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Өткен жұма күні аудан орталығындағы спорт
мектебінде әмбебап жекпе-жектен 5 дүркін әлем
чемпи-оны Райса Байлиевамен кездесу өтті. Бұл
шараға оның ізбасары әмбебап жекпе-жектен әлем
чемпио-натының қола жүлдегері Бектемір
Жантасов та келді. Кездесу барысында Ойыл
жастары Ақтөбе қаласының 150 жылдық
мерекесіне орай «Нұр Отан» партиясының
қолдауымен ұйымдастырылып отырған флешмоб
челленджді Хромтау ауданынан қабылдап, Ақтөбе
қаласы Алматы ауданының №11 мектебіне
жолдады. Сонымен қатар жас-өспірімдер арасында
қашықтыққа жүгіруден жарыс ұйымдастырылып,
мәре сызығын алғашқы кесіп өткендерге жүлделері
табысталды. Райса Байлиева спорт мектебінің
тәрбиленушілерімен кездесіп, оларға қолтаңба
беріп, «Чемпион болыңдар!» - деген ізгі тілегін де

жаудырды.
Аталған іс-шара аудандық мәдениет үйінде

Райса Байлиева мен оның шәкірті Бектемір
Жантасовтың жастармен ашық әңгімелесуімен
жалғасын тапты. Ашық әңгіме барысында мектеп
оқушылар әлем чемпионын сұрақтың астына алды,
барша жасөспірімнің ойындағы басты сауал, әйел
затының осынша қиын спорт түрін таңдауына не
себеп болғандығы болса, кейбірі отбасының неге
қарсы болмағандығына, қалай қорықпай нәп-нәзік
үрімдей қызын кілем үстіне жекпе-жекке шығар-
ғандығына таңданып жатты. Әрине, қазақ сөзден
тосылған ба әлем чемпионының бар сұраққа берер
жауабы дайын тұрды. Барша спорт-шыларға ең
бастысы денсаулық керек екенін, ал жеңіс
тынымсыз еңбекпен, шелектеп төгілген термен
келетінін тілге тиек етті. Қай кезде болмасын

Тәуелсіздіктің 20 жылдығы
атындағы мәдениет және демалыс
орталығының ұйымдастыруымен
биылғы тұңғыш Президентіміз жария-
лаған Жастар жылына орай аудан-
дық абаттандыру жұмыстарына
үлес қосу, жастарды адамгершілік,
еңбек сүйгіштік қасиеттерге баули
отырып, құстарға жанашырлық
таныту, қоршаған ортаны қорғауға
тәрбиелеу мақсатында «Ұяшықтар»
әлеуметтік бастамасы қолға алынған
болатын. Бұл бастама барысында
мектеп оқушылары мен балабақша
тәрбиеленушілері ата-аналарымен
бірлесе отырып құстарға жайлы
ұяшықтар жасады.
Құстар ұяны өздеріне қауіп

төндіретін жануарлардан, сонымен
қатар қолайсыз ауа райынан қорғану
үшін салады. Ұяны өз дене
бітімдеріне, басып шығаратын бала-
пандарына қарай жасайды. Кейбір
құстар ұяны балшықтан илеп тұрғыз-
са, кейбірі ағаш бұталарынан құрас-
тырады. Ал тіпті бірі ағаш қуыстарын-
да ұя қылып орнығып алады. Құстар-
дың мекен ететін жерлеріне байлан-
ысты ұялардың биіктігі де әртүрлі
болады. Үкілер биік ағаштың қуысын
паналаса, қырғауылдар керісінше ұя
салуға жерді қолайлы деп есептейді.
Ал үйректер болса, ұяларын ағашқа
да емес, жерге де емес су бетіне
салады. Адамға үйір, бауырмал
қарлығаш ұясын үй маңына орна-
тады. Мұны адамдар жақсылыққа

балап жатады. Бала күнімізде күн
жылына салысымен, құс келгенше
бір-бір ұя жасап ағашқа орнатқанша
асығушы едік.
Ұя жасап тақтайдан,
Талға апарып байладым.
Жыл құсының шаттанған,
Күттім қашан сайрауын- деп

орнатқан ұяға қашан құс келіп
қонатынын, оның қашан балапан
басып шығаратынын тосатынымыз
тағы бар. Ал қазір осы үрдіс әлі
жалғасын табуда ма? Әлде қазіргі
балалар құсқа ұя не үшін керектігінен
де бейхабар ма? Міне осы көктем
кереметін қайта жолға қою, жаңғыр-
ту мақсатында аудан орталығында
тағы бір бастама қолға алынған
болатын. Осы бастаманың қорытын-
дысы бойынша жуырда сапалы, әрі
сәнді жасалған ұяшықтардың иелері
жүлделі орындарға және ынталан-
дыру сыйлықтарына ие болды. Ал
әлеуметтік желіден ең көп дауыс
жинаған қатысушы ерекше аталып
өтіліп арнайы сертификат және
бағалы сыйлық еншіледі. Басқа да
барлық қатысушылар сертификат-
тармен марапатталды. Бұл шара
жасалған ұяшықтарды балалардың
және олардың ата-аналарының
қатысуымен құстарға қамқорлық
жасау мақсатында Жолмырзаев
көшесіндегі ағаштарға орнатумен
жалғасын тапты.

Салтанат АМАНҒАЛИҚЫЗЫ,
Ойыл селосы.

ЧЕМПИОНМЕН ЖАСТАРДЫҢ КЕЗДЕСУІ - АШЫҚ ӘҢГІМЕМЕН ЖАЛҒАСТЫ

Партияның сейсенбі күні өткен
кезектен тыс ХІХ съездің күн
тәртібіне сәйкес Қазақстан
Республикасының Президенті
сайлауына «Nur Otan» партиясының
атынан үміткер ұсыну жөніндегі
мәселе қаралды. Партияластарының
алдында сөйлеген сөзінде Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев ауыр дағдарыс
жағдайында басталған тәуелсіз
Қазақстанды қалыптастыру жолы
оңай болмағанын еске салды.

– Экономиканың жаппай күйреуі
халықтың басым көпшілігін күйз-
еліске ұшыратты. Көптеген сарап-
шылар этносаралық шиеленістер
мен қақтығыстар болады деп
болжам жасады. Бірақ, біз өзіміздің
егемен елімізде бейбітшілік пен
келісім жағдайында өмір сүруге
лайықты екенімізді бүкіл әлемге
дәлелдедік. Менің «алдымен экон-
омика, сосын саясат» деген негізгі
қағидатым дұрыстығын дәлелдеді,
– деді «Nur Otan» партиясының
Төрағасы.
Қазақстанның Тұңғыш Президенті

дұрыс жүргізілген саясаттың арқас-
ында еліміздің посткеңестік кеңіс-
тіктегі қарқынды дамып келе жатқан
мемлекетке айналғанын айтты.

«Nur Otan» партиясының Төрағасы
жолдардың құрылысы мен қайта
жөнделуінің зор нәтижелерін атап
өтіп, Тәуелсіздік жылдарындағы
қазақстандықтардың табысының
өсіміне тоқталды.

– Біз үшін ең қиын болған жыл-
дарда мен мыңдаған жас қазақстан-
дықтарды әлемнің үздік универ-

ситеттеріне жібердім. Бүгінде
озық білім беру жүйесін Қазақстанда
қалыптастырамыз. Оның өзегі
Назарбаев зияткерлік мектептері
мен Назарбаев Университеті
болмақ, – деді Елбасы.
Нұрсұлтан Назарбаев денсаулық

сақтау ісі мен мәдениет сала-
сындағы жетістіктерге де тоқталды.

– Маған өз халқыммен бірге
тәуелсіз Қазақстанды құру мәрте-
бесі бұйырғанын мақтан тұтамын.
Қиын заманға қарамастан халқым
менің бастамаларыма әрдайым
қолдау көрсетті. Соның арқасында
біз барлық нәтижелерге қол жет-
кіздік. Мен еліміздің халқына риза-
шылығымды білдіремін, – деді
Қазақстанның Тұңғыш Президенті.
Сонымен қатар, «Nur Otan» партия-

сының Төрағасы Қазақстанның одан
әрі табысты дамуын біздің бағдар-
ымыздың сабақтастығы ғана қам-
тамасыз ететінін айтты.

– Төртінші өнеркәсіптік рев-
олюция талаптарына сәйкес елі-
мізді технологиялық және инфра-
құрылымдық тұрғыдан дамытудың
жаңа кезеңіне қадам бастық.
Цифрландыру және инновацияны
енгізу есебінен еңбек өнімділігі мен
экономиканың бәсекеге қабілет-
тілігі артты. Осы ауқымды жұмыс-
тардың бәрі бүкіл қазақстандық-
тардың әл-ауқатын арттыруға
бағытталған, – деді Елбасы.
Нұрсұлтан Назарбаев Консти-

туция бойынша өзіне бекітілген
өкілеттіліктерге сәйкес Отанымызды
өркендету үшін жұмыс істей бере-

НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ ТӨРАҒАЛЫҒЫМЕН
«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫНЫҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ХІХ СЪЕЗІ ӨТТІ

тінін айтты.
– Мен төраға болып қала беретін

Қазақстан халқы Ассамблеясы
аясында атқаратын жұмыс көп.
Қоғамдық келісім мен ұлтымыздың
бірлігін нығайту үшін ісімізді
жалғастыра береміз. Қауіпсіздік
Кеңесін басқара отырып, мен
өзімнің көпжылдық тәжірибемді ішкі
және сыртқы саясатты анықтай
отырып, елімізді дамытудың бір-
қатар негізгі мәселелерін шешуге
бағыттаймын. Мен бұрынғысынша
ең ірі «Nur Otan» саяси партия-
сының Төрағасы болып қала бе-
ремін, – деді Қазақстанның Тұңғыш
Президенті.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев

таңдап алған саяси және эконо-
микалық бағдар сабақтастығының
сақталуына партия кепіл болуға және
белгіленген міндеттердің бәрін жүзеге
асыруға тиіс екенін айтты.

– Жаңғырудың тиімділігін, соның
ішінде партияның «Бақытты от-
басы», «Құтты мекен», «Ауыл – Ел
бесігі» және «Халыққа көмек»
жобаларын жүзеге асыру аясында
әрбір қазақстандықтың сезінуіне
қол жеткізуіміз керек, – деді «Nur
Otan» партиясының Төрағасы.
Қазақстанның Тұңғыш Президенті

қазақстандықтардан өз атына
көптеген хат келіп жатқанын айтып,
қазақстандықтардың достығы мен
құқықтарының теңдігі өзгермейтініне
сенім білдірді.
Нұрсұлтан Назарбаев Қасым-

Жомарт Тоқаевты еліміздегі жоғары
лауазымға лайықты үміткер екенін

айтып, оның Отан алдындағы сіңірген
еңбегі мен жеткен жетістіктеріне
тоқталды.

– Қасым-Жомарт Тоқаев менімен
бірге тәуелсіздіктің алғашқы
жылдарынан бастап қызметтің
түрлі саласында жұмыс істеді. Ол
– ұзақ жылдар Сыртқы істер
министрлігіне жетекшілік етіп,
Қазақстанның сыртқы саясатын
бірге қалыптастыруға атсалысқан-
дардың бірі. Оның дипломатиялық
дәрежесі шетелде жоғары баға-
ланады. Қасым-Жомарт Тоқаевтың
БҰҰ Бас хатшысының орынбасары
болғанын және тәжірибелі мемле-
кет саясаткері екенін жақсы біл-
есіздер, – деді Қазақстанның Тұңғыш
Президенті.
Сондай-ақ, Елбасы республикалық

қоғамдық сайлау штабының жұм-
ысын үйлестіруді тапсырып, азамат-
тардың барлық санатымен жұмыс
жүргізудің қажеттілігіне назар
аударды.
Соңында Қазақстанның Тұңғыш

Президенті қазіргі жағдайда тұрақты
дамып, өсіп-өркендеу үшін халықтың
бірлігі бекем болуы және барша
қазақстандықтардың бірлесе күш-
жұмылдыруы қажет екенін атап өтті.

