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Соңғы үш жылда өңірдегі ылғалдың
мөлшерінің мүлдем азайып кетуінен
өзен-көлдердің тартылып, суалып
қалуы Ойылдың да географиялық
ұғымдағы нағыз шөлейт аймаққа
айналып бара жатқандығын дәлелдей
түскендей. «Өзегін жалғау» үшін
өзеннің жағасын таба алмай, аңға-
рына қарап аңтарылып қалған Ойыл-
дың төменгі жағындағы жұрт дабыл
қақты. Бірнеше рет өзен бойын жаға-
лап экспедиция ұйымдастырды.
Былайғы уақытта ағысы баяу көлбей
ағатын өзендердің қатарына жататын
Ойылдың бойындағы бөгеттерді
бұздыру туралы бастама көтерді.
Әркім өз уәжін алға тартты. Үкімет
тарапынан зерделеу жұмыстары
жүргізіліп жатыр. Тіпті, тіршілігі үшін
өзен бойын жағалай қоныстанған
шаруаларды кінәлап, судың тарты-
луына сеп болып отыр дегендер де
табылды.

«Адамнан сұрағанның екі көзі
шығады, Алладан сұрағанның екі
бүйірі шығады» - дегендей, Тәңір
көптің тілегін бір жылда берді.
Алдымен күзгі нөсер жаңбырдың соңы
қатты суыққа ұласып, тоңның қатуы
үзіле жаздаған үмітті жалғай түскен-
дей болды. Қыс қанша жұмсақ бол-

ғанымен, күзгі тоңды сәуірге дейін
жібіте алмады. «Бір бейнеттің бір
зейнеті» - дегендей, екі айға жуық қыс-
қы жол қатынасының бейнетін көріп,
мал азығының да түгесіле бастаған
тұсында жабырқаған жұртты күннің
күрт жылынып, көбесі сөгілмейтіндей
көрінген қардың үш күнде үшті-күйлі
«жоғалып», еріп кетуі тағы әбігерге
салды.
Міне, аз күнгі «бейнеттің зейнеті» -

деген осы. Отыз жылдан кейін бір
кездері балығы «тайдай тулаған» асау
Ойыл арнасынан асып, кенезесі кеуіп
ерні кезерген елді тағы елең еткізді.
Алдымен әдеттегі жылдардағыдай
маңайдағы салалары құйып, арнасын
толтырса, Ойылдың жоғарғы жақтағы
салаларының ішіндегі бір ғана Баба-
тайдың буырқанып, аласұрған арна-
сын көріп, көп судың келе жатқанын
сездік. Оның үстіне бұрындары қиы-
лып сұрағанда бермейтін Қиылды да
қоя берді. Бұл табиғат-анаға ешкімнің
әмірі жүрмейтінінің куәсі. Әлеуметтік
желі де жыл бойы жыр қылған бөгет-
тер бұзылмай-ақ, араға бірнеше жыл
салып қайталанып отыратын құбылыс
биыл орын алды. Бәлкім, табиғи құбы-
лыстың арасы ұзаңқырап кеткен
шығар... Өзенмен бірге үзіле бастаған

Осы орайда өткен жұмада Қараойға
арнайы іс-сапармен шыққан аудан
әкімі Асқар Қазыбаев алдымен атал-
ған округке қарасты Құбасай елді
мекенінде болып, ауыл тұрғындары-
мен кездесті. Тұрғындармен кездесу
жиынына аудан прокуроры Нұрлыбек
Жолаев пен бірқатар мекеме бас-
шылары қатынасты. Кездесу бары-
сында малдың күтімі, ауылдың таза-
лығы сынды мәселелер қозғалды.
Қараойда жол мәселесі қиындық
тудырып тұр. Бұл мәселе жөнінде
аудан әкімі қазіргі таңда жолды

Кездесуге қатысқан бірқатар ауыл
тұрғындары жеке сауалдарын қойса,
енді бірі ауылға қатысты қордаланып
қалған түйткілді мәселелерді көтерді.
Тарқатып айтсақ, ауыл тұрғындары
атынан алғашқы болып сөз алған
Бақытжан Сатыбалдин шаруа қожа-
лықтары ауылға тым жақын орналас-
қан деп санайды. Соның салдарынан
жеке тұрғындардың малының өрісін
шаруашылықтардың жылқысы тапап
жатқандығын айтып, жер көлемін
ұлғайтып беруге ұсыныс білдірді.
Жерге қатысты сауалдарға жергілікті
билік өкілдері тарапынан алдағы
уақытта зерттеліп, зерделеніп, заңды
тұрғыда шешімін табатындығы
айтылды.
Кездесу түстен кейін округ орталы-

ғында жалғасты. Мұнда Дархан Өте-
генов ауылға қатысты бірқатар мәсе-
лелерді көтерді, алдымен электр

Өткен аптада ауданымызға Қазақ-
стан Республикасы Парламентінің
Мәжіліс депутаттары Ғалымжан
Елеуов, Аманғали Бердалин және
Ақтөбе облыстық мәслихат депутаты,
кәсіпкер жерлесіміз Талғат Салфиков
пен «AMANAT» партиясы, Ақтөбе
облыстық филиалының атқарушы
хатшысы Ербол Данағұлов арнайы
келді. Онда алдымен Саралжын ауыл-
дық округінде болып, округ аумағын-
дағы Орта-Қиыл-Тассай су жүйесін
бақылады. Қазіргі таңда округ бойын-
ша 5600 гектар лиманды жерге су шы-
ғып отыр. Былтырғы жылы жөндеуден

өткен су жүйелері қазір тасқын суды
ұстауға әбден жарап тұр.
Аталған топ өкілдері әрі қарай Ойыл

ауылдық округіне қарасты Екпетал
елді мекенінің су тасқынына қарсы
атқарылып жатқан жұмыстардың
барысымен танысты. Осыдан бір күн
бұрын өзеннің тасу деңгейін зерттеп,
жергілікті билік өкілдері ахуалды
толық бақылауға алған болатын.
Сонымен қатар төтенше жағдайдың
алдын алу мақсатында Екпетал елді
мекені аумағындағы малдарды шыға-
рып, ауыл тұрғындарын эвакуация-
лады. Айта кетсек, Екпетал суға кету

жасауға қаржысы бөлініп жатқанынан
хабардар етті. Өз кезегінде тұрғындар
тарапынан бірнеше сауалдар қойы-
лып, барлығына толыққанды жауап
берілді. Қараойда қауіпсіздік шара-
ларын сақтау, адам өмірі маңызды
екенін түсіндіріп, бірлесіп жұмыс
жасауға және жеке тұрғындардың
малдарын бағуды ұйымдастыру
керектігін баса айтты. Сондай-ақ,
тазалық айлығына ауызбірлікпен
атсалысуға шақырды. Құбасайда
«Батыр» шаруа қожалығының төр-
ағасы Жарас Батыров ауыл тұрғын-

қуатының ауылдың кейбір бөлігінде
төмендігі туралы сөз қозғады. Қысқы
отынның сапасына мән беріп, ауылға
балалар ойын алаңы салынса деген
ұсыныс-тілегін айтты. Одан кейін қоз-
ғаған басты мәселелері көгілдір отын
мен ұялы байланыс. Сондай-ақ,
бұралқы иттердің қаптап кеткеніне де
назар аударуды сұрайды. Оған жауап
берген Ақтөбе облысы ветеринария-
лық басқармасы Ойыл аудандық
филиалы бас маманы Арсланбек
Алдияров бұралқы иттерді ұстау-бағу,
аулау тәртіптерін түсіндірді. Ал көгіл-
дір отын көп қаражатты қажет ететін-
діктен, сондай-ақ елді мекендерді
көгілдір отынмен қамту мәселесі ке-
зең-кезең бойынша сарапталып
шешімін табатындықтан, алдағы
жылдардың еншісінде қалды.
Аудан әкімі Асқар Қазыбаев Қайың-

ды да тұрғындардан түскен сауалдар,

көтерілген мәселелер ескерусіз
қалмайтынын айтып, алдағы уақытта
ауылдарды көркейту жұмыстары жал-
ғасын табатынына күмән келтірмеу
керектігін жеткізді. Оған қоса қос
ауылдың  тұрғындарын шағын және
орта бизнеспен айналысуға шақырды.
Мемлекеттің қолдауын пайдаланып,
жеңілдетілген несиелер алып, грант-
тарға қатысып түрлі кәсіп көздерін ашу
қажеттігін баса айтты.
Тұрғындардың сауалына толық

жауаптар берілген соң, аудан әкімі
мен мекеме басшылары азаматтарға
жеке қабылдау өткізді.

 Р.S
Жиыннан кейін аудан әкімі

ауылдағы әлеуметтік нысандарды
аралап, жай-күйімен танысты.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл-Көсембай-Ақжар-Ойыл.

үмітті жалғаған өрдің суы Ойылдың
соңғы жылдарғы экологиялық ахуа-
лын салалары бөгелгендіктен деген
шешімнің де қате ұғым екенін көрсетіп
отыр.
Әрине, отыз жылдан кейін келген

суға ойылдықтардың қуанышы да
шексіз. Көптоғайлықтар мен ақшатау-
лықтар да азды күн қатынассыз қалға-
нына налып отырған жоқ. Бірақ, судың
«тілсіз жау» екенін ұмытпауымыз
керек! Алдымен ешқандай безбенмен
өлшенбейтін адам өмірі мен қолы-
мызда бар мүлкімізді қорғап, жоғары-
дағы кісінің де сақтанғанға сеп бола-
тынын ескеріп, етек-жеңімізді жинақ-
тап, бейқамдықтан ада болғанымыз
абзал! Сондай-ақ, әнебір мысалда-
ғыдай «Аққу, шортан, һәм шаян» бо-
лып, жел сөзбен бір-бірімізді әбігерге
салып, әрлі-берлі тартпай, адамның
игілігі үшін жіберген Алланың ырыз-
дығын ынсаппен пайдалана білсек,
кәні!
Бет қатталып жатқанда: Ағын

судың арыны азайып, деңгейі
түсіп, қауіп сейілді. Қауіптің
алдын-алу үшін уақытша көшіріл-
ген Екпетал ауылының тұрғын-
дары үйлеріне қайтты.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ.

СУ – ТІРШІЛІКТІІҢ ТІРЕГІ
ЖӘНЕ ТІЛСІЗ ЖАУ!

ТОҚСАНЫНШЫ ЖЫЛДАРЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ГАЗЕТТІҢ БЕТІНЕН БІР ҒАЛЫМНЫҢ «КЕЛЕСІ
ҒАСЫР – СУ ҒАСЫРЫ» БОЛАДЫ ДЕГЕН СӨЗІН КӨЗІМ ШАЛҒАН ЕДІ. СОЛ УАҚЫТТА ОЛ СӨЗГЕ
БІРІНШІДЕН ЖАСТЫҚПЕН, ЕКІНШІДЕН БІЗДІҢ АУДАНДА ОНДАЙ МӘСЕЛЕ БОЛМАҒАН СОҢ, МӘН
БЕРМЕГЕНІМ РАС. ӨКІНІШКЕ ОРАЙ ЖЫЛ ӨТКЕН САЙЫН СОЛ ҒАЛЫМНЫҢ СӨЗІ ШЫНДЫҚҚА
АЙНАЛЫП КЕЛЕ ЖАТЫР ЕДІ...

АУҚЫМДЫ ЖҰМЫСТАР БИЫЛ ДА
ӨЗ ЖАЛҒАСЫН ТАБАДЫ
ӨТКЕН СӘРСЕНБІДЕ АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЗЫБАЕВ ҚАЙЫҢДЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ТҰРҒЫНДАРЫМЕН

КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ. АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ МЕН АУДАН ӘКІМІ АППАРАТЫНЫҢ БАСШЫСЫ ЕРБОЛ
ТІЛЕПОВ ЖӘНЕ БІРҚАТАР МЕКЕМЕ БАСШЫЛАРЫ БАСТАҒАН ТОП АЛДЫМЕН ҚАЙЫҢДЫ ОКРУГІНЕ ҚАРАСТЫ
КӨСЕМБАЙ АУЫЛЫНДА БОЛДЫ. МҰНДА ЕҢ АЛДЫМЕН АУДАН БАСШЫСЫ АУЫЛАРАЛЫҚ ЖОЛДАР МЕН ГАЗ
ҚҰБЫРЫН ТАРТУ СИЯҚТЫ АУҚЫМДЫ ЖҰМЫСТАР БИЫЛ ДА ҮЛКЕН КӨЛЕМДЕ АТҚАРЫЛҒАЛЫ ОТЫРҒАНДЫҒЫН
МӘЛІМ ЕТТІ. СОНЫМЕН ҚАТАР, АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНАН ҮЙЛЕРДІҢ СЫРТҚЫ ҚАСБЕТІН ӘКТЕУ, СЫРЛАУ
ЖҰМЫСТАРЫНА БАСА МӘН БЕРІП, ТҰРҒЫНДАРДЫ ТАЗАЛЫҚТЫ САҚТАУҒА ШАҚЫРЫП, ЖАЙЫЛЫМДАРДЫ
ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ КЕРЕКТІГІН БАСА АЙТТЫ.

