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Осы орайда өткен аптада аудандық
мəдениет үйінде терең білімділік пен
іскерлікті ғана емес, үлкен жауап-
кершілікті талап ететін Мемлекеттік
қызметшілердің  мерекесі мен елдің
елдігін қадағалап, ішкі тəртібін бақы-
лап отыратын полиция қызметкерінің
төл  мерекесіне арналған салтанатты
жиын өтті. Мерейлі мерекенің ашылу-
ында сөз алған аудан əкімі Асқар
Қазыбаев аудандағы қос сала қызмет-
керлерін айтулы мерекелерімен
құттықтады. Ісіне мығым, тірлігіне ти-
янақты, абыройлы міндетті жүктеген
сала мамандарының ерен еңбегі мен
төгілген тері мейрам қарсаңында тағы
бір мəрте бағаланды. Тарқатып айт-
сақ, туған Отаны мен халқының
сенімін ақтап, елге адал қызмет ету-
дегі абыройлы қызметі үшін бір топ
сала үздіктері Ақтөбе облысының əкімі
Оңдасын Оразалиннің Алғыс хатына
ие болды. Ойыл ауданы əкімі аппара-
тының басшысы Ербол Тлепов, Ойыл
аудандық ішкі саясат, мəдениет,
тілдерді дамыту жəне спорт бөлім бас-
шысының орынбасары Шамшырақ
Жоламанова  «AMANAT» партиясы
Ақтөбе облыстық филиалының атқа-
рушы хатшысы, облыстық мəслихат
депутаты Ербол Данағұловтың Алғыс
хатымен марапатталды.
Міндеттерін үлгілі атқарғаны жəне

қызметінде жоғары нəтижелерге қол
жеткізгені үшін Көптоғай ауылдық ок-
ругінің əкімі Ерлан Асылбаев, Ойыл
ауданы əкімі аппаратының қаржы-ша-
руашылық жөніндегі бас инспекторы
Татьяна Караева жəне Ойыл аудандық
мəслихатының бөлім басшысы Шол-
пан Қарабалиналар алғысқа бөленсе,
бір топ мемлекеттік қызметкер аудан-
дағы спорттық жəне мəдени көпшілік
шараларға белсене қатысқаны,
жергілікті мемлекеттік басқару сала-
сындағы жемісті еңбегі мен абырой-
лы қызметі үшін бірқатар мемлекеттік
қызметкерлер де Алғыс хаттармен
марапатталды.
Полицияның қызметі тек халық ты-

ТӨЛ МЕРЕКЕ ИЕЛЕРІ
ҚҰРМЕТКЕ БӨЛЕНДІ
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КƏСIПТIК ЖƏНЕ ӨЗГЕ ДЕ МЕРЕКЕЛЕР ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТIНIҢ 1998 ЖЫЛҒЫ 20 ҚАҢТАРДАҒЫ №3827 ЖАРЛЫҒЫНА СƏЙКЕС 23 МАУСЫМ – МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗ-
МЕТШІ КҮНІ БОЛЫП БЕКІТІЛГЕНІ БЕЛГІЛІ. СОНЫМЕН ҚАТАР,  1992 ЖЫЛЫ 23МАУСЫМДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖОҒАРҒЫ КЕҢЕСІ «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ ТУРАЛЫ» ЗАҢДЫ ҚАБЫЛДАҒАН БОЛАТЫН.
БҰЛ ТƏУЕЛСІЗ ҚР ПОЛИЦИЯСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ МЕН МІНДЕТІН АНЫҚТАЙТЫН АЛҒАШҚЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТ БОЛДЫ. АЛ, 2007
ЖЫЛЫ 5 МАУСЫМ КҮНІ ҚР ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ ӨЗ ЖАРЛЫҒЫМЕН 23 МАУСЫМДЫ ПОЛИЦИЯ КҮНІ  ДЕП БЕКІТТІ. БИЫЛ
ҚАЗАҚСТАН ПОЛИЦИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛҒАНЫНА 30 ЖЫЛ ТОЛЫП ОТЫР.

ныштығын сақтаумен ғана емес, олар-
дан шыққан майталман мамандармен
де өлшенеді. Ал, осы қиын да қауіпті
қызметте дараланып, алға озған
тəртіп сақшылары да мереке қарса-
ңында марапатталды. Ауданымызда
қоғамдық қауіпсіздік пен ел тынышты-
ғын қорғап, құқықтық тəртіпті қамтама-
сыз етуде абыройлы қызметі мен
қажырлы еңбегі үшін Ойыл ауданы
полиция бөлімінің қызметкерлерімен
қатар,  қызметтік міндеттеріне адал-
дықпен қарап, жоғары көрсеткіштерге
қол жеткізген тəртіп сақшыларының

ата-аналарына да арнайы алғысқа
бөленді. Сондай-ақ «Қазақстан Поли-
циясының құрылғанына 30 жыл» ме-
рекелік медалімен Ойыл ауданы по-
лиция бөлімі жедел криминалистика
тобының криминалисті, полиция май-
оры Жəнібек Қоғабаев, Ойыл ауданы
полиция бөлімі күдіктілер мен айып-
талушыларды уақытша ұстау изоля-
торының полицейі, полиция аға сер-
жанты Ержан Мергеновтер наградтал-
ды. Аудандық полиция бөлімінің бас-
тығы Серік Берекенов те өз тарапы-
нан бірнеше қызметкерді марапатта-

23 маусым - Қазақстан Республика-
сының полиция күні. «Қазақстан Рес-
публикасының ішкі істер органдары
туралы» заңы еліміздің полиция қыз-
меткерлерінің құқықтық мəртебесін,
ұйымдық құрылымын  реттеп, нəтиже-
сінде оның қоғам мен мемлекеттегі
орны мен рөлін айқындап берді. Осы
орайда өткен апта Қазақстан полици-

ПОЛИЦИЯ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ
30 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛДЫ

ясының құрылғанына 30 жыл толуы-
на орай ауданда футболдан шағын
турнир ұйымдастырылды. Турнирдің
ашылу салтанатында сөз алған аудан
əкімінің орынбасары Мұратбай Айдар-
баев мерекемен құттықтап, жарысқа
қатысушыларға сəттілік тіледі. Турнир-
ге 10 команда қатысты. Ойын тартыс-
ты өтіп, əсіресе ақтық ойын көрермен-

дер көңілінен шықты. Турнир қорытын-
дысы бойынша ІІІ орын Ойыл бала-
лар- жасөспірімдер спорт мектебі
тұрақтаса, ІІ орынды АӨФ «ҚазТран-
сГаз Аймақ» АҚ Ойыл газ шаруашы-
лығы мекемесі алды. Шебер ойын
көрсеткен Ойыл аудандық полиция
бөлімі командасы І орынға ие болды.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ.

ды. Салтанатты шарада Ойыл ауда-
ны əкімі аппаратының ақпараттық
қауіпсіздік жəне мемлекеттік қызмет
көрсетуді талдау бөлімінің бас мама-
ны Нұрсұлтан Кенжебеков мемле-
кеттік əкімшілік қызметшісінің антын
қабылдады.
Мерекелік шара аудан көркемөнер-

паздарының концертімен жалғасты.
Бұл жолы көпшілік əдеттегідей аудан-
дық мəдениет үйінің өнерпаздарының
əндерін ғана емес, мереке иелерінің
де əн-шашуын қабыл алды.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.

Өткен аптада биыл Алматы қала-
сында пауэрлифтингтен өткен əлем
чемпионатында жеңімпаз атанған,
ауыр атлетикадан спорт шебері,
əлем чемпионатының күміс жүлде-
гері, пауэрлифтингтен екі дүркін
Азия чемпионы, спорт ардагері
Қадыржан Ізғарин мен Ақтөбе облы-
сының спорт ардагерлері кеңесінің
төрағасы Бақтығали Сапарұлыауда-
нға іс-сапармен келді. Алдымен
спорт ардагерлерін аудан əкімі Асқ-
ар Қайырғалиұлы қабылдады. Кез-
десу барысында аудан басшысы
аудан спортын дамытудағы жаса-
лып жатқан жұмыстарға тоқталып,
жастар арасында салауатты өмір
салтын насихаттауға, спорттың да-
муына қосқан үлестері үшін алғы-
сын білдірді. Сондай-ақ, «Ойыл
ауданына 100 жыл» мерекелік ме-
далын тағып, арнаулы естелік сый-
лығын табыстады. Қабылдауда
Ойыл аудандық мəслихатының хат-
шысы Сəкен Займолдин де естелік
сыйлығын табыстап, спорт арда-
герінің иығына шапан жапты.

 «Біздің спортшы ардагер ағамыз
салауаттылықты жастарға насихат-
тап келеді. Біз осындай танымал

СПОРТ САҢЛАҚТАРЫНА
ҚҰРМЕТ КӨРСЕТТІ

ардагерлерімізді əркез назардан
қалдырмаймыз. Оның жастарға қам-
қорлығы, белсенділігі мен спортқа
деген жауапкершілігі өзгелерге
үлгі»-, дейді аудан басшысы.
Əрі қарай, Ойыл дене шынықты-

ру-сауықтыру кешенінде жас спорт-
шылармен жəне жаттықтырушылар-
мен кездесіп, шеберлік сағатын
өткізді. Ауданымызда байрақты
бəсекелерге енді-енді қадам басқан
балғын спортшылар қызығушылық
танытып, шеберлік сағатына үлкен
белсенділікпен ат салысты. Сондай-
ақ, көкейлерінде жүрген сұрақтары-
на жауап алып, жолын берсін деген
тілекпен естелік суретке түсіп, жеті-
стікке жетудің жолы еселеп төгілген
маңдай тердің арқасында екенін
ұғынды.

P.S КЕЗДЕСУ СОҢЫНАН КЕЙІН
СПОРТШЫ АРДАГЕРЛЕР ТАБИ-
ҒАТ АЯСЫНДА ОРНАЛАСҚАН
«КӨКЖАР-БƏЙТЕРЕК» ЖАЗҒЫ
ДЕМАЛЫС ЛАГЕРІНІҢ ДЕМАЛУ-
ШЫ ОҚУШЫЛАРЫМЕН КЕЗ-
ДЕСТІ.