– Біз бұл кезеңді еш қиындықсыз
еңсеретінімізге сенімдімін. Біздің
мақсатымыз – халқымыздың әл-
ауқатын арттыру және елімізді
одан әрі ілгерілету. Мемлекетке
құрмет көрсету, азаматтардың
бір-бірін сыйлауы – тұрақтылық-
тың белгісі, – деді Нұрсұлтан
Назарбаев.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының Баспасөз қызметі

Ардақты ағайын!
Құрметті ойылдықтар!

Сіздерді 1 мамыр — Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесімен шын
жүректен құттықтаймын!
Бұл – ғасырлар бойы қазақтың кең байтақ даласын мекендеген ұлт пен

ұлыстардың ынтымағы мен бірлігін айшықтайтын айтулы мереке.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына

арнаған әрбір Жолдауында әрдайым елдегі бірлік пен татулыққа айрықша
маңыз беріп келеді.
Ел Президенті «Рухани жаңғыру» бағдарламасында ел азаматтарының

бәсекеге қабілеттілігі мен мемлекеттің әлемдегі озық елдер қатарынан көрінуі
үшін ең алдымен бірлік қажеттігі туралы баса айтып өтті.
Елдің бірлігі – біздің барша табыстарымыздың кілті. Тұрақты дамудың

қазақстандық моделі бүгінде бүкіл әлемге үлгі. Қазіргі таңда елімізде 130-ға
жуық, ал облысымызда 90-нан астам ұлт өкілдері ынтымақтаса еңбек етсе,
ауданымызда өзге ұлт өкілдерінен құралған «Достық» клубы бүгінде
ауданымыздың қоғамдық-саяси және мәдени өміріне белсенді атсалысып,
ауданымыздың әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі үлестерін қосуда.
Елбасы еліміздегі бірлік пен келісімді сақтауда Қазақстан халқы

Ассамблеясының қызметіне үлкен маңыз беріп, сенім артады. Себебі
тәуелсіздік жылдарында тарихи тағдыры ортақ түрлі ұлт өкілдері еліміздің
іргесін бірге қаласты. Демек, халқымыздың ұлтаралық және
конфессияаралық келісімі, өзара сыйластығы мемлекетіміздің өсіп-
өркендеуінің кепілі болып отыр.

Қымбатты жерлестер!
Халқымызда «Дамудың сыры – бірлікте, Табыстың сыры – тірлікте» деген

нақыл сөз бар.
Біздің барлығымыздың алдымызда ортақ мұрат – ел болып ұйысып, жұрт

болып жарасқан тәуелсіз Қазақстанның абырой-мәртебесін арттыру үшін
аянбай еңбек ету міндеті тұр.
Елбасы саясатын үнемі қолдап, ортақ мақсатқа жұмыла білетін

ойылдықтар бұл міндетті абыроймен атқаратындығына менің сенімім мол.
Баршаңызды айшықты мерекемен тағы да құттықтай отырып, әр

шаңыраққа ортаймас ырыс-несібе, баянды бақыт тілеймін. Еліміз аман,
жұртымыз тыныш, бауырымыз бүтін болсын, ағайын!
Мамырдың мамыражай шуағы әр шаңыраққа шаттық сыйласын!

Ойыл ауданының әкімі   Д.Сағыров

1 МАМЫР — ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ БІРЛІГІ
КҮНІНЕ ОРАЙ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ

САҒЫРОВ ДАСТАН ЖАРЫЛҚАСЫНҰЛЫНЫҢ
 АУДАН ЖҰРТШЫЛЫҒЫН ҚҰТТЫҚТАУЫ

ҰЯ ЖАСАП ҚҰСТАРҒА...

қиындық пен қуаныш қатар жүреді. Сол сәттерде
өзіне демеу беретін отбасы мен туған-туыстарына
алғысы шексіз екендігін жеткізді әлем чемпионы.
Отбасында, туған-туыстары арасында өзінен өзге
осы спорт түріне қызығушылар болмаған. Бұл
қасиет өзіне нағашы атасынан дарыса керек деп
топшылады. Жас ата-аналардың «Өз балаңызды
осы спорт түріне берер ме едіңіз?» - деген
сауалына жауап ретінде, бұл әмбебап жекпе-
жексіз де жүзу, жеңіл атлетика арқылы да баланың
шымыр әрі дені сау болып өсетіндігін ескертті.
Кездесу барысында Райса Байлиева бастысы
баланың чемпион болуы емес, дені сау болуы
екендігін бірнеше мәрте қайталады.

Салтанат КЕҢЕСАРЫ,
Ойыл селосы.

Газетіміздің келесі саны 4 мамыр,
сенбі күні жарыққа шығады.
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Назарларыңызға «Қазақстан - Ұлы Дала Елі» қосымшасын ұсынамыз.
Қосымша география, тарих, мәдениет, экономика, туризм және халықаралық
қатынастар сияқты кең ауқымды тақырыптарды қамтитын Қазақстанның
шынайы ықшам энциклопедиясы болып табылады. Жүздеген бірегей
фотосуреттер, бейнеклиптер, 3D нысандар, панорамалар, инфографиктер
мен интерактивті карталар және басқа да пайдалы ақпарат қазақ, орыс және
ағылшын тілдерінде ұсынылған.
Қосымша Қазақстанға туристік немесе іскерлік мақсатпен келуді

жоспарлайтын шет ел азаматтары үшін, сондай-ақ туристер, студенттер,
зерттеушілер, журналистер мен бизнесмендер үшін таптырмайтын құрал
болады. Қосымшаны AppStore, PlayMarket, Windows және веб-нұсқа арқылы
жүктеуге болады.
ҚАЗАҚСТАНДЫ ӘЛЕМГЕ ПАШ ЕТЕЙІК!

Представляем Вашему вниманию мобильное Приложение «Казахстан -
Страна Великой Степи», которое является настоящей цифровой
энциклопедией о Казахстане и охватывает широкий набор тем - от географии,
истории и культуры до экономики, туризма и международных отношений.
Содержит сотни уникальных фотографий, а также видеоролики, 3D-объекты,

панорамные туры, инфографики и интерактивные карты на казахском, русском
и английском языках.
Приложение станет незаменимым помощником для иностранных граждан,

собирающихся посетить Казахстан, а также для самого широкого круга людей
- туристов, студентов, исследователей, журналистов и представителей
деловых кругов.
Доступно в AppStore и PlayMarket, в формате Windows, а также в виде

веб-версии.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЗАХСТАН!

ҚОСЫМШАСЫ АРҚЫЛЫ ОТАНЫҢДЫ ӘЛЕМГЕ ЖАҚЫНДАТА БІЛ!

«ҚАЗАҚСТАН - ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ»
«КАЗАХСТАН - СТРАНА ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ КАЗАХСТАН С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Ойыл ауылы № 3     «22» сәуір 2019 жыл

Ойыл ауылдық округі әкімінің
сайлауын тағайындау туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардардағы № 148

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару туралы» Заңының 36 бабының 2 тармағына және 36-1 бабының
10 тармағына сәйкес Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Ойыл  ауылдық округі әкімінің сайлауы 2019 жылғы 22 мамырға

тағайындалсын.
2. Ауылдық округінің әкімдігіне кандидаттарды ұсыну 2019 жылғы 23-27

сәуір аралығында жүргізілсін.
3. Ауылдық округінің әкімдігіне кандидаттарды тіркеу 2019 жылғы 27

сәуір-7 мамыр аралығында жүргізілсін.
4.Ауылдық округінің әкімдігіне сайлауына дайындық және өткізу бойынша

негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары бекітілсін.
5.Осы қаулы Ойыл ауданының әкіміне және Ойыл аудандық

мәслихатының хатшысына жолдансын.
6. Осы қаулы аудандық «Ойыл» газетінде жариялансын.
Аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы Б.Бисекенов
Аудандық сайлау
комиссиясының хатшысы Б.Бақтыгереев

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2001 ЖЫЛҒЫ
23 ҚАҢТАРДАРДАҒЫ № 148 «ҚАЗАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ
ЖӘНЕ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ТУРАЛЫ» ЗАҢЫНЫҢ 36 БАБЫНЫҢ
2 ТАРМАҒЫНА ЖӘНЕ 36-1 БАБЫНЫҢ 10 ТАРМАҒЫНА СӘЙКЕС

2019 ЖЫЛДЫҢ 22  МАМЫРЫНА ТАҒАЙЫНДАЛҒАН ОЙЫЛ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІН САЙЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АУДАНДЫҚ
АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ

ОРНАЛАСҚАН ОРНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

Ойыл селосы, Көкжар көшесі № 69 үй.
«Ойыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің ғимараты,

тел.2-16-10
Бисекенов Берік Төлеуұлы – комиссия төрағасы
Қартбаев Серік Сағынұлы – төрағаның орынбасары
Бақтыгереев Болат – комиссия хатшысы
комиссия мүшелері:
Жантекова Мөлдір Үмбетқызы
Кенжебеков Нұрсұлтан Бисембайұлы
Назаров Әлішер Жүсіпқалиұлы
Сәттібаев Қонақбай Кәримоллаұлы

Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясының
2019 жылғы 22 сәуірдегі №3 қаулысымен бекітілген

2019 жылдың 22 мамырына тағайындалған Ойыл ауылдық округі
әкімінің сайлауын әзірлеу мен өткізу жөніндегі
негізгі іс-шаралардың Күнтізбелік жоспары

1.Тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік тұрғындарының назарына жергілікті
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сайлау күні туралы хабарды жеткізу.
Аумақтық сайлау комиссиясы
2018 жылғы 22 сәуір
(36-1-бап 3 тармағы)
2.Бұқаралық ақпарат құралдарында тиісті аумақтық сайлау

комиссиясының құрамын жариялау.
Аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін 10 күннен кешіктірілмей
2019 жылғы 2 мамырдан кешіктірмей
( 36-1-бап  2 тармағы 1, 7 тармақшалар)
3.Әкімдікке кандидаттарды балама негізде аумақтық сайлау

комиссиясына тиісті әкімнің ұсынымы мен кандидаттардың тиісті әкімшілік-
аумақтық бірліктің аумағында әкімдікке кандидаттар ретінде дауысқа түсуге
келісетіндігі туралы өтініштерді беруі арқылы ұсыну.
Аудан әкімі.
Сайлау күнінен бұрын 30 күн бұрын – 2019 жылғы 22 сәуірде басталады

және сайлау күніне 25 күн қалғанда 2019 жылдың 27 сәуірде аяқталады
(36-1-бап 3 тармағы)
4.Таңдаушылардың  тізімдерін жасау және оларды дауыс беруге арналған

пунктке ілу.
Аумақтық сайлау комиссиясы  тиісті мәслихат  хатшысының  ұсынуы

бойынша
Дауыс беру күніне 7 күн қалғанда-2019 жылғы 15 мамырға
(36-1-бап 10 тармағы)
5. Әкімдікке кандидаттың Қазақстан Республикасы Конституциясының

33-бабы 3-тармағында және Қазақстан Республикасының аудандық маңызы
бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін
кенттері мен ауылдары әкімдерінің сайлауын өткізу ережесінде қойылатын
талаптарға сәйкестігін анықтау, тиісті хаттама жасау.
Аумақтық сайлау комиссиясы.
Үш күннің ішінде
(36-1-бап 3 тармағы)
6. Тұрғылықты жері бойынша салық органдарына 2019 жылғы 1 сәуірге

табысы мен мүлкі туралы декларация тапсыру.
Кандидат және оның зайыбы (жұбайы).
Кандидат тіркелгенге дейін.
(36-1-бап 3 тармағы)
7. Кандидаттарды тіркеу және тиісті куәлік тапсыру
Аумақтық сайлау комиссиясы
Барлық қажетті құжаттар алынғаннан кейін басталады және дауыс

беретін күнге 15 күн қалғанда – 2019 жылғы 7 мамырда  аяқталады.
(36-1-бап 4, 6  тармақтары)
8. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге тәсілмен

кандидаттардың тіркелгені туралы хабарлау.
Аумақтық сайлау комиссиясы.
Кандидаттар тіркелгеннен кейін 7-ші күннен кешіктірілмей.
(36-1-бап 5- тармағы 1) тармақшасы)
9. Қандидаттардың сенім білдірілген адамдарын тіркеу және оларға тиісті