ОЙЫЛ АРНАСЫНАН АСТЫ,
АХУАЛ ТОЛЫҚ БАҚЫЛАУДА БОЛДЫ!

қауіпі бар елді мекендердің алдыңғы
легінде болғанымен әзірге тасқын
суды ауыздықтап отыр. Бұл жөнінде
аудан әкімі Асқар Қазыбаев жан-
жақты мәлімет берді.
Одан кейін Ш.Берсиев ауылдық

округінің орталығы Қаратал ауылында
болып, лиманды алқаптарға су шы-
ғару, өзеннің көршілес Атырау облы-
сы, Қызылқоға ауданына қарай шыға-
тын бағытын тиянақты қарап шықты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Саралжын-

Екпетал-Берсиев-Ойыл.

ҚАРАОЙДАҒЫ КЕЗДЕСУ
КҮРЕ ЖОЛДЫҢ ҚИЫНДЫҒЫ АЙТЫЛДЫ

2019 ЖЫЛДАН БЕРІ ӘЛЕМ ЕЛДЕРІН ӘБІГЕРГЕ САЛЫП, АДАМ ӨМІРІНЕ
ҚАУІП ТӨНДІРІП, АЖАЛ ҚҰШТЫРҒАН КОРОНАВИРУС ЖҰҚПАЛЫ ІНДЕТІ
БІЗДІҢ ЕЛГЕ ДЕ САЛҚЫНЫН САЛДЫ. ІНДЕТТІҢ АЛДЫН АЛУ, САҚТАНУ
ШАРАЛАРЫ КӨПТЕП ЖҮРГІЗІЛІП, ШЕКТЕУЛЕР ҚОЙЫЛДЫ. СОНЫҢ
САЛДАРЫНАН БҰҚАРА МЕН БИЛІКТІҢ АРАСЫНДАҒЫ КЕЗДЕСУЛЕР
СЕЙІЛІП, БАРЛЫҚ ШАРАЛАР ОНЛАЙН ФОРМАТТА ӨТКІЗІЛДІ. ҚАЗІРГІ
ТАҢДА АУРУДЫҢ БЕТІ ҚАЙТЫП, БИЛІК ПЕН БҰҚАРАНЫҢ АРАСЫ ҚАЙТА
ЖАЛҒАНДЫ. ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК ӨКІЛДЕРІ АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ
ТҰРМЫС-ТІРШІЛІГІМЕН, МҰҢ-МҰҚТАЖДЫҚТАРЫН ТЫҢДАП КЕЛЕДІ.
ҚАРАПАЙЫМ ХАЛЫҚТЫҢ ОЙ-ПІКІРІМЕН САНАСҚАН АТҚАМІНЕРЛЕР
АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР ЖАЙЫНДА ЕСЕП БЕРУ ҮСТІНДЕ.

дарының жеке малдарын күтусіз,
бағылмауына байланысты жеріне мал
түсетіндігін жеткізді. Бұл мәселені
шешу үшін жеке тұрғындардың мал-
дарына күту ұйымдастыруға село
әкіміне тапсырма берілді. Қараойда
ауыл тұрғыны Бекберген Ұзақбаев
«Мектептің көмірі жылда жылыту
маусымының соңына дейін жетпейді,
ал, жетпесін іргелес жатқан Сарбие
ауылдық округінен аламыз», - деп

соның себебін сұрады. Қойылған
сауалға жауап берген Қараой мектеп
балабақшасының директоры Абзал
Майқанов ауа райының салқын-
дауына байланысты көбірек жағып
тұрмыз дейді.
Кездесу жиынының соңында аудан

әкімі Асқар Қазыбаев пен аудан
прокуроры Нұрлыбек Жолаев жеке
қабылдау өткізді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Құбасай-
Қараой-Ойыл.

29 жылда аңқасы кепкен Ойыл өзе-
нінің аңғарына су толды... «Су байлық
— алты айлық, қар байлық— үш ай-
лық» демекші, көктемеде тасыған су
көлдерге шығып, далама ырыс әкеп
құйып жатыр. Ораза айында қыраттар
мен бөктерлер ғұсыл алғандай таза-
рынып, түлеп шыға келді. «Алпыс күн
тасыған су, алты күнде қайтар» десе
де, алдын алмаса нөпір судың да
қатері бар екенін қаперімізден шығар-
мауымыз керек! Осы орайда аудан
басшылығы төтенше жағдайдың ал-
дын алу шараларын ұйымдастырып,
ерікті жасақшылар тобын құрып, осал
тұстарға күш жұмылдыруда. Қуатты
техникалар тартылып, инертті мате-
риалдар тасылып жол жиектері бекі-
тілді. Осал тұстың бірі Ойыл ауылдық
округіне қарасты Екпетал ауылы.
Ауыл іргесіндегі көтерме дамба қайта

қалпына келтіріліп, ауыл тұрғындарын
ішінара эвакуация жасады. Онда қарт-
тар мен әйелдер, жас балалар және
мүгедектер аудан орталығында
орналасқан эвакуациялық орталық-
тарға жеткізіліп, қауіпсіздік шаралары
қабылданды. Сәуірдің 7-сі күні аудан-
дық мәслихат хатшысы С. Займолдин
екеуміз аудандық жасөспірімдер мен
балалар спорт мектебінде жайғасқан
16 Екпетал ауылының тұрғынымен
жүздесіп, жағдайларын біліп қайттық.
Уақытша тұрғындардың көңіл күй-

лері жаман емес. Тек ауылда қалған
үйлері мен мал-жандарына алаңдау-
лы. Аудан әкімдігі тарапынан мезгілі-
мен тамақтандыру ұйымдастырылып,
бар жағдайлары жасалынған. Осы
барысымызда «AMANAT» партиясы
Ойыл аудандық филиалы атынан
қосымша азық- түлік жеткізіп, өтініш-

тері мен бұйымтайларына қүлақ түр-
дік. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл»
демекші, су басу қатерін ауыздықтау-
да күн-түнімен санаспай қолғабыс қып
жатқан ауыл тұрғындарынан құралған
ерікті жасашыларға ризашылық
білдіреміз.

P.S. 29 жыл «су жоқ» деп бай-
балам салған халықтың кейбір
өкілдері енді «су көп» деп дауры-
ғып қалып жатырмыз.
Бабымыз қашан табылар екен!?
«Сабыр түбі - сары алтын» деп,

сабырға ат оздырайық, ағайын.
Тек ел аман, жұртымыз тыныш

болсын!

Еркін ЖИЕНАЛИН,
«AMANAT» партиясы

Ойыл аудандық филиалы
атқарушы хатшысы.

СУ «СЫНАДЫ», БІРЛІК БЕРЕКЕГЕ БАСТАДЫ!
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Қазіргі қоғамды жауар күндей күр-
кіреткен, томаға тұйық тон терісін
жамылған қазақ елін ғана емес, бүкіл
әлемді дүркіреткен пиғылы жат теріс
ағымдар дүниежүзілік проблемаға
айналып отыр. Исламға күйе жағып
дін атын жамылғандар ислам десе
зәресі зәр түбіне жетіп, шошынып
қарайтын күйге түсткені жасырын
емес. Арғы-бергі, тоқсан толғаулы
тарихымызды парақтар болсақ, хал-
қымыздың қандай да бір діни алауыз-
дықтарға жол бермегенін байқаймыз.
Қазіргі ата-ана баласы «Алла» атын
аузына алып, намазға жығыла бас-
таса кәдімгідей қорқып, қобалжитын
жағдайға жеткен. Мұндай жайт ата-
бабамыздың үш ұйықтасада түсіне
кірмеген болар. Алайда, өкінішке қа-
рай, бүгінгі ғаламдану заманындағы
еліміздегі ахуал осыған саяды. Бұл
арада мәселе діннің өзінен емес, дін
атын жамылушы теріс пиғылдылар-
дың құйтырқы әрекетінен ушығып тұр-
ған жайы бар. Ғаламдану заманын-
дағы басты қатер – ашық-шашық-
тығымыз. Осы ұрымтал тұсты пайда-
ланушы мысық тілеу миссионерлер
ұлтымызға жақын ислам діні атын
жамылып кез келген бағыт бойынша,
соның ішінде ғаламтор арқылы да
жастарымыздың санасын улап,
қоғамымызға іріткі салып бағуда.
Бүгінгі ағымдардың ислам атын

жамылып атқарып жатқан іс әрекет-
тері тарихта болған дүниелер. Тек
тарихтағы сол қисық түсініктер қайта
айналып келіп отыр. Оны ислам қай-
нарына сүйенген білім арқылы және
ауызбіршілік, ынтымақ арқылы жеңіп
шығуымыз қажет. Ағымдарды жеңу
терең білім толассыз насихаттар ар-
қылы жүзеге асады. Жат ағымдар
мына жағдайларда анықталады:
Халықтың діни ұғым, дәстүрлеріне

байланысты:
1 - Қарт кісілердің жастарға беттерін

сипап, берген «батасын» теріске
шығарады.

2 - Келіннің күйеуінің ата-анасына
иіліп сәлем бергенін теріске шығару,
бұл олардың пікірінше Алладан басқа
тағы да біреуге табыну болып табы-
лады.

3 - Мұсылмандардың молаға зиарат
етуіне болмайды.

4 - Құранды өлген адамдарға арнап
оқуды теріске шығарады.

5 - Өнерді теріске шығарады.
Халықтың дәстүрлі ұлттық

киіміне байланысты:
1 - Арабтар мен пакістандықтардың

киімдеріне еліктеу (еркектердің ұзын
көйлектері мен орамалдары)

2 - Балағы қысқа немесе кесілген
шалбар киеді, «тірсектен түскен киім-

тозақ отына барады»-деп насихаттау.
3 - Ұзын әрі күтімсіз сақал өсіру, бұл

құдайдан қорыққандықтан-мыс. Олар
сақал қоюды уәжіп санайды.
Туыстық қатынастарға байла-

нысты:
1 - Ата-аналары дайындаған тамақ-

тан, олар намаз оқымай дайындады
деп, бас тартып қарсыласады.

2 - Ата-ана, ағайын туыстары, дос
жаран, тамыр-таныс, көрші қолаң мен
қарым-қатынаста үйлену тойлары,
туған күн, мерекелер, еске алулар,
діни-рухани рәсімдердің бәрі олар
үшін жағымсыз, шариғатқа қайшы
әрекет.

3 - Әйел, қызбалалар, олар үшін бір
зат немесе екінші сортты, тіпті құл-күң
дәрежесінде ұғынылады.

4 - Басқа туыстарымен араласқан
кезде, өздерінің Ислам туралы жеке
түсінігін тықпалайды және олардың
ойынша «мешіттерде сауатсыз имам-
дар отырғандықтан» тек қана өзде-
рінің уәһһабилікті дәріптеуші ұстаз-
дарын тыңдауды талап етеді.
Ислам – адамзат баласын бірлікке,

бейбітшілікке, татулыққа шақыратын
дін. Бірлік бар жерде береке, бейбіт-
шілік бар жерде тыныштық, татулық
бар. Қазіргі таңда ислам атын жамы-
лып, халықты түрлі сенімге бөлген жат
ағымдардың қоғам тұтастығына сызат
түсіріп отырғаны алаңдатады дейді
дін өкілі.