                   Гаухар АБАЙҚЫЗЫ,
Ойыл селосы.

Қазақстың ұлттық спорты 1920-1930
жылдар аралығында қазіргі заманға
сай бір жүйеге келтіріліп, олардың
түрлері бойынша арнайы спорт жары-
стары өткізіле бастады. Оған жергілікті
жерлерде ауыл, аудан, облыс көлемі-
нде ұйымдастырылған үйірмелер мен
секциялар негіз болды. 1938 жылы
Алматыда колхозшылардың респуб-
ликалық спартакиадасы өткізілді, ал
1944-1947 жылдар аралығында қазақ-
тың ұлттық спорт түрлерін тұтас қам-
тыған жеке-жеке жарыстар ұйымдас-
тырылды. Осы кезден бастап Қазақ-
станда қазақтың ұлттық спорт түрлері

АТҚА МІНУ ҰЛТТЫҢ МИРАСЫ
басқа əлемдік спорт түрлерімен қатар
дамып, халқымыздың денсаулығын
нығайтуға икемді де епті, күшті де
төзімді болып өсіп жетілуіне зор пай-
дасын тигізіп келеді. Ұлттық спорт
түрлері ойындарының өте кең тараған
түрлері: «Қазақ күресі», тоғызқұмалақ,
асық ату, ат спорты ойындары (көкпар,
аударыспақ, бəйге, қыз-қуу) сияқты
ойын түрлері көне заманнан осы за-
манға дейін халықпен бірге жасасып
келеді. Ұлт ойындары ертеден-ақ жал-
пы этнографиялық əдет ғұрыппен
бірге дамып, жетіліп, ендігі жерде өз
алдына бір бөлек зерттеуді керек

ететін қазақ этнографиясының бір
бұтағы, ұлт ойындарының дамуы тек
қоғамның өзгеруіне байланысты əле-
уметтік - экономикалық жағдайдың не-
гізінде дамып отырғанына көзіміз
жетті.
Шараны аудандық ішкі саясат,

мəдениет, спорт жəне тілдерді дамы-
ту бөлімінің бас маманы Бақберген
Жəрдемұлы ашып, жеті қазынаның
бірі, сұлу жануарға міну мəдениетін
түсіндіріп, ата-бабамыз сəйгүлікті қас-
терлеп, қадірлеп, ерекше құрметте-
генін жеткізді.
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Мəслихат (жергілікті өкілді орган)
жергілікті жерде ауданның халқы сай-
лайтын, халықтың еркін білдіретін
жəне Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес, оны іске асыру
үшін қажетті шараларды айқындайтын
жəне олардың жүзеге асырылуын ба-
қылайтын сайланбалы орган. Мəсли-
хат қызметінің негізгі нысаны сессия
болып табылады.

«Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару жəне
өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы
23 қаңтардағы Қазақстан Республика-
сы Заңының (бұдан əрі - Заң) 9 бабы-
на, Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің 2013 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 704 «Мəслихаттың үлгі регламентін
бекіту туралы» Жарлығына сəйкес,
Ойыл аудандық мəслихатының регла-
менті əзірленіп, соның негізінде жұмы-
стары жүргізіледі. Мəслихат сессияла-
рында, оның органдарының отырыс-
тарын өткізу, оларға мəселелер енгізу
жəне қарау, мəслихат органдарын құру
жəне сайлау, олардың қызметі тура-
лы есептерді, халық алдында мəсли-
хаттың атқарған жұмысы жəне оның
тұрақты комиссияларының қызметі
туралы есептерді тыңдау, депутаттар-
дың сауалдарын қарау тəртібін,
мəслихаттағы депутаттық бірлестік-

ДЕПУТАТТАР САУАЛЫ АЯҚСЫЗ ҚАЛМАЙДЫ!
тердің өкілеттіктерін, қызметін ұйым-
дастыруды, сондай-ақ дауыс беру,
аппарат жұмысының тəртібін жəне
басқа да рəсімдік жəне ұйымдастыру-
шылық мəселелерін белгілейді.
Мəслихаттың қарауына жататын

мəселелер бойынша аудандық мəсли-
хаттың сессиясына ауданның жəне
ауылдық округ əкімдері, жұмысы сес-
сияда қаралатын ұйымдардың басшы-
лары мен өзге де лауазымды адам-
дары шақырылады. Сессияларға
мəслихат хатшысының шақыруымен
бұқаралық ақпарат құралдары, мем-
лекеттік органдар мен қоғамдық ұйым-
дар өкілдерінің қатысуына жол бер-
леді.
Мəслихат жылына кемінде бір рет

халық алдында мəслихаттың атқарғ-
ан жұмысы, оның тұрақты комиссия-
ларының қызметі туралы есеп береді.
Ауылдық округ тұрғындарын мəсли-
хаттың есебімен жергілікті қоғамдас-
тықтың жиындарында мəслихаттың
хатшысы, тұрақты комиссиялардың
төрағалары басқаратын депутаттар
тобы таныстырады.
Ауылдық округтерде өткізілген 2021

жылы мəслихаттың атқарған есебін
тыңдау кезінде, ауылдық округке қаты-
сты көптеген шешімі табылмай, қор-
даланған 23 өтініш айтылды. Атап

айтсақ, Ойыл-Қараой елді мекеніне
қатынайтын ауыл аралық қатқыл жол
салу, Сарбие мен Қараой елді мекен-
іне дейінгі жол бағытында 3-4 жерде
су жырып кеткен жыраларды қалыпқа
келтіру, апатты жағдайдың алдын-алу
мақсатында, жол белгілерін қою, Сар-
бие ауылдық елді мекеніндегі көлдерді
балансқа алып, жөндеу жұмыстарын
жүргізуді ұйымдастыру, 2009 жылы
пайдалануға берілген «Əсем» бала-
бақшасына күрделі жөндеу, қар тоқта-
ту мақсатында аудан аралық жолдың
екі жағына тал егу, Қаракөл  бастау-
ыш мектебінің котелін жаңаға ауысты-
руды,  ветврачтарға жаңа компьютер
алып беру, Сарбиедегі ауыз судың
тапшылығы жəне жаңа гидранттар
қондыру, Ойыл ауылдық округі бойын-
ша қаңғыбас ит-мысықтар мəселесі,
сауын сиырларға жайылымның тап-
шылығы, тал егу мəселесінің талапқа
сай егілуі, Көптоғай ауылдық округі
бойынша шешімі табылмай жатқан
аудан аралық жол мəселесі мен ұялы
байланыс нашарлығы, Ш. Берсиев
ауылдық округі бойынша қаралған
несие грандтың уақытында берілмеуі,
ауыл ішілік жолдың жуын-шашынды
уақытта жүріп-тұруға тұрғындарға
қиындық туғызуы, Қарасу елді мекен-
іне тұщы ауыз судың қажеттігі, Сарал-

жын  ауылдық округі бойынша салы-
нып жатқан газ заправкасының тез-
детіп шешімін тауып, халық игілігіне
берілуі, қыста қатты отынның бағасы
мен жазда мал азығы бағасының қым-
батшылығы жəне Қайыңды мен Са-
ралжын арасында салынып жатқан
жолдың сапасыз, зиянды материал-
дардан салынып жатқаны, Қайыңды
ауылдық округі бойынша сауын сиыр-
лар жайылымының аздығы көтерілді.
Осы көтерілген сұрақтармен

шешімін табу мақсатында тиесілі
бөлімдерге  хат жолданып, мəселе-
лерді шешу жұмыстар жүргізілуде.
Сессия  басталғанға дейін енгізілетін
сауалдар мəслихат хатшысына бері-
леді жəне оларды сессияның күн
тəртібіне енгізу туралы мəселе шеші-
лген жағдайда оның отырысында
қаралады. Сауал бағытталған органға
немесе лауазымды адамға мəслихат-
тың хатшысы оның көшірмесін жол-
дайды. Мəслихат депутаты мəслихат
құзыретіне жатқызылған мəселелер
бойынша ресми жазбаша сауалмен
əкімге, тиісті аумақтық сайлау комис-
сиясының төрағасы мен мүшесіне,
прокурорға жəне орталық мемлекеттік
органдардың аумақтық бөлімше-
лерінің, жергілікті бюджеттен қаржы-
ландырылатын атқарушы органдар-

ОТЫЗ ЖЫЛДА «ОРДА» БҰЗБАҒАН ОЙЫЛ
БИЫЛ НЕГЕ БҰЛҚЫНДЫ?

 Ойыл биыл арнасынан асып-тасып
жолдарды бұзды, ауылдарға қауіп
төндірді. Əрине, судың мол болғаны
бəрімізді қуантты. Осы тақырыпты –
Ойыл өзені суының тартылу себеп-
терін зерттеп жүрген адам ретінде мен
де бұған ерекше қуандым. Өйткені,
Ойыл өзені былтырға дейін іс жүзінде
табиғи апат алдында тұрды жəне оның
сол жағдайға жетуіне тұрақты түрде
үлес қосып келе жатқан бірнеше фак-
тор болды. Бұл факторлар биыл жой-
ылып кете салған жоқ. Əлі де бар.
Сондықтан, биылғы мол су алдағы
жылдары да болады деп көзсіз сену-
ге, негізгі проблемаларды елеусіз қал-
дыруға болмайды деп ойлаймын. Ол
қандай мəселелер? Ретімен тоқта-
лайық.
Ойыл өзені Ақтөбе жəне Атырау

облыстарының аралығында орналас-
қан. Бастауын Мұғалжар тауларынан
алады. Жалпы ұзындығы – 800 км.
Ақтөбе облысы бойынша – 522 км,
Атырау облысы бойынша – 278 км.
Өзен туралы дереккөзі аз. Атауы гео-
графиялық еңбектерде тек XVIII
ғасырдан бастап кездеседі. Алғашқы
мəліметтер «Орынбор топографиясы»
еңбегінде жазылған. Өзенге бір кез-
дері Орал тауларының Ақ жəне Қызыл
өзендері келіп құйған. Бірақ өзен
трансшекаралық емес.
Ойыл ағынсыз өзендер қатарына

