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Мен оқыған мектепте оқу бөлімінің
ұстазы әр апта сайын сыныптарда
сайыс өткізетін. Апта соңында
күнделіктерімізді жиып ең көп баға
алған оқушыға алғыс жариялайтын.
Бұның барлығы мемлекетіміздің
тірегі – еліміздің ертеңгі ұрпақтарын
тәрбиелеу жолындағы кішкентай
міндеттен басталып, үлкен игі
істерге жетелейтін әрекеттер ғана.
«Әр бала өзінше талант. Мәселен
оның күнделікті сабаққа құлшынысын
арттыру үшін оқушы ой еңбегімен,
дене еңбегімен айналысып тұрғаны
абзал. Білім мен тәрбие – егіз ұғым.
Жалпы білім беретін мектепті – білім
тірегі десек, оқушыларға қосымша
білім беру мекемелері – жеке тұлға
етіп қалыптастыру жолында тәрбие
береді, шыңдайды, болашаққа жарқын
жол ашады» дейді Жетісу аудандық
№9 Оқушылар үйінің директоры
Дүйсен Солтанұлы.
Біз куә болған өнер ошағындағы әр

бөлме қандай үйірмеге арналғанын
байқау қиын емес. Әдеби-көркемдік
бағытта «мәнерлеп оқу», «ағылшын
тілі», «қазақ тілін үйренеміз», «театр
әлемі», көркем-эстетикалық бағыт
бойынша вокал, домбыра, қобыз,
фортепиано, би бөлімдерімен
белгіленсе, спортқа – шахмат, бокс,
ұлттық ойындар, волейбол,
өлкетану, экология бағытында –
«Өлкетану», «Жасыл әлем» деген
атаумен, қолданбалы – сәндік өнер
«әсемдік бұйымдар», «қолөнер»,
«шебер қолдар» үйірмелерімен
қамтылған.
Ұжым басшысы өз сөзінде

«Назқоңыр» «Сырлы қобыз», «Мирас»
домбырашылар ансамблі жыл сайын
түрлі байқауларға қатысып, бас
жүлде, бірінші, екінші орынды
иеленгенін атап өтті. «Ақ көгершін»,
«Күншуақ», «Ғұмырдария», «Нұрлы
жастар», «Тайжарыс», т.б. өнер
орталықтарының ұйымдастыруымен

өтетін республикалық, халықаралық
байқауларда «Аспапта ойнау»
аталымдары бойынша аталмыш
үйірмелер топ жарып жүрсе,
сонымен қатар ерен еңбегімен
көрінсе, «Айжұлдыз», «Қазақ тілін
үйренеміз», «Мәнерлеп оқу», «Театр
әлемі» үйірмесінің тәрбиеленушілері
үздіктер қатарында.
Жалпы, бұл мекемеде әрбір

ұстаздың өз міндеті бар. Ең бастысы
олар – өскелең ұрпақтың келешегіне
тілектес, ниеттес тұлғалар. Оқу
тәрбие ісінің меңгерушісі Шолпан
Тұрсынқызы, әр іс-шараның жақсы
өтуіне ықпал етіп, мұрындық болып
жүретін әдіскерлер Серік Жақсылық-
ұлы, Құралай Нұғыманқызы, Әйгерім
Биекеқызы, Майра Оразқызы, Ақерке
Ержанқызы сынды ұстаздардың
еңбегі зор. Бір әттегенайы, еселі
еңбегімен, жетістіктерімен көзге түсіп
келе жатқан Оқушылар үйінің
тарлығы шығармашылықтарын одан
әрі өрістетуге қолайсыздық тудырып
отыр. Осы мәселе алдағы уақытта
өз шешімін тапса дейсің. Өнер
ошақтарының ауқымы кең, еңселі
болғаны абзал емес пе?
Оқушылар үйі – білім мен өнер

ошағы. Әрине, ата-ана баланың
уақытын тиімді өткізу үшін түрлі
үйірмелерге жаздырады. Заманауи
техника көз-ілеспес жылдамдықпен
дамып жатқанда бала санасын,
ұлттық құндылықтардан жырақтатып
алмауымыз керек. Ұялы телефон
мен компьютердің тілімен дос болған
ұрпақтың ой шеңбері алаңдатады.
Қазақтың бекзада өнерін танып-
білуге бейнетпен жетіп, жаһанға
жариялаған небір тұлғаларымыздың
тағдыры ұмыт болмаса екен дейсің.
Қазіргі оқушы – ертеңгі келешектің
қамалын соғушы.