«Жат ниетті ағым бұқара халықты
сонау ата-бабадан жалғасып келе
жатқан дінінен үркітіп-шошыту мақса-
тында түрлі айла-шарғыларын жасау-
да. Мәселен, исламның атын жамыл-
ған уаһһабилер, құраниттер, ахмадия-
шылар, хизбутшылар, тәкфіршілер
секілді ағымдар ашық та, жасырын да
ел ішінде теріс бағытта қызмет жасау-
да. Әсіресе, қазақтың дүниетанымына
сай келетін Имам Ағзам Әбу Ханифа
мәзһабын мойындамай, жоққа шығар-
ғысы келетіндер әрекеті байқалады.
Жасыратыны жоқ, соңғы кездері ел
ішін ала тайдай бүлдіріп, жаңашыл-
дық әкелмек болған «сәләфи» ағымы
қанатын кеңге жаюда. Ал, аталған
ағымның шырмауына түскен бауырла-
рымыз хақ дін мен ағымның арасын
ажырата алмай дал болуда. Діни
сауатсыздығының кесірінен ұлт қауіп-
сіздігіне қатер төндіретін жатқа жал-
таңдап, дана атанған халқымыздың
салты мен дәстүріне дұшпандық
жасап жатқаны жанымызға аяздай
батады. Иә, жат ағым таратқан ақпа-
раттардан дәстүрлі діни нанымдары-
мыз бен салтымызға сіңген діни көз-
қарасымызға мүлдем кереғар көзқа-
рас, ұстанымдар шыға бастады.
Қазіргі кезде бүйректен сирақ шыға-

рып, діни реформа жасағысы келетін
діни ағымдардың жымысқы әрекеті
елге айдай анық көрінуде. Халқы-
мызда «Аңқау елге арамза молда»
деген нақыл бар. Бұл сөз бүгін де құ-
нын жоймады. Өйткені дәстүрден тыс
діни ағымдар тыныш қоғамды іштей
іріту үшін діни сауаты кем қауым мен
жастық желігі басылмаған жастардың
қолымен от көсеуде. Олар, әлбетте,
теріс бағыттағы ұйымдардың өз мақ-
саттарын қандай амал-айла арқылы
жүзеге асырып жатқан жайын біле
бермейді. Нәтижесінде түрлі діни ағым
кесірінен айрандай ұйып отырған
отбасылар ойрандалуда. Ата-ана ұл-
қызынан тірідей айырылып жер соғып
қалуда.

«Сондықтан елдің, ұлттың, халық-
тың тұтастығын сақтап қалу үшін,
өздерін ғана ақылды санайтын, дін
үйретушілерден барынша сақтану
қажет. Шынында діннің атын жамыл-
ған ағымдар мен топтар діни сауаты
аз азаматтарымызды өз қармақ-
тарына түсіріп, тіпті өздеріне белсенді
жақтасқа айналдырып, өзімізге қарсы
қойып үлгерді. Ел бірлігі мен мемлекет
қауіпсіздігіне зиян келтіретін ағымдар-
дың жетегіне кетіп қалмау шарала-
рына баршамыз атсалысуымыз қа-
жет. Діни білімге сусаған кезде, бір
мәселеге тап болған сәтте әркімге
жүгінбей, дін мәселелерін зерттеу
орталығы мен ресми діни бірлестік
өкілдерінен кеңес сұрағаны абзал.
Дін – мемлекеттің негізін құраушы

басты фактордың бірі болғандықтан,
ол елдегі ішкі тұрақтылықтың кепілі.
Ауызбірлік, елжандылық, бейбітшілік
пен тыныштық – ислам дінінің басты
мұраты. Ұлттық қауіпсіздікке қатер
төндіріп тұрған жат ағымдардан
бойымызды аулақ ұстап, халқымыз-
ды, жастарымызды отансүйгіштікке
тәрбиелегеннен ұтпасақ, ұтылмасы-
мыз анық. Олай болса, жат ағымның
бірлікке емес, бүлікке алып баратын
жол екенін еш ұмытпаған жөн.
Қорытындылай келе «Әр елдің

тәуелсіздігінің мәңгілік болуы ынты-
мақ, бірлікте. Дана халқымыз «Береке
басы – бірлік», – деп бекер айтпаса
керек. Ұлт пен ұлысты бауырына
басқан бүгінгі еліміздің еңсесі берік
ынтамағының арқасында талай-талай
игіліктерге қол жеткізіп келеді. Сон-
дықтан «Төртеу түгел болса, төбедегі
келеді, алтау ала болса, ауыздағы
кетеді» деген қағиданы берік ұстан-
ғанымыз жөн.

Қ.САЛЫҚБАЕВ,
Ақпараттық-түсіндіру

жұмыстарын ұйымдастыру
және үйлестіру бөлімінің

басшысы.

ЖАТ АҒЫМДАР ЖАРЫЛҚАМАЙДЫ

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ХАТШЫСЫНЫҢ 2022 ЖЫЛДЫҢ
II - ТОҚСАНҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

«ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ, ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ,
ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК

МЕКЕМЕСІ БАСШЫСЫНЫҢ 2022 ЖЫЛҒА АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мекеме қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлыққа байланысты фактілер анықталған жағдайда «Ойыл аудандық
сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль  жолдары бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің  2-12-00 сенім телефонына хабарласуға болады.
Мекемеде ұсыныс-пікір салу үшін жәшік орнатылған.

Мемлекеттік
органның атауы

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

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Ойыл аудандық
мәслихатының
аппараты» ММ

Займолдин Сәкен
Ғазизұлы,

аудандық мәслихат
хатшысы

Сәуір – 6,13,20,27 күндері
Мамыр – 4,11,18,25 күндері
Маусым – 8,15,22,29 күндері
Уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00
ға дейін.

Ойыл селосы
Құрманғазин
көшесі № 43

2-13-70

Мемлекеттік
органның атауы

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

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Ойыл аудандық
сәулет, құрылыс,

тұрғын үй-
коммуналдық
шаруашылығы,

жолаушылар көлігі
және автомобиль
жолдары бөлімі»

мемлекеттік мекемесі

Тұрғамбеков Нұржау
Орынбасарұлы,
бөлім басшысы

Әр аптаның
бейсенбі күні

Уақыты: сағат  10.00-ден 12.00-ге
дейін.

Ойыл ауылы
Құрманғазин көшесі
№43 Ойыл ауданы
әкімдігінің ғимараты,

 І-қабат

8(71332)
2-12-00

«Азаматтарға арналған үкімет»
қазақстандықтарға құжаттың жарам-
дылық мерзімінің аяқталуын күтпей-
ақ, жеке куәлікті ертерек ауыстыруға
кеңес береді.
Мемлекеттік корпорацияның Бас-

қарма төрағасының бірінші орынба-
сары Сүйеніш Әбділдиннің айтуынша,
ХҚО-ға құжаттарының мерзімі өтіп
кеткен клиенттер жиі жүгінеді. Ал ҚР
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы»
кодексіне сәйкес, Қазақстан Респуб-
ликасы азаматтарының тіркеусіз не-
месе жеке басын куәландыратын
құжаттарсыз бір айдан астам жүруі 7
АЕК мөлшерінде айыппұлдың салы-
нуына әкеп соғады.

»Жеке куәлікті тұрғылықты тір-
кеу орнына қарамастан кез келген
ХҚО-да ауыстыруға болады. Онда
тек ескі құжатты көрсетіп, 0,2 АЕК
мөлшерінде мемлекеттік баж төлеу
қажет. Жаңа құжат 15 жұмыс күні
ішінде дайын болады. Қалауыңыз
бойынша қосымша ақы төлеп, куәлік-
ті дайындау мерзімін бір күннен бес
жұмыс күніне дейін жеделдетуге
болады», - деп нақтылап өтті
Сүйеніш Әбділдин.
Сондай-ақ спикер жеке куәлік қазақ-

БҮГІНГІ ТАҢДА ҚОҒАМДА
ПАРАНЫ АЛУ ЖӘНЕ ОНЫ БЕРУ
ЖИЕ КЕЗДЕСІП ЖАТЫР. БҰЛ
ХАЛЫҚТЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМ-
ҚОРЛЫҚТЫ ҚАБЫЛДАУ ДЕҢ-
ГЕЙІНІҢ ЖОҒАРЫЛЫҒЫН КӨР-
СЕТЕДІ.
Сыбайлас жемқорлық – заман ағы-

сымен бірге өсіп-өркендеп, мол
қаражат және қоғамдық бәсекелестік
пайда болған жерлерге тамырын
жайып,  бүгінгі күнге дейін жойылмай
отырған дерттің бірі. Бұл дерт дамушы
елдердегідей біздің жас мемлеке-
тімізге де орасан зор нұқсан келтіріп
отыр.
Пара алушымен пара берушінің заң

алдында бірдей жауапты екенін есте
сақтаған жөн. Бұл әр азаматтың пара
алу немесе беру, өз болашағына өз
қолымен балта шабумен пара-пар
деседе болды.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес туралы Заң талабаның аясында
жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр
салада жүзеге асырылуда. Әсіресе,
халық парақорлық дертімен жиі бетпе-
бет келеді. Сондықтан, кез келген
ортада пара беру мен пара алудың
жолын кесуде қоғам болып белсен-
ділік танытуымыз қажет.
Осыған орай қоғам арасында

жемқорлықты жою және алдын алу
мақсатында мемлекет тарапынан
көптеген шаралар жүргізіліп жатыр.
Сонын бірі жемқорлыққа қарсы
саясатты түсіндіру бойынша депар-
тамент жанынан құрылған мобильдік
топ жұмыс істеуде. Олар бүкіл облыс
аумағында халыққа түсіндіру және
ақпараттық насихаттау жұмысымен
айналысуда. Бұлардың басты мақ-
саты - сыбайлас жемқорлыққа қарсы
ағарту жұмысы арқылы қоғамдағы
парақорлық дертін түпкілікті тамыры-
мен жою болып табылады.
Қазіргі уақытта Ойыл аудандық

аумақтық инспекция қызметкерлерінің
арасында қоғам арасында жемқор-
лықты жою және алдын алу мақ-
сатында шаралар ұйымдастырылып,
екі мәрте жиналыс және бір  дөңгелек
үстел өткізілді.

Ойыл аудандық аумақтық
инспекциясы

Самовольное занятие земельного участка – занятие
чужого земельного участка без разрешения собственника
земельного участка или землепользователя, а также
занятие земельного участка, находящегося в государс-
твенной собственности и не предаставленного в земле-
пользование, без соответствующего решения Правитель-
ства Республики Казахстан или местного исполнительного
органа – одно из правонарушении в сфере земельного
законодательства ( п 27 ст.12 Земельного кодекса РК)
Не допускается пользование земельным участком до

установления его границ в натуре ( на местности) и выдачи
правоивающих документов,  если иное непредусмотрено
в решении местного исполнительного органа области,
города республиканского значения, столицы, района, горо-
да областного значения, акима города, поселка, села,
сельского округа о предоставлении земельного участка.
Несоблюдение данной нормы квалифицируется как само-
вольное занятие земельного участка и предусматривает
административную ответсвенность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан об админис-
тративных правонарушениях ( п.10 ст.43 Земельного
кодекса РК).
В соответсвии со статьей 136 Кодекса об админис-

тративных правонарушениях Республики Казахстан (
Нарушение права государственной собственности на
землю), незаконное занятие или обмен государственных
земельных участков либо совершение других сделок, в
прямой или  косвенной форме нарушающих право госу-
дарственной собственности на землю, а также несвое-
временной возврат временно зинимаемых государствен-
ных земель влекут штраф на физических лиц в размере
семидесяти пяти, на должностных  лиц, субъектов малого
предпринимательства или некоммерческиеорганизации- в
размере ста, на субъектов среднего предпринимательства
– в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного
предпринимательства – в размере семисот месячных
расчетных показателей.
ГУ «Департамент по управлению земельными ресурсами

Актюбинской области» г. Актобе 101 стрелковой бригады
2,5 этаж тел. 90-80-74

Жер учаскесін өз бетінше иеленіп алу- жер учаскесі
меншік иесінің немесе жер пайдаланушының рұқсатынсыз
бөтен жер учаскесін иелену, сондай-ақ мемлекеттік
меншіктегі және жер пайдалануға берілмеген жер
учаскесін жергілікті атқарушы органның тиісті шешімінсіз
иелену-жер заңнамасы саласындағы бұзушылықтар
түрлерінің бірі. (ҚР Жер кодексінің 12- бабының 27-
тармағы).
Егер облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,

астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың
жергілікті атқарушы органының, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің жер учаскесін беру
туралы шешімінде өзгеше көзделмесе, жер учаскесінің
нақтылы ( белгілі бір жердегі) шекарасы белгіленгенге
дейін  және құқық белгілейтін құжаттар берілгенге дейін
жер учаскесін пайдалануға жол берілмейді. Осы норманы
сақтамау жер учаскесін өз бетінше иеленіп алу деп
бағаланады және Қазақстан Республикасының әкімшілік
құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес әкімшілік
жауаптылықты көздейді. ( ҚР Жер кодексінің 43-бабының,
10-тармағы).
Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық

бұзушылық кодексінің 136-бабына сәйкес (жерге
мемлекеттік меншік құқығын бұзу), мемлекеттік жер
учаскелерін заңсыз иеленіп алу немесе айырбастау не
жерге мемлекеттік меншік құқығын тікелей немесе жанама
нысанда бұзатын басқа да мәмілелер жасау, сондай-ақ
уақытша иеленген мемлекеттік жерді уақытылы
қайтармау-жеке тұлғаларға –жетпіс бес, лауазымды
адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілері немесе
коммерциялық емес ұйымдарға – бір жүз, орта кәсіпкерлік
субъектілеріне – бір жүз елу, ірі кәсіпкерлеріне жеті жүз
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп
соғады.