жатады жəне жаз айларында су көлемі
азаяды. Су көзі негізінен көктемгі ері-
ген суға тікелей тəуелді. Негізгі сала-
лары: Кенжалы – 64 км, Шығырлықұ-
мды – 71 км. Ұзындығы – 10 км-ден
асатын 15 кіші өзен бар.
Келмеске кеткендей сулы-нулы

жылдар
Соңғы 10 жылдықта өзен суы тар-

тылып, экологиялық апат алдында
тұрды. Ақтөбе облысы су қоры азайғ-
андықтан, өзімізде қалған суды ұстап

қалғымыз келеді десе, Атырау облы-
сы антропогендік факторларға байла-
нысты, соның ішінде бөгеттер салып
тастағаны үшін судың келмеуін жоға-
ры жақтан көреді. Судың ең төменгі
бөлігі теңіз деңгейінен 20 метрде ор-
наласқан Атырау облысы, Қызылқоға
ауданы Қаракөл ауылына келуге тиіс.
Өзеннің көпжылдық су ағыны – 127

млн. м3. 2016 жылғы су көлемі – 360
млн. м3 болса, 2020 жылғы су көлемі
– 13.6 млн. м3 құраған.
Өзен арнасында Ақтөбе облысы –

«Тамдыкөл лимандық суару жүйесі»
жəне Атырау облысы – «Миялы ли-
мандық суару жүйесі» орналасқан.
Аталған екі мекемеден басқа су
бөгейтін гидротехникалық құрылыстар
жоқ. Өзеннің ең төменгі бөлігі Тайсой-
ған құмдарына барып, жерге сіңіп ке-
теді. Тайсойған құмдарында, Мұзды-
бұлақ жер асты тұщы су қоры бар.
Ғалымдардың болжауынша тұщы су
қоры 35 жылға жетеді. Алайда өзен
суы тұрақты түрде келмеген соң, жер
асты суларының деңгейі де төмендей
түсуде.
Басын Мұғалжар тауларынан алып,

кезінде құм жоталарды жарып
Жайыққа келіп құйылған Ойылдың
биылға дейінгі халі мүшкіл болды.
Ұзындығы 800 шақырымдай, су жинау
алқабы 35 мың шаршы шақырым.
Ащы Ойыл, Қиыл, Қайыңды, Ащықұ-
мды, Шилі, Қандыағаш, Жарлы, Бат-
пақты, Бабатай атты өзендер Ойылға
келіп құяды. Негізінен Ойыл 2 салаға
– оң жақ саласы, сол жақ саласы бо-
лып бөлінеді. Оң жақ саласында, яки
Ақтөбе облысы аумағында «Там-
дыкөл» су ұстау лимандық жүйесі ор-
наласқан. Өзеннің төменгі бетінде –
Атырау облысы бөлігінде Ералы су
ұстау қоймасы жұмыс істейді. Басқа
гидрологиялық нысандар жоқ.
Өзенде, шортан, табан, мөңке, ақ

қайраң, алабұға, жайын, майбалық,
қаракөз, көксерке, қызылқанат жəне
жайын ауланады. Ірі өзендерде ғана
кездесетін 2 жарым метрлік жайын,
Ақшатау жағындағы қарасуларда өсіп,
өніп келеді. Ойыл тек қана балыққа
қана емес, өсімдіктерге де өте бай.
Ақселеу, еркек шөп, жусан, бидайық,
қарабас, изен, ебелек, бетеге, сарал-
жын, жекен сияқты 100 деген түрі
өседі.
Сонымен қатар өзен бойында,

бұлан, сілеусін, қамыс мысығы,
қарсақ, күзен, ақбөкен, қарақұйрық
көптеп кездеседі. Құстардың безгел-
дек, дуадақ, жекдуадақ, қызыл жем-
сау, қарашақаз, балықшы, тарғақ,
ақбас тырна секілді түрлері бар.
Императорлық орыс география

қоғамының Орынбор бөлігі мүше-
лерінің 1899 жылғы 8 маусым күнгі
жиналысында жасаған баяндамасын-
да осы қоғамның мүшесі К.Чехович
1897 жыне 1898 жылдары Оралда,
Пермьде, Тройцкіде, Уфада, Ірбітте
жəне Ойылда жүргізілген метеороло-
гиялық бақылаулардың нəтижелеріне
талдау жасады. Соңғысынан, Ойыл-
дың климаты жағынан ерекше ерек-
шеліктері бар Орта Азия жазықтарын-
да орналасқандығына жəне ондағы
доктор Лавров басқарып барған экс-
педицияның жұмысына жоғары баға
бере келіп К.Чехович: «Доктор Лавров
соңғы 7 жылдағы ауа-райы өзгері-
стерінің толық кестесін келтірген. Мы-
салы, 1897 жылы Ойылда ыстық +
36,1, аяз – 35,5 градустан аспаған.
Ылғалдың түсуі шамадан айтарлық-
тай ауытқып, яки 15 пайызбен 100 пай-
ыз аралығында өзгеріп отырған.
Жазық даласы басым осы өңірде ыл-
ғалдың түсуі кей жылдары тіпті Еуро-
пада да болмаған жоғары деңгейге
жеткен» деп атап өткен.
Əйгілі тары өсіруші Шығанақ Берси-

ев осы өзен бойында 102 центнерден
тары жинап, əлем рекордын жаңартқ-
ан. Шығанақ Берсиев Ақтөбе облысы-
ның «Құрман» ұжымшарында звено
жетекшісі болып қызмет атқарған.
Сонымен қатар ІІ дүниежүзілік соғыс
жылдарында əскери ұшақ жасау үшін
мемлекеттік қорғаныс қорына өз табы-
сынан тары өткізіп отырған. Оның ізін
қуушылар «Берсиевшілер» қозғалы-
сын құрып, өзен бойында егіншілікпен
айналысты. Қозғалыстың негізі 1950
жылдары қаланды. Ақтөбе облысы
Ойыл ауданында Берсиев музейі бар.
Шығанақ Берсиевтің мүмкіндігі аз жер-
де көп өнім алғанына қайран қалған
жазушы Ғ.Мұстафин «Шығанақ» рома-
нын жазса, неміс драматургы Бер-
тольд Брех «Тары өсіруші» дастанын
жазған.
Ұзақ жылдар бойы өзен арнасында

орналасқан халықты суымен қамтама-
сыз еткен Ойылдың соңғы жылдары
тартылып қалу себебі неде?! Адам-
дардың кесірінен бе?!
Өзен бойында заңсыз 24 бөгет бар
Өзен бойымен өткен арнайы экспе-

диция нəтижесі оның жоғарғы
бөлігінде адам қолымен салынған заң-
сыз 34-ке жуық бөгеттің бар екенін
анықтады. Үш тоған тазартуды қажет
етсе, дұрыс салынбаған екі көпір
ағысқа тікелей əсер етіп тұр. Осыған
орай өзен арнасы тарылуының ар-
найы картасы да жасалған. Атырау
облысының кейбір ауылдарына су 5-
6 жылдан бері келмеуде. Өзен тарты-
лған соң оның алабындағы  түлкі, қоян
жəне тағы басқа даланың аң-құсы да
азаюда. Өзеннің төменгі бөлігінде 18
000 жуық адам тұрады. 100 000 жуық
ірілі-ұсақты мал бар. Барлығының тағ-
дыры өзенге тікелей байланған.
Өзен мəселесі тақырыбын жергілікті

белсенділер өте жақсы көтеріп жүр.
2021  жылы сəуір айында ұйымдасты-

рылған экспедиция 2000 км дейін
жерді жолсыз жүріп, бөгеттерді анық-
тады. Нақтырақ айтсақ, Есенбай
Нұров, Марат Жалдекенов секілді
Атырау облысы азаматтары бөгет-
тердің арнайы картасын сызып, қол-
дан соққан бөгеттерді картаға түсірді.
Мəселені жергілікті басшылардың
жиналыстарында көтерді.  Бірақ
жергілікті ұйымдардың құлақ асар түрі
байқалмайды. Қазіргі таңда Бекмыр-
за, Асаубай секілді су толған шүңет-
тер орны кəдімгі Вьетнам еліндегідей
батпаққа айналуда.
Ақтөбе облысында ұзындығы 623

км Елек өзені болатын. Адам əсерінен
Елек өзенінің суы тартылып, экологи-
ялық апатқа ұшырады. Енді Електің
тағдырын Ойыл қайталамауға тиіс.
Суы мол көктем
2022 жыл еліміздің батыс аумақта-

рында жауынды-шашынды өтті. Қыс
бойы қар тұрақты түрде жауып, жерге
қалың тоң түскен болатын. Наурыз
айларының басынды жауын-шашын
деңгейі күрт артты. Мұндай жауын-
шашын соңғы рет 20 жыл бұрын ғана
түскен. Осыған байланысты өзен су-
ының таситынын жəне басқа жылда-
рға қарағанда өте мол болатынын ал-
дын ала күткенбіз.
Жайық – Каспий облысаралық бас-

сейндік инспекциясынан алған
мəліметке сəйкес, биыл су көлемі – 32
– 48 млн текшеметр. Зерттей келе, су
көлемі, соңғы 10 жылдықта аққан су
көлемінен 10 есе көп екенін түсіндік,
Ақтөбе облысы жауын-шашын
мөлшерінің 2000 жылдан бергі кесте-
сіне де үңілдік. 2022 жылы қаңтар ай-
ында жауған жауын-шашын мөлшерін,
тек 2016 жылғы жоғары көрсеткішті
қоспағанда, соңғы 20 жылдықтағы ре-
кордтық деңгей деуге болады. Жоға-
ры жақта тоңның қалыптасуы өзен
суының биыл өте мол деңгейде екенін

білдіреді. Демек бұл мол су ешқандай
бөгетке қарамай өзеннің төменгі
бөлігіне еркін жетуі керек деп топшы-
ладым. Солайда болды да. Биыл мол
су келіп, Қаракөл, Тайсойған құмдары-
на дейін барды. Тіпті, Ақтөбе облысы-
ның Құрман ауылы жəне Атырау об-
лысының Миялы жəне Жангелдин
ауылдарының арасындағы жол бұзыл-
ды. Əйтпеген жағдайда ауылдың суға
кету қаупі тұрды. Қазіргі таңда өзеннің
ағысы тұрақты, су жайылмаға шығу-
да. Əлбетте, судың мол болғаны жақ-
сы. Бізді мазалайтыны – алдағы
уақытта да осылай бола ма? Яғни,
алдағы жылдары да өзен суы биылғ-
ыдай мол болуы мүмкін бе?  Бұлай
деп сауал тастауымыздың себебі
белгілі: биылғы мол су қыстағы қардың
көп түсуінен ғана болып отыр. Демек,
келесі жылы да жауын-шашын түсімі
көп болатынына, көктемде су мол бо-
латынына ешкім кепілдік бере алмай-
ды. Өйткені, соңғы 20 жыл бойындағы
тенденция судың азайюы, өзен арна-
сының тарылуы, қуаңдануы сипатын-
да болып келді.  Бұған жалпы жаһан-
дық жылымық та əсер етіп жатқаны
мəлім.
Екінші жағынан, биыл судың мол

болып көрінуі, оның арнасынан асып,
жолдарды бұзып өтуі алдамшы себеп-
тер болуы да мүмкін. Яғни, бірнеше
жыл бойына судың аздығынан, таба-
нының лай-батпақтануынан арна та-
рылды. Соның салдарынан қалыпты
көлемдегі судың өзі арнаға сыймай
кеткен болса ше? Əрине, бұл болжам
ғана болғанымен, жоғарыда айтылғ-
ан жайттар оның негізсіз еместігін де
меңзейді.

