-

бильная.
В связи с этим заявляю, что основ-

ная миссия миротворческих сил ОДКБ
успешно завершена.
Через два дня начнется поэтапный

вывод объединенного миротворчес-
кого контингента ОДКБ. Процесс
вывода контингента займет не более
10 дней.
Второе. Следует найти и нака-

зать всех боевиков и их пособников,
причастных к преступлениям про-
тив мирных граждан.
Критически важно разобраться с

теми, кто стоит за террористическими
атаками.
Другой крайне важный момент:

почему государство «проспало»
наличие спящих ячеек боевиков и
деятельность их командного пункта?
Почему на территории нашей стра-

ны оказалось так много нелегального
оружия и спецсредств?
Почему не проводилась агентурная

работа по выявлению и нейтрализа-
ции адептов терроризма?
Специальная следственно-опера-

тивная группа должна качественно и
в полном объеме выполнить свою
работу, раскрыть все причины и
детали трагедии.
Үшінші. Қаза болған тәртіп сақ-

шыларының, әскери қызметшілер
мен қарапайым азаматтардың отба-
сына көмек көрсету – біздің қасиетті
борышымыз.
Бұл мәселе менің жіті бақылауымда

болады. 
Тұрғын үймен, оқумен және басқа

да қажетті нәрсемен қамтамасыз
етеміз.
Төртінші. Қысқа мерзім ішінде

қираған дүние-мүлікті қалпына кел-
тіру керек.    
Толығымен қалыпты өмірге орала-

мыз.
Қаржы жүйесі мен көлік саласының,

азық-түлік жеткізу ісінің еш кедергісіз
жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажет.
Тауарлар мен көрсетілетін қызмет-

тердің тапшылығын, бағаның негізсіз
көтерілуін болдырмау маңызды. 
Үкімет комиссиясы өз жұмысын

бастап кетті. Ол азаматтар мен биз-
неске қолдау көрсетеді.
Мемлекет қаржылай көмекпен қа-

тар, кәсіпкерлерге басқа да қолдау
түрлерін ұсынады.
Атап айтқанда, несиелер бойынша

пайыздық төлемдер, айыппұл мен
өсімпұл белгілеу тоқтатыла тұрады. 
Бесінші. Еліміздің қауіпсіздігін

нығайту және қауіп-қатердің алдын
алу үшін шұғыл шараларды жүзеге
асыру қажет.
Біз сарбаздарды, әскери техника

мен қару-жарақты қажетті жерге же-
дел жеткізу үшін әскери-көлік авиа-
циясы паркін толықтыру ісін қолға
аламыз.
Мемлекеттік шекараны нығайтуы-

мыз керек. 
Көші-қон, соның ішінде ішкі көші-қон

саласын тәртіпке келтіретін кез келді.
Қару-жарақ айналымын мұқият

тексеріп, оны заң тұрғысынан реттеу
қажет.
Шұғыл түрде қираған ғимараттар

мен арнаулы техниканы жөндеп,
бейнебақылау жүйесін іске қосып,
құқық қорғау органдарының қызметін
қалпына келтіру керек.

(жалғасы 2-3 бетте)

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің отырысында сөйлеген сөзі

«ҚАСІРЕТТІ ҚАҢТАР» САБАҒЫ:
ҚОҒАМ ТҰТАСТЫҒЫ – ТӘУЕЛСІЗДІК КЕПІЛІ

“Енді жұмыстарыңыз жеңілдеп,
ыңғайлы болатынына қуанышты-
мын. Бұрынғыдай көмір мен ағаш
сатып алып, от жақпайсыздар, күл
шығармайсыздар. Өскелең ұрпақты
тәрбиелеуге көп уақыт бөлетін
боласыздар. Еліміздің 30 жылдық
тәуелсіздігімен және келе жатқан
Жаңа жылдарыңызбен құттықтай-
мын! Барлық қиындықтар осы жылда
қалып, бар жақсылық келер жылы
жалғасын тапсын”,- деді Қаратал
халқын маңызды жаңалықтарымен
құттықтауға келген облыс әкімі
Оңдасын Оразалин.

“Бүгін біздерге, соның ішінде әйел
затына үлкен қуаныш сыйлады.
Оларға үй шаруасымен айналысуға
едәуір жеңілірек болатын болды.
Осының бәрі сіздердің күш-жігерле-
ріңіздің арқасында”,- деді ауылдас-
тары атынан сөз алған Жауғашты
Жонысов облыс әкіміне.
Бұдан бөлек, сол күні Ойыл ауда-

нында Бестамақ ауылының 220-дан
астам тұрғынын орталықтандырылған
сумен қамтитын сумен жабдықтау
жүйесі пайдалануға берілді. Жобаны
жүзеге асыруға 241 млн теңгедей бюд-
жет қаражаты бөлінген.

Оңдасын Оразалин: “Мемлекет
басшысы маған жоғары сенім білді-
ріп, Ақтөбе облысының әкімі етіп
сайлаған сәттен бері үш жыл өтті.
Содан бері ауылдарыңызға бірнеше
рет келдім. Газ кіргіздік, енді кезек
суға келді. Әрине, шешімін табуды
қажет ететін сұрақтар көп, бірлігі-
міздің, ауызбіршілігіміз бен еңбекқор-
лығымыздың арқасында халықтың,
соның ішінде ауылдық елді мекендер-
дің әл-ауқаты мен тұрмыс сапасын
жақсарту бойынша алдымызда тұр-
ған міндеттерді еңсеретінімізге
сенімдімін”,- деп атап өтті.
Облыс әкімі ауыл тұрғындарының

өтінішіне: 2022 жылы елді мекенді
сапалы интернетпен қамтамасыз ету
сұрағы шешіліп, жол салу және жөн-
деу жұмыстары жалғасады,- деп
жауап берді.
Жұмыс сапары соңында облыс әкімі

Ш.Берсиев атындағы ауылдық округ
ғимаратында орналасқан сервистік
әкімдік жұмысымен танысты. Сервис-
тік әкімдік жұмысы “Халық үніне құлақ
асатын мемлекет” қағидасын жүзеге
асыруға, азаматтар үшін мемлекеттік
қызметтердің қолжетімділігін артты-
руға, сыбайлас жемқорлық қаупін

Жылдағы дәстүр бойынша өткен
жылдың соңғы күні аудандық мәде-
ниет үйінде жыл қорытындысы өтті.
Ұрпағының ертеңін жарқын ететін,
тыныштық пен тұрақтылыққа, күнде-
лікті адал еңбекпен елге, туған жерге
деген жанашырлық пен әр салада
қалтқысыз қызмет етіп жүрген аудан
азаматтары мен азаматшаларының
еңбектері бағаланды. Шара аудан
бойынша жыл ішінде өткізілген
жұмыстардың нәтижесі туралы бейне-
баянмен түрілді. Одан соң аудан әкімі
Асқар Қазыбаев жұртшылықты мере-
кемен құттықтап, жыл қорытындысы
бойынша ауданның дамуына үлес
қосып жүрген бірқатар үздіктерге
марапаттар тапсырды. ҚР Тәуелсіз-
дігінің 30 жылдығына орай, сондай-ақ
белсенді депутаттық қызметті және
өңірдің әлеуметтік- экономикалық
дамуына қосқан елеулі үлесі үшін,
Қазақстан Республикасының Парла-
мент сенатының төрағасы Мәулен
Әшімбаевтың Алғыс хатымен аудан-
дық мәслихат депутаты Исатай Бер-
ғалиев марапатталды. Қаржы саласы-
ның еңбек ардагері Ұлдай Шойма-
нова, «Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігіне 100 жыл» төс-
белгісін тақты. Білім беру саласы
бойынша «Қазақстан Республикасы-
ның Білім және ғылым министрлігі
А.Аймағамбетовтің орта білім беру

азайтуға бағытталған.
Мұнда аудан әкімі Асқар Қазыбаев

атқарылған жұмыстар мен 2022 жылға
қойған жоспарлар жайында есеп

берді.
“Біздің ауданда барлығы 22 елді

мекен бар, оның жиырмасы орталық-
тандырылған сумен қамтылған. Со-
ның ішінде биыл 200 адамнан аспай-
тын халқы бар бес ауылға қосымша
қаражат есебінен су тазартатын
блокті-модульді станса орнатылды.
Қалған екі ауыл – Қарасу мен Шұбар-
шиді сумен жабдықтау бойынша
жобалық-сметалық құжаттама әзір-
ленді.
Сонымен қатар, осы жылы аудан

бойынша 14 көшеге асфальт төселсе,
олардың бесеуі аудан орталығында.
Сіздің тапсырмаларыңызға сәйкес
Қаратал мен Құмжарған ауылдары-
ның көшелері 100% жарықтанды.
Бұдан өзге, Қаратал ауылының көше-
леріне 5 бейне бақылау камерасы
орнатылып, учаскелік полиция беке-
тіне қосылды.
Нәтижесінде, биыл ауылда бір де

бір құқықбұзушылық тіркелген жоқ,
соның ішінде мал ұрлығы дерегі
тіркелмеді”,- дейді Асқар Қазыбаев.
Баяндаманы тыңдаған облыс әкімі
Ойыл ауданын әлеуметтік-экономика-
лық жағынан әрі қарай дамыту бойын-
ша бірқатар тапсырмалар берді.