«Ақтөбе облысының жер ресурстарын басқару
департаменті» ММ

 Ақтөбе қаласы, 101 атқыштар бригадасы 2,5 этаж
тел.90-80-74

ЕСКЕРСЕҢ – ҚОРҒАЛАСЫҢ!
ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІН ӨЗ БЕТІНШЕ ИЕЛЕНУ

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН!
САМОВОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» ЖЕКЕ КУӘЛІКТЕРДІ
ДЕР КЕЗІНДЕ АУЫСТЫРУ ҚАЖЕТТІГІН ЕСКЕРТЕДІ

стандықтарға 16 жастан бастап бері-
летінін атап өтті. Алғашқы құжатты
алу үшін жасөспірім ата-анасының
бірімен ХҚО-ға жүгінуі керек. Өтініш
беру үшін туу туралы куәлік, төлқұжат
(бар болса) және мемлекеттік баж
салығының төленгені туралы түбіртек
тапсыру қажет.
Туу туралы куәлікте тегін немесе

атын өзгерткен, некеге тұруға/бұзуға
байланысты тегін өзгерткендер де бір
ай ішінде құжатын жаңартуы тиіс.
Айта кетейік, жеке басты куәландыра-
тын құжаттарды рәсімдеу қызметін
ХҚО-да отыратын көші-қон полиция-
сының қызметкерлері ұсынады.
Анықтама:
Паспорт мерзімі өткен жағдайда

айыппұл қарастырылмаған. Ол шет-
елге шығу үшін пайдаланылатын
құжат. Төлқұжат алу үшін кез келген
ХҚО-ға жүгінуге болады. Мемлекеттік
баж мөлшері – 8 АЕК. 2021 жылы ХҚО-
ларда жеке басты куәландыратын 2,4
млн құжат берілді.

Сәуле ХАМИДОЛЛА,
«Азаматтарға арналған үкімет»

Ақтөбе облысы бойынша
филиалының ресми өкілі.

«Правительство для граждан»
рекомендует казахстанцам чаще
«заглядывать» в документы и менять
удостоверение личности, не дожи-
даясь истечения срока его действия.
По словам Первого заместителя

председателя правления, госкор-
порации Суйениша Абдильдина, час-
то клиенты обращаются в ЦОН уже
после окончания сроков действия
документа. Однако, согласно Кодексу
«Об административных правонару-
шениях» проживание граждан Респуб-
лики Казахстан без регистрации либо
без документов, удостоверяющих лич-
ность, свыше одного месяца влечет
штраф в размере 7 МРП.

»Заменить удостоверение личнос-
ти можно в любом ЦОНе независимо
от места прописки. Необходимо
лишь предъявить старый документ
и оплатить госпошлину в размере
0,2 МРП. Новый документ будет
готов в течение 15 рабочих дней. По
желанию можно ускорить срок изго-
товления удостоверения от одного
до пяти рабочих дней за дополни-
тельную плату», - уточнил Суйениш
Абдильдин.
Также спикер отметил, что удосто-

верение личности выдается казах-
станцам с 16-летнего возраста. За

«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» НАПОМИНАЕТ
О СВОЕВРЕМЕННОЙ ЗАМЕНЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ

первым документом в ЦОН подростку
необходимо обращаться вместе с
одним из родителей. При оформлении
иметь при себе свидетельство о
рождении, паспорт (при его наличии)
и оплатить госпошлину. Граждане,
сменившие фамилии или имя в свиде-
тельстве о рождении, фамилию в
связи с заключением/расторжением
брака также должны своевременно
заменить удостоверение личности.
Отметим, госуслуги по выдаче доку-

ментов, удостоверяющих личность,
предоставляют сотрудники мигра-
ционной полиции, которые также
работают в ЦОНах.
Справочно:
При просрочке паспорта штраф не

предусмотрен. Паспорт является
добровольным документом, исполь-
зуемый при выезде за рубеж. Чтобы
получить паспорт можно также обра-
титься в любой ЦОН. Стоимость
госпошлины – 8 МРП. В 2021 году в
ЦОНах было выдано 2,4 млн доку-
ментов, удостоверяющих личность.

Сәуле ХАМИДОЛЛА,
Официальный представитель

Актюбинского областного
филиала «Правительство для

граждан».

ПАРА БЕРУ
БАС БОСТАНДЫҒЫНАН
ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫНАН

АЙЫРАДЫ

Министр халықаралық сарапшы-
лардың зерттеулеріне сүйеніп, жас
ұрпақтың кітап оқуға құштарлығы
үлкен жетістікке жетелейтінін де сөз
етті. Аймағамбетовтің бұл айтқандары
аспаннан алынған дүние емесі бар-
шаға аян. Білімнің бастауы кітап
құмарлықтан екенін екінің бірі біледі.
Алайда соңғы уақытта кітаптан гөрі,
қолындағы телефонға үңілуді жөн
көретін бала көбейіп жатқаны да
шындық.

 «PIAAC халықаралық зерттеуінің
қорытындысы бойынша еліміздегі 16-
дан бастап 55 жасқа дейінгі азамат-
тардың да оқу сауаттылығы нашар
болып шықты. Яғни, өкінішке қарай,
еліміздегі ересек азаматтардың да оқу
сауаттылығы төмен деңгейде. Бұл –
бүгін ғана белгілі болған проблема
емес, жылдар бойы қордаланған
мәселе. Біздің балаларымыз кітапты
оқуға келгенде жалқаулық таныта-
тыны бір бөлек, кейде оқыған мәтінді
нашар түсініп, дұрыс қабылдай ал-
майды. Оған қоса талдау және қоры-
тынды жасау дағдылары да ақсап
тұр»,- деген министр бұл мәселені
шешу үшін тиісті шаралардың қолға
алынатынын да мәлімдеді.
Білім министрінің пайымына сал-

сақ, баланың кітапқа деген қызы-
ғушылығын ояту кітапханадан баста-
лады екен. Еліміздегі білім және
ғылым саласына қарасты кітапхана-
лар саны мен ондағы кітап санын
тізбектеген министр: «Дегенмен олар-
дың қаншасы көркем әдебиет? Сол
көркем әдебиеттің қаншасы қазақ
тілінде? Мектеп кітапханалары жаңа
кітаптармен қаншалықты жиі толық-
тырылады? Э. Берроуз, А. Азимов, М.
Твен, Ж. Верн және басқа автор-
лардың еңбектері қазақ тіліне ауда-
рылған ба? Бұл тұрғыда айтарлықтай
проблемалар бар», -дейді.

Проблема тек кітаптардың қазақ
тіліне аударылмағанында ғана емес.
Ең алдымен қолдағы бар кітапты
оқуға білім шамасы жететін оқушы бар
ма? Келесі мәселе, әрине қазіргі
әдебиетіміздің кенжелеп қалған
мәселесі. Баланы баурап аларлық
қызықты шығармалар бар ма қазір?
Жалпы, балаларымыз кітап оқу тура-
лы ұсынысқа қалай қарайды? Бұл
жолы бізбен пікірлескен мектеп
жасындағы балалар болды.

«Кітап оқуды өте жақсы көремін.
Карантин кезінде аптасына бір
кітаптан оқыдым. Өкінішке қарай, бар-
лығы да орыс тіліндегі кітаптар болды.
Қазақ тілінде бізге арналған кітап табу
мүмкін емес. Табыла қалса да, бағасы
удай қымбат. Арнайы кітап дүкен-
дерінің интернет сайттарын ақтарып
шықтым. Алдар көсе, ертегілер сияқ-
ты жеңіл-желпі кітаптар бар. Оны
бастауыш сынып оқушысы оқитын
шығар. Ал ол жастан асқан мен сияқ-
тыларға ертегі қызық бола қояды деп
ойламаймын. Мәселен, «Мятная сказ-
ка», «Кот по имени Боб» деген кітап-
тар маған үлкен ой салды. Кәдімгідей
ойланып, көп сұраққа іштей жауап
іздедім. Дәл осындай қазақша кітап
бар ма? Өкінішке қарай, бізге «ертегі»
болып көрінетін Кеңес дәуіріндегі ескі
кітаптарды оқып, уақыт жоғалтқым
келмейді. Неге десеңіз, өткенді емес,
ертеңіме арналған нәрсе туралы оқып
білгім келеді. Өткен тарихыңды білу
керек, әрине. Алайда адамға ақыл
қосатын кітаптарға уақыт жұмсағым
келеді», -дейді алтыншы сынып
оқушысы Нұрасыл ЕГІЗБАЙ.

«Кітап оқудың қажеті қанша? Қазір
барлық керек нәрсені интернеттен
алуға болады ғой. Меніңше, кітап
емес, мықты телефоның болса,
интернеті жылдам болса, сол
маңызды»-дейді Нұрасылдың  құр-

дасы Әлихан ЕСІМБЕК.
«Анам өзінің бала күнінде оқыған

кітаптары туралы көп айтады.
Н.Носовтың «Дымбілмесі», Э.Успенс-
кийдің «Қолтырауын Гена» сияқты
кітаптарын әлі күнге дейін есінде
жақсы сақтаған екен. Өкінішке қарай,
соған ұқсас кітаптар таба алмадым.
Кітап оқуды өте жақсы көремін.
Мектеп кітапханасында көбіне оқулық-
тар мен орысша кітаптар ғана бар. Дәл
қазірге дейін ұнатқан кітаптарымды
электронды кітапшаға жүктеп оқып
жүрмін. Бірақ барлығы орыс және
ағылшын тілінде. Қазақша үш кітап
оқыдым. Алайда еш ұнамады. Ескі
заманды суреттеп жазады. Тіпті көп
сөздерін түсінбеймін де. Мысалы, бір
оқыған кітабымда «өре» дегеннің не
екенін түсінбедім. Сөйтсем, құрт
жаятын ыдыс екен. Өмірімде есті-
меген, көрмеген дүнием ғой. Бәрібір
«өре» дегеннің қандай болатынын
түсіне алмадым. Егер, министріміз
біздің кітапқа деген қызығушылы-
ғымызды оятқысы келсе, ең алдымен
бізге түсінікті тілде жазылған кітап-
тармен кітапханамызды толтырып
берсе екен», -дейді он төрт жасар
Әмина ДІНМҰХАМЕДҚЫЗЫ.
Жалпы, баланың кітапқа деген

қызығушылығын ояту ең алдымен
ортасынан да басталса керек. Әкесі,
не шешесі бір уақыт қолына кітап
алатын отбасының баласы үшін кітап
оқу қалыпты дүниеге айналары сөзсіз.
Алайда дәл қазіргі кезде қолынан
телефоны түспейтін кезеңдегі ата-ана
өз баласына кітап оқу туралы айтуға
ұялатын да болар, сірә. Оның үстіне,
сабақ та, жұмыс та, басқа шаруаның
бәрі бір телефонмен жасалатын
уақытта кітап оқуға шама да қал-
майды. Бұл аздай, пандемияда үйге
қамалған жұрттың бар ермегі телефон
болғаны сонша, қазір екінің бірі сол
телефонсыз өмірін елестете алмай-
тын халге жетті емес пе?

«Көркем әдебиеттің балалар үшін
қолжетімді болуы үшін министрлік
арнайы жоба әзірледі. Жоба аясында
білім беру ұйымдарына қарасты
кітапханалардың материалдық-техни-
калық және ақпараттық базасын
жақсарту, балаларға арналған көркем
әдебиетті жыл сайын сатып алуды
жүзеге асыру бойынша шаралар
қабылданатын болады. Сондай-ақ
Ұлттық білім академиясы әдебиет, тіл
институттарымен, «Оқулық» орта-
лығымен, Ұлттық ғылыми кітапхана-
мен, НЗМ, БИЛ бірлесіп ұсынылған
әдебиеттер тізімін құруға кірісті. Жоба
шеңберінде қазақ әдебиетінің де,
қазақ тіліндегі әлем әдебиетінің де
қолжетімді болуына ерекше назар
аударамыз», -дейді министр өз
жазбасында. Бұл аталған жоба жүзеге
асса, кім біледі, бәлкім алдағы уақыт-
та кітаптан басын алмайтын бала да
көбейер.