Ақтілек БИСЕМБАЙ,
Əл-Фараби атындағы Қазақ

Ұлттық Университеті, ғылыми
география мамандығының ІІ курс

магистранты.

дың лауазымды адамдарына жүгінеді.
Бұл тұрғыда, өткен жылы тұрғындар-
дың өтініштері негізге алынып 4 депу-
таттық сауал жолданды. Атап айтсақ,
депутат М.Омарова Көптоғай елді
мекенінде дəрігерлік амбулатория
ғимаратын салу бойынша, қазіргі таң-
да жобалық сметалық құжаттамаға
қаржы қаралып, оң шешімін тапты.
Депутат А.Ғазез Қараой елді мекенін-
де бруцеллез ауруын жойып, шекте-
уді алу мақсатындағы депутаттық са-
уалы жолданып, халыққа түсіндіру,
ауруды жою мақсатында жұмыстанып,
шектеу алынды. Депутат Б.Есқалие-
ва Қаракемер елді мекеніндегі орта-
лықтандырылған ауыз суды қалыпқа
келтіруді сұрады. Қосымша ұңғыма
қазылуға қаржы қарастырылды. Депу-
тат С.Займолдин Көптоғай-Сарбие-
Қараой бағытындағы ауданаралық
жолдардың сын көтермейтінін депу-
таттық сауал ретінде жолдады. Ал
2022 жылдың есепті уақытында 4 де-
путаттық сауал жолданды. Олар, де-
путат С.Займолдин білім ошақтары
Ш.Берсиев атындағы ауылдық округі-
не қарасты Қарасу, Сарбие ауылдық
округіндегі Қаракөл, Қараой ауылдық
округінің Құбасай бастауыш мектеп-
тері мен Қайыңды ауылдық округінің
негізгі мектептерінде ашық спорт

алаңдарымен  қамтемелеуді жəне
аудан көлеміндегі мектептерді оқыту
бағдарламалары шеңберінде талап
етілетін қажетті спорт жабдықтарымен
жарақтандыруды тиісті деңгейде ше-
шуді сұрады жəне Көптоғай, Сарбие
жəне Қараой бағытындағы жолдың
шешімін таппай жатқанын айта келе,
аталған ауылдық округтердің жол
учаскелеріне жобалық сметалық
құжаттарды құрылыс материалдары-
ның өсуіне байланысты қайта жасақ-
тап, соған сəйкес қосымша қаражат-
тың бөлінуін сұрады. А.Ақбисенова
Ақжар елді мекені тұрғындарының
өтініші негізінде Мектеп жəне Қайың-
ды көшелерінде электр қуатының
əлсіздігіне байланысты, халықтың
тұрмыстық техникалық заттарының
қалыпті жұмыс жасауы үшін, электр
тогымен қамтитын трансформаторды
жаңалауды жəне 2019 жылы пайдала-
нуға берілген орталықтандырылған
ауыз судың электр жарығы сөнген
уақытта, қосымша электр тоғын бе-
ретін қондырғының іске қосылуына
ықпал етуді сұрады. Депутаттық сау-
ал шешімін табу мақсатында құзырлы
мекемелерге жолданып, қадағалана-
ды.

Шолпан ҚАРАБАЛИНА,
Аудандық мəслихат аппараты-

ның бөлім басшысы.
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2022 ЖЫЛДЫҢ III ТОҚСАНЫНА Ш.БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ƏКІМІНІҢ
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның атауы

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

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің орнала-

сқан жері

Байланыс
телефоны

«Шығанақ Берсиев
атындағы ауылдық

округ əкімінің
аппараты» ММ

Избасов Адилбек Жансе-
рикович,
Округ əкімі

7, 14, 21, 28 шілде
4, 11, 18, 25 тамыз
1, 8, 15, 22, 29 қыркүйек
Уақыты: сағ. -10:00 ден
 – 12:00ге дейін

Қаратал ауылы,
Сүлеймен əулие
көшесі №12

73-2-62
Bersiev_79
@mail.ru

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
       «Шығанақ Берсиев атындағы округ əкімінің аппараты» ММ-сының сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер

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

САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ƏКІМІНІҢ 2022 ЖЫЛДЫҢ IІI ТОҚСАНЫНА
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

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

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің орнала-

сқан жері

Байланыс
телефоны

Саралжын ауылдық округі əкімі
М.Тажигалиев

Шілде 7,14,21,28
 Тамыз 4,11,18,25
Қыркүйек 1,8,15,22,29
Уақыты сағ.: 9:00 ден -
12.00 ға дейін

Ботакөз көшесі – 2
№ 12

74 – 001

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

қарсы фактілер анықталған  жағдайда төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды.
Сенім телефоны 74-001, сонымен қатар ғимаратта ұсыныс-пікір салу үшін жəшік орнатылған.

ОЙЫЛ АУДАНЫ ƏКІМІНІҢ 2022 ЖЫЛДЫҢ  IІІ- ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ К Е С Т Е С І

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды
қабылдау жүргізетін
адамның Т.А.Ə.,

лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Ойыл ауданы əкімінің
аппараты

Қазыбаев Асқар
Қайырғалиұлы,
аудан əкімі

Шілде  айының – 8, 14, 21  күндері
 уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін
Тамыз айының – 11, 19, 26  күндері
 уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін
Қыркүйек айының – 9, 16, 23 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін

Ойыл  ауылы
Құрманғазин
көшесі №43
Ойыл ауданы
əкімдігінің
ғимараты

2-12-23

2022 ЖЫЛДЫҢ ІIІ - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН АУДАН ƏКІМІ ОРЫНБАСАРЛАРЫНЫҢ
 ЖƏНЕ АУДАН ƏКІМІ АППАРАТЫ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ

К Е С Т Е С І

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды
қабылдау жүргізетін
адамның Т.А.Ə.,

лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Ойыл ауданы əкімінің
аппараты

Сүлейменов
Саян

Сапарұлы,
аудан əкімінің
орынбасары

Шілде – 5, 12, 19, 26 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін
Тамыз – 2, 9, 16, 23 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін
Қыркүйек – 6, 13, 20, 27 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін

Ойыл  ауылы
Құрманғазин
көшесі №43
Ойыл ауданы
əкімдігінің
ғимараты

2-12-23

Айдарбаев
Мұратбай
Болатұлы,

аудан əкімінің
орынбасары

Шілде – 13, 20, 27 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін
Тамыз –3, 10, 17, 24 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін
Қыркүейек–7, 14, 21, 28  күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін

Тлепов Ербол
Мырзабайұлы,
аудан əкімі
аппаратының
басшысы

Шілде - 7, 15, 22, 29  күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін
Тамыз–4, 12, 18, 25 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін
Қыркүейек– 8, 15, 22, 29 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін

2022 ЖЫЛДЫҢ –ІІІ ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ƏКІМІНІҢ
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ

К Е С Т Е С І

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды
қабылдау жүргізетін
адамның Т.А.Ə.,

лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Ойыл ауылдық
округі əкімінің
аппараты» ММ

Даулеткалиев
Сандибек

Токсанбаевич
Ойыл ауылдық
округінің əкімі

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

Ойыл селосы,
Көкжар көшесі

№69

2-10-20

Амангосов Артур
Сарсенбаевич

Ойыл ауылдық округі
əкімінің орынбасары

Əр аптаның
сəрсенбі, жұма күндері.
Уақыты:
сағ.- 10:00 ден -18:00 ға дейін.

Округ əкімі:                           С. Даулеткалиев

«ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ІШКІ САЯСАТ, МƏДЕНИЕТ, ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ ЖƏНЕ СПОРТ
БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ БАСШЫСЫ Н.А.АТАГАЛИЕВТЫҢ 2022 ЖЫЛҒА

ЖЕКЕ ЖƏНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Азаматтарды қабылдау жүргізетін
адамның Т.А.Ə.,

лауазымы

Жеке жəне заңды тұлғаларды жеке
қабылдау жүргізетін уақыты мен күні

Орналасқан жері Байланыс
телефоны

Атагалиев
 Нурлан Аманович
Бөлім басшысы

Əр аптаның бейсенбі күні сағат
10:00 – 12:30

Ойыл ауылы
Көкжар көшесі

№ 68үй

Сенім
телефоны:

8/71332/
2-18-79

Мекеме қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлыққа байланысты фактілер анықталған жағдайда «Ойыл аудан-
дық ішкі саясат, мəдениет, тілдерді дамыту жəне спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2-18-79 сенім телефонына хабар-
ласуына болады. Мекемеде ұсыныс – пікір, арыз – шағымдарға арналған жəшік орнатылған.