ісінің үздігі» Құрмет дипломымен
Ақтоты Жұмағалиева марапатталды.
Өңіріміздің дамуына зор үлес қосқан,
сайлау науқанын ұйымдастыруға,
өткізуге белсене қатысқаны үшін
Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын
Оразалин Алғыс хатымен бірқатар
еңбек ардагерлері марапатталды.
Қазақстан Республикасы Тәуелсіз-

дігінің 30 жылдығына орай елімізде
өткен сайлауларды ұйымдастыру
және өткізуге белсене қатысқаны үшін
Ақтөбе облыстық сайлау комиссиясы-
ның төрағасы Нұрлыбек Жүсіповтің
Алғыс хатымен Ұлттық бірыңғай
тестілеу орталығы Ақтөбе облысы
Ойыл ауылы филиалы сарапшысы
Нұрсұлтан Кенжебеков марапаттал-
ды. «Үкілі үміт» мүмкіндігі шектеулі
жандар клубының мүшесі, жеке кәсіп-
кер Гүлсім Елекбаева «Жан шуақ»
халықаралық байқауына қатынас-
қаны үшін Қазақстан мүгедектер
конфедерациясы республикалық
қоғамдық бірлестігінің төрайымы
Жанат Омарбекованың алғыс хаты-
мен марапатталды.
Ойыл ауданы әкімдігінің 2021

жылғы 24 желтоқсандағы №139 үкімі
негізінде Ойыл ауданының «Жыл
адамы» атағы берілді. «Тұлпар мініп,
ту алған» атты облыстық жыр бай-
қауында үздік атанып, жоғары жетістігі
үшін Сапақкөл орта мектебінің 8 -

сынып оқушысы Әсел Тоғызбаева мен
ауданның спорт саласын дамытуға
қосқан зор үлесі және жоғары жетістігі
үшін, Самбодан әлем біріншілігінің
күміс жүлдегері, Самбо күресінен
спорт шебері, самбо күресі мен қазақ
күресінен Қазақстан Республикасы
чемпионаттарының жеңімпазы, Өске-
мен қаласында қазақ күресінен жас-
тар арасындағы «Жас барыс» респуб-
ликалық турнирі мен «Ақбидай» ауыл
спорт ойынында қазақ күресінен өткен
жарыстың жеңімпазы Бекзат Мұхам-
бетов және ауданның сәулет, құрылыс
салаларының бәсекеге қабілеттілігін
арттырып, дамытуға қосқан елеулі
үлесі үшін Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында
ауданда Дене шынықтыру-сауықтыру
кешені мен сегіз пәтерлі 2 тұрғын үй
құрылысының сапалы салынуын
ұйымдастырудағы қажырлы еңбегі
үшін аудандық сәулет, қала құры-
лысы және құрылыс бөлімінің бас-
шысы Жанұлан Тумышовтар иемден-
ді.
Сонымен қатар, ауданның көр-

кеюіне үлес қосқан бірқатар азамат-
тар «Ойыл ауданына 100 жыл» мере-
келік медалімен наградталды. Асқар
Қайырғалиұлы өз атынан да әр сала-
ның үздіктеріне Алғыс хатын ұсынды.

Г. АЛЕКСЕЕВА.

ҚАРАТАЛҒА ГАЗ КЕЛДІ,
БЕСТАМАҚҚА СУ БЕРДІ

31 ЖЕЛТОҚСАН КҮНІ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ОЙЫЛ АУДАНЫНДА
ҚАРАТАЛ АУЫЛЫНА ТАБИҒИ ГАЗ БЕРУ САЛТАНАТТЫ ШАРАСЫ ӨТТІ. 1400-
ДЕЙ АДАМ КӨГІЛДІР ОТЫНҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗДІ. БҰЛ МАҚСАТҚА МЕМЛЕКЕТ
457 МЛН ТЕҢГЕДЕН АСТАМ ҚАРАЖАТ БӨЛДІ.

Облыс әкімінің баспасөз қызметі.

ЖЫЛ ҚОРЫТЫНДЫСЫ: ҮЗДІКТЕРДІҢ ҮЛЕСІ
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«ҚАСІРЕТТІ ҚАҢТАР» САБАҒЫ: ҚОҒАМ ТҰТАСТЫҒЫ – ТӘУЕЛСІЗДІК КЕПІЛІ
Особо хочу остановиться на такой

стратегической задаче, как карди-
нальная реорганизация всей системы
обеспечения национальной безопас-
ности.
Предстоит перестроить работу

наших Вооруженных сил, право-
охранительных структур, органов
национальной безопасности, внеш-
ней разведки.
Все они должны слаженно работать

во имя одной цели – максимально
эффективной защиты наших граждан,
конституционного строя и сувере-
нитета от угроз любого характера и
масштаба.
Этого требуют коренные интересы

нашего государства.
Для решения данной задачи необ-

ходимо сфокусироваться на следую-
щих приоритетах.
Первое. Внести срочные коррек-

тивы в реформирование право-
охранительной системы.
Мы значительно продвинулись в

деле создания сервисной модели
полиции и модернизации уголовного
процесса.
Но нужно быть готовыми противос-

тоять тотальным террористическим
атакам.
Командованию силовых структур

незамедлительно приступить к отра-
ботке боевых навыков, оснащению
эффективными средствами защиты и
нападения.
Второе. Укрепить количественно

и качественно Национальную гвар-
дию.
Предстоит сформировать ее новые

подразделения в регионах и усилить
действующие, решить вопросы с
транспортным и материально-техни-
ческим обеспечением.
Увеличить численность подразде-

лений специального назначения МВД
и Национальной гвардии.

Повысить уровень
боеготовности.

Дооснастить необходимыми спе-
циальными и транспортными средс-
твами.
Увеличить оплату труда сотруд-

ников спецподразделений всех сило-
вых органов.
Третье. Повысить правовую защи-

щенность полицейских.
Ужесточить ответственность за

нападения на представителей власти
и неподчинение законным требо-
ваниям.
Четвертое. Кардинально повысить

боеспособность армии.
В кратчайший срок создать коман-

дование Сил специальных операций.
Пятое. Пересмотреть принципы

организации и управления Погранич-
ной службой.
Провести ревизию реформ, кото-

рые сместили акцент с войсковой
охраны государственной границы на
оперативные методы работы.
Шестое. Полностью перестроить

деятельность разведывательного
сообщества, включая внешнюю,
военную, криминальную и финан-
совую разведку.
Седьмое. Обеспечить эффектив-

ную координацию между различными
силовыми структурами.
Актуализировать алгоритмы дейс-

твий госорганов в кризисных ситуа-
циях, усилить межведомственную
координацию.
Наладить оперативную и военно-

техническую совместимость всех
силовых структур.
Восьмое. Обеспечить самостоя-

тельность силовых структур при
принятии решений, повысить уро-
вень ответственности их руко-
водителей.
Девятое. Реализовать комплекс

системных мер по противодейс-
твию религиозному экстремизму.
Ни в коем случае не допустить его

сращивания с криминалом, особенно
в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы.
В ближайшее время мы проведем

заседание Совета Безопасности, на
котором рассмотрим конкретные
направления реализации всех этих
задач.
Следует признать, что произошед-

шие трагические события во многом
вызваны серьезными социально-
экономическими проблемами и неэф-
фективной, а точнее, провальной
деятельностью некоторых государс-
твенных органов.
Произошел заметный отрыв от-

льных исполнительных органов от
трудных реалий и потребностей
граждан. У представителей властных
структур сформировалось искажен-
ное представление о жизни людей, их
чаяниях и запросах.
Обострилась и проблема неравенс-

тва. Она усугубляется из года в год,
хотя средние показатели доходов
населения вроде бы растут, по край-
ней мере на бумаге.
Однако за приличными средними

заработками скрывается сильное
имущественное расслоение в общес-
тве. Многие насущные проблемы
граждан не решены.
Обеспечение благополучия и

качества жизни – главная задача
государства. Эти слова следует пере-
вести в плоскость реальных дел.
Доходы всех групп населения дол-

жны расти по мере роста экономики.
Это непреложная аксиома, которая в
нашем случае не работает.
Созданная в стране социально-

экономическая система показала дос-
таточную эффективность в обеспе-
чении общего роста национального
дохода, но при этом является неэф-
фективной в его распределении, и вы
это хорошо понимаете и знаете.
Ключевыми выгодоприобрета-

телями экономического роста стали
финансово-олигархические группы.
Сложившиеся олигополии серьезно

ограничили развитие свободного
рынка и снизили конкурентоспособ-

ность страны.
Ең алдымен, еліміздің жаңа эко-

номикалық тұғырын қалыптастыруды
мықтап қолға алу қажет.
Экономикалық саясатымыздың

мақсаты – айқын. Бұл – заман тала-
бына сай әлеуметтік бағдары бар
нарықтық экономика құру және да-
мыту.
Бұл жүйенің өзегінде қоғам алдын-

дағы жауапкершілігін сезіне білетін
кәсіпкерлеріміздің ауқымды тобы
тұратыны анық. Яғни, бұл – өзінің
және балаларының тағдырын Қазақ-
станмен ғана байланыстыратын
кәсіпкерлер.
Дәл осындай кәсіпкерлер ел бола-

шағы үшін өзіне жауапкершілік алуға
дайын. 
Сол себепті, кәсіпкерлікті дамыту

үшін жүйелі жұмыс атқару өте маңыз-
ды. 
Мен бизнеске түскен бюрократия-

лық салмақты айтарлықтай азайтып,
оның өсіп-өркендеуіне жол ашатын
заңға қол қойдым.   
Үкімет осы заңның әлеуетін нақты

іс жүзінде пайдалануы қажет.
Много справедливых вопросов

вызывает эффективность и доступ-
ность мер государственной поддерж-
ки.
Сложившаяся система ориентиро-

вана главным образом на обслу-
живание крупных структур по прин-
ципу: «друзьям все, остальным – по
закону».
По сути, данная система еще более

усиливает олигополию в экономике.
Большие предприятия пользуются
особыми привилегиями, подавляя
конкуренцию и препятствуя прове-
дению реформ.
Например, Банк развития Казах-

стана, по сути, превратился в личный
банк для избранного круга лиц,
представляющих финансово-про-
мышленные и строительные группы.
Мы знаем всех пофамильно.
Пользуясь доступом в высокие

кабинеты, они получают приви-
легированные условия для реали-
зации своих проектов.
На эти проекты отвлекаются

ресурсы государства, которые могли
быть использованы для развития
именно малого и среднего предпри-
нимательства.
Правительству поручается пере-

строить деятельность БРК.  
Остаются непрозрачными, неэф-

фективными и процедуры предос-
тавления мер государственной
поддержки.
Следует кардинально пересмот-

реть эти подходы. Это должны быть
прозрачные и понятные механизмы.
Особое внимание нужно уделить
развитию малого и среднего бизнеса
в регионах.
Әділ бәсекелестік біздің экономика

үшін басты талапқа айналуға тиіс.   
Бүгінде бағаны ымыраласа отырып

белгілеу қалыпты нәрсеге айналды.
Мемлекеттік және квазимемлекеттік

сектордың сатып алу саласында
картельді келісімдер жасасу кеңінен
тарап кетті.
Мысалы, Мен былтыр фармацев-

тика нарығындағы картельді ретке
келтіруді тапсырдым. 
Бірақ, кейбіреулер заңнамадағы

кемшіліктерді желеу етіп, бұл жұмыс-
ты аяқсыз қалдыруға тырысуда.     
Сондықтан, картельді келісімдер

жасасты деген күдік болған жағдайда
мемлекеттік сатып алуға қатысу-
шыларды тексеруге тыйым салу тура-
лы мораторийдің күшін жоюды
тапсырамын.
Келесі мәселе. Жылдан жылға

біздің азаматтарымыз бен кәсіпкер-
леріміз жанар-жағар май өндіру және
оны бөліп-тарату жүйесінің ашық
болмауынан зардап шегіп келеді.  
Тіпті, жанар-жағар май бағасын

жарты жыл бойы қолдан реттеуге
мәжбүр болып отырмыз.
Осы кезеңде Бас прокуратура

Бәсекелестікті қорғау және дамыту
агенттігімен, сондай-ақ Энергетика
министрлігімен бірлесіп, осы сала-
дағы жұмыстарды ретке келтіруге,
оны реформалау үшін кешенді ұсы-
ныстар әзірлеуге тиіс.
Егер бұл жұмыс бір жолға қойыл-

маса, жанар-жағар май бағасын
реттеу жүйесі сақталады.
Келесі мәселе – «Самұрық-Қазына»

қоры қызметінің тиімділігі.
Бүгінде бұл қордың активі еліміздің

ішкі жалпы өнімінің 60 пайызына
жуықтайды.
Яғни, осы ұйымның тиімді қызметі

бүкіл экономикамызды өркендетуге
тікелей әсер етеді.
Қордың КЕГОК, Қазақгаз және

Қазақстан темір жолы сияқты инфра-
құрылымдық компаниялары экономи-
камыздың барлық дерлік секторының
тиімділігін айқындайды.  
Осы тұста, қор өзінің негізгі міндетін

орындап отыр ма, яғни ұлттық бай-
лықты еселей алды ма деген орынды
сұрақ туындайды.
Қомақты жалақы алатын қызмет-

керлері, директорлар кеңесі немен
айналысады?
Қызметі өте қымбат консалтинг ком-

панияларын және шетелдік маман-
дарды жұмысқа тартқаннан пайда бар
ма?