куәліктер беру.
Аумақтық сайлау комиссиясы.
Сенім білдірілген адамдардың тізімдерін тіркеу үшін берген сәттен

бастап.
(36-1-бап 7- тармағы 2) тармақшасы)
10. Кандидаттарға таңдаушылармен кездесулері үшін шарт негізінде үй-

жайлар беру.
Кандидаттардың бөлінген үй-жайда таңдаушылармен кездесу кестесін

жасау және оны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.
Жергілікті атқарушы органдар және жергілікті өзін-өзі басқару

органдары.
Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы.
(36-1-бап 8- тармағы)
11. Сайлау алдындағы үгіт жүргізу.
Кандидаттарды тіркеу аяқталған күннен 2019 жылғы 7 мамырдан 21

мамыр күнгі 00.00 сағатқа  дейінгі аралықта.
(36-1-бап 7- тармағы )
12. Дауыс беруге арналған пункттерді ашу, тиісті хаттама жасау.
Аумақтық сайлау комиссиясы.
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда.
(36-1-бап 10- тармағы )
13. Әкімнің сайлауын өткізу. Әкімді сайлау жөніндегі дауыстарды санау

және дауыс беру нәтижелерін жария ету, әкімді сайлау нәтижелері туралы
хаттама жасау.
Аумақтық сайлау комиссиясы.
Бір күннің ішінде – 2019 жылдың 22 мамырында.
(36-1-бап 10- тармағы )
14. Сайланған әкімді тіркеу. Шешімді аудан әкіміне және тиісті мәслихатқа

ұсыну.
Аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау өткізілген күннен бастап бес күндік мерзімде – 2019 жылдың
27 мамырынан кешіктірмей.
(36-1-бап 11- тармағы)
15. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау қорытындылары

және сайланған әкімді  тіркеу туралы хабарды жариялау.
Аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау өткізілген күннен бастап 7 күннен кешіктірмей – 2019 жылдың
29 мамырынан  кешіктірмей.
(36-1-бап 11- тармағы )

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения

конкурса сочинений в рамках проекта «Детский экскурсионный поезд «Туған
елге саяхат» (далее-Конкурс).
1.2 Организация и проведение Конкурса осуществляется Корпоративным

фондом «Фонд социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» (далее-
Организатор).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится в целях выявления одаренных детей для участия

в проекте «Детский экскурсионный поезд «Туған елге саяхат».
2.2 Основные задачи Конкурса:
- выявление и поддержка одарённых детей ;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- воспитание нравственно-патриотических чувств и любви к Родине;
- воспитание эмоционально- ценностного отношения к своим сверстникам

и своему городу;
- стимулирование развития у детей фантазии, воображения и

художественного творчества.
3. Участники Конкурса
3.1 Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 11 до 15  лет

включительно, за исключением детей, принимавших участие в проекте
«Детский экскурсионный поезд «Туған елге саяхат» в период с 2016 по 2018
годы.

3.2 Участник может подать одну конкурсную работу.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится в период с 15 апреля по 17 мая 2019 года.
Конкурс будет объявлен на официальных сайтах Корпоративного фонда

«Фонд социальных проектов» и Фонда развития социальных проектов
«Samruk-Kazyna Trust». Конкурсная работа может быть в виде сочинения,
видеообращения или стихотворения на тему «Что я хочу изменить в своем
регионе», «За что я люблю свой город». Конкурсные работы должны быть
направлены на электронную почту poezd2019@list.ru.

4.2 Организатор конкурса осуществляет отбор 50 лучших работ в
соответствии с критериями оценки согласно пункту 6 настоящего Положения.

4.3 Подведение итогов и формирование списка победителей производится
с 17 по 25 мая 2019 года.

4.4 Авторы лучших работ получают возможность принять участие в
проекте.

4.5 Информация о победителях конкурса публикуется на сайте www.sk-
trust.kz.

5. Требовния к конкурсной работе
5.1 В конкурсной работе должно быть указано Ф. И. О. возраст, город

проживания и контакты автора конкурсной работы.
5.2 Конкурсная работа может быть на русском и казахском языках.
5.3 Произведение (сочинение, стихотворение) не должно превышать

обьем 1 листа формата А4, видеоролик-продолжительностью не более 1
минуты.

5.4 Отправленные на конкурс работы могут использоваться в дальнейшем
Организатором по его усмотрению.

6. Критерии оценки конкурсных работ
- Соответствие работы автора теме Конкурса;
- Полнота раскрытия темы, содержательность, уникальность;
- Художественный вкус и выразительность;
- Последовательность и оригинальность изложения;
- Приветствуется наличие иллюстративного материала, отображающего

тему.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА
ДЕТСКИЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ПОЕЗД «ТУҒАН ЕЛГЕ САЯХАТ»

Еліміздің тұңғыш Президенті
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
Жолдауындағы басты мәселелердің
бірі – халықтың әлеуметтік жағдайын
жақсарту болып табылады. Негізінен,
шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау
мәселесіне де ерекше тоқталып өтті.
Орта және шығын кәсіпкерлікке
салықтық жеңілдіктер жасау, қар-
жылық қолдау аясында теңгемен
несиелер беру мәселелері кәсіпкер-
лердің көңілінен шығып отырғаны
анық. Одан кейін ең төменгі еңбек-
ақыны 28 мыңнан 42 мыңға дейін
көтеру, бұл да тұрмысы төмен
отбасыларын қолдаудың бір парасы
болып табылады.
Жолдаудағы басты мәселелердің

бірі – ауыл шаруашылығы өнімдерін
дамыту, ауыл шаруашылығы өнім-
дерін терең өңдеу саласын одан әрі
дамыту. Содан кейін, экспортқа
шығарылатын тауарлардың түрін
көбейту, еліміздегі тауар өндірушілер-
ді де, олардың өнімдерін де қолдау
мәселелері туралы да айтылды. Бұл
экономиканы жан-жақты дамытуға,
еліміздің бәсекеге қабілетті өнім
өндіру мүмкіндіктерін ұлғайта түседі.
Төменгі еңбекақы мөлшерінің 20
пайызға өсуі халықтың күтіп жүрген
мәселесі. Әсіресе, кәсіби өтілі аз,
жаңадан қызметін бастаған маман-
дар үшін бұл өте үлкен қолдау бола-
ды деп ойлаймын.
Жағымды нәтижелерге қарамас-

тан, тындырар іс әлі көп. Елбасы атап
өткендей, ең бастысы – олар мұны
тек жалақыны көбейту ғана емес,
бәрінен бұрын, жұмыстарының
тиімділігін арттыру деп түсінуі керек.
Басшылар өздерінің кәсіби қызме-

тінде ашықтық, қолжетімділік және
жариялылық саясатын ұстануы,
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін
жоюы, ұжым ішінде меритократия
қағидатының ұстанылуын қамтама-

сыз етуі, бөлек қызметшілерге
қатысты қолдампаздық пен біржақты
жағымсыз қатынастың орын алуына
жол бермеуі, мемлекеттік қызмет-
терді автоматтандыру бойынша
шаралар қабылдауы тиіс.
Жолдаудың  Халық табысының

өсуі, адам еңбекқор болып, өз кәсібін
жақсы меңгергенде ғана лайықты
жалақы алуға немесе жеке кәсіп
ашып, оны дамытуға мүмкіндік бол-
ған кезде табысы артады. Тұрмыс
сапасын көтеру. Қазақстанның
табысты жаңғыруын қамтамасыз
ету үшін сыртқы саясатты одан әрі
дамыту қажет. Сол қарастырылған
мәселелердің ішінде еліміздің білім
жүйесіне, әсіресе педагог қауымына
ерекше көңіл бөлінді. Саналы ұрпақ,
білімді азамат, мемлекетшіл тұлға
қалыптастыру – педагогтардың
еншісінде екені белгілі. Сондықтан да,
педагогтың мәртебесін айқындау,
оның құқықтарын белгілеу, мемлекет
тұрғысынан қолдау талантты жас-
тардың осы салаға бет бұруына,
еліміздің әлемдегі ең озық елдердің
қатарына кіру мүмкіндіктерін кеңей-
туге жол ашатынына сеніміміз
мол. Еліміздің әрбір саналы азаматы
өзінің бар күш-жігерін ел экономика-
сын қалыптастыруда, қуатты болуы-
на үлесін қосары анық.
Экономиканы дамыту және қаржы

секторының рөлін күшейту үшін
шағын және орта бизнесті де
қарқынды дамыса, әр елді мекендер
мен аймақтарда, жергілікті тұрғын-
дар тұрақты жұмыспен қамтыр еді.
Сонымен қатар, қарттар мен мүмкін-
дігі шектеулі жандар қосымша әлеу-
меттік қолдауға қол жеткізер еді. Осы
істерді жүзеге асырсақ, елімізді одан
әрі дамыта түсеміз деген үміттеміз.

Талғат РЫСҚАЛИЕВ,
Аудандық қазынашылық

басқармасының басшысы.

Жыл сайын сәуір айының соңғы
аптасында атап өтілетін Дүние-
жүзілік иммундау апталығы кез кел-
ген жастағы адамдарды инфекция-
лық аурулардан қорғау үшін вак-
циналарды пайдалануды насихат-
тауға бағытталған. Иммунизация
жыл сайын миллиондаған өмірді
құтқаруға мүмкіндік береді.  Биыл
Еуропалық иммундау апталығының
ұраны - «Алдын алу. Қорғау.
Иммундау!».
ЕИА мақсаты – барлық жастағы

адамдарды аурулардан қорғауға
жәрдемдесу, адам өмірінің барлық
кезеңдерінде вакцинациялаудың
пайдасы жөнінде халықты және
медицина қауымын, оның ішінде
денсаулық сақтау қызметкерлерін
вакцинациялаудың маңыздылығы
туралы хабардар ету.

2019 жылғы Еуропалық иммундау
аптасының шаралары мынадай
мақсаттарды іске асыруға бағыт-
талатын болады:

- вакцинацияланған және вакцина-
цияланбаған адамдардың денсау-
лығын ұжымдық иммунитет көмегі
арқылы қорғау үшін вакциналар
әрекет ететіні туралы хабардар
болуды арттыру;

- жасөспірімдерге, ата-аналарған
және денсаулық саласындағы ма-
мандарға вакцинациялаудың пайда-
сы жөніндегі дәлелді ақпарат негізінде
саналы таңдау жасау қажеттігі
туралы еске салу және ғылыми
негізделген ақпаратты тарату;

- ата-аналарды олардың отбасы
мүшелерінің, өздерін қорғау үшін де,
басқа адамдарды да қорғау үшін
уақтылы иммундау өтудің, яғни
жалпы жауапкершіліктің маңызды-
лығы туралы хабардар ету;

- вакцинациялауға сұранысты
қолдау мақсатында денсаулық
сақтау органдарының және ден-
саулық сақтау қызметкерлерінің
вакциналар туралы хабардар болуын
арттыруға ұмтылысын ынталан-
дыру.

2019 жылы компанияның
мақсаттары.