2022 ЖЫЛДЫҢ ІІІ- ТОҚСАНЫНА
ҚАРАОЙ  АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ƏКІМІНІҢ АЗАМАТТАРДЫ

 ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды
қабылдау жүргізетін
адамның Т.А.Ə.,

лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Ақтөбе облысы
Ойыл ауданы Қараой

ауылдық округі
əкімінің аппараты»

мемлекеттік мекемесі

Сұлтанов Айбек
Өтегенұлы,
округ əкімі

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

Еңбеккерлер
көшесі, №6

Сенім
телефоны
8-(71-332)-

73-6-01

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

ауданы Қараой  ауылдық округі əкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі 8-71-332-73-6-01 сенім телефонына хабарласу-
ына болады. Мекемеде ұсыныс – пікір, арыз-шағымдарға арналған жəшік орнатылған.

2022 ЖЫЛЫ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ƏКІМІ А.Қ. КАЗЫБАЕВТЫҢ ЖƏНЕ АУЫЛДЫҚ
ОКРУГ ƏКІМДЕРІНІҢ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫМЕН КЕЗДЕСУЛЕРІН
(АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУЛАРЫМЕН) ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ

№
т/б

Əкімінің
Т.А.Ə.

Лауазымы Елді мекенінің атауы,
орны

Кездесулерді
өткізу күні

1 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының əкімі
Ойыл а/о əкімі

Ойыла/о, Екпетал ауылы,
мектеп ғимараты,Жасыл ел көшесі, 21

13.07.2022 ж.,
сағ. 10.00

«Кездесулер өткізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 3 наурыздағы №826 Жарлығына
сəйкес Ойыл ауданының əкімі А.Қ. Казыбаев жəне ауылдық округ əкімдері тоқсан сайын аудан тұрғындарымен кездесу-
лер (кездесулер аяқталған соң азаматтарды жеке қабылдаумен) келесідей күндері өткізеді:

ІІІ тоқсан

2 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының əкімі
Ойыл а/о əкімі

Ойыл а/о, Ойыл ауылы, аудандық мəдениет үйі
ғимараты, Көкжар көшесі, 68

13.07.2022 ж.,
сағ. 15.00

4 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының əкімі
Ойыл а/о əкімі

Ойыл а/о, Ақшатау ауылы,
мектеп ғимараты, Ақжол көшесі, 1

15.07.2022 ж.,
сағ. 14.00

5 Казыбаев А.К.
Бисебаев Д.Қ.

Ойыл ауданының əкімі
Сарбие а/о əкімі

Сарбие а/о, Қаракөл ауылы,
мектеп ғимараты, Абай көшесі, 10

20.07.2022 ж.,
сағ. 10.00

6 Казыбаев А.К.
Бисебаев Д.Қ.

Ойыл ауданының əкімі
Сарбие а/о əкімі

Сарбие а/о, Сарбие ауылы,
клуб ғимараты, Жастар көшесі, 13

20.07.2022 ж.,
сағ. 15.00

7 Казыбаев А.К.
Султанов А.

Ойыл ауданының əкімі
Қараой а/о əкімі

Қараой а/о, Құбасай ауылы,
мектеп ғимараты, Қызылқорған көшесі, 7

22.07.2022 ж.,
сағ. 10.00

8 Казыбаев А.К.
Султанов А.

Ойыл ауданының əкімі
Қараой а/о əкімі

Қараой а/о, Қараой ауылы,
клуб ғимараты, Еңбеккерлер көшесі, 2

22.07.2022 ж.,
сағ. 15.00

9 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының əкімі
Саралжын а/о əкімі

Саралжын а/о, Бестамақ ауылы,
клуб ғимараты,Тайсойған көшесі, 6

27.07.2022 ж.,
сағ. 10.00

10 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының əкімі
Саралжын а/о əкімі

Саралжын а/о, Ақкемер ауылы,
клуб ғимараты, Жеткіншек көшесі, 9

27.07.2022 ж.,
сағ. 15.00

11 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының əкімі
Саралжын а/о əкімі

Саралжын а/о, Кемер ауылы,
клуб ғимараты, Бейбітшілік көшесі, 15

29.07.2022 ж.,
сағ. 10.00

12 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының əкімі
Саралжын а/о əкімі

Саралжын а/о, Шиқұдық ауылы,
клуб ғимараты,Мектеп көшесі, 18

29.07.2022 ж.,
сағ. 15.00

13 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының əкімі
Саралжын а/о əкімі

Саралжын а/о, Қоңырат ауылы,
фельдшерлік пункт ғимараты, Ойыл көшесі, 1

03.08.2022 ж.,
сағ. 09.00

14 Казыбаев А.К.
Қосдаулетов Ы.Т.

Ойыл ауданының əкімі
Қайыңды а/о əкімі

Қайыңды а/о, Көсембай ауылы,
клуб ғимараты, Орталық көшесі, 10

03.08.2022 ж.,
сағ. 11.00

15 Казыбаев А.К.
Қосдаулетов Ы.Т.

Ойыл ауданының əкімі
Қайыңды а/о əкімі

Қайыңды а/о, Ақжар ауылы,
клуб ғимараты, Мектеп көшесі, 4

03.08.2022 ж.,
сағ. 15.00

16 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының əкімі
Көптоғай а/о əкімі

Көптоғай а/о, Аманкелді ауылы,
клуб ғимараты, Астана көшесі, 19

05.08.2022 ж.,
сағ. 10.00

17 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының əкімі
Көптоғай а/о əкімі

Көптоғай а/о, Қарасу ауылы,
клуб ғимараты, Алашорда көшесі, 7

05.08.2022 ж.,
сағ. 15.00

18 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының əкімі
Көптоғай а/о əкімі

Көптоғай а/о, Көптоғай ауылы,
клуб ғимараты,Қазақстан көшесі, 18

10.08.2022 ж.,
сағ. 10.00

19 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының əкімі
Көптоғай а/о əкімі

Көптоғай а/о, Шұбарши ауылы,
клуб ғимараты, Желтоқсан көшесі, 19

10.08.2022 ж.,
сағ. 15.00

20 Казыбаев А.К.
Избасов А.Ж.

Ойыл ауданының əкімі
Берсиев а/о əкімі

Ш.Берсиева/о, Құмжарған ауылы,
клуб ғимараты, Бекет ата көшесі, 23

12.08.2022 ж.,
сағ. 10.00

21 Казыбаев А.К.
Избасов А.Ж.

Ойыл ауданының əкімі
Берсиев а/о əкімі

Ш.Берсиева/о,Қаратал ауылы,
клуб ғимараты, Берсиев көшесі,35

12.08.2022 ж.,
сағ. 15.00

22 Казыбаев А.К.
Избасов А.Ж.

Ойыл ауданының əкімі
Берсиев а/о əкімі

Ш.Берсиев а/о, Қарасу ауылы,
мектеп ғимараты, Ахмет Жұбанов көшесі, 5

17.08.2022 ж.,
сағ. 10.00

3 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының əкімі
Ойыл а/о əкімі

Ойыл а/о, Қаракемер ауылы,
клуб ғимараты, Ынтымақтастық көшесі, 1

15.07.2022 ж.,
сағ. 10.00

Ойыл қазақ орта мектебінің  ұжымы жəне бастауыш кəсіподақ  ұйымы
Бектұрғановтар отбасына Ойыл қазақ орта мектебінінің

Кымбатты ардагер ұстазы
 Бектұрғанов Бақтығали Қозыбайұлының

қайтыс болуына байланысты, ағайын тума- туыстарына қайғысына
 ортақтасып қөңіл айтады.

Ойыл аудандық мəдениет саласы қызметкерлерінің бастауыш кəсіподақ
ұйымы Ақжар ауылдық кітапханасының
бағдарламашысы  Бүркітова Балзияға

əкесі Ерғалидың
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады.

ЕСКЕ АЛУ

Жыл толды алып жүрек тоқтағалы,
Жыл толды біздер сені жоқтағалы,
Бала, бауыр, əкенің нұр бейнесі,
Жүректерде мəңгілік сақталады!

Сезім шіркін көңілдерді кернеген,
Қимастықтың күйін шертіп тербеген.
Күтпеп едік, тағдырдан осынша сын,
Көп екен көргеніңнен көрмеген.

Сағыныштан жүрек тулап алқынды,
Жылағаннан көз жасымыз сарқылды.
Бізге демеу - ізіңді жалғар немерең,
Ұмтылып алға, қадам басып, талпынды!

Əлі күнге ұмытылмай түр-тұлғаң,
Жыл да өтті азаға толы бір сырдаң,
Тілекші болып ағайын, бауыр, балаға,
Қарап жатсың бəрімізге бір қырдан.

Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа болсын!

Еске алушылар: əке-шешесі, іні-қарындастары, балалары жəне
жұбайы Ақзира.

САМАТ БОЛАТҰЛЫ БЕКЕТАЕВ
(23.02.1970ж – 10.07.2021 ж)

Жұқпалы ішек аурулары бірнеше
инфекцияның басын құрайды. Оған
жедел ішек аурулары, дизентерия,
сальмонеллез, ішсүзегі, вирустық ге-
патиттің түрі жəне вирустық диарея-
лар жатады. Жалпы ішек аурулары-
ның берілу жолдары,жұғу механизм-
дері, инфекция көздері бірдей, бір-
біріне ұқсас. Дегенмен əр инфекция-
ның өзіне тəн ерекшеліктері де бар.
Ішек аурулары əсіресе жаз айларын-
да, күннің ыстық мезгілдерінде көбей-
еді.
Сальмонеллез - нəжіс-ауыз меха-

низмі арқылы беріледі, тағам өнімдері,
əсіресе ет жəне ет өнімдері, сүт жəне
сүт өнімдері, құс өнімдері (құс еті,
жұмыртқа) арқылы берілу тəн. Жеміс-
жидек, көкөністердің өздері сирек ин-
фекцияның берілу факторы болып
табылады, бірақ инфицирленген
жеміс, көкөністерден əзірленген тағам-
дар өте қауіпті. Сальмонеллезде
негізгі инфекция көзі көбінесе үй жа-
нуарлары (ірі қара мал, шошқа, қой,
ит, мысық) жəне үй құстары, балық,
тышқан, егеуқұйрықтар. Ал адам тек
қосымша инфекция көзі болып есеп-
теледі.
Дизентерия - бактериалды инфек-