«Самұрық-Қазына» қоры еліміздің
стратегиялық активтерін басқару
ісінде басты рөл атқарады.
Сондықтан, Үкіметке Стратегиялық

жоспарлау және реформалар агент-
тігімен бірлесіп, квазимемлекеттік
секторды түбегейлі реформалау үшін
ұсыныстар әзірлеуді тапсырамын.
Егер Қорды реформалау мүлдем

мүмкін болмаса, ондай құрылымның
экономикамызда болмағаны жөн.  
Сохраняются вопросы по прозрач-

ности закупок Фонда. Жалобы при-
ходят регулярно.
Следует обязательно найти ответы

на данные вопросы. В частности,
важно сократить основания, позво-

ляющие заключать договоры по
государственным закупкам способом
из одного источника.
Предстоит в целом пересмотреть

порядок закупок «Самрук-Казына» и
иных национальных компаний.
В прошлом году вышел новый

Закон о регулируемых закупках, но
большое количество вопросов по-
прежнему решается на уровне
подзаконных актов и решений самого
Фонда.
Нужно обеспечить согласование

правил и процедур «Самрук-Казына»
с Министерством финансов и
Агентством по защите и развитию
конкуренции.
Экономикалық өсім мемлекеттің

экономикадағы үлесін азайтумен
тығыз байланысты.
Бірақ, жекешелендіру жүйелі және

ашық жүргізіліп жатқан жоқ.
Атап айтқанда, бәсекелестік ортаға

берілуге тиіс активтерді іріктеу
тәсілдері айқындалмаған. Оны шұғыл
әзірлеу қажет.
Үкіметке Бәсекелестікті қорғау және

дамыту агенттігімен бірлесіп, тиісті
Мемлекеттік комиссияның жекеше-
лендіруге қатысты шешімдерінің
толық ашық әрі айқын болуын қамта-
масыз етуді тапсырамын.
Экономиканы әртараптандыру –

күрделі міндет. 
Әртараптандыру болмаса, азамат-

тарымыздың әл-ауқатын арттырып,
тұрақты жұмыс орындарын ашу
мүмкін емес. 
Бұл жұмыстың басты бағыты –

өңдеу өнеркәсібін дамыту. Дегенмен,
ел экономикасындағы өңдеу өнер-
кәсібінің үлесі айтарлықтай өсті деп
айтуға келмейді.
Біз әлі күнге дейін бірқатар өнім

түрінен импортқа тәуелдіміз.
Жыл өткен сайын еліміздің төлем

балансында өткір тапшылық байқа-
луда.   
Алюминийден, мыстан жасалған

дайын бұйымдар және машина жасау
саласына қажетті жабдықтар әлі күнге
дейін шетелден әкелінеді.

2020 жылдың қорытындысы
бойынша тек мұнай-газ және тау-кен
машина жасау саласының импорты 4
миллиард доллардан асты.
Әлде еліміздегі кейбір адамдар 

ахуалдың дәл осындай күйде болуына
мүдделі ме? 
Үкімет бүкіл өнеркәсіп саласына

терең талдау жұмысын жүргізуге тиіс.
Шикізат қорын, құзіреттері мен

экономикалық тиімділікті ескере
отырып, бәсекеге қабілетті сектор-
ларды анықтау керек.     
Жүргізілген талдаудың негізінде

нақты жобаларды әзірлеп, инвестор-
ларды тарту қажет.
Бұл – Үкіметтің жаңа құрамының

алдында тұрған басты міндеттердің
бірі.
Далее. У предпринимателей и в

целом в обществе множество воп-
росов вызывает деятельность ком-
пании, которая называется «Оператор
РОП».
Дошло до того, что было органи-

зовано некое общественное движение
против этой частной компании.
Поручаю Правительству принять

меры по прекращению утилиза-
ционного сбора и распоряжения
утилизационным сбором ТОО «Опе-
ратор РОП».
Этим должна заниматься госу-

дарственная организация, как в
зарубежных странах.
Что касается самих сборов, следует

пересмотреть их ставки. Функции
государства по утилизации, поддерж-
ке автомобильной промышленности и
сельхозмашиностроения никто не
отменял.
Нужно конструктивно обсудить

данный вопрос с бизнесом и общес-
твенностью.
Следует рассмотреть вопрос пред-

оставления покупателям отечес-
твенных автомобилей и сельхоз-
техники ваучеров за счет утилиза-
ционного сбора.
Проработайте и иные общественно

полезные способы использования его
средств.
Еще один вопрос, который сильно

волнует, если не сказать, раздражает,
нашу общественность, особенно
жителей столицы, – это строи-
тельство LRT.
Из обычного инфраструктурного

проекта он превратился в серьезную
проблему, которая вредит репутации
страны.
Уже затрачены огромные средства,

привлечены займы, приняты объем-
ные контрактные обязательства
перед зарубежными партнерами.
Проект изначально был ошибоч-

ным, это надо признать. Причем это
проект с сильным запахом коррупции.
Теперь нужно принять оптимальное

решение, потому что простой снос
означает потерю времени и денег.
У нас нет иного выбора, как приг-

ласить отечественных и зарубежных
архитекторов и урбанистов, которые
определят возможные варианты
использования данного проекта.
Ауыл шаруашылығына ерекше

назар аудару керек.
Соңғы жылы елімізде қуаңшылық

болды.
Былтырға қарағанда жиналған

астық көлемі 4 миллион тоннаға
кеміді.
Бұл шикізатпен және жем-шөппен

қамтамасыз ету ісіне әсер етті.
Болжам бойынша биыл да ахуал

күрделі болуы мүмкін. 
Үкімет тұқыммен, жем-шөппен,

тыңайтқышпен қамтамасыз ету
мәселелерін және егін егу науқанын
қатаң бақылауда ұстауға тиіс.
Субсидияны тұрақты беруге

қатысты мәселе жиі көтеріледі.
Мен бұған дейін субсидиялау

тәсілдерін қайта қарау қажеттігі
туралы тапсырма берген болатын-
мын.

Бұл жұмыс қысқа мерзім ішінде
атқарылуға тиіс.
Біз субсидия алуды жеңілдетуге,

оның қолжетімді болуын және ашық-
тығын қамтамасыз етуге тиіспіз.
Жуырда болған заң бұзушылық-

тардың қайталануына жол бермеу
маңызды. 
Алдағы үш жылда азық-түлік қауіп-

сіздігі мәселесін түбегейлі шешу
қажет.
Бұл Үкімет пен әкімдердің алдында

тұрған негізгі басымдық екеніне
айрықша назар аударамын. 
Егер нарықта азық-түлік тауарлары

мол болмаса, инфляцияны ұстап
тұруға ешқандай шара көмектеспейді.
Для обеспечения макроэкономичес-

кой стабильности необходимы допол-
нительные источники доходов бюд-
жета.
На фоне высоких цен на сырье

доходы предприятий горнорудного
сектора выросли. Мы это знаем.
Поручаю Правительству прора-

ботать вопрос дополнительных пос-
туплений в бюджет. Взамен можно
предоставить широкие льготы для
разведки и освоения новых мес-
торождений. Я веду речь о крупных
горнорудных и других компаниях.
В условиях благоприятной конъюнк-

туры рынка производители бензина и
различные посредники получают
дополнительные прибыли.
Считаю необходимым изымать

часть этой маржи в пользу бюджета
посредством акцизов. Правительство
должно провести соответствующие
расчеты.
При этом нельзя допустить роста

цен.
Значительный потенциал в повы-

шении доходов бюджета кроется в
наведении порядка на таможне.
Особенно на границе с Китаем.
Самый настоящий бардак, творя-

щийся там, общеизвестен. Машины
не досматриваются, налоги и
пошлины не платятся. Расхождения
в «зеркальной» статистике с тамо-
женными органами КНР достигают
миллиардов долларов.
Существуют некие «уполномочен-

ные операторы», имеющие статус
неприкасаемых.
Страна теряет десятки миллиардов

тенге в виде налогов. Так дело не
пойдет.
Поручаю Генеральной прокуратуре

совместно с Минфином, Агентством
по финансовому мониторингу и
другими заинтересованными органа-
ми провести комплексную проверку и
обеспечить порядок на таможенной
границе.
Говоря о доходах бюджета, нельзя

не отметить и некоторые статьи
расходов.
Отмечу заработные платы членов

Правительства, депутатов и акимов.
В конце прошлого года данный воп-

рос активно обсуждался в обществе.
Считаю, что заработные платы у

упомянутой категории государствен-
ных служащих вполне достаточные.
Поэтому считаю возможным объя-

вить пятилетний мораторий на повы-
шение заработных плат членов Пра-
вительства, акимов регионов и
депутатов.
Я понимаю, что это не очень хоро-

шая новость для депутатов Мажи-
лиса, но думаю, что вы эту новость
воспримите с пониманием.
Административным госслужащим и

бюджетникам заработные платы
продолжим поднимать по мере роста
возможностей бюджета.
Қаржы жүйесінің тұрақтылығы

ұлттық экономиканы одан әрі дамы-
тудың кепілі екені белгілі.
Экономика өсіп, халықтың табы-