 Меруерт ХУСАИНОВА,
«Адырна» ұлттық порталы.

ТЕЛЕФОНҒА ТӘУЕЛДІ АТА-АНА БАЛАСЫНА
«КІТАП ОҚЫ» ДЕП АЙТА АЛА МА?
БІЛІМ МИНИСТРІ АСХАТ АЙМАҒАМБЕТОВ ОСЫДАН ЕКІ ЖЫЛ БҰРЫН

БАЛАЛАРДЫ КІТАП ОҚУҒА БАУЛУ ЖӨНІНДЕ АЙТЫП, «ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ PISA
ЗЕРТТЕУЛЕРІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАН ОҚУШЫЛАРЫ ОҚУ
САУАТТЫЛЫҒЫ БОЙЫНША ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ
ДАМУ ҰЙЫМЫНА МҮШЕ ЕЛДЕРІНДЕГІ ӨЗ ҚАТАРЛАСТАРЫНАН ЕДӘУІР
АРТТА ҚАЛЫП ОТЫРҒАНЫН» ЖАЗДЫ.
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«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

Ақтөбе қаласы, Ә. Смағұлов көшесі 9/2.
Басылу сапасы жөнінде 400-400
телефонына хабарласуға болады.Газетте жарияланған мақала авторының пікірімен редакцияның

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Ойыл селосы
Алтынбек Алдиярұлы Сисенов

(18.04.1960 ж – 07.02.2012 ж)
Жігіт ең шаңыраққа болған пана.
Жамандық қылмаушы едің ешбір жанға.
Амал не, жоқсың бүгін ортамызда.
Достарың алпыс жасқа толғанда да.
Әулеттің бәйтерегі, тірегі едің.
Тірі болсаң жарқылдап жүрер едің.
Болмасаң да бүгін біздің жанымызда.
Айтқан сөзің, тәтті күлкің жадымызда.
Өзіңмен өткен күндер қызметте,
Жадымызда мәңгіге сақталады.
Сезім шіркін көңілдерді кернеген,
Қимастықтың күйін шертіп тербеген.
Досқа адал, аңқылдаған жігіт едің,
Қиындыққа төзе білген елменен.
Өзің жайлы айта алмаймыз тауысып,
Ел айтады, жұрт айтады жарысып.
Көпшіліктен алған алғыс, сауабың,
Жатқан шығар, рухыңменен қауышып.
Бәйтеректей әулетке сая болған,
Бәрінен де мейірімін аямаған.
Жәннатта жаның болсын, рухың биік,
Өзіңдей қайда бізге аяулы адам.
Еске алушылар: Ойыл аудандық өртке қарсы қызмет инспекциясы және
№ 14 аудандық өрт сөндіру бөлімшесінің ардагерлері.

ЕСКЕ АЛУ

Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудандық өнер және өлке тарихы музейінің
ұжымы музей жанашыры, график суретшісі, Қазақстан суретшілер
одағының мүшесі

Әнуар Өтеген-Тананың
кенеттен қайтыс болуына байланысты отбасына, жақындарына,
ағайын-жекжаттарының қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл аудандық мәдениет саласы қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ
ұйымы аудандық балалар кітапханасының аға кітапханашысы Қаплиева
Гүлайымға апасы

Қаплиқызы Жанкүмістің
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады

 6 сәуір күні жерлесіміз, белгілі суретші Әнуар
Өтеген-Тана Жұмағалиұлы 80 жасқа таяған
шағында дүниеден өтті.
Ол 1942 жылы шілде айының 20
жұлдызында Ақтөбе облысының Ойыл
мекенінде дүниеге келді.
1957 жылы Н.К.Крупская атындағы Ойыл
қазақ орта мектебінің 8 жылдық мектептен
соң, Ақтөбе педагогикалық училищеге
түседі.
1972 жылы Нижний Тагил педагогикалық
институтының көркемсурет факультетін
бітірді.
1978 жылдан бастап Суретшілер одағының
мүшесі. 1970 жылдан бері аумақтық,
республикалық, Бүкілодақтық және  шетелдік көрмелерге белсене
қатынасқан.
Елімізде және бірнеше шет мемлекетте жеке сурет көрмесі өтті.
Өтеген-Тана республикалық, одақтық өнер додаларында өз  туындыларымен
озып шыққан. Ол КСРО және Қазақстан суретшісі, жұмыстары Ә.Қастеев
атындағы көркем - сурет мұражайында сақтаулы. Жолдасы Мәрзия да
экслибрис өнерімен әлем мойындаған суретші.  Өз халқының салт-дәстүрін
өте жақсы білетін Әнуар «Біздің шаңырақ, біздің өлке», «Қазақтардың
тұрмыс-салты» атты топтама еңбектер жазды.
Әнуар Өтеген-Тана Жұмағалиұлының жарқын бейнесі оны білетін
замандастары мен жерлестерінің жадында ұзақ жылдар сақталары сөзсіз.
Марқұмның отбасы мен ағайындарының қайғысына ортақтасып, көңіл
айтамыз!
А.Қазыбаев, С.Займолдин, С.Сүлейменов, Е.Тілепов, Е.Жиеналин,
С.Аманғосов, Б.Рысбаева.

ӘНУАР ӨТЕГЕН-ТАНА

ТОО «TabysOperating», в соответствии с требованиями Экологического
кодек-са РК, сообщает, что в 10 час 00 мин. 01 июня 2022 года, по адресу
Уилский район с Коптогай, ул. Достык 9, (здание акимата). Общественные
слушания, в форме открытого собрания,  состоятся  по проекту нормативов
допустимых выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду от
объектов мес-торождения Тамдыколь.
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином

экологическом портале https://ecoportal.kz. Все замечания и/или предложения
принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общес-
твенных слушаний на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz. В
слу-чае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных
мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального,
природного и техногенного характера, общес-твенные слушания проводятся
в онлайн-режиме. Идентификатор конференции: 88293984909.Код
доступа: кh4PGD. Регистрация участников ведется при предъявлении
документа, удостовер-яющего личность.  
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г.Актау, 13 мкр,

здание №55, офис №302 и по телефонам: 87292203223, 87718270876.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Tabys Operating» ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес,
2022 жылғы 01 маусымда сағат 10.00-де Ойыл ауданы, Көптоғай ауылы,
Достық көшесі 9, (әкімдік ғимараты) мекен-жайында хабар-лайды. Ашық
жиналыс нысанындағы қоғамдық тыңдаулар Тамдыкөл кен орны
объектілерінен қоршаған ортаға ластаушы заттардың жол берілетін
шығарындылары нормативтерінің жобасы бойынша өтеді.
Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында https:/

/ ecoportal.kz танысуға болады. Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар
Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ https://ecoportal.kz қоғамдық
тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде
қабыл-данады. Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның
ішінде карантин енгізілген жағдайда әлеуметтік, табиғи және техногендік
сипаттағы төтенше жағдайлар, қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде
өткізіледі. Конференция идентификаторы: 88293984909 Кіру коды:
кh4PGD. Қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжатты
көрсеткен кезде жүргізіледі.
Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады: Ақтау қ, 13

ша, №55 ғ, №302 қ. және 87292203223, 87718270876 телефондары бойынша
алуға болады

ХАБАРЛАНДЫРУ

Көктем, жазайларында тамақтан
улану жиі тіркеледі. Тамақтан, яғни
астан улану – тағам арқылы берілетін
этиологиясы сан алуан кеселдер то-
бына жатады. Тамақтан улану – таби-
ғаты микробты және микробсыз болып
бөлінетін, ластанған тағамдарды қол-
дану салдарынан пайда болатын, қа-
рым-қатынас арқылы жұқпайтын ауру.
Жүрек айнуы, құсу, температура-

ның көтерілуі, денедегі ауырсыну жә-
не бас ауруы – уланудың негізгі бел-
гілері. Азық-түлікпен улану немесе
тамақтан улану – сапасыз өнімдерді
пайдаланудан болатын ауыр жағдай.
Тамақтан улануға мерзімі өткен сүт
өнімдері, нитраттары көп тағам өнім-
дері, жабықконсервілер – бірден-бір
себеп. Тамақтан улану кезінде іш ауы-
рады, жүрек айнуы, құсу, іш өту, дене-
дегі әлсіздік болады. Қазіргі уақытта
адам кез-келген жерден улануы
мүмкін. Мысалы, белгісіз құрамды ет-
тен дайындалған фаст-фуд тағам-
дары, салаттар, бәліштер және шаур-
ма микроорганизмдерді ңортасы
саналады. Тамақ токсикоинфекциясы,
яғни тағамнан улану микроорганизм-
дері, олар - стрептокококтар, стафило-
коктар, ботулизм бактериялары, ши-
геллалар, сальмонеллалар. Сапасыз
тағамдар микробтардың көбеюіне,
олардың уының пайда болуына жағ-
дай туғызып адамдардың тамақтан
улануына алып келеді. Микроорга-
низмдер сапасыз тамақ ішкеннен
кейін, оған түскен микробтарға бай-
ланысты уланудың алғашқы белгілері
тамақтан кейін бір-екі сағаттан кейін
пайда болуы мүмкін, басқа жағдай-
ларда оларқоздырғышқа байланысты
12 және одан да көп сағаттан кейін
пайда болады. Уланған адамда жүрек
айнуы, құсу, іштің ауыруы, жиі (тәу-
лігіне 10-20 рет) іш өту пайда болады.
Адамның жалпы көңіл-күйі нашар-
лайды: артериялық қысым төмен-
дейді, пульс жиілейді, температура
көтеріледі, кейде естен тану арқылы
тырысулар пайда болуы мүмкін.
Тамақтан улануды болдырмау үшін
тамақтану гигиенасының, тағамды
сақтау мен дайындаудыңқ арапайым
ережелерін орындау қажет:

- жеке гигиена ережелерінсақтау;
- қолды жиі жуу, әсіресе қоғамдық

орындар мен дәретханағ абарғаннан
кейін;

- тамақ дайындау кезінде бір рет
қолданылатын резеңке қолғапты
қолдануға болады;

- ас үй ыдысын, плитаны, үстелдің
бетін, раковинаны, тақтайшаларды
арнайы құралдармен жуу және таза
ұстау;

- тамаққа қолданылатын өнімдерді
өңдеу және сақтаудың барлық ереже-
лерін сақтау тиіс;

- жаңа және дайын өнімдерді өңдеу
үшін әртүрлі пышақ пен кесу тақтай-
ларын пайдалану керек;

- өнімдерді жәндіктер мен кеміргіш-
терден қорғау.
Азық-түлік ашық жерде, еденде

сақталмау тиіс;
- өнімдерді ауаның түсуінен барын-

ша оқшаулап, ыдысты қақпақпен
жауып, ыдыс-аяқ пленкамен жабылу
қажет;

- қоқыс шелегін дезинфекциялау
құралдарымен өңдеп, оны қақпақпен
жауып, қоқыстан жиі босату керек;

- ұсақ туралған ет пен балықты суда
ерітуге болмайды;

- барлық жұмыртқаның қабығын
хлорамин ерітіндісімен немесе сода-
сы бар жылы сумен жуыңыз. Таза
судың мол ағынымен шайыңыз;

- жеміс-жидектер мен көкөністерді
сірке суы (1 литр суға 3-4 ас қасық)
араласқан суға салып, содан кейін
ағынды сумен жуыңыз;

- қаны бар бифштекстерді, жұмырт-
қадан жасалған глазунь жемеген
дұрыс;

- дайын өнімдерді сақтаудың жалпы
температурасы – +5 градус;

- суық тағамдарды екі тәуліктен
артық пайдаланбау керек;

- ыстық тамақты екі сағаттан артық
сақтамау керек;

- тамақты қолмен аз ұстау керек.
Тамақтан уланудың алдын-алу,
олардың салдарларымен күрескен-
нен гөрі, тамақ сатып алудан бастап
тамақтанғанға дейінгі барлық кезең-
дерде алдын-алу шараларын сақтау,
тамақтан улануға жол бермейді.

УЛАНУ ДЕГЕН НЕ?

Ойыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау басқармасы

Көктемгі-жазғы кезең басталады,
оны кез-келген жастағы әр адам үлкен
қуанышпен және үмітпен алдағы
демалысты күтеді, демалыс және
мереке күндері табиғатта демалуды,
сонымен қатар жеке учаскелерінде,
саяжайларда, үйлерде белгілі бір
жұмыс жүргізуді жоспарлайды. Өкініш-
ке орай, кейбіреулер қар еріп, еріген
су кеткеннен кейін өрт қаупі бар орта
күрт өсетінін ұмытып кетеді. Саяжай-
лар, үйлер аумағында құрғақ шөпті,
қоқысты өртеген кезде отты абайсыз
қолдану көбінесе апатқа айналады -
бұл дәл осы себеппен жыл сайын
болып жатқан барлық өрттердің 50%
-ы. Жыл сайын көктемде аудан аза-
маттарының шаруашылық құрылыс-
тары мен тұрғын үйлері, сондай-ақ
біздің ауданымыздың аумағында
далалық алқаптар жанып тұрады.
Ойыл ауданының ТЖБ қызметкерлері
көктемгі-жазғы өрт қауіпті кезеңнің
басталуымен азаматтарға өте сақ
және мұқият болуды сұрайды!
Сондықтан апат болмас үшін өрт

қауіпсіздігінің қарапайым ережелерін
білу және сақтау қажет:

- учаске аумағын және оған іргелес
аумақты жанғыш қалдықтардан,
қоқыстан, түскен жапырақтардан,
құрғақ шөптен уақтылы тазартыңыз;

- Әр құрылымға су құйылған
контейнер орнатыңыз.

- ғимараттардың шатырға жететін
бүйір баспалдақтары, ал шатырда
шатырдың жотасына жететін баспал-
дақ болуы керек;

- ғимараттар мен құрылыстардан
кемінде 50 метр қашықтықта орналас-
қан жерлерде от жағуға, қоқыс жағуға
тыйым салынады;
Аулаларда газы бар баллондарды,

сондай-ақ тез тұтанатын немесе жан-
ғыш сұйықтықтары бар сыйымдылық-
тарды қалдырмаңыз;

- бөтелкелерді ашық ауада қал-
дырмаңыз, сынған әйнектер күн сәу-
лесінде линзаға айналады, күн сәу-
лелерін шоғырландырады, оның
астындағы шөптің жануына әкеледі;

- электр желілерін, электр және газ
аспаптарын, пештерді жарамды күйде
ұстаңыз және оларды пайдалану
кезінде сақтық шараларын сақтаңыз.
Есіңізде болсын! Өрт кезінде

салқынқандылық танытыңыз, өрт
күзетін «101» немесе «112» телефоны
бойынша шақыртып, өзіңіз бен жақын-
дарыңызды құтқару үшін қажетті
шараларды қолданыңыз, өрт сөнді-
рушілермен кездесуді ұйымдастырып,
жану ошағына тез жетер жолды көр-
сетіңіз.

Мемлекеттік қызметшілердің тәр-
тіптік жауапкершілігі және қызметтік
әдеп мәселелері жөніндегі заңнаманы
жетілдіру мақсатында Қазақстан
Республикасы Президентінің 2022
жылғы 22 ақпандағы Жарлығымен
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
қызметшілерінің Әдеп кодексінің жаңа
редакциясы бекітілді. Жаңа Әдеп
кодексі қызметтік әдеп стандарттарын
белгілейді және мемлекеттік қызмет-
шілердің моральдық-адамгершілік қа-
сиеттерін қалыптастыруға негіз бола-
ды. Сондай-ақ, мемлекеттік қызметтің
әдептік қағидаттары айқындалды –
адалдық, әділдік, ашықтық, сыпайы-
лық және клиентке бағдарлану.
Кодекстің жаңа редакциясында

«клиентке бағдарланған» мемлекеттік
аппараты қалыптастыру және Мем-
лекеттік қызметтерді көрсетуде ашық-
тық қағидаттарын сақтау бойынша
басым талаптар қарастырылған.
Сондай-ақ, мемлекеттік қызмет-

шілерге тәртіптік жаза қолдану қағи-

далары мен Әдеп жөніндегі кеңестер
туралы ережеге өзгерістер енгізілді.
Тәртіптік жаза қолдану қағидала-

рында қызметтік тергеп-тексеру, тәр-
тіптік комиссия материалдарын қарау
тәртібі және тәртіптік комиссияның
ұсынымы бойынша уәкілетті адамның
шешім қабылдау мерзімдері нақты-
ланды.
Сонымен бірге, Агенттіктің Әдеп

жөніндегі комиссиясына облыс, рес-
публикалық маңызы бар қалалар
және Астана әкімдері орынбасар-
ларының, облыстық маңызы бар
қалалардың, облыс аудандары мен
қала аудандары әкімдерінің, облыс-
тардың әкімшілік орталықтары болып
табылатын қала әкімдерінің, комитет-
тер төрағаларының, сондай-ақ облыс
әкімі аппарат басшыларының қызмет-
тік әдеп нормаларын бұзғаны және
мемлекеттік қызметке кір келтіретін
теріс қылықтар жасағаны үшін тәр-
тіптік жауапкершілігін қарауға өкілеттік
берілген.

В целях совершенствования зако-
нодательства по вопросам наложения
дисциплинарного взыскания и слу-
жебной этики государственных служа-
щих Указом Президента Республики
Казахстан 22 февраля 2022 года
утверждена новая редакция Этичес-
кого кодекса государственных служа-
щих Республики Казахстан.
Новый Этический Кодекс устанав-

ливает стандарты служебной этики и
служит основой для формирования
морально-нравственных качеству
госслужащих.
А также определены этические

принципы государственной службы –
добросовестность, честность, спра-
ведливость, открытость, вежливость
иклиентоориентированность.
В новой редакции кодекса пред-

усмотрены приоритетные требования
по формированию «клиентоориен-
тированного» государственного аппа-
рата и соблюдению принципов откры-
тости в предоставлении государс-
твенных услуг.

Кроме того, внесены изменения в
Правила наложения дисциплинарного
взыскания на государственных служа-
щихи Положение о Советах по этике.
В Правилах наложения дисципли-

нарного взыскания уточнены порядок
проведения служебного расследо-
вания, рассмотрения материалов
дискомиссии и сроки принятия реше-
ний уполномоченным лицом по
рекомендациидискомиссии.
Вместе с тем,Комиссия по этике

Агентства наделена полномочием
рассматривать дисциплинарную от-
ветственностьзаместителей акимов
областей, городов республиканского
значения, столицы, акимов городов,
являющихся административными
центрами областей, городов област-
ного значения, районов областей и
районов в городах,председателей
комитетов, а также руководителей
аппаратов акимов областейза нару-
шение норм служебной этики и совер-
шение дискредитирующих проступ-
ков.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ
ӘДЕП КОДЕКСІНІҢ

ЖАҢА РЕДАКЦИЯСЫ БЕКІТІЛДІ

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

КӨКТЕМГІ ҚАУІП -
ҚОҚЫСТЫ ӨРТЕУ!

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі!

Қазіргі кезде мүгедектікті белгілеу
бойынша 11 мыңнан астам өтінім
сырттай форматта рәсімделді.
Еңбек және халықты әлеуметтік

қорғау министрлігі таратқан хабарла-
маға қарағанда, қазіргі уақытта
пилоттық жобаға 487 медициналық
ұйым қосылған. «Мемлекет басшысы
ерек-ше қажеттіліктері бар адамдар
үшін барынша қолайлы жағдай
жасауды, олардың инстанциялар мен
қағазбастылық бойынша жүруін,
сондай-ақ қызмет көрсетушілердің
қызмет алушылармен байланысын
болдырмауды тапсырды. Осыған
байланысты Денсаулық сақтау,
Цифрлық даму, инновациялар және

Мұндай түзету «2022- 2024 жыл-
дарға арналған республикалық бюд-
жет туралы» заң жобасында көздел-
ген. Ашық нормативтік-құқықтық акті-
лер порталында талқылауға шыға-
рылған заң жобасында 2022 жылғы 1
сәуірден бастап:

- мемлекеттік базалық зейнетақы
төлемінің ең төмен мөлшері – 20 191
теңге;

- зейнетақының ең төмен мөлшерi
– 48 032 теңге;

- жәрдемақы және өзге де әлеумет-
тiк төлемдердi есептеу, сондай-ақ
Қазақстан заңнамасына сәйкес айып-
пұл санкцияларын, салықтарды және
басқа да төлемдердi қолдану үшiн
айлық есептiк көрсеткiш – 3 180 теңге;

ЕНДІ МҮГЕДЕКТЕРДІҢ ӨТІНІМДЕРІ
ОЛАРДЫҢ ҚАТЫСУЫНСЫЗ ҚАРАЛАДЫ

аэроғарыш өнеркәсібі министр-
ліктерімен бірлесіп, Қазақстанның 17
өңірінде медицина-лық-әлеуметтік
сараптама жүргізудің сырттай фор-
маты жобасын іске қостық. Қызмет
алу үшін өтініш беруші тек тұрғы-
лықты жері бойынша емханаға
барып, қажетті тексеруден өтуі керек,
ал қалған процестер ақпарат-тық
жүйелерді интеграциялау есебі-нен
оның қатысуынсыз өтеді», - делін-ген
хабарламада. Пилоттық жоба ар-
қылы 2022 жылы мүгедектікті бел-
гілеу бойынша қызметтерді сырттай
көрсетумен қамтуды мүгедектігі бар
адамдардың 20 %-ына дейін жеткізу
жоспарлануда.

- базалық әлеуметтiк төлемдердiң
мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен
күнкөрiс деңгейiнiң шамасы 37 389
теңге болып белгiленген. Айта кетер-
лігі, 2022 жылдың қаңтарында ең
төменгі зейнетақы мөлшері – 46 302
теңгеге дейін, ең төменгі базалық зей-
нетақы төлемі 19 450 теңгеге дейін
өсті. Сонымен бірге, жәрдемақы және
өзге де әлеуметтiк төлемдердi есеп-
теу, сондай-ақ ҚР заңнамасына сәй-
кес айыппұл санкцияларын, салықтар-
ды және басқа да төлемдердi қолдану
үшiн айлық есептiк көрсеткiш – 3 063
теңге болып бектілді. Ал базалық
әлеуметтiк төлем мөлшерiн есептеу
үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң
шамасы 36 018 теңгеге дейін артты.

ҚАЗАҚСТАНДА АЙЛЫҚ ЕСЕПТІК КӨРСЕТКІШ
МӨЛШЕРІ 3 180 ТЕҢГЕ БОЛАДЫ
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ҚұттықтауҚұттықтау
Ақтөбе облысы, Ойыл ауданының тұрғыны
Бекетаев Болат Мұқайұлын 75 жасымен

шын жүректен құттықтаймыз!
75 жаста әлі тың көрінесің,
Өмірде үлгі болып, төр кіресің.
Қуанып жатыр бүгін ұл-қызыңыз,
Ақылдан әлі талай тор тігесіз.
Жүріңізші немерені сүюмен
Біздерге ақыл, өсиетті түюмен.
Жүре берші сабырлықтың үлгісі
Бағдар берер баталы Ата күйіңмен!
Игі тілекпен: бала-келіні Талғат Рита,
балалары, немерелері.

Ойыл селосының тұрғыны
Қонақбай Сәттібаевты адам өмірінің айтулы белесі – 60 жасқа толу

мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз!
Бала күнімізден бірге біз сені өмірден тоқығаны
мол, кең ойлап, үлкенге ізет көрсетіп, кішіге
қамқор қолын ұсынып жүретін аяулы азамат
ретінде білеміз. Өзіңнің еңбегіңмен игерген
мамандығың сауда саласын дамытуға сіңірген
еңбегің де елдің көз алдында.
Осындай еңбек пен тұрмыс тәрбиесі, жеке
басыңның кіршіксіздігі отбасың үшін ғана емес,
өзіңмен қанаттас жүрген тілектес дос-жаран
үшін де зор мақтаныш, абырой, жас ұрпақ үшін
нағыз өмір мектебі. 
Ізгілікті нұрын шашар маңайға,
Адамсыз ғой үлгі болар талайға.
Жақсылықты өзіңізден көп көрген,
Ұмытпайды туған-туыс қалайда!
Үлгі болған үлкенге де жасқа да,
Сыйлар сізді туған-туыс, басқа да.
Ақмаралдай жарыңмен таусылмасын,
Көрер қызық 100-ге толған жаста да!
Отбасыңның алтын қазығы болған жан-жарың Ақмаралмен бірге бала-
шағаңның шаттыққа толы ортасында құда-құдағиларың мен дос-
жарандарыңның ыстық ықыласына бөленіп, немере-жиендердің
қызығына кенеліп, бүгінгі қалпыңнан танбай, абыз ақсақал болуыңа
тілектеспіз!
Құттықтаушылар: достарың, Андрей-Мауыт.