ция, спородиялық, топтық немесе эпи-
демиялық бұрқ ету (вспышка) түрінде
кездеседі. Жұқпалы ішек аурулары-
ның ішінде дизентерия ауру деңгейі
жағынан бірінші орында жəне балалар
үшін өте қауіпті. Дизентерияда инфек-
ция көзі- жедел немесе ұзақ аурырған
адамдар, аурудан жазылғандар неме-
се бактерия тасымалдаушылар. Қоз-
дырғыш адам организмінен нəжіс ар-
қылы бөлініп қоршаған ортаға түседі
(топырақ, тұрмыстық заттар т.б) Ин-
фекцияның берілу факторлары - лас
қол, тағам өнімдері, су. Су негізінен
топырақ арқылы ластанады. Яғни ин-
фицирленген нəжістің түсуі кезінде. Ал
тағам өнімдері лас қол, шыбын арқы-
лы ластанады. Инфекцияны тарату
көзі ретінде шыбындардың алатын
орны үлкен.
Жұқпалы ішек ауруларынан сақ-

тану жолдары қандай?
Аурудың ең басты алдын алу жолы

- жеке бас тазалығы. Тұрмыста тағам
дайындау кезінде тазалық ережелерін
сақтау керек, жеміс-жидек,
көкөністерді пайдалану алдында мұқи-
ят тазалап, жуу, үйдің санитарлық та-
залық жағдайын қадағалау, əсіресе
балаларды тамақ ішер алдында қол
жууға, жеміс-жидек, көкөністерді жуып
жеуге, жеке бас тазалығына үйрету.
Жас сəбилердің, балалардың затта-
рын (сүт ішетін бөтелке,емізік т.б) ой-
ыншықтарын таза ұстаған жөн.
Сол себепті ата-аналарға, жалпы

халыққа айтарымыз ішек аурулары
əсіресе жаз айларында көбейеді. Сон-
дықтан өздеріңіз қарапайым ереже-
лерді есте сақтап, балаларыңыздың
жеке бас тазалығына мəн беруін қада-
ғалаңыздар. Ауырып ем іздегенше,
ауырмаудың жолын іздейік!

Ойыл аудандық cанитариялық-
эпидемиологиялық бақылау

басқармасы

ЖҰҚПАЛЫ ІШЕК АУРУЛАРЫНАН САҚТАНЫҢЫЗ
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Ағымдағы жылда атқарылған жұмы-
стардан хабардар еткен ауыл əкімі
Əділбек Ізбасов алдымен жергілікті
жұртшылықтың басты тіршілік көзі –
мал жəне егін шаруашылығы саласы-
на тоқталды.

- Өзіңіз білетіндей, біздің елді ме-
кен  ауыл шаруашылығына бейімдел-
ген. Округтегі ауыл шаруашылық са-
ласындағы «Тəуекел» шаруа қожа-
лығы 50 га жерге көпжылдық шөп екті.
«Болашақ» шаруа қожалығы  5 га жер-
ге бау-бақша дақылдарын егіп, мол
өнім алып отыр.  Ауылдық округ бой-
ынша «Болашақ» шаруа қожалық бас-
шысы бау-бақша егіп, қарбыз, қауын,
қияр көкөністерін ауыл, аудан тұрғын-
дарына ұсынып, аудандық, ауылдық
жəрмеңкелеріне қатысты. «Ақжол-М»
шаруа қожалығы  200 га алқапқа тары
дақылын екті.
Округте мүйізді ірі қара -5393, ұсақ

мүйізді мал- 12372, жылқы- 2814 бас,
түйе-34 бас тіркелген. Тұрғындардың
қолда бар малының сақтығы үшін бар-
лық ветеринариялық іс-шаралар толы-
ғымен жүргізілді.
Ауылда мемлекеттік бағдарлама-

лардың жемісі қандай?
-Ауылда мемлекеттік бағдарлама-

лар бойынша кəсіпкерлік саласы қар-
қынды дамып келеді. Қазіргі таңда
ауылымызда наубайхана, монша, той-
хана, шаштараз, тігін цехы, сауда
дүкендері жəне такси қызметі ауыл
тұрғындарына қызмет көрсетіп, жұмыс
жасауда. 46 жеке кəсіпкер бар. 2021
Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік
кірістер басқармасына 7 жеке кəсіпкер
тіркелді, оның ішінде 1 кəсіпкер 583
мың теңге грант алды.
Бағдарламалар бойынша «Биз-

нестің жол картасы» бағдарламасы
бойынша Назгүл Ешпанова
кəсіпкерлігін дамыту мақсатында 2
млн 200 мың тг несие алды. «Еңбек»
бағдарламасы бойынша жеке кəсіпкер
Болат Сағатов 2,5 млн алып, 10 бас
ірі қара мал, Марат Ермағамбетов 3

БЕРЕКЕ ДАРЫҒАН ӨҢІР
УАҚЫТ АЛҒА ЖЫЛЖЫҒАН САЙЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРДІҢ ƏЛЕУМЕТТІК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫ ЖАҚСА-

РЫП, КӨШТЕН ҚАЛМАЙ ДАМЫП КЕЛЕДІ.СОНЫҢ ІШІНДЕ АУЫЛДЫҢ КЕЛБЕТІН ЖАҚСАРТУ, КӨРКЕЙТУ-КӨГАЛ-
ДАНДЫРУ ЖҰМЫСТАРЫНА ЕРЕКШЕ ДЕН ҚОЙЫЛҒАН.
ЭКОНОМИКАСЫ МЕН ƏЛЕУМЕТТІК ДАМУ ҚАРҚЫНЫ ЕСЕЛЕП АРТЫП, ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ АЖАРЛАНЫП

ӨСІП КЕЛЕ ЖАТҚАН ҚАРАТАЛ АУЫЛЫ АУДАННАН ШАЛҒАЙ ОРНАЛАСҚАН ІРГЕЛІ ЕЛДІ МЕКЕН. 1700-ДЕН АСА ТҰРҒЫ-
НЫ БАР ƏКІМШІЛІК ҚҰРЫЛЫМ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ƏЛЕУЕТІ ЖАҒЫНАН БАСЫМДЫҒЫ БАР АУЫЛДЫҚ ОКРУГ
ДЕСЕК, АРТЫҚ АЙТҚАНДЫҚ ЕМЕС. ЕҢ БАСТЫСЫ АУЫЛДА АУЫЗ СУ МƏСЕЛЕСІ ТОЛЫҚ ШЕШІЛІП, ЖОЛ-ҚҰРЫ-
ЛЫС ЖҰМЫСТАРЫ ҚАРҚЫН АЛДЫ. ТАБИҒИ ГАЗЫ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ.ШЫҒАНАҚ БЕРСИЕВ ОКРУГІ ҚҰРА-
МЫНДА ҮШ ЕЛДІ МЕКЕН БАР. ҚАРАТАЛ, ҚАРАСУ ЖƏНЕ ҚҰМЖАРҒАН АУЫЛДАРЫ. ОРТАЛЫҒЫ – ҚАРАТАЛ АУЫЛЫ.

Əлеуметтің əлеуеті артып келеді
Қаратал ауылында сəн беріп тұрған

сəулетті ғимараттар жетерлік. 1967
жылы құрылған «Балбөбек» бөбек-
жай- бақшасында қазіргі таңда 60 бала
тəрбиеленуде. Балабақшада 9 педа-
гог тəрбиеші, 16 кіші қызметкер қыз-
мет жасауда. Оның 3-і жоғары білімді,
6- арнаулы орта.

млн 1 мың тг, 10 бас ірі қара алды.
«Мал өсірсең қой өсір, табысы оның
көл-көсір» деген сөзді ұстанып Ерік
Елеуов 1 млн тг несие алып, 20 бас
қой алды. Бастысы ауыл тұрғындары
бірлігі мен қарымды тірлігі арқасында
көсегесін көгертіп отыр.
Ауыл əкімі Əділбек Ізбасов ең өзекті

деген жол мəселесіне тоқталып өтті.
-Ауылда «Ауыл ел бесігі» жобасы

шеңберінде жұмыстар атқарылып жа-
тыр. Жалпы құны 87,7 миллион тең-
геге  Сүлеймен əулие жəне Ш.Берси-
ев көшелеріне асфальт төселді. Биыл
ауыл ішіндегі 3 көшеге, Ө.Бақаев,
И.Қарағұлов, Тəуелсіздік көшелеріне
асфальт төсеу жұмыстары жүргізіледі.
Алдыңғы жылы округ орталығы

Қаратал селосына көгілдір отын
құбыры қосылды. Елді мекендегі
тұрғын үйлердің 80 пайызы көгілдір
отынмен қамтамасыз етіліп, ауыл
тұрғындарының 100 пайызы үйлеріне
ауыз су құбыры тартылған.  Ауылдық

округ бойынша Қаратал, Құмжарған
ауылдары да 100% орталықтандыры-
лған ауыз сумен қамтылған. Көше-
лерді жарықтандыру бойынша 20
жарық шамы орнатылған. Жарықтан-
дыру жұмыстарын алдағы уақытта əлі
де жандандыруды көздеп отыр.
Əрбір азамат өзінің туған жеріне

көмек көрсетіп, өңірін көркейтуге ат
салысуы керектігі «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» мақаласында айты-
лған болатын. Туған жерді қадірлеу,
құрметтеу бастамасымен «Туған жер-
ге тағзым» акциясы аясында ауылда
демеушілікпен атқарылған игі шара-
лар сəтті жүзеге асуда. Оның қатарын-
да Ш.Берсиев атындағы орта мектеб-
іне 1984 жылғы түлектер 12 үздік
оқушыға барлығы 360 000тг бір жолғы
стипендия берілген. 1964 жылғы туы-
лған азаматтар мен азаматшалар 80
000тг көлемінде теннис ойын үстелін
сыйға тартқан.