сында алшақтық пайда болғандықтан,
тұтыну несиелері айтарлықтай артты.
Оның мөлшері бизнесті несиелеу

көлемінен асып кетті.
Халық қазіргі уақытта көп несие

алып жатыр.
Осыны ескерсек, бұл қаржы нары-

ғын құбылтып, әлеуметтік тұрақсыз-
дық қаупін тудыруы мүмкін.
Үкімет жеке тұлғалардың банкрот-

тығы туралы заң жобасын әзірлеуді
бастады.
Бірақ, бұл тығырықтан шығатын

жол емес.
Ең алдымен, шектен тыс қарыздың

көбеюін болдырмау қажет.
Сондықтан, Қаржы нарығын реттеу

және дамыту агенттігіне Ұлттық
банкпен бірлесіп, пруденциалды
реттеу тетіктері арқылы нақты әрі
жедел шешім қабылдауды тапсы-
рамын.
Устойчивый экономический рост

невозможен без обеспечения ста-
бильности на валютном рынке.
На фоне произошедших событий и

режима чрезвычайного положения
возникли серьезные риски спе-
кулятивного давления на нацио-
нальную валюту.
Поручаю Национальному банку и

Агентству по регулированию и
развитию финансового рынка обес-
печить стабильность валютного рынка
до полного восстановления доверия
к тенге со стороны внутренних и
внешних участников рынка.
С целью повышения благосос-

тояния казахстанцев мы неодно-
кратно поднимали зарплаты и пенсии,
но каждый раз сталкиваемся с некон-
тролируемым ростом цен.
На протяжении многих лет высокая

инфляция остается ключевой проб-
лемой нашей экономики. Она снижает
эффективность экономической и
социальной политики.
Пришла пора поставить точку в

этом вопросе, стабилизировать цены
и инфляционные ожидания насе-
ления.
Нужна планомерная работа по

снижению инфляции. Целевой кори-
дор – 3-4% к 2025 году.
Правительству совместно с Нацио-

нальным банком и Палатой «Ата-

мекен» предстоит разработать
комплекс мер по контролю инфляции.
Он должен включать в себя меры

по снижению импортной зависимости,
снижению избыточного посредни-
чества и инструменты денежно-
кредитной политики.
В Казахстане созданы все условия

для привлечения прямых иностран-
ных инвестиций.
Мы заинтересованы в том, чтобы

благоприятный инвестиционный кли-
мат сохранялся.
Могу заверить, что государством

будут приняты все необходимые меры
для восстановления доверия внутрен-
них и иностранных инвесторов.
Все обязательства и гарантии

государства перед инвесторами будут
исполнены в полном объеме.
На данном этапе нужна новая

Концепция инвестиционной политики
для повышения привлекательности
страны в условиях усиления требо-
ваний ESG, глобального энерге-
тического и технологического пере-
хода.
Отдельно заострю внимание на

следующем вопросе.
В связи с введением чрезвычайного

положения высок риск вывода капи-
тала отдельных финансово-промы-
шленных групп за рубеж, в том числе
путем заключения фиктивных сделок.
Мы уже зафиксировали движение

на счетах отдельных лиц.
Поэтому поручаю Национальному

банку совместно с Агентствами по
финансовому мониторингу и регу-
лированию финрынков обеспечить
четкое наблюдение, проверку и
контроль всех транзакций и лиц,
необоснованно выводящих средства
из страны.
В завершение экономического

блока выступления отмечу.
Сегодня мы назначили нового

Премьер-министра, поставили ряд
конкретных задач.
Поручаю Премьер-министру в

течение трех недель подготовить
Программу действий Правительства
на 2022 год. Рассмотрим ее на
расширенном заседании Правитель-
ства в начале февраля.
Во всем мире началась новая

вспышка коронавируса. В Казахстане
наблюдается резкий рост заболе-
ваемости. Фиксируется более 2 тысяч
новых случаев в сутки.
За весь период пандемии число

заражений составило более 1 млн
человек.
Поэтому важно не расслабляться и

продолжить борьбу с коронавирусом.
Это также должно быть ключевой

задачей нового Правительства.
Теперь о межрегиональных диспро-

порциях.
Общеизвестно, что регионы Казах-

стана развиваются неравномерно.
Диспропорции создают пред-

посылки для социального диском-
форта, роста миграционных нас-
троений.
Последние события показали

острую проблему с занятостью в
западных и южных регионах. Там
высока рождаемость, а экономика не
поспевает с созданием рабочих мест.
Поэтому системная индустриа-

лизация, содействие МСБ, развитие
сектора услуг в этих областях являют-
ся не региональным, а национальным
приоритетом.
Нельзя забывать о культурной,

образовательной составляющей
развития.
Образованные граждане более

конкурентны в масштабах страны,
имеют больше шансов на успех и
достойную жизнь.
Поручаю Правительству разра-

ботать для данных регионов отдель-
ные направления в рамках программ
«Ауыл – Ел бесігі», «Дорожной карты
бизнеса» и других.
Далее. Не секрет, что зачастую

уровень поддержки региона зависит
от «веса» конкретного акима, а не от
реальных потребностей жителей.
Это ведет к диспропорциям в

развитии и недовольству граждан.
Многие из них, особенно жители

сырьевых регионов, считают, что их
области заслуживают большего
внимания при распределении бюд-
жетных ресурсов.
Данные области, являясь донорами

бюджета, отстают по многим пара-
метрам социально-экономического
развития.
Поэтому подходы нужно постепен-

но менять. Назрела основательная
реформа межбюджетных отношений.
Поручаю Правительству подго-

товить пакет законодательных изме-
нений.
Комплексного реформирования

требует система государственного
управления.
Необходимо признать невысокий

кадровый потенциал, формализм,
коррупцию, большую текучесть кад-
ров.
Поэтому сохраняется низкий уро-

вень доверия общества к институтам
государственной власти.
Следует усовершенствовать

систему отбора кадров на госу-
дарственную службу, убрать излиш-
ние препоны и барьеры для пос-
тупления.
Реальным принципом приема и

продвижения по службе должен стать
принцип «меритократии».
Государственная служба должна

быть открыта любому казахстанцу.
Следует также упростить порядок

«выхода» из государственной служ-
бы.
Некоторые безынициативные чи-

новники могут просиживать штаны
годами в своих кабинетах. Они не
дают расти молодым и перс-
пективным ребятам, снижают эффек-
тивность госаппарата. С такими
чиновниками надо легко прощаться,
хотя, что касается государственного

аппарата, институциональная память
чиновников имеет очень большое
значение. Нельзя просто так, «чо-
хом», заменять всех чиновников на
молодых.
Здесь должен быть абсолютно

разумный подход. Если человек
справляется в свои 60 лет с работой,
обладает институциональной па-
мятью, очень полезен для госу-
дарственной службы, его ни в коем
случае увольнять нельзя. То есть
здесь должен присутствовать разум-
ный, дифференцированный подход.
Поручаю Правительству и Агент-

ству по делам госслужбы разработать
и внедрить соответствующие меха-
низмы.
Мною инициирован проект «Пре-

зидентский молодежный кадровый
резерв». Это социальный лифт для
перспективной молодежи и в то же
время механизм формирования
нового мышления, внедрения новых
подходов в работе госаппарата. Эта
практика будет продолжена.
В соответствии с моим поручением

в прошлом году численность госу-
дарственного аппарата была сокра-
щена на 15 %. 
Госаппарат является двигателем и

исполнителем реформ, оказывает
гражданам важные государственные
услуги, обеспечивает реализацию
концепции «Слышащего государс-
тва».
Без государственного аппарата

само государство не может успешно
существовать.
На текущем этапе численность

госслужащих следует признать опти-
мальной.
После всех организационных ре-

шений, связанных с назначением
нового Правительства, эту числен-
ность нужно зафиксировать на
среднесрочный период. А затем пос-
мотрим: если мы постепенно будем
избавляться от государственных
функций, передавать их в кон-
курентную среду, следовательно, и
численность государственного аппа-
рата будет постепенно сокращаться. 
Необходимо констатировать, что в

целом эффективность диалога
чиновников с гражданами по-преж-
нему низка. Руководители госорганов
не умеют, а порой и боятся общаться
с народом.
Члены Правительства должны

регулярно выезжать в регионы, а
акимы регионов обязаны проводить
постоянные встречи с жителями
каждого населенного пункта.
Еще одна проблема – тотальная

бюрократия.
Она справедливо формирует у

граждан представление о госаппарате
как медлительной, равнодушной
машине.
Бюрократия – одна из главных

причин некачественной реализации
реформ.
От этой болезни предстоит

излечиться всем нам.
Приоритетом должно стать содер-

жание, а не форма. Отчет ради отчета
и контроль ради контроля должны
уйти в прошлое.
Конечный результат важнее про-

есса. Все процессы, неоправданно
усложняющие и замедляющие реаль-
ные решения, должны быть лик-
видированы.
Сегодня госорганы ориентированы

не на содержательную реализацию
поручения, а на его бюрократическое
исполнение.
Готовятся документы – образцовые

по форме, но выхолощенные по
содержанию.
Несмотря на интеграцию ключевых

информационных систем, госорганы
по-прежнему плодят макулатуру и
бессмысленную переписку.
Данные информационных систем

государственных органов следует
признать официальными и не тре-
бующими бумажного переподтверж-
дения. В противном случае, зачем мы
вводим цифровизацию? Цифрови-
зация – это ведь не модная игрушка.
Она должна практически функцио-
нировать, быть полезной с точки
зрения исполнения функций госап-
парата.
Большинство совещаний нужно

проводить в онлайн-формате.
Эти и другие меры по кардинальной

дебюрократизации госаппарата будут
отражены в отдельном Указе.
В функционале Агентства по

стратегическому планированию и
реформам и Агентства по делам
государственной службы следует
предусмотреть конкретные функции
мониторинга и реализации мер по
дебюрократизации и повышению
эффективности госаппарата.
Благополучие граждан и их

социальное самочувствие должны
быть главными и всегда находиться
в фокусе внимания государства.
Пора завершать игру с цифрами и

переходить к реальным делам. Зачас-
тую госорганы любят маскировать
ситуацию терминами вроде «продук-
тивных самозанятых», «неформаль-
ной занятости».
В результате многие люди остают-

ся «один на один» с безработицей и
социальной незащищенностью.
Это требует качественного обнов-

ления социально-трудовой сферы.
В этих целях следует принять

комплекс следующих мер.
Разработать программу повышения

доходов населения.
Работа должна быть точной и

адресной. На каждом управленческом
уровне следует установить конкрет-
ные показатели снижения бедности.
Предстоит выявить реальное