«Көл тартылса құс қашар» деген даналарымыз. Расында, тіршілік көзі таусылса, жердің де
сәні кетеді. Соңғы жылдары біздің өңірді құрғақшылық жайлады. Шағын көлдер тартылып, арнасын
шаң басты. Ал, ел өзегін жалғап келе жатқан Ойыл өзені де ортайып, үзіле бастады. Бірақ табиғи
құбылысқа ешкім де араша түсе алмады. Кезінде балығы тулап, құстары шулап жататын Қаракөл
елді мекені де осы уақытқа дейін құрғақшылықтан көз ашпады. Ұңғыма құдықтар қазылып, төрт
түлік құдық суына тәуелді болды. Тіпті, Шопан ата төлін тоғытуда тиылды. Биыл Қаракөлге су
келмегелі 20 жылға таяды. Оның алдында 1993-ші жылы тасыған су әлі күнге дейін жергілікті
тұрғындар жадында сақталып тұр. «Жеті күн жауған жаңбырдан желіп өткен су артық» - демекші,
Барыс жылында табиғи құбылыс күрт өзгеріп, барлық елді мекендерде су тасып, көл табандары
ақ нөпірге толды. Күзде жауған жаңбырдан тоң қалың түсіп, қардың суының өзі сай-сала, жыра-
жықпылды лық толтырды. Табиғат ананың тарту еткен сиынан қаракөлдіктер де құр қалмады.
Ауыл маңындағы көл табандары суға толып, суға кету қауіпі төнді. Алайда атымтай азаматтар
техникаларын алып шығып, үлкен ауыз бірлікпен қауіп төнген жерлерді бақылауда ұстады. Өткен
дәуірден қалған ескі дамбылар тасқынды ұстағанымен кей жерлері біріккен күштің нәтижесінде
ауылды су басу қауіпінен сейілтті. Қазір жағдай тұрақты. Ауылдастардың қуанышында шек жоқ.
Шаруа баққан жандар бойларына жаңаша ұмтылыс пен серпінді серік қып отыр. Табиғаттың
тартуын құт құйғандай қуанған қаракөлдіктердің қазіргі тынысы осындай.

P.S.
Айтпақшы, еске салсақ, тасқын судың беті қайтып, қауіп сейілгенімен тілсіз жаудың

залалы көп. Олай дейтін себебім, ауыл балалары жүзу білмейді. Күн жылынып, суға түсу
маусымында аса сақ болғанымыз жөн.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

2004-2005 ми дала,
Қаракөлге ақ нөпірін құйды Алла.
Арнасынан асып толған көлдердің,
Жағасынан жан тапсырды кей бала.
Тосын жағдай алмады көп мазамды,
Қазаны бір қайғырады қазаңды.
Балалықпен балық көрсек мәз болып,
Тұмсығынан сүйетінбіз сазанды.
Шықпады жұрт сол жылдары балықтан,
Қара суға қармақ, морда салып таң.
Ат арбамен ала таңда асығып,
Кездері жоқ көл кешуге жалыққан.
Бөгеттердің бойында өсіп талдары,
Тырбық жыңғыл тым жайқалып қалды әрі.
Жайылыстан оралмастан жаз бойы,
Көл жағасын жатақ етті малдары.
Қалың түсіп келер жылы қыс қары,
Көл табанын тасқынсыз ақ ұстады.
Күн батқанда көл бақасы бақылдап,
Көп шулайтын көл бетінде құстары.
Сол шуылдан қашып қазір жүр мазам,
Ол кездері демедім ғой жыр жазам.
Алақандай әупілдектің үнінен
Елестейтін еңгезердей бірқазан.
Қариялар құт құйды деп маңайға,
Аңыз етіп айтты әңгіме талайға.
Аққу қонған, шалқып толған ақ айдын,
Тартылды тез екі, үш жылда алайда.
Демесекте әлдекімге тас аттық,
Бермесе Алла бітірмейсің жасап түк.
Қуаңшылық жайлап көлдің табанын
Жаңбыр сұрап жасады жұрт тасаттық.
Молдас құрдық, ойнап жүріп он бала,
Иә, Алла деп жайылды әрбір қол дара.
Дұға тілеп, көктен тамшы сұрап ел,
Қосылады кейбір шалдар молдаға.
Қалмасада жағдайыңыз қиындай,
Жүрген жөнсіз бір Аллаға сыйынбай.
Тәңір төгіп ақ нөсерін аяусыз,
Жазғы жаңбыр жауды біраз тиылмай.
Қазір мейлі жоқ болсада суаты,
Қаракөл деп өшпейді елдің уа аты.
Бәлкім тағы келіп қалар ақ нөпір,
Құдіреті күшті Алланың қуаты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
2017 жыл.

Қазақ судың да, сөздің де қасиетін тани білген халық. Судың мол келгені ауданымызға,
ауылымызға жақсы. Өзеннің арнасы толып, шөп шығып, егін бітік болады. Өздеріңіз білетіндей,
Ойыл өзені мүшкіл хәлге жетіп, бәрімізді алаңдатқан болатын. Әрине, өзеннің бұлайша
тартылуына жауын-шашынның қажетті мөлшерден аз болуы, басқа да себептер бар. Биыл өзеніміз
суға толып, қар-жаңбыр мол болып барша халықты қуантып отыр. Ауаның ылғалмен қалыпты
қанықпауынан жер құрғап, күнде шаңды дауыл тұратын. Көні кепкен иесіз мал өзен табанын
жайлап, бұлақ көзін таптай, өзекті бүлдіретін. Негізгі кәсібіміз - мал шаруашылығы болғандықтан
ауыл жұртшылығы өзен деңгейлерінің көтеріліп, салаларының суға толып,  арналарының қураған
өсімдіктерден, су жәндіктерінің өлекселерінен тазарғанына, бұлақ көздерінің ашылғанына
қуанышты. Қазақта: «Су жүрген жер - береке, ел жүрген жер -мереке» деген мақал бар. Су
арнасының толуы - мал өсірген шаруаға қолайлы.
Ес білгеннен өзен жағалап қой бағып, балық аулап, суға түсетінбіз. Бастау бұлағы көп, жауын-

шашын мол түскен Ойыл соңғы рет осыдан жиырма тоғыз жыл бұрын тасыды. Сонда айнала
нуға оранып, суы мөлдіреп, қайраңнан аппақ құмы көрініп жататын. Балық шоршып, ақ сазандар
бұлқынып жүзетін. Сол күндер келетініне қуанып отырған жайымыз бар.

Кәрім ҚАРАСАЕВ,
Еңбек ардагері,

Ақшатау ауылының тұрғыны.

«СУ ЖҮРГЕН ЖЕР – БЕРЕКЕ...» ҚҰТ ҚҰЙЫЛҒАН КЕЗ ЕДІ, ТҰТҚИЫЛДА
(Баллада)

ТАБИҒАТТЫҢ ТАРТУЫ

Өткен аптада ҚР Қорғаныс минис-
трлігінің Әскери-патриоттық орталы-
ғында «Ерлікке жетелеген жол»
кітабының тұсаукесері өтті.
ҰҚК Шекара қызметі басшылы-

ғының бастамасымен дайындалған
басылым 8 жыл бойы тәжік-ауған
шекарасында ТМД-ның оңтүстік шебін
қорғау бойынша өз әскери борышын
атқарған Қазақстанның жиынтық
атқыштар батальонының әскери
қызметшілеріне арналған.
Бұл кітапта ардагерлер «қақтығыс

нүктелерінде» жинақтаған тәжірибе-
лерімен бөлісіп, қызмет ауыртпа-
лықтары, содырлармен шайқастар
және жауынгерлік бауырластық тура-
лы әңгімелейді. Басылым көпшілік
оқырман үшін арналған.
1993 жылғы маусым мен 2001

жылғы ақпан аралығында
ТМД-ның оңтүстік шебін қорғауға

Қазақстаннан он мыңнан артық
жауынгер қатысты. Олар Қазақстан-
ның алғашқы бітімгершілері болды.
Кітап тұсаукесерін өткізу күні

кездейсоқ таңдалған жоқ. Қазақстан

тарихында қалған осы бір күні, 1995
жылғы 7 сәуірде қазақстандық жауын-
герлер тәжік-ауған шекарасында
қайтпас қайсарлық, батылдық пен
ерлік танытты. Қазақстандық бітім-
герлер содырлармен тең емес шай-
қасқа түсті, онда ІІМ Ішкі әскерлерінің
7-ротасынан 17 әскери қызметші қаза
тапты, 33 түрлі жарақат алды. 7 сәуір
ҚР Ұлттық ұланда еске алу және ерлік
күні болып саналады.
Салтанатты іс-шара тәжік-ауған

шекарасындағы ұрыста қаза тапқан
17 жауынгерге арналған ескерткішке
гүл шоқтарын қоюдан басталды.
ҚР Қарулы Күштерінің Әскери-

тарихи мұражайында көрме ұйымдас-
тырылып, оған тәжік-ауған шекара-
сында ұрыс іс-қимылдарына қатысқан
әскери қызметшілердің жеке заттары
мен мұрағат құжаттары қойылды.
Іс-шара Шекара қызметі ансам-

блінің, Қазақстан Республикасы Қару-
лы Күштері Ұлттық әскери-патриоттық
орталығының Орталық ансамблі мен
Орталық әскери оркестрінің әртістері
қатысқан концертпен аяқталды.

В поршлой неделье в Военно-пат-
риотическом центре МО РК сос-
тоялась презентация книги «Ерлікке
жетелеген жол».
Издание, подготовленное по ини-

циативе руководства Пограничной
службы КНБ, посвящено военно-
служащим Казахстанского сводного
стрелкового батальона, которые на
протяжении 8-ми лет выполняли свой
воинский долг по защите южных
рубежей СНГ на таджикско-афганской
границе. В данной книге ветераны
делятся опытом, приобретенным в
«горячей точке», рассказывают о
тяготах службы, столкновениях с
боевиками и боевом братстве.
Издание рассчитано для массового
читателя. С июня 1993 года по
февраль 2001 года в обороне южных
рубежей СНГ приняли участие более
десяти тысяч воинов из Казахстана.
Фактически они были первыми
миротворцами Казах-стана.
Дата презентации книги выбрана не

случайно. В этот памятный день в
истории Казахстана, 7 апреля 1995
года, воины-казахстанцы проявили

непоколебимое мужество, отвагу и
героизм на таджикско-афганской
границе. Казахстанские миротворцы
приняли неравный бой с боевиками,
в котором погибло 17 военнослу-
жащих из 7-й роты Внутренних войск
МВД, 33 получили различные ра-
нения. 7 апреля в Национальной
гвардии РК считается днем памяти и
мужества.
Торжественное мероприятие нача-

лось с возложения венков к памятнику
17 воинам, погибшим в бою на
таджикско-афганской границе.
В Военно-историческом музее

Вооруженных Сил РК была органи-
зована выставка, на которой предс-
тавлены личные вещи и архивные
документы военнослужащих, прини-
мавших участие в боевых действиях
на таджикско-афганской границе.
Завершилось мероприятие концер-

том с участием артистов Ансамбля
Пограничной службы, Центрального
ансамбля и Центрального военного
оркестра Национального военно-
патриотического центра Вооруженных
Сил Республики Казахстан.