Динара МӘЛІК,
АЛМАТЫ.

Бұл кәсіби мерекенің басты
мақсаты – мемлекеттік қызмет
беделін нығайтуға септігін тигізу және
мемлекеттік аппараттың кәсібилігінің
басты ұстанымы ретінде халыққа
қызмет етуді дәріптеу.
Елбасы мемлекеттік қызметшілер

елімізді дамытуға зор үлес қосқанын
атап өтіп, ауқымды реформаларды
іске асыруда мемлекеттік аппарат-
тың маңызды рөл атқаратынына
назар аударды. Қазіргі мемлекеттік
қызметкерлердің негізгі және басты
белгілері – бар ынтасымен және бар
жауапкершілігімен халыққа, мемле-
кетке қызмет ету. Мемлекеттік қыз-
метші атану, адамның жан-жақты
білімді,  жауапкершілігі мол және
білікті, әрі кәсіби маман болуын талап
етеді.
Елбасының бес институттық ре-

формасын жүзеге асыруға бағыт-
талған 100 нақты қадамның алғашқы
тарауы «Кәсіби мемлекеттік аппарат
құруға», яғни 15 қадамы осы мемле-
кеттік қызметке қатысты айтылады.
Осы қадамдар арқылы Қазақстанның
барлық аумағындағы әртүрлі деңгей-
дегі мемлекеттік қызметшілер халық-
қа сапалы қызмет көрсетулері тиіс.

Ел үшін еңбек ету зор құрмет, абырой-
лы міндет. Халық үшін маңдай терін
төгіп, адал еңбегімен ел аузына ілігіп
жүрген қарапайым, ізетті, мейірімді
мемлекеттік қызметшілердің мереке-
сі аталып өткені орынды, әрі осы сала
қызметкерлерінің абырой, беделін
арттыра түсетіні сөзсіз.
Мерекелік шараға келер болсақ,

сахна шымылдығы аудандағы жас
мемлекеттік қызметшілердің хоры-
мен ашылды.
Әріптестерін төл мерекелерімен

құттықтаған аудан әкімі Дастан
Сағыров алдымен осы саланың
ардагерлерін марапаттады. Сонымен
қатар, биылғы жылдың басты
ерекшелігі - мемлекеттік қызметте
мүлтіксіз еңбек етіп, ауданымыздың
өркендеуіне зор үлес қосқан еңбек
ардагерінің еліне абыройлы, алаңсыз
қызмет етуіне ерекше қолдау
көрсеткені үшін жұбайлары марапат-
талды. Мемлекеттік қызметте ұзақ
уақыт жемісті еңбек еткені үшін
аудандық білім, дене шынықтыру
және спорт бөлімі басшысының
орынбасары Сәндігүл Өткелбаева,
Қайыңды ауылдық округі әкімінің
аппараты Хасен Оралов пен

аудандық кәсіпкерлік және ауыл
шаруашылығы бөлімінің сектор
меңгерушісі Ақмарал Есбатыровалар
алғысқа бөленсе, бір топ мемлекеттік
қызметкер аудандағы спорттық
және мәдени көпшілік шараларға
белсене қатысқаны үшін марапат-
талды. Көп бала тәрбиелеп өсіріп
отырған мемлекеттік қызметші
ауданы әкімі аппаратының бас
инспекторы Артур Аманғосов та
арнаулы сыйлыққа ие болса,
әулеттің бірнеше адамы мемлекеттік
қызметте жасайтын отбасы бас-
шысы аудандық кәсіпкерлік және
ауылшаруашылығы бөлімінің бас
маманы Асылбек Наурызов та
марапатталды. Мемлекеттік қызмет-
ке кірген белсенді жастар мен мем-