количество граждан, нуждающихся в
трудоустройстве.
Поручаю Правительству совместно

с «Атамекен» в двухмесячный срок
принять программу по повышению
доходов населения.
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Правительству следует обеспечить
своевременное принятие Социаль-
ного кодекса.
В рамках данного документа мы

должны адаптировать социальную
политику под новые реалии с учетом
вызовов пандемии и накопившихся
проблем.
Социальный кодекс должен стать

ключевым элементом нового «общес-
твенного договора».
Особое внимание следует уделить

снижению безработицы, особенно
молодежной.
Выпускники вузов, колледжей,

особенно молодежь без образования
не всегда имеют возможность трудо-
устроиться на постоянные рабочие
места. Это мы хорошо знаем. Выжи-
вают, перебиваясь случайными
заработками.
Некоторые в поисках дохода могут

переступить закон.
Поручаю Правительству рассмот-

реть возможность увеличения про-
должительности участия и размера
оплаты труда по проектам «Молодеж-
ная практика» и «Первое рабочее
место».
Важно создавать условия для реа-

лизации деловых инициатив молоде-
жи и уязвимых категорий населения.
Правительству поручается прора-

ботать возможность увеличения соот-
ветствующего гранта в два раза до
400 МРП.
Следующее. Безусловным приори-

тетом является повышение доступа к
качественному образованию.
Это важнейший фактор развития

всего общества.
Как бы мы ни обеспечивали школы

материально, без хороших учителей
поднять качество образования невоз-
можно.
Ұлы Ахмет Байтұрсынұлы айтқан-

дай, «Мұғалім – мектептің жүрегі».
Поэтому поручаю разработать

специальную программу привлечения
лучших педагогов с соответствующим
пакетом мер поддержки для регионов,
где есть дефицит учителей.
Злободневным остается вопрос

доступности высшего образования.
Особое внимание следует уделить

выделению целевых грантов для
молодежи из густонаселенных регио-
нов страны.
Для построения новой экономики

важно повышение конкурентоспособ-
ности вузов.
Недавно в Казахстане начали от-

крываться филиалы ведущих зару-
бежных вузов. В скором времени пла-
нируется открытие филиалов пере-
довых технических вузов России.
Считаю необходимым к 2025 году

открыть в нашей стране не менее 5
филиалов авторитетных зарубежных
университетов.
При этом два филиала вузов с

техническим уклоном необходимо
открыть на западе страны.
В целом, нам всем нужно изменить

взгляд на образование. Пора увле-
чения гуманитарными специальнос-
тями прошла, приоритет нужно отдать
техническим профессиям. Предстоит
взрастить новое поколение инже-
неров, промышленников.
Далее. Важнейшим вопросом ос-

тается социальная справедливость.
Казахстан по Конституции – со-
циальное государство.
Государством делается немало.

Более 50 % расходов республиканс-
кого бюджета – расходы социального
характера. Но этого недостаточно.
У нас есть Национальный фонд –

это финансовая опора страны.
Сегодня же я поручаю создать

общественный социальный Фонд
«Қазақстан халқына».
Он будет заниматься решением

реальных проблем в сфере здра-
воохранения, образования, социаль-
ной поддержки.
Например, помощью детям с ред-

кими заболеваниями. Ведь для
большинства семей расходы на
лечение попросту неподъемны.
Будем строить спортивные объекты

для детей в городах, районах,
поселках, селах. Окажем содействие
способным детям. Поддержим куль-

туру. Поможем Алматы оправиться от
страшной трагедии.
Из средств этого Фонда мы под-

держим семьи погибших полицейских
и военнослужащих.
И это лишь отдельные примеры.
Подчеркну: это не фонд Прези-

дента, Правительства или какого-
либо другого государственного ор-
гана. Это фонд всех казахстанцев,
народный фонд.
Он не будет функционировать при

Администрации или Правительстве.
Будет создан авторитетный наб-

людательный совет, назначен чест-
ный и ответственный руководитель.
Обеспечим полную прозрачность

его деятельности, подотчетность и
подконтрольность именно обществу.
Планы, бюджет, проекты будут

публиковаться на сайте. Вся инфор-
мация будет открытой.
Финансирование Фонда будет осу-

ществляться из частных и государс-
твенных источников. Планируется
привлечь помощь международных
благотворительных организаций.
В данный фонд будут направлены

обязательные отчисления оператора
лотерейной деятельности, центра
учета ставок и других монополистов.
Конечно, мы ожидаем значитель-

ные и регулярные, я подчеркиваю,
регулярные отчисления в Фонд со
стороны крупного бизнеса.
Благодаря Первому Президенту –

Елбасы в стране появилась группа
очень прибыльных компаний и
прослойка людей, богатых даже по
международным меркам.
Считаю, что пришло время отдать

должное народу Казахстана и помо-
гать ему на системной и регулярной
основе.
Поэтому Правительству предстоит

определить круг компаний и согла-
совать с ними размер ежегодных
взносов в Фонд.
Кроме того, ожидаю активного учас-

тия и от тех лиц, которые, фактически
обладая огромными средствами,
находятся в тени.
Уверен, Фонд может стать еще

одним инструментом консолидации
общества, укрепит в гражданах
чувство социальной справедливости.
Прошедшие события обнажили

острые проблемы, существующие в
нашем обществе.
Нападения на наши города, родных

и близких показали, насколько
хрупкими оказались главные ценности
нашего государства – мир и ста-
бильность.
Мы должны четко понимать, что

государство и граждане – это единое
целое. Эти понятия неделимые,
особенно когда речь идет о безопас-
ности страны.
Баса назар аударуды қажет ететін

тағы бір мәселе бар.
Көптеген жас азаматымыз Қарулы

күштер қатарында әскери борышын
өтеуден қашады.
Әскери билетке ие болу жастардың

мақтанышын тудырмайды және Отан-
ға қызмет етудің белгісі саналмайтын
болды. 
Армия қатарында қызмет ету, құқық

қорғау саласында жұмыс істеу –
айрықша миссия.
Бұл – Отан үшін жанын салуға бел

буған азаматтардың саналы таңдауы.
Жастарымызды әскери борышын

өтеуге қалай ынталандыруға бола-
тынын біз бүкіл қоғам болып ойлас-
тыруымыз керек. 
Біз – мықты халықпыз.
Төл тарихымызда талай жаугер-

шілік заманды, ашаршылықты және
басқа да алапат қиындықты бастан
өткердік. 
Соңғы күндердегі қайғылы оқиғалар

біз үшін тағы бір сынақ болды. Оны
еңсеріп, бұрынғыдан да мықты бола-
мыз. В целом, назрела необходимость
трансформации взаимоотношений
между государством и обществом.
Нужен новый формат обществен-

ного договора.
Казахстан продолжит курс полити-

ческой модернизации. Это моя прин-
ципиальная позиция.
В политической сфере сделано

немало.

Мною было выдвинуто четыре
пакета политических реформ, в
рамках реализации которых принято
более 10 законов. И в этом плане я
благодарен депутатам Мажилиса и
Сената за очень оперативную и
качественную работу.
Заработало новое по сути законо-

дательство о митингах.
Снижен регистрационный барьер

для создания партий и порог их
прохождения в Парламент.
Расширено представительство

женщин и молодежи в Мажилисе и
маслихатах.
Введен институт парламентской

оппозиции, в избирательных бюлле-
тенях появилась графа «против всех».
Впервые в истории страны состоя-

лись прямые выборы сельских аки-
мов.
Серьезные сдвиги произошли в

сфере защиты прав человека.
В частности, были декриминали-

зованы и гуманизированы статьи 130
и 174 Уголовного кодекса.
Наша страна присоединилась ко

Второму Факультативному протоколу
к Международному пакту о граж-
данских и политических правах.
Подписан Указ «О дальнейших

мерах Республики Казахстан в
области прав человека», направ-
ленный на комплексную модерни-
зацию правозащитной сферы.
Начал системно укрепляться инс-

титут уполномоченного по правам
человека.
Полностью отменена смертная

казнь.
В своем очередном Послании в

сентябре я представлю новый пакет
политических реформ, который будет
подготовлен на основе широкого и
конструктивного диалога с граж-
данским обществом и экспертами.
Государство также должно обес-

печить полноценное и качественное
выполнение своих базовых функций.
Государство должно гарантировать

соблюдение законности и право-
порядка, защиту прав собственности
и безопасности граждан, обесп-
ечивать социальные блага и качес-
твенные государственные услуги.
В свою очередь бизнес и граждане

ответственны за соблюдение законо-
дательства и норм общественного
поведения, справедливую уплату
налогов и прозрачность в трудовых
отношениях.
В этой связи следует сформиро-

вать программу последовательных
преобразований.
Поручаю Правительству совместно

с ответственным экспертным сооб-
ществом и гражданским обществом
подготовить пакет соответствующих
предложений.
Он будет рассмотрен на одном из

заседаний Национального совета
общественного доверия.

 Уважаемые соотечественники,
уважаемые депутаты!
Во время недавних трагических

событий абсолютное большинство
наших сограждан проявили патрио-
тизм, единство в борьбе с экс-
тремистами.
Считаю, что сплоченность народа,

искренняя вера в идеи суверенного
развития и Независимости Казах-
стана являются мощным фундамен-
том для консолидации общества и
прогресса нашей страны.
Вместе мы преодолеем все труд-

ности.
Вместе мы построим новый Казах-

стан!
 Қадірлі отандастар!
Қиын күндер артта қалды.
Осы сәтте ел тағдыры үшін ұйыса

білген бүкіл халқыма шынайы риза-
шылығымды білдіремін!
Бәріміз бұл оқиғадан сабақ алуы-

мыз керек. Ең бастысы, береке-
бірлікті, тыныштық пен тұрақтылықты
сақтауымыз қажет.   
Енді, Қазақстанда дамудың жаңа

кезеңі басталады.
Бұл шынайы жаңару кезеңі болады.
Егемен елімізді бірге өркендетейік!
Халқымыз үшін Тәуелсіздік бәрінен

қымбат.  
Жаңа Қазақстанды Бірге құрайық!

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ 2022 ЖЫЛДЫҢ I - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның
атауы

Азаматтарды қабылда-
уды 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

Мемлекеттік
органның
атауы

Азаматтарды қабылдау-
ды жүргізген адамның

Т.А.Ж. лауазымы

Азаматтарды
қабылдау күні мен уақыты

Мемлекеттік
органның орналас-

қан жері

Байланыс
телефоны

2022 ЖЫЛДЫҢ I - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН АУДАН ӘКІМІ ОРЫНБАСАРЛАРЫНЫҢ
ЖӘНЕ АУДАН ӘКІМІ АППАРАТЫ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Сүлейменов Саян
Сапарұлы,

аудан әкімінің
орынбасары

Қаңтар – 11, 18 күндері
уақыты:сағ.- 09:00 ден -12:00 ге дейін

Ойыл  ауылы
Құрманғазин
көшесі №43
Ойыл ауданы

әкімдігінің ғимараты

2-12-23
Айдарбаев Мұратбай

Болатұлы,
аудан әкімінің
орынбасары.