Науқанның басты мақсаты өмір
бойы толыққанды иммундаудың
түбегейлі маңыздылығы туралы
хабардарлықты арттыру болып
табылады.
Жұқпалы аурулардың белгілі бір

түрлерінің алдын алудың жалғыз
тиімді құралы профилактикалық егуді
жүргізу болып табылады.
Бүгінгі күні облыс бойынша профи-

лактикалық екпелермен қамту 95%
құрап оптималдық деңгейде болды.
Дейтұрғанмен, әртүрлі себептерге
байланысты ата-аналардың өз бал-
дарына екпе жасатқызудан бас тарту
фактілері орын алып отыр. Бала-
ларды екпемен толық қамтымау
жұқпалы ауруларға сезімтал адамдар
санынының көбеюіне әкеледі, яғни

ұжымдық иммунитеттің төмендеуіне
әкеп соқтырады. Бұл жағдай вак-
цинамен басқарылатын жұқпалы
аурулардың эпидемиялық өршуіне,
әсресе ұйымдастырылған ұжым-
дарда (мектеп, бектепке дейінгі білім
беру мекемелері) әкелуі мүмкін.
Профилактикалық егуді жүргізер

алдында медицина қызметкері егі-
летін адамға мұқият тексеру жүргізіп,
иммундауға қарсы көрсетілімдер
болмаған жағдайда профилактикалық
егуді жүргізуге рұқсат береді.
Қазақстанда халықты вакцина-

циялау үшін вакцинаның сапасын
растайтың мемлекеттік тіркеуден
өткен вакциналар қолданылады.
Балаларды вакцинациялау үшін ДСҰ
сертификатталған вакциналар қол-
данылады.
Мысалы: Көкжөтел - балалар

арасында кең таралған инфекция.
Көкжөтел өкпенің қабынуы (пнев-
мония), мидың зақымдалуы сияқты
асқынулармен қаупті болса, күл
ауруы тыныс, жүрек, жұмсақ таңдай
және бұлшық еттерінің салдануына
әкеледі. Көп жағдайда жүрек бұлшық
еттерінің қабынуы немесе әртүрлі
тұншығулар дамып, баланың өліп
кетуі әбден мүмкін. Сіреспе үшін
жарақаттың көлемі маңызды емес.
Сіреспені жұқтыру үшін ластанған
затпен аздап шаншу жеткілікті. Егер
адам сіреспеге қарсы екпе алмаған
болса, онда 100% жағдайда ауру
өліммен аяқталу мүмкін.
Қызамық ауруы - кең таралған

инфекция. Туа пайда болған қыза-
мықты нәресте жүктілік кезінде
анасынан жұқтырады. Әсіресе,
әйелдер үшін қызамықпен ауыру
жүктіліктің алғашқы 3 айында қауіпті,
ондайда 50% жағдайда өздігінен
түсіктер тіркеледі немесе 70%
жағдайда нәресте даму ақаулары-
мен туылады, соның ішінде соқыр-
лық, кереңдік, жүрек ақауларымен,
ақылесінің дамуының кідіруімен
туылуы мүмкін.
Қазіргі уақытта жұқпалы аурулар-

дың таралуымен күресетін ең тиімді
әдісі - вакцинация болып табылады.

Иммунизация неге маңызды
Жоспарлы иммунизация денсау-

лық сақтау қызметкерлерімен өмір-
дің ең алғашқы кезеңдерінен қарым-
қатынас жасау үшін мүмкіндік болып
табылады және әрбір балаға алғашқы
күннен бастап егде жасына дейін
салауатты өмір сүру мүмкіндігін
қамтамасыз етеді.
Құрметті ата-аналар!
Ойыл аудандық қоғамдық денсау-

лық сақтау басқармасы аудан тұр-
ғындарын профилактикалық егулер
алу арқылы өздерінің азаматтық
борышын өтеуге, соның нәтижесінде
қоғамның инфекциялық аурулармен
күресуіне көмектесуге  шақырады.
Сіздің балаларыңыздың денсау-

лығы Сіздің қолыңызда!

Бүкіләлемдік еңбекті қорғау күніне
орай Ойыл аудандық кәсіподақ
ұйымының жұмыс жоспарына сәйкес
16-17 сәуір күндері білім беру
мекемелері арасында «Ойыл аудан-
ының білім беру мекемелерінде
еңбек қауіпсіздігі мен қорғалуы-
ның құқықтық негіздері» тақыры-
бында облыстық семинар өтті.
Семинарға «Қазақстандық салалық
білім және ғылым қызметкерлері
кәсіптік одағының Ақтөбе облыстық
ұйымы» қоғамдық бірлестігінің бас
маманы, құқықтық инспекторы
А.Л.Алимпиев, еңбек қауіпсіздігі мен
еңбекті қорғау маманы  Н.Ы.Жетпіс-
бай, аудандық білім бөлімінің
басшысы Е.М.Тлепов, аудандық
кәсіподақ ұйымының төрайымы
Г.Избагамбетова  қатысты.

Семинар барысында  білім беру
мекемелерінде  ұжымдық, еңбек
шарттарының толтырылуы, еңбек
қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және
өндірістік жарақаттардың алдын алу
бойынша  толық ақпараттар  берілді.
Семинар жұмысына мекеме басшы-
лары, еңбекті қорғау жөніндегі техни-
калық инспекторлар, бастауыш
кәсіподақ ұйымының көшбасшылары
қатысты. Аудан білім мекемелерінде
еңбек заңнамаларының сақталуына
бақылау жасау мақсатында, «Жол-
шы» бөбекжай бақшасы, Ойыл қазақ
орта мектебі, Ш.Берсиев атындағы
орта мектебінде қоғамдық бақылау
жүргізілді. Семинар соңында облыс-
тық кәсіподақ ұйымының Құрмет
грамотасымен бірқатар кәсіподақ
мүшелері марапатталды.

Жолдаудың жемісі

МІНДЕТ ПЕН МАҚСАТ -
МҮДДЕМЕН ТОҒЫСАДЫ

ЕҢБЕКШІНІҢ ҚҰҚЫҒЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІ
СЕМИНАРДЫҢ АРҚАУЫ

ЕУРОПАЛЫҚ ИММУНДАУ АПТАЛЫҒЫ ТУРАЛЫ

Ойыл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы
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Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның Т.А.Ә.,

лауазымы

Азаматтарды қабылдау
күні мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Займолдин Сакен
Газизулы
Округ әкімі

4.11,18,25  сәуір
2,9,16,23,30 мамыр
6,13,20,27 маусым
Уақыты: сағ.-10:00 ден –
12:30 ға дейін

Адамзат – бүгін адам, ертең топырақ,
Бүгінгі өмір жарқылдап алдар бірақ.
Ертең өзің қайдасың, білемісің?
Өлмек үшін туғансың, ойла шырақ!- дейді ұлы Абай.
Сол айтылғандай күні кеше ғана ақкөңіл пейілімен, ақжарқын мінезімен

әрқайсымыздың көңілімізді тауып жүрген адам бүгін жоқ дегенге көңіл сенбегенмен,
өмір сендіреді екен. Мейірімді жүзінен қиналғаны білінбей, мынау жалған дүниенің
жалған екенін еске салып әкемізді пәни дүниеден бақи дүниеге аттанғанына да, ә
дегенше жыл толып қалыпты. Жазмыштан озмыш жоқ, тағдыр сызығына жетіп,
азамат қардай еріп, көзімізден ғайып болды.
Өмір уақытша, өлім - мәңгілік екенін есімізге тағы бір салып кеткендей. «Уақыт

желдей зулайды, Өмір гүлдей қурайды» деген осы болар. Көзі тірісінде бірімізге
ардақты әке, бірімізге аяулы жар, замандастары мен әріптестеріне шынайы дос
бола білген Асылбек Алдиярұлы Сисенов қасиет қонып, құт дарыған Ойыл
топырағының төл тумасы еді. Киелі өлкенің ауасы мен суынан нәр алып, сол
жерде ат жалын тартып азамат болды.  Пайғамбар жасына толғаны сол-ақ екен,
ерте қайтқан құстардай өмірден өтті. Көңілге медеу тұтарлығы ұлдың ат жалын
тартып азамат атанғанын, қыздың бесік тербетіп, ана болғанын көрді, құда атанып,

немерелерін жетектеп сан тойдың төрінде отырғаны  ғана «Тіршілік тұтамдап таусылады» деген осы да.
Әкеміздің жымиған жайдары қалпында ұл-қыздары мен немерелерін «Ой, айналайындар!» келдіңдер ме деп,

маңдайымыздан сүйіп, мейірімін төгіп, әлі де төрде отырғандай көрінеді. Есімізден шықпайтын жарқын бейнеңіз
қайда жүрсек те, бізбен бірге төбемізде қалықтап, бәрімізге ақ шуақ шашып жүргендей күйге бөлейді. Бәрімізге де
әлі күнге дейін дем беріп жүрген -  Сіздің осы тереңнен тұнып шыққан мейірім-шуағыңыз болар.
Сіздің рухани желеп-жебеуіңізден біз ғана емес, сізбен бірге жұмыс істеген жандар да қанаттанып Сіздің, қатал да

әділ басшы бола біліп, кейде тіпті қуырып алатын мінезіңізді, бірақ «Жақсының ашуы жібек орамал кепкенше»
екенін, сәлден соң жайдары қалпына түсіп, күліп отырып-ақ тізгінді мықтап ұстағаныңызды кейін талай естідік.
Әкеміздің еңбек жолының тақтайдай тегіс жолмен зырлап отырмағанын да білеміз. «Шауып келе жатып шаң

қапқан, көкірегіне қан қатқан» кездер де болған. Бірақ алла қолдап құзға құламаған. Қыстың аязы мен жаздың аптап
ыстығында, күн демей, түн демей халық тыныштығын сақтап, қару кезенген қарақшыға қарсы да тұрған кездерін
балалары біздерге тіс жарып айтпайтын. Мүмкін біздің жанымызға жара салуды қаламағанда шығар. Алғашқы
еңбек жолын ауданның ішкі істер бөлімінде автокөлік жүргізушісі қызметінен бастаған, ол осы ішкі істер бөлімінің
бастығы қызметіне дейін көтерілді. Осындай абырой, атаққа ол маңдай терін төгіп, ерінбей еңбек ету, «Жер өмірдің
бесігі, еңбек-ердің несібі» - деген қағиданы берік ұстану арқылы жеткен адам.
Бүгінде біздің бойымызда адамзат сүйсінерлік асыл қасиеттің жарқ еткен жады ұшқыны болса, әкеміздің

маңдайынан мөлт еткен бір тамшы терден жұғысты болған шығар. Иә, жазмыштан озмыш жоқ. Өстік, өндік десек
те, әулетте әке орны үңірейіп тұрғаны жасырын емес.
Білеміз,  көп болады өмірде сын,
Өшпейсің санадасың, көңілдесің.
Дұғамыз қабыл болып мына біздің,
Хақ тағала жұмақтың төрін берсін!..
Сисеновтер әулеті, інісі Аманбек, бауырлары, балалары.
Әкеміздің жылдық садақасы үстіміздегі жылдың мамыр айының 4 жұлдызында сағат 11-00 де, Ойыл селосы

«Зарина» мейрамханасында беріледі.

ӨШПЕЙСІҢ - САНАДАН, КӨҢІЛДЕСІҢ!

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Қараой ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер анықталған жағдайда

төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны 73-6-01 нөмірінде орнатылған. Сонымен
қатар ғимаратта ұсыныс – пікір салу үшін жәшік орнатылған.

2019 ЖЫЛДЫҢ ІІ ТОҚСАНЫНА ҚАРАОЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ
АЗАМАТТАРДЫ  ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

«Қараой  ауылдық
округі әкімінің
аппараты»ММ

«Еңбек, әлеуметтік қорғау және
көші-қон Комитетінің Ақтөбе облысы
бойынша  департаменті» РММ халық-
ты әлеуметтік қорғау саласындағы
бақылау бөлім басшысының міндетін
атқарушы Асқар Қуандықұлы Мұхит-
ов ауданға іссапармен келді. Сол
сәтті пайдаланып, сала маманымен
арнайы сұхбаттасқан едік...

- Асқар Қуандықұлы! Өткен
жылдан бастап өзін-өзі жұмыспен
қамтығандардар үшін Бірыңғай
жиынтық төлемі (БЖТ) енгізілген-
дігі айтылып келеді, ал үстіміздегі
жылы енгізілгендігі жарияланды.
Сіздің ауданда іссапарда болуыңызға
орай осы мәселе бойынша газет
оқырмандарына түсіндіріп бере
кетсеңіз?

- Сұрағыңыз орынды, ол үшін газет
оқырмандарына барынша түсінікті
болу үшін мына сұрақтарға жауап
берген дұрыс деп санаймын.
1. БЖТ-ін енгізудің негізі туралы ?
2. БЖТ-ін кімдер төлейді?
3.БЖТ- ін төлеушілердің жеке

кәсіпкерлерге қарағанда қандай
артылықшықтары бар ?

4. БЖТ-мі қайда, қашан, кімге және
не үшін төленеді?