ТАЛАНТ ӘР БАЛАДА БАР
ЕЛІМІЗДЕГІ «БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ», «ҰЛЫ

ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ», «100 НАҚТЫ ҚАДАМ» ЖОБАЛАРЫНДА, СОНДАЙ-
АҚ ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЛАРЫНДА ЖАС ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІНЕ,
ЖАСТАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН АРТТЫРУ МІНДЕТТЕРІНЕ
БАСА КӨҢІЛ БӨЛІНІП КЕЛЕДІ. ОСЫ ОРАЙДА ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘЛЕУЕТТІ
АРТТЫРУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ОЙ ҚОЗҒАУДЫ ЖӨН КӨРДІК. 

Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан
Назарбаев өткен жылғы Қазақстан
халқына Жолдауында жастарға
ерекше көңіл бөліп, биылғы 2019
жылды «Жастар жылы» деп жария-
лаған болатын. Биыл осы «Жастар
жылының» аясында елімізде жас-
тарды қолдау мақсатында көптеген
игі шаралар өтіп келеді. Мұндай
шаралардан ауыл жастары да
тысқары қалып жатқан жоқ. Оның
басты айғағы аудан әкімі ресми
жиындардан бөлек әр ауылдың
жастарымен ашық сұхбат құрып,
ұсыныс-пікірлерін тыңдап, ауылдарға
арнайы шығып, жастармен кез-
десулер өткізіп жүр. Осындай жас-
тарға деген шексіз қолдаудың
нәтижесінде шет жерде арман қуып,
еңбек етіп жүрген ауданның бірқатар
жастары туған жерге оралып,
жерлестерімен жүздесіп жүр.
Солардың бірі - Асылхан Төлепов.
«Жау жүрек мың бала» фильмі мен
«Сұңқар» телехикаясының басты
рөлін сомдаған Қазақстан Респу-
бликасының театр және кино актері,
«Серпін», «Дарын» мемлекеттік

жастар сыйлығының иегері. Өткен
аптада «Жастар - болашаққа жол
бастар» атты Қараойда өткен
жастар күніне Алматы қаласынан
әкесі Сайлау Төлеповпен бірге кіндік
қаны тамған жерге арнайы келді.
Толғырақ тарқатсақ, алдымен
Қараойға әр ауылдық округтен
таңсәріден ағылған жастар делегаты
ауылдың кіре берісіне тігілген ағаш
үйден дәм татты. Жастар күні
таңертемен жалынды жастардың
жалауын желбіреткен көліктер
шеруімен басталды. Сәні мен сырт
келбеті жарасқан шалғай ауылдың
көшелерін аралаған көліктер шеруі
село шетіндегі саябаққа барып
тоқтады. Ауданнан және облыс
орталығынан келген меймандар
саябақ ішінен жағалай орын алған
жастардың көрмесімен танысты. Әрі
қарай, айтулы саябақта «Жастар
күнінің» ашылу салтанаты өтті. Онда
аудан әкімінің орынбасары Асқар
Қазыбаев аудан әкімінің атынан
барша қараойлықтарды жастар
күнімен құттықтап, бірқатар ауыл
жастарына алғыс хаттарын табыс-

тады. Ауыл әкімі Сәкен Займолдиннің
ұйымдастыруымен ауыл кәсіп-
керлері мен шаруа қожалықтарының
қолдау-демеушіліктерінің арқасында
өткен шараға қатысқан қараой-
лықтардың қарасы көп болды. Біз бұл
жерде ауыл азаматтарының үлкен
ауызбіршілікте екендігін әп сәттен-ақ
аңғардық. Өйткені жаныңнан өткен
әр қараойлық айтулы шараның
абыроймен өтуіне өзінше атсалысып
жүр. Сондықтан болар осы киелі
топырақтан шыққан Асылхан
Төлеповтей ұлдарын ыстық ықылас-
пен қарсы алып, айрықша қолдау
көрсетті. Бірі ақашалай сый көр-
сетсе, бірі ат мінгізіп, шапан жапты.
Ауылдастарының осындай сыйына
бөленген жас актер Асылхан Сай-
лауұлы барша жерлестеріне үлкен
алғысын білдірді.