Тлепов Ербол
Мырзабайұлы,

аудан әкімі аппаратының
басшысы

Ойыл ауданы
әкімінің
аппараты

Ақпан – 1, 8, 15, 22 күндері
уақыты:сағ.- 09:00 ден -12:00 ге дейін

Наурыз – 1, 15, 29 күндері
уақыты:сағ.- 09:00 ден -12:00 ге дейін

Қаңтар –12, 19 күндері
уақыты:сағ.- 09:00 ден -12:00 ге дейін

Ақпан –2, 9, 16, 23 күндері
уақыты:сағ.- 09:00 ден -12:00 ге дейін

Наурыз –2, 16, 30 күндері
уақыты:сағ.- 09:00 ден -12:00 ге дейін

Қаңтар–13, 20 күндері
уақыты:сағ.- 09:00 ден -12:00 ге дейін

Ақпан–3, 10, 17, 24 күндері
уақыты:сағ.- 09:00 ден -12:00 ге дейін

Наурыз–3, 17 күндері
уақыты:сағ.- 09:00 ден -12:00 ге дейін

САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2022 ЖЫЛДЫҢ I ТОҚСАНЫНА
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Саралжын
ауылдық округі

М.Тажигалиев
округ әкімі

Қаңтар 6,13,20,27
Ақпан 3,10,17,24
Наурыз 3,10,17,24,31
Уақыты сағ.: 9:00 ден -12.00 ға дейін

Ботакөз көшесі –
2 № 12

74 – 145

Ойыл  ауылы
Құрманғазин көшесі №43
Ойыл ауданы әкімдігінің

ғимараты

2-12-23

Қаңтар айының – 14, 28 күндері
уақыты:сағ.- 09:00 ден -12:00 ге дейін

Наурыз айының – 4, 11, 18 күндері
уақыты:сағ.- 09:00 ден -12:00 ге дейін

Ақпан – 4, 11, 18 күндері
уақыты:сағ.- 09:00 ден -12:00 ге дейін

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Саралжын ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы

фактілер анықталған  жағдайда төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды.
Сенім телефоны 74-145, сонымен қатар ғимаратта ұсыныс-пікір салу үшін жәшік орнатылған.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер анықталған

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

«ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ» ММ-НІҢ
2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Ойыл аудандық
жер қатынастары

бөлімі»

Туремуратов Маулен
Оралұы

Бөлім басшысы

Әр аптаның сейсенбі, бейсенбі
күндері:Сағат 9.00 – 12.00

Көкжар көшесі
№69

Кабинет 309

2-18-80

2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН «ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК
 БАҒДАРЛАМАЛАР БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ БӨЛІМ БАСШЫСЫНЫҢ

АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
Мемлекеттік

органның атауы
Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Ойыл аудандық
жұмыспен қамту
және әлеуметтік
бағдарламалар

бөлімі» мемлекеттік
мекемесі

Иманғалиев Бекболат
Жонысұлы

бөлім басшысы

Әр аптаның сейсенбі және
бейсенбі күндері
Уақыты: сағ.- 10:00  -12:30
14.00-18.30

Ойыл селосы
Шернияз көшесі

№ 49.

2-19-84

2022 ЖЫЛДЫҢ –І ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУЫЛДЫҚ
ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Ойыл ауылдық
округі әкімінің
аппараты» ММ

Даулеткалиев Сандибек
Токсанбаевич

Ойыл ауылдық округінің
әкімі

Әр аптаның дүйсенбі, сейсенбі,
бейсенбі күндері.
Уақыты:сағ.- 10:00 ден -18:00 ға
дейін.

Ойылселосы,
Көкжаркөшесі

№69

2-10-20

«Ойыл ауылдық
округі әкімінің
аппараты» ММ

Амангосов Артур
Сарсенбаевич

Ойыл ауылдық округі
әкімінің орынбасары

Әр аптаның сәрсенбі, жұма
күндері.
Уақыты: сағ.- 10:00 ден -18:00 ға
дейін.

Ойылселосы,
Көкжаркөшесі

№69

2-10-20

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Көптоғай ауылдық
округі

Асылбаев Ерлан
Базарбаевич
округ әкімі

7,14,21,28 қаңтар
4,11,18,25 ақпан
4,11,18,25 наурыз
Сағат: 08.00-12.00

Көптоғай ауылы,
Достық көшесі №6

74-5-23

2022 ЖЫЛДЫҢ I ТОҚСАНЫНА КӨПТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ
ӘКІМІНІҢ АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ.

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Қайыңды ауылдық
округі әкімінің
аппараты» ММ

Косдаулетов Иргизбай
Тулеуович,

Қайыңды ауылдық
округінің әкімі

6,14,21,28 қаңтар
4,11,18,25 ақпан
4,11,18,25 наурыз

Ақжар ауылы,
Мектеп көшесі № 6

74-8-10

2022 ЖЫЛДЫҢ I ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ҚАЙЫҢДЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ
ӘКІМІНІҢ  АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Қайыңды ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сі сыбайлас жемқорлық фактілері анықталған жағдайда төмендегі

сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефонының нөмірі 74-8-14. Сонымен қатар әкімшілік ғимаратында
ұсыныс – пікір салу үшін сенім жәшігі орнатылған.

2022 ЖЫЛДЫҢ І - ТОҚСАНЫНА ҚАРАОЙ  АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ
АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Қараой  ауылдық
округі әкімінің
аппараты» ММ

Сұлтанов Айбек
Өтегенұлы,
округ әкімі

Әр аптаның бейсенбі күні.
Уақыты: Сағат: 10:00 – 12:30

Еңбеккерлер
көшесі, №6

8-(71-332)-
73-6-01

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Мекеме қызметкерлер тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер анықталған жағдайда «Ақтөбе облысы

Ойыл ауданы Қараой  ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі 8-71-332-73-6-01 сенім телефонына
хабарласуына болады. Мекемеде ұсыныс – пікір, арыз-шағымдарға арналған жәшік орнатылған.

№ Аты-жөні Жеке және заңды тұлғаларды жеке
қабылдау жүргізетін уақыты мен күні

Орналасқан жері Байланыс
телефоны

1 Есбатырова
Акмарал

Салыкжановна

Әр аптаның бейсенбі күні
Сағат 10:00-12:00

Ойыл ауданы
Көкжар көшесі
№69, 216 бөлме

8-(71-332)-
73-6-01

«ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ БАСШЫСЫНЫҢ УАҚЫТША МІНДЕТІН АТҚАРУШЫ

А. ЕСБАТЫРОВАНЫҢ  2022 ЖЫЛҒА ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ
ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Қызметі

Бөлім басшысы
м.а.

Мекеме қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлыққа байланысты фактілер анықталған жағдайда «Ойыл аудандық
кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2-15-51 сенім телефонына хабарласуына болады.
Мекемеде ұсыныс-пікір,арыз-шағымдарға арналған жәшік орнатылған.



ҚұттықтауҚұттықтау
4 13 қаңтар 2022 жыл

Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы және бастауыш
кәсіподақ ұйымы мектебіміздің мұғалімі Жұмашев Муслимге  аяулы анасы

Марусяның
 қайтыс болуына байланысты ағайын-туыстарына қайғысына ортақтасып,
көңіл айтады.

Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы және бастауыш
кәсіподақ ұйымы мектебіміздің мұғалімі Иманова Жанымгүлге  қайын атасы

Қаршығаұлы Қонаштың
 қайтыс болуына байланысты ағайын-туыстарына қайғысына ортақтасып,
көңіл айтады.

Ойыл ауылы, Н.Байғанин көшесінің тұрғыны
 Қуандық  Сағынғалиұлы Төлеуовке!

Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудандық өнер және өлке тарихы музейінің
бұрынғы қызметкері, зейнеткер Қанифа Зиноллақызы Тұрмұхановаға аяулы
аналары

Қаншайым мен Мәрусаның
кенеттен қайтыс болуына байланысты отбасы мен бауырларының
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Аудан

27 жексенбі8 сейсенбі 9 сәрсенбі 10 бейсенбі 11 жұма

ақпан

Ойыл ауданы Ш.Берсиев ат. ауылдық
округі Қаратал ауылы,

клуб сағ. 10-00

Көптоғай ауылдық округі
Көптоғай ауылы, клуб сағ.

15-00

Сарбие ауылдық округі
Сарбие ауылы, клуб

сағ. 10-00

Қараой ауылдық округі
Қараой ауылы, клуб

сағ. 15-00

Қайыңды ауылдық округі
Ақжар ауылы, клуб

сағ. 15-00

Саралжын ауылдық округі
Кемер ауылы, клуб

 сағ.10-00

Ойыл ауылдық округі
Ойыл ауылы,  аудандық

мәдениет үйі
сағ. 10-00

Ойыл ауылы, аудандық
мәдениет үйі сағ. 11-00
(қорытынды кездесуі)

2Барлығы -8 122 1

Ауылдық
округі

3

8 сейсенбі1 сейсенбі 2 сәрсенбі 3 бейсенбі 4 жұма

Барлығы -22 234

ақпан

Ш.Берсиев
атындағы
ауылдық
округі

Қарасу
ауылы, мектеп
сағ. 10-00
Құмжарған
ауылы, клуб
сағ. 15-00

Көптоғай
ауылдық
округі

Шұбарши
ауылы, клуб,
сағ. 10-00

Саралжын
ауылдық
округі

Сарбие
ауылдық
округ

Қараой
ауылдық
округі

Қайыңды
ауылдық
округі

Ойыл
ауылдық
округі

2

Қарасу ауылы,
клуб,  сағ. 10-00

Аманкелді
ауылы, клуб,
сағ. 15-00

Қоңырат
ауылы,

фелъдшерлік
пунк сағ. 10-00

Шиқұдық
ауылы, клубсағ.