Ауылда білімнің қара шаңырағы
Ш.Берсиев атындағы орта мектебінде
замана көшінен қалмайтын алымды
да, қарымды оқушы тəрбиелеу  үшін
50 педагог аянбай еңбек етуде, оның
ішінде жоғары білімді  - 37 мұғалім,
10 мұғалім арнаулы орта білімді. 42
кіші қызметкер,2 интернат тəрбиешісі,
2 медбике жұмыс жасайды.  Мектеп-

те 301оқушы білім алып жатыр.  Мек-
тептегі  білім сапасы-56%,   2022-2023
оқу жылына мемлекеттік қызмет бой-
ынша 1 сыныпқа 24 оқушы қабылда-
нып тұр. Ал, Берсиев ауылдық клубы
былтыр 400325 теңге көлемінде
жөндеуден өткен. Жалпы саны 1782
адамды құрайтын ауылда былтыр 27
бала дүние есігін ашқан.

АТАҚТЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ҮКІЛЕГЕН
ҚАСИЕТТІ ӨЛКЕ
Қаратал ауылы талай талантты

тұғырына қондырып, шынар биікке
шығарды. Бірлігі жарасқан халқының
қамы үшін аянбай еңбек еткен тарихи
тұлғаларды аялы алақанынан ұшыр-
ған Қаратал ауылы қасиетті өлке бо-
лып саналмақ.
Бұл өлкеден шыққан талай мықты-

ны тарихқа көз жүгіртпей-ақ білеміз.
Атақты диқан, əлем рекордшысы Шы-
ғанақ Берсиев, сазгерлігімен танымал,
Ойылдың гимніне айналған əйгілі «Ой-

ылым менің-ойдағы елім» əнінің авто-
ры  Жолдыбай Айтқұловтай даңқты-
лар дүниеге келген мекен.
Іргесінде бүкіл батыс өңіріне

мəшһүр Сүлеймендей əулие сынық-
шының мəңгілік дамыл тапқан мекені
мен түнек үйі бар.   Бабалар бейітін-
дегі жайқалып өскен саялы бəйтерек,
сынықшы əулиенің өзі жатқан кесене-
ден қақ жарып шыққан жиде талы
аруақ сыйлап,  рухына сыйынып, дер-
тіне дауа іздеп келген жандарға қазір-
де де  ой салып  шипа болуға септі
сенім беруде.

Қорыта айтқанда, ауылдың ажарла-
нуы - адал еңбектің, адал ниеттің
жемісі. Бұрынғы кезде ауыл тұрғында-
ры бауыр басқан туған жерін тастап
үдере көшсе, бүгінде бар қиындық
біржола артта қалғандай сезілді. Сөз
соңында, Ойыл ауданының əлеуетті
ауылы саналатын Қаратал ауылдық
округінде ауыз толтырып айтар тірлік
бар. Бастысы еліміздің өркендеуіне
ынтымағы жарасқан қараталдықтар-
дың титімдей де болса пайдасын тиг-
ізуде.

   Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл-Қаратал-Ойыл.

1.Мамыр айында БЖЗҚ сайтын-
дағы жеке кабинетімде менің еріктіз
ейнетақы шотыма ҚДКБҚ-дан
белгілі бір соманың түскенін
көрдім. Осыны түсіндіріп жібере
аласыз ба?
Биыл мамырайында Қазақстанның

депозиттерге кепілдік беру қоры
(ҚДКБҚ) «Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінде орнала-
стырылған депозиттерге міндетті
кепілдік беру туралы» Қазақстан Рес-
публикасының Заңына сəйкес,
мəжбүрлеп таратылған жəне (немесе)
депозиттерге міндетті кепілдік беру
жүйесіне қатысушы, барлық банктік
операциялар жүргізу лицензиясынан
айырылған8 банктің («Валют-Транзит
Банк» АҚ, «Қазинвестбанк» АҚ, «Delta
Bank» АҚ, «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ,
«Qazaq Banki» АҚ, «Астана Банкі» АҚ,
«Tengri Bank» АҚ мен «AsiaCredit Bank
(АзияКредит Банк)» АҚ) салымшыла-
рына кепілдік берілген өтеуі талап ет-
ілмеген соманы БЖЗҚ-ға аударды.
Бұл қаражат БЖЗҚ-дағы ерікті зейне-
тақы жарналарын (ЕЗЖ) есепке алу
үшін қолданыстағы немесе жаңадан
ашылған жеке зейнетақы шоттарына
есептелді.
Бəлкім, Сіз аталған банктердің

бірінің салымшысы болған шығарсыз,
мұндай жағдайда ЕЗЖ есепке алу
үшін жеке зейнетақы шотына (ЖЗШ)
кепілдік берілген өтеудің талап етіл-
меген сомасы басқа зейнетақы актив-
тері сияқты тəртіппен инвестицияла-
натын болады.
Сұраным жібергеніңізге рахмет!
2.Кəсіпкер, əрі жұмыс беруші ре-

тінде мен қызметкерлердің басқа
жұмысқа  ауысуларына байланыс-
тызейнетақы жарналарын есептеп,
аудару кезінде жұмыскерлердің
бүкіл тізімін қайтадан жиі жаңартып
отыруға мəжбүрмін. Мұны қалай
жеңілдетуге болады?
Дəл осы мақсатта, яғни жұмыс бе-

рушілерге қызметкерлердің зейнетақы
аударымдарын жеңілдетіп, оңтайлан-
дыру, сондай-ақ, зейнетақы қызмет-
терін ұсынуды жақсарту үшін БЖЗҚ
биыл наурыз айында өзсайтында
«Заңды тұлғаның кабинеті» жаңа жо-
басын іске қосты.
Жаңа жобақызметкерлердің зейне-

тақы жарналарын аударуы тиіс салық
агенттері болып табылатын жұмыс бе-
рушілерге арналған. «Заңды тұлғаның
кабинеті» міндетті зейнетақы, міндетті
кəсіптік зейнетақы жəне ерікті зейне-
тақы жарналарын төлеу бойынша
төлем тапсырмаларын қалыптасты-
руға, редакциялауға жəне баспаға
жіберуге мүмкіндік береді.

«Заңды тұлғаның кабинеті» аясын-
да БЖЗҚ-ға төлемдерді жіберуі қажет
қызметкерлердің тізімін көріп, оны ре-
дакциялауға ыңғайлы мүмкіндік бері-
лген. Бұдан басқа, төлемдер тарихын-
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да бұрын қалыптастырылған төлем
тапсырмалары бойынша барлық де-
ректерді қарауға болады.
Жаңа қызметке қолжетімділік Қазақ-

стан Республикасының Ұлттық куə-
ландырушы орталығы беретін заңды
тұлғаларға арналған электрондық
цифрлық қолтаңба болған кезде ғана
қол қою құқығы бар бірінші басшыға
немесе қаржылық құжаттарға қол қою
құқығы бар тұлғаға беріледі, яғни бар-
лық деректер жақсы қорғалған!
Кəсібіңіздің тасы өрге домалай

берсін!
3.Марқұм əкемнің шотынан 7 мил-

лион теңге маған мұраға қалды. Бұл
ақшаны зейнетке шыққанда есеп-
телген инвестициялық табыспен
бірге пайдалану үшін БЖЗҚ-дағы
МЗЖ шотыма сала аламын ба?
Міндетті зейнетақы жарналары

(МЗЖ) – агенттер (жұмыс берушілер,
жеке кəсіпкерлер, жеке тəжірибемен
айналысатын адамдар) міндетті түрде
төлеуі тиіс ақша. МЗЖ есептеу ныса-
ны қызметкердің ай сайынғы табысы
болып табылады. Ал мұраға қалдыры-
лған зейнетақы жинақтары жұмыс-
кердің табысы емес. Осыған байланы-
сты мұраға қалдырылған ақшаны
МЗЖ-ны есепке алу үшін өзіңіздің
жеке зейнетақы шотыңызға (ЖЗШ)са-
ла алмайсыз.
Алайда, бұл қаражатты ерікті зей-

нетақы жарналары (ЕЗЖ) түрінде ба-
сқа ЖЗШ-ға аударуға мүмкіндігіңіз бар.
Осы соманы жеке тұлғалар өз пайда-
сына жəне өз бастамасы бойынша
төлей алады.
Осылайша, сіз мұраға алған ақша-

ны БЖЗҚ-ға ЕЗЖ ретінде ғана аудара
аласыз.
Сізге ЕЗЖ шотын ашудың қажеті

жоқ, өйткені бұл қызмет ЕЗЖ аудару
кезінде жеке тұлғаның өз пайдасына
немесе үшінші тұлғаның пайдасына
БЖЗҚ-ға келіп түскен алғашқы жарна-
ның негізінде жүзеге асырылады. Əрі
салымшы (алушы) алғашқы жарна
түскен күннен бастап ЕЗЖ есебінен
зейнетақымен қамсыздандыру туралы
шартқа қосылған болып есептеледі.

4.Мен Украина азаматымын, өз
елімдегі соңғы жағдайларға байла-
нысты Қазақстанға көшіп келіп,
осында тұруға ықтиярхат алдым.
Енді осы жерде жұмысқа шықпақ
ойым бар. Зейнетақы аударымда-
рын қайда жəне қалай жасасам бо-
лады?
Қазақстандық зейнетақы заңнама-

сы, дəлірек айтқанда ҚР «Қазақстан
Республикасында зейнетақымен қам-
сыздандыру туралы» Заңында, егер
заңдарда жəне халықаралық шарттар-
да өзгеше көзделмесе, Қазақстан
аумағында тұрақты тұратын шетелді-
ктер мен азаматтығы жоқ адамдар ел
азаматтарымен зейнетақымен қам-
сыздандыру құқығын тең дəрежеде

пайдаланады деп көзделген.
Қазақстан Республикасының аума-

ғында тұрақты тұратын шетелдіктер
мен азаматтығы жоқ адамдардың
жеке басын куəландыратын құжаты
(шетелдіктер үшін – шетелдіктің
Қазақстан Республикасында тұруға
ықтиярхаты, азаматтығы жоқ адам-
дар үшін – азаматтығы жоқ адамның
куəлігі) болған кезде Қазақстан Рес-
публикасында зейнетақымен қамсыз-
дандырылуға құқығы бар.