5. БЖТ-ін төлеушілер оны төлеп
отырған жағдайда не ұтады?
1-ші сұраққа жауап: Өздеріңізге

белгілі мекеме, ұйымдар мен басқа
да кәсіпкерлік субъектілерінде жұмыс
жасамай, өзін-өзі жұмыспен қамтып,
жанұясын асырап отырғандар бар-
шылық (мал өсіріп оның өнімдерін
өткізушілер мен мал бағатындар,
жеке көліктерімен жолаушылар
тасымалдайтын, басқа да көтеру-
түсіру, жер қазу сияқты техника-
ларымен қызмет көрсетушілер, мал
азығын дайындаушылар, құрысшы-
лар мен т.б). Ертең олар да зейн-
еткерлік жасына толады, құдай сал-
масын дәрігерлік жәрдем алуға
денсаулық сақтау ұйымдарына
барады. Алайда, Міндетті зейнетақы
қоры мен Міндетті медициналық
сақтандыру қорына тиісті  зейнетақы
және әлеуметтік аударымдарын
төлемеулеріне орай оларға зейнет-
керлік жасына келгенде зейнетақысы

мен базалық зейнетақы төлемдері
есептелмейді және тиісті медици-
налық қызметтерді тегін түрде ала
алмайды, яғни ақылы медицина
қызметін алуға тура келеді. Міне
сондықтан да, Салық кодексіне өзін-
өзі жұмыспен қамтығандар үшін
ағымдағы жылдың 1-ші қаңтарынан
бастап ай сайын ерікті түрде
төленетін БЖТ енгізілді.

2-ші сұраққа жауап: БЖТ
төлеушілерге бұрын дара кәсіпкер
ретінде тіркелмей кәсіпкерлік қыз-
метті жүзеге асырып келген өзін-өзі
жұмыспен қамтығандардың мына-
дай шарттарға сай келетіндері
жатады:
1) БЖТ төлеген;
2) Жалдамалы жұмыскерлердің

еңбегін пайдаланбайтын, тек өзінің
жеке қызметі арқылы табыс тауып
отырғандар;

3) қызметтерді жеке тұлғаларға
ғана көрсететін және (немесе) жеке
қосалқы шаруашылықтың өзі өндірген
ауыл шаруашылығы өнімін жеке
тұлғаларға ғана өткізетін жеке
тұлғалар.

(Ескерту: Коммерциялық жылжы-
майтын мүлік объектілерінің,
сондай-ақ сауда объектілерінің
аумағында қызмет түрлерін жүзеге
асыратын жеке тұлғалар БЖТ
төлеушілері ретінде танылмайды).

3-ші сұраққа жауап: БЖТ төлеу-
шілердің жеке кәсіпкерлерге қараған-
да мынадай артықшылықтары бар:
1) Олар мемлекеттік тіркеуден

өтпейді;
2) Салықтық есептерді тапсыр-

майды;
3) Банкіден есеп шот ашу талап

етілмейді;
4) БЖТ уақытында төленбеген

жағдайда, оларға салықтық пеня
(өсім) есептелмейді;

4-ші сұраққа жауап: БЖТ 2-ші
деңгейдегі банктер немесе банк
операцияларының жекеленген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
арқылы «Азаматтарға арналған
үкімет» Мемлекеттік корпорация-
сының  («ААҮ» МК) банктегі шотына
аудару жолымен ай сайын төленеді.

Бір айдағы БЖТ сомасы респу-
бликалық және облыстық маңызы
бар  бар қалаларда, Нұр-Сұлтанда - 1
ай сайынғы есептік көрсеткішті (АЕК)
- 2019 жылы - 2 525 теңге және басқа
елді мекендерде 0,5 АЕК- 1 262,5
теңгені құрайды. Осы сома -1 262,50
теңге мына 4 төлемдерден тұрады:
1) жеке табыс салығы,
2) Міндетті  медициналық әлеу-

меттік сақтандыру қорына өз пайда-
сына төленетін жарна,

3) Мемлекеттік әлеуметтік сақтан-
дыру қорына өз пайдасына аударыла-
тын әлеуметтік аударым және

4) өз пайдасына Бірыңғай жинақ-
таушы зейнетақы қорына төленуге
жататын міндетті зейнетақы жарна-
сы.
Өз кезегінде «ААҮ» МК өзін-өзі

жұмыспен қамтушының төленген
БЖТ 1 262, 5 теңгені мыналарға
аударады:

- медициалық әлеуметтік сақтан-
дыру қорына- БЖТ - 20 пайызын, яғни
252,50 теңгені;

- Әлеуметтік медициналық сақтан-
дыру қорына- БЖТ - 40 пайызын, яғни
505 теңгені;

- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорына -  БЖТ - 30 пайызын, яғни
378,75 теңгені;

- төлеушінің тұрғылықты жері
бойынша тиісті бюджетке жеке
табыс салығы ретінде -БЖТ - 10
пайызын, яғни 126,25  теңгені.

5-ші сұраққа жауап: Ендігі жерде
БЖТ төлеп отырған азаматтар
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қоры, міндетті медициналық сақтан-
дыру, сонымен қатар мемлекеттік
әлеуметтік сақтандыру қорларының
қатысушысы болып табылады және
БЖТ аударуына орай тиісті жәрдем-
ақылары, зейнетақылары мен база-
лық зейнетақы төлемдерін ала
алады, сондай-ақ өздері қалаған
медициналық  ұйымдарда көрсетіл-
етін медициналық қызметтерге ие
болады.

- Тұщымды түсіндірмеңіз үшін
рақмет!

Сұхбаттасқан
С.ХАМЗИН.

ҚҰРМЕТТІ ОЙЫЛДЫҚТАР ЖӘНЕ АУДАН ҚОНАҚТАРЫ!
СІЗДЕРДІ  «1 МАМЫР – ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ БІРЛІГІ КҮНІ» МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ

ОЙЫЛ СЕЛОСЫНДА ӨТЕТІН МЕРЕКЕЛІК ШАРАЛАРҒА ШАҚЫРАМЫЗ!

Өтетін орны№ Іс-шараның атауы  Өтетін мерзімі

1. Барлық ауылдық кітапханалар мен клубтарда «Бірлік күнін
тойлаймыз» «Бірлігіміз жарасқан», «Достық, бірлік, ынтымақ»,
«тату елміз бірлігіміз жарасқан», «Бірлігі жарасқан, берекелі
Қазақстан», «Ұлттар достығы жасасын», «Бірлігіміз жарасқан –
Қазақстан» тақырыптарында кітап көрмелерін, кештер, сайыстар
және бұқаралық мәдени шаралар

29 сәуір –
1 мамыр аралығы

Ауданның барлық
ауылдық клубтары

2. Әлеуметтік көмекке мұқтаж еңбек ардагерлері мен жалғысбасты
көмекке мұқтаж өзге ұлт өкілдеріне жастар тарапынан
«Ардагерлерді ардақтайық» атты қамқорлық акциясы

29 -30 сәуір
сағат 9.00-13.00

аралығы

Барлық ауылдық
округтері

3. Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесіне орай «Қазақстан –
бірлік пен татулық мекені!» атты тақырыптық көрме

29 сәуір
сағат: 09.00-18.00

Ш.Берсиев атындағы
Ойыл аудандық өнер
және өлке тарихы

музейі

4. «Ұлттар достығы жасасын» атты ертеңгілік 29 сәуір
сағат: 11.00

Аудандық балалар
кітапханасы

5. «Шаттығы шалқыған қазақ елі» атты мәдени шара 30 сәуір
сағат: 10.00

Тәуелсіздіктің 20
жылдығы атындағы
мәдениет және

демалыс орталығы

6. 1 мамыр - Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесіне орай
«Ынтымақ, бірлік, келісім – ең басты байлық ел үшін»» атты мәдени
шара

30 сәуір
сағат: 10.00

Ш.Берсиев атындағы
Ойыл аудандық өнер
және өлке тарихы

музейі

7. 1 мамыр - Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесіне орай Дзюдо
күресінен жасөспірімдер арасында аудан біріншілігі

30 сәуір
сағат: 09.00-18.00

Ойыл балалар-
жасөспірімдер
спорт мектебі

8. «Тамырын тереңге жайған ұлттар достығы» тақырыбында өзге
ұлт өкілдерімен кездесу кеші

30 сәуір
сағат: 10.00

Аудандық орталық
кітапхана

9. Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесіне орай ересектер
арасында волейболдан аудандық ашық турнир

1 мамыр
 сағат: 09.30

Қайыңды ауылдық
округі

10. 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күніне орай «Ынтымақ,
бірлік, келісім – ең басты байлық ел үшін!» атты мәдени-көпшілік
шаралар:
- «Халықтар достығы дастарханы» атты әр ұлттың тағамдарынан
дәм тату;
- Бірлік күніне арналған спорттық шара;
- Орталық саябақ жанында кәсіпкерлердің тәтті тағамдар мен
сусындар т.б. сауда-сатылымдары

1 мамыр
сағат 10.00

Аудан әкімдігі алаңы

11. «Ынтымағы жарасқан ырысты елміз» атты мерекелік гала концерт 1 мамыр
сағат: 21.00

Тәуелсіздіктің 20
жылдығы атындағы
орталық саябақ

БІРЫҢҒАЙ ЖИЫНТЫҚ ТӨЛЕМІ
«ЕРТЕҢНІҢ ЕНШІСІ» ҮШІН...

Сұхбат

Уайым-қайғы көңілдерді кернеген,
Қимастықтың күйін шертіп

тербеген.
Күтпеп еді-ау, көріп жүр ғой

отбасы,
Қайғы-мұңды бұрын-соңды

көрмеген.

Сағыныштан жүрек тулап
алқынды,

Жылағаннан көздің жасы
сарқылды.

Жол апаты болған күрең
мамырда,

Мәңгілікке жоғалттық біз алтынды.
Ағатайым сені ойлап жылайды,
«Сарашым» деп сағынады, қимайды.
Орта жаста опырылды-ау омыртқа,
Жыласа да, орның енді толмайды.
Жақсы адам ол жаққа да керек екен,
Жұмақ төрі болды енді тұғыры.
Тосыннан кетеді деп кім ойлаған,
60 жасқа өлшеулі екен ғұмыры.
Оралып енді Сара қайта келмейді,
Ол сөзге көңіл мүлде сенбейді.
Ұл мен қыз, немере-жиен, ағайындар,
Сағыныштарын қалай басуды білмейді.
Өзіңді сағынамыз жүрек үнсіз жылайды,
Сағыныштан кейде сенің келуіңді сұрайды.
Жанұяңмен сен тұрған үй, сен жүрген жер қалды әне,
Орның бос тұр, қайғы-мұңнан жүрек мәңгі сыздайды.
Аңсауменен өзіңді ағарттық шашты бәріміз,
Бір жыл өтті бейнеңді көрмей шыдап бағамыз.
Алладан сұрап қайырын,жақсылығын жалындық,
Дұға қылып өзіңе, тағдырға біз бағындық.
Еске алушылар: Ермағамбетовтар әулеті.

1 жыл өтті асқар тауым
құлағалы,

1 жыл өтті балалары іздеп
жылағалы.

Әр күніміз сағынышпен
өткенімен,

Жүрегіміз әке деп соғады әлі.

1 жыл өтті бізде болдық
балалы,

Суретіңе атам ғой деп -
қарады...

Жұмбағы мен сырлары көп дүние-ай
Өзегімді өртеп, бөліп барады.

Еске аламыз сағынғанда өзіңді,
Жебеп жүрші әке ұл қызыңды.
Өзің едің мына өмірде тірегіміз,
Жалғап келеміз Алла деп ізіңізді.

Тәрбиеңді көріп өстік жасымыздан,
Ешкім сіздей сипамаған басымыздан.
Түсіне алмай қалдық әке артыңда,
Кетуіңде болды-ау бізге тосыннан.

Алла салды басымызға сынақты,
Жиі еске алсын деп пе жылатты.
Қайғысы мен қызығы көп өмір –ай,
Бірде көтеріп, бірде жығып құлатты.

04.05. 2019 жылы қонақасы өзінің шаңырағында берілсе,
05.05.2019 жылы сағат 11-де 1 жылдық садақасы Қаратал
ауылындағы «Нұр-али» мейрамханасында өтеді.