15-00

Бестамақ
ауылы, клуб,
сағ. 10-00
Ақкемер

ауылы, клуб,
сағ. 15-00

Қаракөл ауылы,
мектеп,
сағ. 10-00

Құбасай ауылы,
мектеп,
сағ. 15-00

Екпетал ауылы,
мектеп,
сағ. 10-00

Қаракемер
ауылы, клуб,
сағ. 10-00
Ақшатау

ауылы, мектеп,
сағ. 15-00

Көсембай
ауылы, клуб,
сағ. 10-00

Кемер ауылы,
клуб  сағ. 10-00

7 дүйсенбі

Ақжар ауылы,
клуб сағ. 15.00

Сарбие ауылы,
клуб сағ. 10-00

Қараой ауылы,
клуб сағ. 15-00

Ойыл ауылдық
округі Ойыл
ауылы,

аудандық
Мәдениет

үйі сағ. 10-00

3

9 сәрсенбі 11 жұма10 бейсенбі

Қаратал
ауылы, клуб
сағ. 10-00

Көптоғай
ауылы, клуб
сағ. 15-00

2 2 1

Қысқы кезең аса қауіпті жыл мезгілі.
Өйткені бұл уақытта адам өміріне
қауіп тудыратын көптеген стихиялық
құбылыстар болады Қатты борандар
мен қар жауудың нәтижесінде қысқы
табиғи стихиялық күшінің көрсетілуі
ауа температурасының күрт төмен-
деуі, қар басып қалулармен және
желдің қатты ұйытқуымен байқалады.
Осындай құбылыс бірнеше сағаттан
бірнеше тәулікке дейін болуы мүмкін.
Адам организміне негізгі зақымдаушы
факторларының бірі төменгі темпера-
тураның әсері, бұл үсік шалуға, кейде
қатырып тастауға әкеліп соғады.
Сондықтан 112 «Құтқару қызметі-

нен» дауылды-боран SMS хабарлама
ескертпесін алған кезде немқұрай-
лылықпен қарамай, өзіңізді және қа-
сыңыздағы адамдарды қауіпті жағ-
дайда қалдырмас үшін жауапкер-
шілікпен қараған жөн.
Егер де боран сіз жолда келе

жатқанда басталса, келесі қауіпсіздік
ережелерін сақтаңыз:

- Жолдан адасып кетпес үшін
тоқтағаныңыз жөн.

- Көлігіңізді желдің бағытына қарсы
қойуыңыз керек.

- Көлігіңіздің қозғалтқышын қар
басып қалмас үшін брезент немесе
көрпемен жауып қойыңыз.

- Арасында көліктен шығып, қар
аршығаныңыз дұрыс.

- Түтін шығатын тұрбаның ішіне қар
толып қалмауын қадағалаңыз.

- Отынды үнемдеп, көлікті анда-
санда ғана қыздырғаныңыз жөн.

- Қолда бар материалдардан, жар-
қын түсті матадан құтқарушыларға
белгі беретіндей құрал жасап алыңыз
және оны көрінетіндей етіп орна-
тыңыз.
Сонымен қатар «Қысқы балық

аулауды ұнатушыларға кеңес»:
- Балық аулау кезінде алдымен

өзіңіздің қауіпсіздігіңізді ойлаңыз.
- Мұз үстінен өту кезінде әрдайым

тез арада жүктен арылуға дайын
болыңыз.

- Мұз үстіндегі балық аулау кезінде
үнемі өзіңізбен  тақтай ұзындығы 12-
15 метр арқан немесе үлкен бұтақ
алып жүріңіз.

- Сақ болыңыз! Аралдардың жиек-
теріндегі мұз үстінен абайлап өтіңіз.
Балық аулағанда су жағасынан алыс
ұзамаңыз.

- Өте қажет болған жағдайда қауіпті
жерлерде қорғану құралдарының
көмегімен сырғанай отырып жылжу
қажет.

- Жарылған мұздың үстіне секіруге
болмайды, ол сіздің салмағыңызды
көтере алмай, аударылып кетуі мүм-
кін.
ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН!!!! ӨМІРІҢІЗ-

БЕН ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗҒА ҚАУІП
ТӨНГЕН БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА
112 БІРЫҢҒАЙ ҚҰТҚАРУ ҚЫЗМЕТІ
ЖӘНЕ 101 НӨМІРІНЕ ҚОҢЫРАУ
ШАЛЫҢЫЗ!!!

А.ТАРЫБАЙ,
Ойыл ауданының
ТЖБ аға инженері.

Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрлігі Табиғи моно-
полияларды реттеу комитетінің Ақтө-
бе облысы бойынша департаменті
Қазақстан Республикасы Парламен-
тінің, мәслихаттар депутаттары, жер-
гілікті өзін-өзі басқару органдарының,
мемлекеттік органдардың, табиғи
монополия субъектісінің, бұқаралық
ақпарат құралдарының, қоғамдық
бірлестіктердің өкілдері, тәуелсіз
сарапшылар, тұтынушылар мен өзге
де мүдделі тұлғаларды «Көкжар»
КМК-ның сумен жабдықтау қызметіне
тарифті және тарифтік сметаны
бекітуге арналған өтінімін қарау
бойынша жария тыңдауға шақырады.
Жария тыңдау 2022 жылғы 14

қаңтарда сағат 15:00-де жергілікті
уақытпен Ақтөбе облысы, Ойыл
ауданы, Көкжар көшесі 68 мекенжайы
бойынша «Ойыл аудандық мәдениет
үйі» ғимаратында өткізілетін болады.
Қаладағы карантиндік режимді

ескере отырып, келесі санитарлық
нормалар сақталады:

-  маскалық режимін және кемінде

1,5 метр әлеуметтік қашықтықты
сақтау;

- келушілерде Ashyq «жасыл мәр-
тебесі» болған жағдайда толымды-
лығы 50%-ға дейін, бірақ 100 орыннан
асырмай өткізуге рұқсат етіледі.
Қазіргі уақыттағы Ақтөбе облысын-

дағы эпидемиологиялық жағдайды,
сондай-ақ Ақтөбе облысының бас
мемлекеттік санитарлық дәрігерінің
қаулысын ескере отырып, халық ара-
сында коронавирустық инфекцияны
таратпау және азаматтардың денсау-
лығын қорғау мақсатында, жария тың-
дау параллелді түрде сонымен қатар
Департаменттің ресми парақшасында
Facebook әлеуметтік желісі арқылы
онлайн режимде де өтеді http://
www.facebook.com/100015441583508.
Бұл ретте, әрбір тұтынушы онлайн

режимде өз сұрақтарын қойып, оларға
жауап ала алады.
Қосымша сұрақтар (материалдар)

бойынша Департаментке мына теле-
фон арқылы хабарласуға болады: 8
(7132) 74-30-65.

Департамент Комитета по регули-
рованию естественных монополий
Министерства национальной эконо-
мики Республики Казахстан по Актю-
бинской области приглашает депу-
татов Парламента Республики Казах-
стан, маслихатов, представителей
органов местного самоуправления,
государственных органов, субъекта
естественной монополии, средств
массовой информации, обществен-
ных объединений, независимых экс-
пертов, потребителей и иных заин-
тересованных лиц на публичное слу-
шание по рассмотрению заявки на
утверждение тарифа и тарифной
сметы КГП «Кокжар» на услуги
водоснабжения.
Публичное слушание состоится 14

января 2022 года в 15:00 часов
местного времени по адресу Актю-
бинская область, Уилский район, ули-
ца Кокжар 68, здание «Уилского
районного Дома культуры».
Учитывая карантинный режим в

городе, будут соблюдены следующие
санитарные нормы:

- соблюдение масочного режима и
социального дистанцирования не
менее 1,5 метра;

- при наличии у посетителей «зеле-
ного статуса» Ashyq допускается
проведение с наполняемостью до
50%, но не более 100 мест.
Учитывая эпидемиологическую

ситуацию в Актюбинской области на
сегодняшний день, а также согласно
постановления Главного государс-
твенного санитарного врача Актю-
бинской области, в целях нераспрос-
транения коронавирусной инфекции
среди населения и охраны здоровья
граждан, публичные слушания будут
проводиться также параллельно в
онлайн-режиме,  посредством соци-
альной сети Facebook на официаль-
ной странице Департамента  (http://
www.facebook.com/100015441583508).
При этом, каждый желающий может

в онлайн-режиме задать свои воп-
росы и получить на них ответы.
По дополнительным вопросам (ма-

териалам) можно обратиться в Депар-
тамент по телефону: 8(7132) 74-30-65.

В УИЛСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ ПУБЛИЧНОЕ
СЛУШАНИЕ ПО ЗАЯВКЕ КГП «КОКЖАР»

ОЙЫЛ АУДАНЫНДА «КӨКЖАР» КМК-НЫҢ
ӨТІНІМІ БОЙЫНША ЖАРИЯ ТЫҢДАУ ӨТЕДІ

Жыл қайыру
Қазақта жыл қайыру, яғни санау он

екі жылдан тұрады. Он екі жылды ата-
бабамыз бір мүшел деп білген. Бір
мүшелдің жылдары он екі түрлі аң мен
жануардың атымен аталған. Бірінші –
тышқан жылы, екінші – сиыр, үшінші
– барыс, төртінші – қоян, бесінші – ұлу,
алтыншы – жылан, жетінші – жылқы,
сегізінші – қой, тоғызыншы – мешін,
оныншы – тауық, он бірінші – ит, он
екінші – доңыз жылы. Әр мүшел
аяқталып, екіншісі басталғанда, он
үшінші жыл тағы да тышқаннан сана-
лып, есеп қайта ашылады. Бірінші
мүшел – 13 жас, содан кейін он екі
жылдан қосыла береді. Ел арасында
тараған аңыз-әңгімеге сүйенсек,
жылдың басы тышқан аталатын себе-
бі – тышқан бойы барлығынан ұзын
түйенің құлағына шығып кетіп, жылды
ең бірінші болып көріпті. Ал түйе бойы-
на сеніп жылдан құр қалып, қалған-
дары жақындап келе жатқан жылды
көру ретімен жыл аттарын иемденіпті-
міс. Тағы бір аңызда «Шығыс күнтізбе-
сіндегі жыл қайыру аспан асты Түрік
елінің ең бірінші ханы Қисаға-Тәңірдің
кең көлемдегі аң аулау кезінде барлық
аңдар қашып, судан жүзіп өтіп құты-
луды ойлапты. Содан Іле өзенінен
төмендегі тәртіппен жүзіп өтіпті. Бірін-
ші болып суға тышқан, оның артынан
сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жыл-
қы, қой, мешін, тауық, ит, ең соңынан
доңыз жүзіп өтіпті. Осы рет саны
шығыс күнтізбесінде күні бүгінге дейін
сақталып қалған» деп айтылады.
Барыс – сиыр жылынан кейін, қоян

жылынан бұрын кіретін мүшел есебі-
нің үшінші жылы. Орталық Азия ха-
лықтарының күнтізбелерінде қолда-
нылады. Оңтүстік-Шығыс Азия елде-
рінде Барыс жылын жолбарыс жылы
деп те атайды. Барыс сақтардың
ұғымында қасиетті аң болған. Қазақ
халқының жорамалдарында Барыс
жылы күрделі бетбұрыстар алдын-
дағы тыныштық жылы деп саналған.
Барыс жылы туғандардың табиғи
белгісі – ағаш. Барыс жылғылар өте
мықты, қажырлы, шынайы, жомарт
болып келеді. Жаман қасиеті: тыным-
сыз, өз басын ойлап қалған өзімшіл-

деу. Барыс жылы қиындық пен қуа-
нышқа, ауыртпалық пен жақсылыққа
толы жыл. Дегенмен, бұрындары
тарихта барыс жылына қатысты елеу-
лі оқиғалар болмаған. Сол себепті
барыс жылын қазақтар жайсыз жыл
деп санамайды. Мұхаммед пайғамбар
(с.ғ.с) барыс жылы туып, ұлу жылы
қайтыс болған. 1986 жылы Желтоқсан
оқиғасы барыс жылымен тұспа-тұс
келді. Мұстафа Шоқай барыс жылы
дүниеге келіп, жылан жылы өмірден
өтті.