Көне тарихымызға көз жүгірткен
сайын, ата бабаларымыздың ғасыр-
лар бойы сақталып, бүгінгі ұрпаққа
мұра болып қалған құрылыс нысан-
дарының күрделі технологиясы таң
қалдырады. Қолданған шикізаттары-
ның, өндіріс әдістерінің құпиясын
былай қойғанда, көптеген нысандар-
дың тарихы, салынған жылдары нақ-
ты деректердің кездеспегенінен анық-
талмай жүргені рас. Соның бірі, ғасыр-
дан астам тарихы бар, тарихының
ақтаңдақтары әлі де ізденісті талап
ететін – Ойыл мешіті. Яғни, оның
салынған жылы. Бүгінгі күнде ғалам-
тор сайттарында, басылым беттерін-
де дәлелсіз әртүрлі жылдар айты-
лады.
Қысқаша анықтамасы: Мешіт 1893

жылы салына бастады. Ірге тасы
жабайы таспен төселіп, тастама
белдіктері түйе арбамен Орынбордан
тасылған, табаны қызыл кірпішпен
қаланған. Мешіт діни ағартушылық
бағытында жұмыс жасаған.
Бұл жердің тағы бір тарихи мұра

ретінде сақталып қалған жәдігері —
ХІХ ғасырдың аяғында салынған көне
мешіт. Мешітті 1893 жылы  татарлар
салған деседі. Ағаштары Ресейдің
Орынбор қаласынан әкелінген. Ал
кірпіштері жергілікті жердікі. Мешіттің
құрылысы ерекше. Кірпіштерін бар-
қын құмы мен сазды араластырып
құйған. Кейбір деректер кірпішті
қойдың жүнін қосып, биенің сүтімен
илегенін айтады. Айтса айтқандай,
мұның ерекшелігі де жоқ емес. Қыста
қар жауғаннан соң, жазда жаңбырдан
кейін күншығыс жағына шығып қара-
саң, ерекше түске енеді, — дейді
Ш.Берсиев атындағы аудандық мұра-
жайдың директоры Балқия Рыс-
баева.
Кездесуден кейінгі сапарымыз тағы

бір тарихи орын - Ойыл аудандық
орталық мешітіне барып Алаш арыс-
тарының рухтарына құран бағышта-
дық. Мешіттің бас имамы, «Нұр-
Мүбарак» университетінің түлегі
Нұрсұлтан Серікұлы мәліметіне
сүйенсек,  Мешіт 1873 жылы салын-
ған. Мешіттің алғашқы имамы Сағи-
долла Ізтілеуов болған. Тастан салын-
ған ғимараттың ішінде жөндеу жұмыс-
тары жүргізілгенімен, оның бөлмелері
сол қалпында сақталған
Сұхбат беріп отырған Нұрсұлтан

Серікұлына – «қандай дерекке сүйеніп
мешіттің ашылған жылын анықта-
дың?» - дегенде, естігенімді айтқаным
– деп жауап берген. Ал Сағидолла
Ізтілеуовтің елге оралып, мешітке
орналасқаны 1926 жылы екені анық.
Осы көкейкесті мәселеге байланыс-

ты, менде бір-екі мәліметті ортаға
салғым келеді. Сырым Бақтыгереев-
тің «Түлеген Ойыл өңірі» (Ақтөбе,
2001 ж.) кітабында (159 бет) мешіттің
ашылуына қатысқан Федор Трофимо-
вич Карпенконың (1896 – 1972)
естелігін, сонымен бірге қызмет еткен
Аққали Берғалиевтың деректерін
келтіреді. Естелікте мешіт 1906 жылы
бастап салынып, 1913 жылдың қыр-

күйегінде (Романовтар тұқымының
патшалық құрғанының үш жүз жыл-
дығы қарсаңында) ашылу рәсімі өт-
кен. Осы дерек жобаға келетін сияқты.
Өйткені, келесі архивтік материалдан
аттап кете алмаспыз. Орал қаласын-
да (губерния орталығы) 1868 жылдан
бастап жарыққа шыққан «Обзор
Уральской области по годам. Уральск
1868-1916. Изд. является Приложе-
нием к Все под даннейшему отчету
военного губернатора»  кітаптарында
әр жылдың аяғында губерния бойын-
ша салынған ғимараттар туралы
тұрақты мәлімет беріп отырған. Мәсе-
лен 1907 жылғы басылымында (№15
ведомость) Темір уезінің Шиповск
(Ойылдың бұрынғы аты) болысында
тастан салынған мешіт жоқ деп кел-
тіреді. Тек қана 1910 жылдың есебінде
(№14 ведомость) тас мешіт көрінеді.
Осыған қоса айта кетер тағы да бір

мәселе – мешітті салуға қомақты үлес
қосқан меценаттар. Ұрпақтарының
естеліктері бойынша және архивтік
деректерге сүйене отыра осы қатарда
Утешев Хафиз - екінші гильдиядағы
көпес, сауда қатарларын ұстаған. Өзі-
нің тұрған үйі мен сауда орны сақ-
талған (Кеңес үкіметі кезінде ол ғима-
раттарда телеграф, почта орналас-
қан) (естелікті берген немересі Ахат
Утешев 2009 ж.). Кульмаметов Гай-
нетдин – сауда орындарын, диірмен
ұстаған. Тұрғын үйлері мен сауда
орындары бір көшені тұтас алып
тұрған (Кеңес үкіметі кезінде милиция
ғимаратынан бастап бұрынғы кітап
дүкенімен қоса). Қазіргі Ветстанция
орналасқан мекемеден «Көкжар»
дүкеніне дейінгі аралық. Қазаннан
саудасымен келіп жүрген Исмагулов
Лутфулла атты көпестің Майшараф
деген қызын келін қылып мешітке
орналастырып, өзі сол мешіттің тұрақ-
ты қадағалаушысы болған. (естелікті
берген шөбересі Рамиль Кульма-
метов, 2022 ж.)
Әрине, бұл тізім толықтырылып,

әңгіме жалғасын табады. Ортаға ой
қосып, тарихымызды түгендей жү-
рейік, ағайын.

Нұрлан ЖҰМАҒАЛИЕВ,
«Ойыл» ынталы тобының

жетекшісі,
Ақтөбе қаласы.

Редакциядан: Құрметті жерлестер!
Ойылдың тарихын түгендеу, шы-

найылығын жазу және халыққа жеткізу
мақсатында «ТАРИХЫМЫЗДЫ ТҮ-
ГЕНДЕЙ ЖҮРЕЙІК» атты Ойыл
музейінің әлеуметтік желілердегі
парақшасында айдар ашылды.
Ойыл ауданының тарихына қатыс-

ты зерттегендеріңіз, естіген ауызша,
жазбаша деректеріңіз болса, өлке-
міздің шынайы тарихы қамтылатын
естеліктер мен зерттеуге негізделген
мақалаларыңыз жинақталса, музейге
хабарласуларыңызға болады. Музей
қызметкерлері жинақтарды қорға
алып, газет беттерінде және әлеу-
меттік желілердің парақшаларында
тұрақты жариялап отырады.

Қазақстанның барлық өңірін қамты-
ған қоғамдық кеңестер 2016 жылдың
қаңтарынан бастап жұмыс істей
бастады. Министрліктердің, орталық
атқарушы органдардың жанынан,
сондай-ақ мемлекеттік басқарудың
республикалық және жергілікті дең-
гейлерінде консультативті-кеңесші,
бақылаушы орган ретінде құрылған
бұл институт бюджет қаражатын тиім-
ді пайдалануға, мемлекеттік қызмет-
тің сапасына, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күреске оң ықпалын тигізеді.
Яғни, атқарушы органдар қоғамдық
кеңестер арқылы шешім қабылдарда
қоғамдағы маңызды мәселелерге мән
беріп, көпшіліктің пікіріне жүгінеді. Бұл
әрі мемлекеттік қызметтің ашықтығын
қамтамасыз етеді.
Қоғамдық Кеңестердің құрылғаны-

на көп бола қоймаса да, осы ұйым-
ның жұмысын ілгерілетуде көлбең-
дейтін көлденең мәселелер де аз
емес. Ондай түйткілді сұрақтардың
басында қоғамдық кеңестердің
құрамына қатысты мәселе тұр. 2015
жылғы 2 қарашадағы «Қоғамдық
Кеңестер туралы» заңда қоғамдық
кеңестегі азаматтық қоғам өкілдерінің
саны оның мүшелерінің жалпы
санының кемінде үштен екісін құрауы
тиіс екені көрсетілген. Соған қарамас-
тан, қоғамдық кеңестің басым бөлігін
құрайтын азаматтарды қарапайым
жұрт біле бермейді. Оның мүшелері
халықпен тығыз қарым-қатынас
орнатпағандықтан, әлеуметтің өзекті
мәселелері тиісті орындарға жетпей
жатады. Осыдан екі жыл бұрын
Қазақстан стратегиялық зерттеулер
институты әзірлеген «Қазақстандағы
қоғамдық кеңестер: дамудың негізгі
трендтері» атты сараптамасында
кеңестердің белсенділігі оның мүше-
лерінің белсенділігіне байланысты
екені айтылған. Сауалдамаға қатыс-
қан сарапшылардың пікірі бойынша,
кеңес мүшелерінің саяси салмағының
әлсіздігі, олардың шын мәнінде қоғам-
дық кеңестердің қызметіне аса құлық-
ты еместігі, жалпы жүктелген міндет-
ке жауапкершілікпен қарамауы – атал-
ған институтты дамытудағы басты
кедергілердің бірі. Сонымен қатар
белгілі бір мемлекеттік органның
жанынан құрылған кеңес мүшелері

сол мекеменің зейнетке шыққан
бұрынғы қызметкерлері екені де
айтылады.
Мысалы, бұрын қоғамдық кеңес мү-

шелерінің сайлануын анықтайтын
жұмыс тобына мемлекеттік органның
басшысы жетекшілік етсе, қазір
азаматтық қоғамның өкілдері өздері
басқарады. Бұл қоғамдық кеңестердің
дербестігін күшейтуге ықпал етеді.
Заң жобасымен қатар қоғамдық кеңес
мүшелері үшін жаңа құқықтар мен өкі-
леттіктер енгізіледі. Бұған қоса
қоғамдық кеңестердің ұсыныс-
тарының орындалу мәселесі де бір
жолға қойылмақ. Енді мемлекеттік
органдардың ұсыныстарға бір айдың
ішінде дәлелді жауап беруі тиіс
екендігі көрсетілген норма күшіне
енбек.
Жалпы, билік пен қоғам арасындағы

байланыстың дәнекері саналатын
қоғамдық кеңестердің жұмысын жетіл-
діру, жаңғырту үшін оның дамуына
кері ықпалын тигізетін осындай
кедергілер кеңінен талқыланып,
оларды жою бүгінде басты назарда
тұр. Осы мақсатта екі жылда бір рет
дәстүрлі түрде қоғамдық кеңестердің
республикалық мәжілісі ұйымдас-
тырылады, сондай-ақ жылына бір рет
сарапшылар институтты дамытудың
жай-күйі туралы кешенді баяндама
жасайды.
Қазіргі таңда Ойыл аудандық

Қоғамдық Кеңес құрамы 15 адамнан
тұрады. Бұрын  Қоғамдық Кеңестің
үштен бір құрамын жергілікті
атқарушы органдардың өкілдері
құраса, қазір түгелдей азаматтық
қоғам мүшелелері құрайды. Өткен
2021 жылы Қоғамдық Кеңестің 6
отырысы, биыл 2 отырысы өтіп, онда
аудан халқының әлеуметті жағдайын,
ауданның басқа өзекті мәселелері
қаралып тиісті шешімдер қаралды.
Бүгінде көпшілікпен байланыс

орнатудың кең ауқымды құралы –
әлеуметтік желілер. Бұл бағытта
біздер Қоғамдық кеңес туралы
ақпараттарды аудандық мәслихаттың
uil-maslihat.kz сайтына салып
отырамыз.

Берік БИСЕКЕНОВ,
аудандық Қоғамдық
Кеңестің төрағасы.

ОЙЫЛ МЕШІТІ –
ҚАЙ ЖЫЛЫ САЛЫНДЫ?
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ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС
ҚАЙТКЕНДЕ КҮШЕЙЕДІ?
АШЫҚТЫҚ ПЕН ӘДІЛДІК – ҚАЗІРГІ КҮННІҢ БАСТЫ ТАЛАБЫ. ОСЫ

БАҒЫТТА МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖҮЙЕЛІ, НӘТИЖЕЛІ
БОЛУЫ ҮШІН ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕРДІҢ МАҢЫЗЫН АРТТЫРУҒА БАСА
МӘН БЕРІЛІП ЖАТЫР. ӘЛІ КҮНГЕ ДЕЙІН АТАЛҒАН ИНСТИТУТТЫ
ЖЕТІЛДІРУ, ОНЫҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ЖҮРГІЗУГЕ ҚАТЫСТЫ
СЫН-ЕСКЕРТПЕЛЕР ТОЛАСТАМАЙ ТҰР. МЕМЛЕКЕТ ПЕН ХАЛЫҚ
АРАСЫНДАҒЫ ДИАЛОГ АЛАҢЫНА АЙНАЛАДЫ ДЕГЕН МАҚСАТПЕН
ҚҰРЫЛҒАН ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСТЕР ӨЗ МІНДЕТІН ТОЛЫҚ АТҚАРЫП ЖҮР
МЕ?