ЕСКЕ АЛУ
 Күнсарина Сара Майланқызын жылдық

садақасында еске алу
(08.02.1958 - 09.05.2018 ж.ж)

Шауменов Сағынған Майсыболақұлы
(15.06.1930-26.05.2018ж)
Жан әкемді еске алу

Дератизация– кеміргіштерді жою.
«Rat» — кеміргіш «des» – теріс.
Дератизация кең мағынада –
эпидемиологиялық тұрғыдан қауіпті
және экономикалық зиянкестік
келтіретін кеміргіштерді жою. Кемір-
гіштердің эпидемиологиялық және
экономикалық маңызы. Кеміргіш-
тердің індерінде қансору арқылы
жұқпалы ауруларды таратушы бүрге,
кене, масалар кеңінен таралған.
Сарышұнақ, сұртышқандар шөлді
аймақтарда оба ауруының табиғи
ошағын сақтаушы және жылдан
жылға ауруды таратушы болып
келеді. Қара тышқандар кемелерде
мекендеп оба ауруын порттан портқа
таратады. Су тышқандары туляре-
мия ауруының таратушысы, дала
тышқандары Қырым геморрагиялық
қызбасының таратушысы болып
табылады. Сонымен қатар, кемір-
гіштер риккетсиоз, сальмонеллез,
кенелік энцефалит, Ку қызбасы,
түйнеме ауруларының таралуына
қатысады. Адамның құрылыстарын-
да қара, сұр және үй тышқандары
мекендейді. Кеміргіштер аш болса 2-
3 тәулікте, сусыз 2 тәулікте, аш және
сусыз болса 25 сағатта өледі.
Кеміргіштерді алдын алу және жою
шаралары. Алдын алу шараларының
мақсаты кеміргіштерге баспана
бермеу, тағамдарға жолатпау.
Кеміргіштерге қарсы шаралар
жүргізу, жою санитарлық және
техникалық шаралардан құралады.
Санитарлық шаралар – тұрғын

мекендердің аймағын және айнала-

сын таза ұстау, қора, қойма, базар,
тамақ өндірісінде, жануарлардың
заттарын өңдеу мекемелерінде
санитарлық жағдайды жақсарту,
қадағалауды күшейту.
Кеміргіштерді суға жолатпау үшін

су колонкаларын, канализация құд-
ықтарын қатты жабу, қалдықтарды
уақтылы шығару, қоқыс жинайтын
темір жәшіктердің биіктігін 70 см
төмен жасамау керек. Асхана, азық-
түлік дүкендерінде, ет, балық завод-
тарында тамақ өнімдеріне кеміргіш-
терді жолатпау. Қоймаларда қатар-
лар аралығы, қабырғадан қашықтығы
70см кем болмауы керек, еденнен 15
см биік решеткада сақталуы керек.
Маңызды мәселе – бұл ауруды
таратушы кеміргіштерді жою. Осыған
байланысты Ойыл ауданының тулер-
емияның табиғи ошағы болып табыл-
атын елді мекендерінде, атап айтқан-
да Ойыл (Екпетал, Ақшатау, Қара-
кемер) Саралжын (Шиқұдық, Ақ-
кемер, Бестамақ) Қайыңды (Қоңыр-
ат, Көсембай) Қаратал (Құмжарған,
Қарасу) елді мекендерінде жалпы-
лама дератизация және дезинсекция
шаралары жүреді. Залалсыздандыру
жыл сайын сәуір және мамыр
айларында жүргізіледі. Залалсыздан-
дыру жұмыстары кезінде аталған елді
мекендер аумағында және су жаға-
лауларына мал жайылмауын ескер-
теміз.

А.АТЫРАУБАЕВА,
Ойыл аудандық Ұлттық

сараптама орталығының
дезинфекторы.

ОЙЫЛ АУДАНЫНДА
ЖАППАЙ ЗАЛАЛСЫЗДАНДЫРУ

ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРГІЗІЛЕДІ

1."Батыр әке" - 7 және одан да көп
ұл-қыз өсірген;

2. "Ханшайымдар әкесі" - 4 және
одан да көп қыз өсірген;

3."Мейірімді әке" - денсаулық
сақтау саласында еңбек ететін
дәрігер әкелер; (еңбек өтілі 15 жылдан
кем болмауы шарт)

4. "Мұғалім ағай" - аты айтып
тұрғандай ұстаз әкелер (еңбек өтілі
15 жылдан кем болмауы шарт); 5.
"Қамқор әке" - мүмкіндігі шектеулі
бала бағып отырған әкелер, жал-
ғызбасты әкелер;
Байқауға қатысу үшін әке туралы

ақпарат (аты-жөні, өмірбаяны, еңбек
жолы), сапалы 2 сурет (әкенің өзінің
және отбасымен түскен) керек.
Өтініштер zhanalik_ahashmail.ru

электронды поштасына қабылдана-
ды.
Ал дауыс беру meninakem парақ-

шасында жүргізіледі.
Салтанатты марапаттау шарасы

18-мамырда өтеті.
Әкелерімізді ардақтайық! (Байқауға

Ақтөбе облысының тұрғындары
қатысады. Алда республикалық
жобаға айналдыру жоспарда бар)

АҚТӨБЕДЕ "МЕНІҢ ӘКЕМ" БАЙҚАУЫНА
ӨТІНІШ ҚАБЫЛДАУ БАСТАЛДЫ.
КЕЛЕСІ АТАЛЫМДАР БОЙЫНША

АРДАҚТЫ ӘКЕЛЕРІМІЗДІ ІЗДЕЙМІЗ:
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Ата-бабамыз «Артыңда мал
қалғанша, тал қалсын» деп бекер
айтпаса керек. Өйткені бабаның тал
қондырғаны, өзіне ат қалдырғаны.
Жалпы біздің ауданда ауыл-аймақты
абаттандыру, көркейту жұмыстары
кең етек алып келеді. Оның нақты
көрінісі көшелердегі егілген талдарды
күтіп баптау мақсатында салынып
жатқан қоршаулар. «Ағаш айқайға
құламайды». Десек те, әр түп талдың
тамыр жайып, бой көтеріп кетуі үшін
атқарылатын жұмыстары көп екені
белгілі. Бүгінгі егілген тал, шыбықтар
ертеңгі күні ауданымыздың келбетіне
сән беріп тұратын саялы ағашқа
айналып кетуі ел болып жасаған
жұмысымыздың жемісі болмақ.
Сондықтан тал егу үрдісіне әр
ауылдарда өз үлестерін қосуда.
Себебі бабалар еккен шынарды
ертеңгі күні балалар саялайтыны
шындық.
Жыл сайын сәуір айының үшінші

сенбісінде  елімізде  «Бүкіл қазақстан-
дық ағаш отырғызу күні» акциясы күні
өткізіліп, елді мекендерде жасыл
екпелер отырғызу жұмыстары жүр-
гізіліп келеді. Аталған шараға орманға
жанашырлықпен қарайтын Ойыл
ауданы тұрғындары да зор ықылас-
пен атсалысты.
Осы орайда «Бүкіл қазақстандық

ағаш отырғызу күні» акциясына
аудандағы 794 адам қатысты.
Оларды жіктер болсақ, акцияға

атсалысқандардың  басым бөлігі,
яғни 617-сі мемлекеттік қызметкер-

лер. 153-і оқу орындарының маман-
дары мен мұғалімдері. Ал, 24 адам
аудандағы қоғамдық ұйымдардың
өкілдері. Жалпы бұл күні аудандағы
19 елді мекенде 2371 ағаш көшеттері
отырғызылды. Ал, отырғызылған
көшеттердің 899 түбін Ойыл орман
шаруашылығы коммуналдық мемле-
кеттік мекемесі дайындаса, 1270 түп
демеушілер есебінен алынды. Ойыл
орман шаруашылғы коммуналдық
мемлекеттік мекемесі мамандары-
мен көшет сатып алушыларға көшет
түрлеріне қарай оларды отырғызу,
күтіп баптау кеңестері берілді. Бұл
жұмыстың басым бөлігі аудан
орталығында атқарылғанын да айта
кетуіміз керек.
Ауданның кіре берісіндегі көпірдің

маңына 400 түп көшет отырғызылып,

толықтай суарылды. Бұл жұмыстар
аяқталысымен барша жиылғандар
«Таза жағажай» экологиялық акция-
сында да белсенділік танытты. Өзен
жағалауындағы тұрмыстық қалдық-
тарды тазалады. Сонымен қатар елді
мекендерде де өзен, су жағалау-
ларын, автокөлік жолдарының айна-
ласын шашылған шөлмектерден,
тасталған тұрмыстық қалдықтардан
тазарту жұмыстары жүргізілді.
Ақтөбе облысы әкімдігінің орман-

дарды молықтыру және орман өсіру
көлемін арттыру бойынша қадамдық
жоспарымен бекітілген елді мекен-
дерге белгіленген жоспарға сәйкес
ағаш-бұта көшеттері отырғызылуда.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Өткен аптаның жұма күні Ойыл
ауданының психологиялық - педа-
гогикалық түзетім орталығы арнайы
маманның көмегін қажет ететін
балаларды қоғамнан шеткері қалдыр-
май, олардың халық алдына еркін
шығуына, басқа да адамдармен
араласуына жағдай жасау, достық
қарым-қатынас орнату, адамгер-
шілікке, татулыққа тәрбиелеу, олар-
дың бойындағы кішкене болсын
таланттарын, талаптарын халыққа
паш ету мақсатында шағын есеп
беру концерттік бағдарламасын
ұйымдастырды. Сонымен қатар,
көрме ұйымдастырылып, көрмеде
оқытушы мамандардың қолданатын
құралдарымен қатар оқушылардың өз
қолдарымен жасаған көркем дүние-

«Бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу күні»
БІЗДІҢ АУДАН ДА АТ САЛЫСТЫ

Тазалық айлығы

лері де халық назарына ұсынылды.
2013 жылы ашылған бұл орталықта

қазіргі таңда 62 бала тәрбиеленіп
жатыр. Оның ішінде 28 бала ауылдық
жерден келсе, 34 бала аудан орта-
лығының тұрғындары. Барлық бала
дарынды және жеке тұлға. Олар да
толыққанды білім алуға, дамуға
құқылы. Ал мамандардың уақытылы
берілген сапалы көмегімен олардың
өмірі жақсы жаққа қарай бет бұруы
әбден мүмкін. Бұл әсіресе арнайы
маманның көмегін қажет ететін
балалар үшін өте маңызды. Мұндай
бала тәрбиелеп отырған отбасы өз
мәселелерінің құрсауында қалып
қоюуы мүмкін. Осы орайда оларға
алға ұмтылуға жол ашатын, үміт отын
жағатын, көмек қолын созатын осы

ӘР БАЛА - БІР ЖҰЛДЫЗ

2019 жылдың 1 сәуіріне дейін мем-
лекеттік атаулы әлеуметтік көмек
жан басына шаққандағы табысы ең
төменгі күнкөріс деңгейінің 50%-ынан
төмен отбасыларға (азаматтарға)
ұсынылады. Ол шартты және шарт-
сыз ақшалай көмек болып бөлінеді.
Шартсыз ақшалай көмек құра-

мында еңбекке жарамсыз мүшелері
бар отбасыларына (мәселен, қарт
зейнеткерлер мен мүгедектер отба-
сы) немесе еңбекке жарамды мүше-
лері еңбекпен қамту шараларына
объективті себептермен қатыса
алмайтын отбасыларына (мысалы,
мектеп жасындағы балалары бар
жалғызбасты ана) беріледі. Мұндай
отбасылардың жәрдемақы алуы үшін
жұмыспен қамту шараларына қаты-
суы талап етілмейді. Бұл топтағы
отбасылар өздерінің мәртебесін
тоқсан сайын растап отырулары
керек.
Шартты ақшалай көмек құрамында

еңбекке жарамды кем дегенде бір
мүшесі бар отбасына әлеуметтік
келісім-шарт жасасқан жағдайда,
сонымен қатар, отбасының барлық
еңбекке жарамды мүшелері жұмыс-
пен қамту шараларына міндетті
түрде қатысқан жағдайда бері-
леді.  Бұл отбасылар жарты жылда
бір рет өздерінің мәртебелерін рас-
тауы тиіс.