Барыс жылы туғандар
қандай адамдар?

Алдағы жыл Барысқа тиесілі. Ал
бұл аңның қандай жыртқыш екенін
білмейтін адам жоқ шығар, сірә.
Демек, Барыс жылы туғандардың
мінезінде, жалпы жүріс-тұрысы
мен қимыл-қозғалысында сол
аңмен ұқсастықтар болмай қалма-
сы белгілі. Ендеше, Барыс жылы
туғандар қандай адамдар? Осы
жағын талдап көрейік.
Ежелден жұлдыз-жорамалдың не-

ше түрін жасап келе жатқан Қытай
халқы Барыстарды бүкіл әлемді төрт
жағынан қорғап тұратын қорғаушы
күш деп санайды. Ал Азияда ол құр-
мет пен қорқыныш сезімін тудыратын
аң. Яғни Барыстан қатты қорқумен
бірге оның аса күштілігін, тәкаппар-
лығын қатты құрметтейді. Тіпті Барыс-
қа құрбандық шалып та тұрған. Өйт-
кені сол замандағы халық оны қаласа
адамға айналып, бір мезетте қайтадан
Барыс кейпіне ене алады деп сенген.
Себебі сиқыршылар мен бақсы-тәуіп-
тері Барыстың терісін жамылып алып,
адамдар арасында қорқыныш сезімін
ұялататын еді. Сондай-ақ ежелгі түркі
батырлары мен ел билеушілері өзде-
рінің өрлік мінездері мен ерлік істерін
паш ету үшін Барыс терісін жамылып
жүрген.
Жалпы, Барыс біз ойлағандай тым

қатыгез емес. Тек ол тумысынан үнемі
өзіне қорек іздеп жүретін күшті әрі
қауіпті жыртқыш аң. Барыс жылында
туылған адамдардың да мінезі осын-
дай. Яғни Барыстарда шабуылды
алдымен бастайтын, сонымен қатар
қай жерден, не болмасын, әйтеуір, бір-

нәрсені жұлып алғысы келіп тұратын
қасиеттер бар. Сондықтан оларды
бекерге ашуландыра беруге болмай-
ды.
Барыс-адаммен ашық әрі шындық-

ты бетіне айтып сөйлесу керек. Ол өзін
алдағандарды кешірмейді. Ал олай
етпеген жағдайда сіз олардың «жем-
тігіне» айналып шыға келесіз.
Қытай және Шығыс күнтізбелерінде

Барыс жылы туылған адамдарға
арналған жұлдыз-жорамалдар бірдей
беріледі. Яғни ол жорамалда әр жылы
туылған Барыстарға әр түрлі атаулар
мен мінездемелер берілген.
Мәселен, 1902 және 1962-ші Барыс

жылдары туылғандар «Су Барысы»
деп аталады екен. Олардан жан-
жақты білімді зерттеуші әрі тәжірибе
жасаушы адамдар, шешендер мен
мықты саясаткерлер, қаламы қарым-
ды жазушылар көп шығады. Сондай-
ақ олардың мінезінде бастаған ісін
жарты жолда тастап, басқа нәрсемен
айналысып кететін қасиет те бар. Ал
өміріндегі қиын-қыстау кезеңдерде
немесе қауіп-қатер төнген кезде бұл
Барыстар өз-өзін тез қолға алып,
сабырлы қалпын сақтап қалады.

«Ағаш Барысы» (1914, 1974 жылы
туылғандар):
Ол – көп білуге құштар адам. Яғни

өзін қоршаған ортаны терең біле
түсуге ертеден-ақ ұмтылады. Соның
арқасында ақыл-ойға жетік болып
өседі. Жалпы айтқанда, бұл жылғы
Барыстар жастайынан адамдардың
арасынан көп шықпайды. Сол себепті
олар өзге Барыстарға қарағанда
жуастау әрі бір нәрсеге тәуелді болып
келеді. Осындай мінездерінің ар-
қасында «Ағаш Барыстар» өмірінде
кездесетін қиындықтарды мойымай
көтере білетін қасиетке ие.

«Отты Барыс» (1926, 1986):
Аты айтып тұрғандай, бұл Барыстар

расында да қызуқанды, нағыз «аң пат-
шасына» лайық мінезді адамдар. Се-
бебі олардың кейбір мінездері жұл-
дызнамадағы Арыстан белгісінде-
гілердің мінездеріне қатты ұқсас.
Олар өз ісінің шебері, үнемі қозға-
лыста жүретін адамдар. Сондай-ақ
«отты Барыстар» әрқашан топты
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жарып жүретін, қанша күшті болса да
өзгелерге бағынбай, олар орнатқан
ережеге көнбейді. Осы жылдары
қолбасшылар, ірі мекеме басшылары
болатын адамдар туылған. Ал олар өз
өмірінде ең жоғарғы сатыға неғұрлым
жылдам көтерілсе, төменге
құлдилауы да соғұрлым тез болады.

«Жер Барысы» (1938, 1998):
Олар басқа Барыстарға қарағанда

анағұрлым салмақты, сабырлы адам-
дар. Айналасындағыларға да өздері-
нің жайлы мінездерімен жағатын
«Жер Барысы» бей-берекет сөз бен
істерден аулақ жүреді. Өзінің алдына
қойған мақсатына жеткенше тыным
таппай-тын «Жер Барысы» ондай
кезде айналасындағылардың ақыл-
кеңесіне құлақ асып жатпайды. Олар-
дан жолы болғыш кәсіпкерлер, тәп-тә-
уір сарапшылар, дарынды әртістер
көптеп шығады.

«Темір Барыс» (1950, 2010 жылғы-
лар):
Олар да аты айтып тұрғандай,

мінездері қатал, ерік-жігері мықты
нағыз қорғаушы Барыстар. Сондай-ақ
«Темір Барыстар» өздеріне сеніп
тапсырылған жұмысты адал атқарып,
қасындағы адамды әрдайым қорғаш-
тап жүреді. Олар біртоғалықты,
тыныш жүргенді қалай бермейді.
Сондықтан да ол Барыстар ешкім
айтпаса да дау-дамай мен ұрыс-тө-
белестің арасында жиі жүреді. Сөйтіп
көбінесе негізгі істерден шеттеп
қалады. Бірақ бәрібір қол қусырып
отырғанды олар жек көреді.
Ал енді, Барыс жылы туылған ер

азаматтар мен әйелдердің мінез-
құлықтары, жалпы болмысы қандай
екен? Осы жағына назар аударып
көрейік.
Еркек-Барыс – ойына алған ісі мен

көздеген мақсатына жетпей тынбай-
тын, тәуекелшіл адам. Өзінің шешен-
дік сөздерімен өзге адамның делебе-
сін қоздыра алатын, әсіресе әйел за-
тын өзіне ынтықтыра алатын қасиет-
тері бар. Ол сонымен қатар сырт кел-
бетіне көп мән беріп, әдемі киіне де
біледі. Өзінің майда тілімен адамды
баурап та алады, өктем сөздерімен
бағындыра да біледі. Еркек-Барыс
өтірік айтқанды жек көреді, әрі оның
қызғаншақ мінезі бар. Кей кездері тек
қара басын ғана ойлайтын адам
болып көрінгенімен, олар ортақ іс үшін
жанын пида етуге де даяр тұрады.
Барыс Жылы туылған әйелдер

көпшілік алдында көп жүргенді
ұнатады. Олардың арасында сахнаға
жиі шығып, кинофильмдерге көп
түсетіндері жиі кездеседі. Адамдарға
қамқорлық көрсеткенді ұнататын
әйел-Барыстардың кей кездері ашуға
лезде мініп, бар ашуын жанындағы
серігінен алатыны бар. Олар сондай-
ақ кез-келген уақытта қиындықтан
жол тауып шығатын шешім қабылдай
алады. Барыс жылғы әйелдерде
өзімшілдік қасиет те баршылық. Өзін
тым жоғары қоятын олар сонымен
қатар сыртқы сұлулығына да сеніп,
көп жағдайда айналасындағыларға
өзін жағымсыз қырынан көрсетіп
алғанын білмей де қалады. Дегенмен
осылайша ыңғайсыз жағдайға қалған
әйел-Барыстар онысын сырт көзге
білдірмеуді де жақсы меңгеріп алған.

БАРЫС ЖЫЛЫ:
2022 ЖЫЛ ҚАНДАЙ БОЛАДЫ?

Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудандық өнер
және өлке тарихы музейі қызметкерін 60 жасқа
толу мерекесімен шын жүректен құттықтайды!
Құрметті, жаны жайсаң, көңілі дархан

Қуандық Сағынғалиұлы!
Сіз  адам өмірінің ең бір асыл кезі, асқар

белі – 60 жасқа келіп отырсыз. Еңбек
жолыңызда талай құрметке бөлендіңіз,
жұмысты абыроймен жалғастырып келе
жатқан қызметкерсіз. Сізге  зор денсаулық,
ұзақ ғұмыр, шаңырағыңызда береке-бірлік,
ырыс-ынтымақ, армандаған мақсатыңыз
орындала берсін дей отырып,

60 жас мерейтойың құтты болсын,
Дос-жаранмен әрқашан ортаң толсын.
70, 80, 90 мен 100-ге жетіп,
Басыңызға Қызырдың бағы қонсын, - деген тілекпен, Ойыл музейінің ұжымы.

ҚЫСТА - ҚАУІП ҚАЙДАН ДЕМЕҢІЗ!
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