2019 жылдың басынан бастап аген-
ттер (жұмыс берушілер) БЖЗҚ-ға
ұсынатын жеке тұлғалардың тізімдері
негізінде міндетті зейнетақы жарна-
ларын (МЗЖ) есепке алу үшін БЖЗҚ-
да жеке зейнетақы шоты (ЖЗШ) ав-
томатты түрде ашылады. Бұл тізімде
Қазақстанда тұруға рұқсат алған
адамдар да бар. Аталған жарна
Қазақстан Республикасының Үкіметі
белгілеген тəртіппен МЗЖ аудару ке-
зінде əрбір қызметкердің пайдасына
төленетін табыстың 10% мөлшерін-
де аударылады. Жеке тұлғаның біздің
елде тұруға ықтиярхаты бар-жоғын
тексеру үшін оның дербес деректері
Жеке тұлғалардың мемлекеттік де-
ректер базасымен салыстырылады.
БЖЗҚ-да жеке тұлғада МЗЖ есеп-

ке алу үшін ашылған ЖЗШ болмаған
жағдайда, «Азаматтарға арналған
үкімет» Мемлекеттік корпорациясы»
КЕАҚ-тан келіп түскен МЗЖ бастапқы
сомасының негізінде ЖЗШ ашылады.
Бұл жарнаны агент БЖЗҚ-ға жеке
тұлғаның электрондық төлем тапсыр-
масында көрсетілген деректемелер-
іне аударады. Осыған байланысты
БЖЗҚ-да МЗЖ есепке алу үшін ЖЗШ
ашу үшін қандай да бір өтініш беру
талап етілмейді.

5.Мен зейнет жасына жеткенімде
жəне ай сайынғы зейнетақы төлем-
дері тағайындалғаннан кейін менің
жинақтарымды инвестициялау жа-
лғастырыла бере ме, соны білсем
деп едім?
Сіздің жеке зейнетақы шотыңызға

келіп түскен барлық ақша, оның
ішінде МЗЖ, МКЗЖ, ЕЗЖ, сондай-ақ,
сіз зейнет жасына толғаннан кейін
оларға есептелген инвестициялық
табыс, өсімпұл жəне өзге де түсімдер
бұрынғысынша зейнетақы актив-
терінің бөлігі болып табылады жəне
ҚР«Қазақстан Республикасында зей-
нетақымен қамсыздандыру туралы»
Заңына сəйкес, ҚР Ұлттық Банкі та-
рапынан инвестициялана беретін
болады.
БЖЗҚ зейнетақы активтерін инве-

стициялық басқару жəне олар орна-
ластырылған қаржы құралдары тура-
лы толық ақпаратты enpf.kzресми
сайтындағы«Көрсеткіштер/инвести-
циялық қызмет» бөлімінен ай сайын
көре аласыздар.

1.В мае на мой добровольный
пенсионный счет поступила неко-
торая сумма, в выписке написано,
что из КФГД. Можете пояснить?
В мае текущего года Казахстанским

Фондом Гарантирования Депозитов
(КФГД) в соответствии сЗаконом Рес-
публики Казахстан «Об обязательном
гарантировании депозитов, разме-
щенных в банках второго уровня Рес-
публики Казахстан» в ЕНПФ были пе-
речислены невостребованные суммы
гарантийного возмещения депозито-
ров 8 принудительно ликвидируемых
банков и (или) банков-участников си-
стемы обязательного гарантирования
депозитов, лишенных лицензии на
проведение всех банковских опера-
ций (АО «Валют-Транзит Банк», АО
«Казинвестбанк», АО «DeltaBank»,
АО «Эксимбанк Казахстан», АО
«QazaqBanki», АО «Банк Астаны»,
АО «TengriBank» и АО
«AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)»,
которые были зачислены ЕНПФ на
действующие либо вновь открытые
индивидуальные пенсионные счета
для учета добровольных пенсионных
взносов (ДПВ).
Возможно, Вы являлись депозито-

ром одного из перечисленных банков,
в таком случае отметим, что зачис-
ленные на индивидуальный пенсион-
ный счет (ИПС) для учета ДПВ нево-
стребованные суммы гарантийного
возмещения будут инвестироваться в
таком же порядке, как и другие пен-
сионные активы.
Благодарим за обращение!
2.Как бизнесмен и работодатель

я сталкиваюсь с тем, чтов связи с
текучкой кадров приходится часто
обновлять весь списоксотрудни-
ков при начислении ипереводе
пенсионных отчислений. Как это-
го можно избежать?
Именно с такой целью - облегчить

и упростить работодателю перевод
пенсионных отчислений сотрудников,
а такжев целяхулучшения предостав-
ления пенсионных услуг, ЕНПФв мар-
те текущего года на своем сайте за-
пустил новый проект «Кабинет юри-
дического лица».
Новый сервис предназначен для

работодателей, являющихся налого-
выми агентами, в обязанности кото-
рых входит перечисление пенсион-
ных взносов работников. Он позволя-
ет формировать, редактировать и от-
правлять на печать платежные пору-
чения по оплате обязательных пен-
сионных, обязательных профессио-
нальных пенсионных и добровольных
пенсионных взносов.
Очень удобно, что в рамках «Каби-

нета юридического лица» можно уви-
деть список работников, по которым
необходимо направить платежи в
ЕНПФ, с возможностью редактирова-
ния (удаления и добавления работ-
ников). Кроме того, сервис позволя-

ет просмотреть в истории платежей
все данные по ранее сформирован-
ным платежным поручениям.
Доступ к услуге предоставлен пер-

вому руководителю, имеющему пра-
во подписи или лицу, наделенному
правом подписи финансовых доку-
ментов только при наличии электрон-
ной цифровой подписи для юриди-
ческих лиц, выданной Национальным
удостоверяющим центром Республи-
ки Казахстан, то есть все данные хо-
рошо защищены!
Желаем процветания Вашему биз-

несу!
3.Мне по наследству со счета

умершего отца досталась сумма в
7 миллионов тенге. Могу ли я эти
деньги внести на свой счет ОПВ в
ЕНПФ, чтобы использовать их на
пенсии вместе с начисленным на
них инвестиционным доходом?
Обязательные пенсионные взносы

(ОПВ) – деньги, которые подлежат в
обязательном порядке уплате аген-
тами (работодателями, индивидуаль-
ными предпринимателями, лицами,
занимающимися частной практикой).
Объектом исчисления ОПВ является
ежемесячный доход работника. Унас-
ледованные пенсионные накопления
не являются доходом работника. В
связи с чем Вы не можете внести
унаследованные деньги на свой ин-
дивидуальный пенсионный счет (ИП-
С)для учета ОПВ.
Однако, у Вас есть возможность

внести эту сумму на другой ИПС в
виде добровольных пенсионных
взносов(ДПВ), которые могут уплачи-
ваться физическими лицами в свою
пользу и по своей инициативе.
Таким образом, внести в ЕНПФ

сумму денег, полученную Вами в на-
следство, можно только в качестве
ДПВ.
Открывать счет ДПВ Вам не нуж-

но, так как эта функция осуществля-
ется на основании поступившего в
ЕНПФ первичного взноса от физичес-
кого лица в свою пользу или в пользу
третьего лица при перечислении ДПВ
и вкладчик (получатель) считается
присоединившимся к договору о пен-
сионном обеспечении за счет ДПВ со
дня поступления суммы первой сум-
мы.

4.В связи с событиями в Украи-
не, я, гражданин этой страны,при-
ехал в РК и получил здесь вид на
жительство. Собираюсь тут найти
работу. Куда и как я могу делать
пенсионные отчисления?
Казахстанское пенсионное законо-

дательство, а точнее Закон Респуб-
лики Казахстан «О пенсионном обес-
печении в Республике Казахстан»
предусматривает, что иностранцы и
лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории Казах-
стана, пользуются правом на пенси-
онное обеспечение наравне с граж-

данами страны, если иное не предус-
мотрено законами и международны-
ми договорами.
Иностранцы и лица без граждан-

ства, постоянно проживающие на тер-
ритории Республики Казахстан, при
наличии документа, удостоверяюще-
го личность (для иностранца – это вид
на жительство (ВНЖ) иностранца в
Республике Казахстан, для лица без
гражданства – удостоверение лица
без гражданства), имеют право на
пенсионное обеспечение в Республи-
ке Казахстан.
С начала 2019 года открытие инди-

видуального пенсионного счета (ИПС)
в ЕНПФ для учета обязательных пен-
сионных взносов (ОПВ), уплачивае-
мых в пользу каждого работника в
размере 10% от получаемого дохода,
осуществляется в автоматическом
режиме на основании списков физи-
ческих лиц, представляемых агента-
ми (работодателями) в ЕНПФ при пе-
речислении ОПВ в порядке, опреде-
ляемом Правительством Республики
Казахстан, в том числе и лиц, полу-
чивших здесь вид на жительство.Дан-
ные физического лица сверяются с
Государственной базой данных физи-
ческих лиц на предмет наличия ВНЖ.
В случае отсутствия у физического

лица в ЕНПФ открытого ИПС для уче-
та ОПВ, последний открывается на
основании поступившей из НАО «Го-
сударственная корпорация «Прави-
тельство для граждан» первичной
суммы ОПВ, перечисленной агентом
в ЕНПФ, на реквизиты физического
лица, указанные в электронном пла-
тежном поручении. В связи с этим,
подача Вами какого – либо заявления
для открытия ИПС для учета ОПВ в
ЕНПФ не требуется.

5.Хотел бы спросить, после дос-
тижения мною пенсионного возра-
ста и назначения ежемесячных пен-
сионных выплат мои накопления
продолжат инвестироваться?
Совершенно верно, все деньги, по-

ступившие на Ваш индивидуальный
пенсионный счет, в том числе ОПВ,
ОППВ, ДПВ, а также начисленный на
них инвестиционный доход, пеня и
иные поступления, после достижения
Вами пенсионного возраста, по-пре-
жнему являются частью пенсионных
активов и будут инвестироваться На-
циональным банком РК в соответ-
ствии с Законом Республики Казах-
стан «О пенсионном обеспечении в
Республике Казахстан».
Более подробную информацию по

инвестиционному управлению пенси-
онными активами ЕНПФ и о финан-
совых инструментах, в которые они
размещены можно посмотреть на
официальном сайте enpf.kz в разде-
ле «Показатели/Инвестиционная де-
ятельность» на ежемесячной основе.

5 ВОПРОС

Мақалалар топтамасы Ш.Берсиев атындағы селолық округ əкімдігімен бірлесе дайындалды.