2019 жылдың І тоқсанында Ақтөбе
облысындағы ең төменгі күнкөріс
деңгейі – 29 698 теңге. Оның
жартысы, яғни, 14 849 – кедейлік шегі.
Ол – бір адамға шаққандағы
табыстың минималды шекті өлшемі
әрі атаулы әлеуметтік көмек көлемін
анықтаудың критериі. Оның көлемі әр
облыста бекітілген кедейлік шегі мен
жан басына шаққандағы табыстың
айырмашылығы ретінде төленеді.
Мәселен, төрт балалы отбасы – әкесі
ғана жұмыс істейді, анасы үйде.
Әкесінің еңбекақысы 70 мың теңге
деп алайық. Оған көпбалалы
отбасыларға балалары 18 жасқа

толғанша берілетін арнаулы
мемлекеттік жәрдемақыны – 10 504
теңгені қосыңыз. Отбасының жалпы
табысы – 80504 теңге. Жалпы та-
бысты отбасы мүшелеріне бөлгенде
6 адамға 13 417 теңге шығады. Яғни,
бұл отбасының табысы кедейлік
шегінен төмен. Олар атаулы әлеу-
меттік көмек алуға құқылы.
Атаулы әлеуметтік көмек ақшалай

төлемді ғана емес, жұмыспен қам-
туды да көздейді. Шартты көмек
алатын отбасы мүшелері қайта даяр-
лау мен кәсіби біліктілігін арттыру
үшін әртүрлі курстарға жіберіледі.
Атаулы әлеуметтік көмекті тағай-

ындау үшін тұрғылықты мекен-жайы
бойынша халықты жұмыспен қамту
орталықтарына, ал ауылдық жерлер-
де сол жердің әкімдігіне бару қажет.
Өзімен бірге жеке басын куәлан-
дыратын құжаты, қосалқы шаруашы-
лығы туралы мәлімет, атаулы әлеу-
меттік көмекті төлеу бойынша уәкіл-
етті органда банк шоты нөмірінің
болуы, барлық балаға туу (қайтыс
болу) туралы куәлік, некеге тұру
(бұзу) туралы куәлік, студент бала-
лары болса, солар үшін оқу орнынан
анықтама болуы шарт болды.
Елбасының тікелей тапсырмасы

бойынша атаулы әлеуметтік көмек
көрсету механизмі 2019 жылдың 1
сәуірінен бастап өзгерді.
1. кедейлік шегі ең төменгі күнкөріс

деңгейінің 70%-ын құрап. Оның көлемі
жоғарыда айтқан 14 849 теңгеден 20
789 теңгеге артты.

2. атаулы әлеуметтік көмек ала-
тын отбасының әр баласына 20 789
теңге көлемінде кепілдендірілген
төлем төленеді. Аталған жәрдемақы
18 жасқа дейін, егер балалар жоғары
оқу орындарында оқитын болса, 23
жасқа дейін беріледі.

3. атаулы әлеуметтік көмекті та-
ғайындау үшін отбасының жиынтық
табысын есептеген кезде: 4 және
одан да көп балалары бар отба-
сыларға берілетін арнаулы әлеу-

меттік жәрдемақы (10 504 теңге),
«Алтын алқа» және «Күміс алқа»
иегерлеріне берілетін жәрдемақы (16
160 теңге), мүгедек балаға берілетін
жәрдемақы және шәкіртақы сынды
жекелеген жәрдемақылар есепке
алынбайды.

4. әлеуметтік көмек тағайын-
даудың барлық үдерістері барынша
жеңілдетіледі.

 – Бұл мақсатта Е-халық ақпар-
аттық жүйесі барлық орталық ақтар-
ушы органдардың базасымен толық-
тырылады. Жұмыспен қамту орта-
лығы мен ауылдық әкімдіктер ақпа-
раттық жүйелерде жоқ құжаттарды
ғана талап етеді.
Жаңа әдіспен есептелетін көмекті

1, 2, 3 балалы аналар да ала алады.
Мұнда басты критерий – жиынтық
табыстың көрсетілген 20 789
теңгеден асып кетпеуі. Қосалқы
шаруашылықтан кіретін табыс болып
айына: 24 айға толған ірі қара (сүтті)
-14654 тг., 24 айға толған ірі қара
(етті) -17788 тг., жылқы 16 айға
толған 18184 тг., қой, ешкі 12 айға
толған -2201 тг, түйе-14433 тг.,
тауық-117 теңге табыс болып есепке
алынады.
Атаулы әлеуметтік көмек көрсе-

тудің негізгі қағидаты – әлеуметтік
келісім-шарт және отбасының еңбек-
ке қабілетті мүшелерінің жұмыспен
қамту шараларына міндетті түрде
қатысуы өзгеріссіз қалды.
АӘК тағайындау үшін міндетті

түрде тұрғылықты мекенжай
бойынша немесе уақытша тіркеу-
де тұру қажет. 

– Отбасы мүшесі ретінде тек
жақын туыстар ғана есептеледі:
ата-анасы, балалары, бала асырап
алушылар, асыранды бала, үй
иесінің туған және туысқан аға-
бауыр, әпке-қарындасы, атасы,
әжесі, немересі.
Мәселені нақтылап алу үшін аудан-

дық жұмыспен қамту орталығына
жолығуға болады.

орталық. Мұндай жағдайда ата-
аналарға психологиялық көмек
ауадай қажет. Бұл орталықта арнайы
балалар үшін дефектолог, психолог,
логопед, әлеуметтік педагог, саз
мұғалімі және емдік дене шынықтыру
нұсқаушысы сияқты мамандар
жұмыс жасап жатыр. Балалардың
тілінің дамуы саусақтарының қозға-
луына байланысты деген тұжырымға
сүйенсек, қазіргі таңда бұл орталықта
аптасына екі рет өткізіліп отыратын
қолдың ұсақ моторикасын дамыту
жаттығулары балалардың жан-
жақты дамуына да үлкен септігін
тигізбек. Бұл орталық осы уақытқа
дейін бірнеше баланың қоғамға сіңісіп,
қатарға қосылуына ықпал еткен
болса, алдағы уақытта да осы үрдіс
жалғасын таба береді деген
сенімдеміз.

P.S.
Тәуелсіздіктің 20 жылдығы

атындағы мәдениет және
демалыс орталығының жанын-
дағы «Замандас аналар» клубы,
Ойыл аудандық білім бөлімі ,
аудандық жастар ресурстық
орталығы ,  сонымен қатар
ауданымыздың белді азамат-
тары демеушілік көрсетті.

8 бүлдіршінді туған күнімен
құттықтап, «Туған күніңмен,
балақай!» ойын-сауық бағдар-
ламасын ұсынып, сыйлықтар
табыстады.

Салтанат КЕҢЕСАРЫ,
Ойыл селосы.

Қазақстан Республикасы еңбек
заңнамасының мақсаты еңбек
қатынастарын және еңбек қатын-
астарымен тікелей байланысты өзге
де қатынастарды еңбек қатынас-
тары тараптарының құқықтары мен
мүдделерін қорғауға, еңбек саласын-
дағы құқықтар мен бостандықтар-
дың ең төмен кепілдіктерін белгілеуге
бағытталған құқықтық реттеу болып
табылады.
Күнделікті кездесіп жататын еңбек

даулары, еңбек заңнамаларының
дұрыс қолданылмау, екі тараптың
арасындағы жасалатын еңбек шарт-
тарынан туындайтын мәселелердегі
келіспеушілік салдарынан орын алып
жатады. 2015 жылы Қазақстан
Республикасының Еңбек кодексі
қабылданып, біршама өзгерістер
еңгізілді. Айтар болсақ, аталған
кодексінің 159-бабының 1-тармағына
сай шағын кәсіпкерлік субъектілерін
және заңды тұлғаның атқарушы
органының басшыларын қоспағанда,
жеке еңбек дауларын – келісу
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комиссиялары, ал реттелмеген
мәселелер не келісу комиссиясы
шешімінің орындалмауы бойынша
соттар қарайды делінген. Осы
қабылданған өзгерістер екі тарапқа
аз уақыт ішінде сотқа жүгінбей-ақ, өз
уақыттарын үнемдеп еңбек дауларын
шешуге мүмкіндік беріп отыр.
Сонымен қатар еңбек дауларын
сотқа дейінгі реттеудің тағы бір тиімді
жағы - медиация рәсімі. Медиация -
тараптардың ерікті келісімі бойынша
жүзеге асырылады. Медиация рәсімі
кезінде медиатордың жәрдемдесуі-
мен тараптар арасындағы дау-
дамайлар реттеледі. Қазіргі таңда
медиация өзінің тиімділігі мен қажет-
тілігіне көз жеткіздіріп, тек еңбек
дауларын емес, басқа да санаттағы
дау-шарларды шешудің тиімді құра-
лына айналды. Аудан тұрғындарына
дау-шарларды тиімді шешу, оның
ішінде аудан орталығына келмей ақ
қаражатын және уақытын үнемдеуге
жағдай жасау мақсатында әр ауыл-
дық округте кәсіби емес медиа-

Біздің заманымыздан бұрынғы ІІ
ғасырда Хань әулетінің басшылығы-
мен бытыраңқы Қытай елі біртұтас
мемлекет болып бірігеді. Император
У-Ди Конфуций ілімін ресми идео-
логияға айналдырады. Оның тілі
конон болып, өзі әулие деп таны-
лады. Оның ілімі бойынша аспанды -
құдай деп, ал император үкіметін
аспаннан келген деп есептейді.
Конфуций (б.з.б 551-479 ж.ш) бір

елдің, бір халықтың ғана мүддесіне
қызмет еткен философ. Ол қытай-
лықтарды аспан асты елінің тұрғын-
дары – олар түгел аспан астын
мекендеп, иеленуге тиіс деген
тұжырым жасайды. Осы идеология-
ның танымына бармай, біздің
орталық газеттер, журналистер,
бірқатар цитатаға (арқа сүйер сөзге)
құмар азаматтар аспан астына
жайылып, иемденуді мақсат еткен
қытайлықтарды (аспан астының
халқы, аспан асты мемлекеті) деп
дәріптеп, қалпағын қазандай етуде.
Бұл өзімізді-өзіміз олардың алдында
кем санаудың бейшаралық көрінісі.
Конфуций: «Патша жел, халық

шөп, жел қалай соқса, шөп солай
иіледі» - дейді. Бұл халық патшаның
алдында дәрменсіз, шөпше иіліп,
еріксіз бағынышты болу керек деген
идиология - өсиет. Ал философ емес,
аты-жөні де белгісіз қазақ бабам:
«Халық ұйғарса, хан түйесін сояды»
-деген. Бұл хан, яғни «билік халыққа
қызмет етуге, оның талап- тілегіне
көңіл бөлуге тиіс» - деген пайым. Кім
екені белгісіз, атақ даңқы да жоқ,
көңілге түйгені мол сол қазақтың
жоғарыда айтқан бір ауыз сөзі екі
жарым мың жыл бойы қытай елі
дәріптеп отырған Конфуциидің бар
ғылымына татиды.
Философтардың еңбегіне, сөзіне

арқа сүйеу керек болса, Аристотель,
Әл-Фараби, Платон, Сократ, Демо-
крит, т.с.с бір халық, бір ұлт емес,
бүкіл адамзаттың игілігін ойлаған
ойшыл ғұламалардың әлем мойын-
даған еңбектеріне, сөздеріне сілтеме
жасау керек.
Сол Конфуцийдің сыңаржақ,

менмендік, өктем идиологиясымен
қаруларған қытай мылтықсыз май-
дан ашып, жымысқы әрекетімен
шетке шығаратын тауарларын улап
шығаруда. Қытайдың адам түгілі,
құрт та жемейтін химияланып
уланған алмасы мен басқа да жеміс-
жидектерін қымбат бағасына сатып
алып, мәртебелі қонаққа қоямыз,
балаларымызға жегіземіз. Алматы-
ның атақты апорт бағын күреп
тастап, орнына байлар мен әкімқара-
ларға элита үйлер салғанымызды
ұмытып, ұялмай-қызармай «Алма-
ның отанымыз» - деп мақтанамыз.
Зиянды ойыншықтарды сәбилерге,
жас балаларға сатып әперіп, олар-
дың ойлау жүйесі мен санасын өз
еркімізбен улаудамыз. Отшашу пиро-
техникасын сатып алып, өз еркіміз-
бен жараланып мүгедек болудамыз.
Қытайдың жер көлемі қазақ

жерінен бар болғаны 3,5 есе ғана көп,

ал халқы 83 есе көп. Іргелес елдегі
қазба байлыққа толы ұлан-байтақ
жерді иемдену олардың 2000 жылдан
бергі арманы. Оны жүзеге асыру
мақсатында ерікті-еріксіз, есебі жоқ
мол инвестиция құйып, диаметрі кісі
бойындай трубамен қансорғыш
вампирдей мұнайымызды айлар
бойы, жылдар бой өз жеріне айдауда.
Олар ол мұнайды күнделікті пайда-
ланып жатқан жоқ, «Танла Махан»
шөлінің астынан орасан зор жер асты
қоймасын жасап, оны болашақ
ұрпағы үшін мұнай теңізіне айнал-
дыруда. Ал біз өкінішке орай, болашақ
ұрпақтың еншісін өз еркімізбен талан-
таражға салып қойдық.
Бірқатар адамдар күнкөріс жағдай-

ымыз төмен, азық-түлік қымбат
деген наразылық сөздер айтады. Рас
та шығар. Дегенмен біздің сауда
жасау, бар қаражатты үнемдеп
жұмсау мәдениетіміз қалыптаспаған.
Қонақ шақыру, той жасау қажет
болса, дүкенде не бар, таңдаусыз-
талғаусыз бәрін сатып аламыз.
Олардың ішінде жоғарыда айтқан
уланған алма да, жүзім де, не деп
аталаты белгісіз жеміс-жидек те,
резина-пластмасс тәріздес өнімдер
де, діни-ұлттық қасиетімізді қорлай-
тын шошқа майын қосқан арам өлген
малдың шұжығы (колбасасы) да т.б
бәрі бар. Ал ата-бабамыз азық-еткен
қазы-қарта, жал-жая, шұбат-қымыз,
қаймақ-май, ірімшік-құрт, жент-
құймақ т.с.с ұлттық тағамдар ұмыт
қалады. Егер қоянның құмалағын
теріп алып, «витамині мол,
давлениеге ем, шайға тістеуге
таптырмайтын өнім» -деп жарнама-
лап сатса, адамдардың оны да сатып
алатынына күмәнданмаймын.
Қазақстан Мұсылмандары Діни

басқармасына екі-үш жыл қатарынан
ұлттық мұсалмандық намысына
тиетін бірнеше ұсыныс-хат жазып,
ақырында садақаларға жеміс-жидек,
колбаса т.б қымбат жеңсік
(деликатес) тағамдар қойғызбауға
қол жеткіздік. Азық-түлык сататын
кәсіпкерлер дүкендеріне табиғи
ұлттық өнімдер салса, дұрыс болар
еді. Мысалға тұтынушы бір килограмм
арам еттен жасалған колбаса
алғанша, сол бағаға 0,5 килограмм
болса да, қазы сатып алса, кәсіпкер
дүкенші халықтан қымыз, ірімшік-
құрт, жент, т.с.с табиғи ұлттық
тағамдар қабылдап, үстемелеп
қайта сатса, дастархан мәзірі ұлттық
нақышқа, мәнге ие болар еді. Тағы бір
ұсыныс-өтініш: сатушы кәсіпкерлер
азаматтарға азық-түлікті «несиеге»
жазып береді. Бұл бірнеше айлап
жалақы, зейнетақы алмаған алғашқы
жылдардағы амалсыз тіршілік. Сол
үрдіс әлі де жалғасып келеді. Ал,
тұтынушылар олардан тегін
алғандай, алды-артына қарамай,
көзіне көрінгенін алады да, ақырында
өтей алмай қарызға батады. Кәсіпкер
болса, алажақтарын жинай алмай
жүйкесін жұқартады. Қазір шүкір,
жалақы да, зейнетақы да ай сайын
уақытында беріледі. Сондықтан

дүкендер алаңсыз қолма-қол ақшаға
сауда жасаса, өздеріне де қолайлы,
халықта мүмкіндігіне қарай,
қаражатын есептеп, келесі жалақы,
зейнетақы алғанша жетерліктей етіп
жұмсайтын болады.

«Сәби деген – таза тақта, не
жазсаң соны оқисың. Өйткені, бала
көзін ашқалы өз көргендерін
айнытпай қайталаумен болады» -
депті адамзаттың І-ұстазы Арис-
тотель. Демек, бұл ұсынып отырған
нақты ұқыптылық, жинақылық
жастар тәрбиесіне де жақсы әсер
ететін болады.
Сөз соңында ауданның ардагер

ақсақалдары, асыл әжелер, аналар
клубы, жастар орталығы осы ұсыныс
пікірлерді қолдап, жиын өткізіп пе,
газетке үндеу-қолдау жариялап па,
аудан халқына, кәсіпкерлерге,
аудандағы ақсақал ұйымы, аналар
клубы, жастар орталығы бөлімдері
арқылы ой салса деген пікірдемін.

P.S.
Синдром – көп мағыналы ұғым.

Нақтырақ айтсақ, бір аурудың небір
мақсаттың, мүдденің жинақы
белгілері деген сөз.
Бүгінгі қолданыста бұл мақалада

Конфуций тілін басты идеологияға
айналдырған қытайдың көздеген
мақсатына жету жолындағы жымыс-
қы іс-әрекеті, айла-шарғысы біз
секілді адал да, аңғал, бейқам халық-
ты түптің-түбінде тұқымын аздырып,
санасын улап, кемтар, мүсәпір,
мәңгүрт етіп, соғыссыз, ұлан-байтақ
қазақ елін, қазақ жерін еріксіз өзіне
қосып алу, иемдену саясатын
халқымыз біле жүрсін деген мақсат
көзделді. Ғасырлар бойы дәлел-
денгендей Орыс елі де басқыншы
Қалмақты қазақ еліне айдап салып,
жүз қырық жыл қалмақ шапқын-
шылығына ұшырадық.
Құдайдың бізге жасаған сынағын-

дай екі алпауыт аждаһаның ортасын-
да қалған қояндай күй кешіп келеміз.
Қоян екеш қоян да, жаратылыс
бастауынан бері өз ұрпағын жалғас-
тырып, өмірге қорқа қарап жүрсе де,
дербес хайуан, аң мәртебесін сақтап
келеді. Біз аң емеспіз, саналы
адамбыз, қазақпыз. Қазақстан мәңгі-
лік ұлт, мәңгілік дербес, тәуелсіз ел
болуды басты идеология - мақсат
етуге міндеттіміз. Осы міндетті -
әсіресе, біздің өскелең ұрпақ жастар-
ымыз естен шығармауымыз керек.
Дегенмен алмағайып заманда

еріксіз таңдауға мәжбүр болсақ, 1740
жылы Абылай сұлтанның Төле би
мен Қазбек биді таңдамай қайын
жұрты Қытай еліне бүйрек бұрып,
ниет еткеніне наразылық ретінде
шекті Мөңке би (Әйтеке би өмірден
өткеннен кейін Мөңке оның ізбасары
болған) айтқан: «Қытайдың темір
ноқтасына тап болғанда, орыстың
қайыс ноқтасына зар боларсың»
деген көріпкелдік сөз, әр қазақтың
жадында болуы керек.

Жақсылық БИСАЛИЕВ,
Саралжын селосы.

ҚЫТАЙ СИНДРОМЫ

Бүгінгі мектеп қабырғасында
жүрген оқушылар – еліміздің ертеңі,
ұлтымыздың болашағы екені
даусыз. Дамыған елдердегі сияқты
біздің елімізде де ұрпаққа саналы
білім беруде түбегейлі өзгерістер
жаса-луда. Ондағы  мақсаты – алған
білім-нің негізінде өз ойын еркін
бағамдай алатын, өзін дамыта
білетін, қазіргі  тез өзгеріп отыратын
өмірде өз бетінше дұрыс шешім
қабылдай алатын тұлғаны қалып-
тастыру. ХХIғасыр - бұл ақпараттық
қоғам дәуірі, технологиялық мәден-
иет дәуірі, адамның кәсіби мәден-
иеттілігіне мұқият қарайтын дәуір.
Сонымен бірге ХХІ ғасырдың басы
белгілі мамандық түрлерінің үнемі
жаңарып, көбейе түсуінде болып
отыр. Толып жатқан жаңа кәсіптер,
өндіріс пен тұрмыстағы заман
талабы жаңа технологиялар сала-
сындағы білімге деген тұрақты
сұранысқа алып келеді. Қазіргі кезде
бір емес, бірнеше мамандықты
меңгерген қызметкерлер сұраныс-
қа ие. Оған дайындық мектеп
қабырғасында басталады десек, ал
ол дайындық орта мектепте

торлар тағайындалып, өз жұмыс-
тарын жалғастыруда.
Соңғы жылдары медиация көп-

теген өркениетті елдердің құқықтық
мәдениетіне еніп, берік орын алуда.
«Медиация туралы» заң азаматтық,
еңбек, отбасы, басқа да жеке заңды
тұлғалардың құқықтық қатынас-
тарымен қатар, орта және ауырлығы
онша ауыр емес қылмыстық істер
бойынша, сот актілерін орындау
кезінде туындайтын жағдайларда
қолданылып келеді.
Шын мәнінде, көптеген еңбек

даулары ұзаққа созылып, соның
кесірінен отбасындағы келеңсіз-
діктер туып, қарым-қатынастарға
кері әсерін тигізіп жатады. Мұның
салдарының соңы оң нәтижеге
апармасы анық. Сондықтан мәселені
соттан бұрын өзара мәмілеге келіп
шешуге ұмтылыс жасау қажет.

Ж.МАЙЖАНОВ,
Ойыл аудандық сотының

аға сот приставы.

оқылатын технология пәні арқылы
жүзеге асатын белгілі.

 Технология пәнінен білім беруде
оқушы жеке мамандықты игеруші
болса, мұғалім пән бойынша білім
беруші ғана емес,мамандықты
меңгеретін жеке тұлғаны қалыптас-
тырушы. Білім берудің мәні – сол
тұлғаны дамыту. Оны жүзеге
асырудың жолдары: оқушылардың
жеке қабілетін және белгілі бір
кәсіпке бейімділігін анықтай, айқын-
дай отырып сол негізінде оқу бағ-
дарламасын жетілдіру. Технология
сабағы – логикалық ептілік пен
іскерлік дағдыны, шығармашылық
шабытты қажет ететін сабақ,
сондықтан мұғалім оқушылар
талабының тынысын бақылап,
дұрыс шешім қабылдауды, логика-
лық жүйе ой, пікір түзе білуі қажет.
Сонда ғана оқушылардың эстетика-
лық талғамы дамып, ойлау қабілеті,
еңбекке деген құштарлығы артады.
Мектепте технология сабағын
халықтық педагогикамен ұштас-
тырудың, сабақта халқымыздың
қолөнерін үйрету арқылы оқушы-
ларға ұлттық тәрбие берудің

маңызы зор. Қолөнерге қызықтыру
үшін кез-келген бұйымның, туын-
дының жасалу құпиясын, тарихын
ашып көрсетсек, қосымша әдебиет-
терден мағлұматтар берсек, қайта-
ланбас ерекшеліктеріне тоқталсақ,
технологиясымен таныстырсақ
оқушы шығармашылықпен іске
кіріседі.
Халқымыздың қолөнері – қол

еңбегі. Ал қол еңбегі әрқашан да
жоғары бағаланады. Қолөнер –
біздің рухани байлығымыз, мәде-
ниетіміз, салт-дәстүріміз, ол
бірнеше ғылымдардың дамуынан
пайда болған өнер туындылары.
Қолөнер кәсібі еліміздің экономика-
сын көтеруге ықпалын тигізеді.
Халық қолөнері ғасырлар бойы
қалыптасқан асыл мұра. Сондықтан
саясат өзгерсе де, өнер өзгермейді.
Еңбек – өмірдің, барлық тіршілік

атаулының қажеттілігі адамзат
өркениетінің ,қоғамтың дамуы,
жасампаз еңбектің нәтижесі.

Ардақ САТЫҒАЛИЕВА,
Екпетал мектеп –

балабақшасының технология
пәнінің мұғалімі.

ҚАЗАҚТЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕРІ –
 ТЕХНОЛОГИЯ САБАҒЫНДА

ЕҢБЕК ДАУЛАРЫН СОТҚА ДЕЙІН РЕТТЕУ