МЕРЕЙЛІ МІНДЕТТІҢ МЕРЕКЕСІ
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КӘСIПТIК ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ

МЕРЕКЕЛЕР ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТIНIҢ 1998
ЖЫЛҒЫ 20 ҚАҢТАРДАҒЫ №3827 ЖАРЛЫҒЫНА СӘЙКЕС 23 МАУСЫМ –
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІ КҮНІ БОЛЫП БЕКІТІЛГЕНІ БЕЛГІЛІ. СОНЫМЕН
ҚАТАР, 23МАУСЫМ - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯ КҮНІ.
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ ТУРАЛЫ»
ЗАҢЫ ЕЛІМІЗДІҢ ПОЛИЦИЯ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІН,
ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫН РЕТТЕП, НӘТИЖЕСІНДЕ ОНЫҢ ҚОҒАМ МЕН
МЕМЛЕКЕТТЕГІ ОРНЫ МЕН РӨЛІН АЙҚЫНДАП БЕРДІ.

лекеттік қызметтегі үлгілі еңбегі үшін
бірқатар қызметкерлер де сый-
сияпатқа бөленді.
Ал, ішкі істер органдарындағы үлгілі

қызметі үшін аудан әкімінің алғыс
хатына қазіргі саптағы қызметкер-
лермен қатар, еңбек ардагерлері де
ие болса, Қазақстан Республика-
сының Полиция күні мерекесіне орай
полиция қызметкерлерін кезекті
арнаулы шені де осы бір салтанатты
сәтте тапсырылды. өздерінің алғаш-
қы мерекесі күні Ойыл аудандық
тұрғын-үй коммуналдық шаруашы-
лық, жолаушылар көлігі және авто-
мобиль жолдары бөлімінің бас
маманы Дастан Аман мен аудандық
білім, денешынықтыру және спорт
бөлімінің бас маманы Алтынай
Наурызова мемлекеттік әкімшілік
қызметшісінің антын қабылдаса,
мерекелік шара аудан көркемөнер-
паздарының концертімен жалғасты.
Р.S. Сонымен қатар, аудандық ішкі

саясат бөлімінің басшысы Мұратбай
Айдарбаев пен аудандық білім, дене
шынықтыру және спорт бөлімінің
сектор меңгерушісі Бақберген
Мұқамбетқали Ақтөбе облысының
әкімі Оңдасын Оразалиннің алғыс
хатына ие болса, Academy of Public
Administration under the President of
Kazakhstan компаниясы өздерінің 25
жылдықтарына орай өткізген
байқауда «Үздік тыңдаушы»
номинациясы бойынша жеңімпаз
атанған аудандық жұмыспен қамту
және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімінің басшысы Бекболат
Иманғалиевты облыста өткен
«Мемлекеттік қызмет – мерейлі
міндет» атты шарада арнайы
марапаттады.

АУДАН ЖАСТАРЫН
ҚАРАОЙЛЫҚТАР ҚАРСЫ АЛДЫ

ЖАСТАР КҮНІ ЖАЛҒАСЫН ТАУЫП КЕЛЕДІ

Осыдан бір-екі күн бұрын аудан
орталығына ат басын бұрған белгілі
актер Асылхан Төлепов аудан
орталығында болып, барша жас-

тармен кездескен болатын. Алыстан
ат арылтып келген өнер қыраны кеше
кіндік қаны тамған жерге арнайы
барды. Ауылдастарына арнайы
амандасып, кездесу кешін өткізді.
Жан-жақтан жиылған жастар жас
актермен ашық сұхбаттасты. Қараой
ауылдық клубында өткен кездесу
кешінде келіп түскен сауалдар легін
саралай келе жауап берген Асылхан
Сайлауұлы жалпы өнер жолы оңай
жол еместігін жасырмады. Себебі
оны танытқан «Жау жүрек мың
бала» фильміне түсу үшін көп
еңбектенген. 23 мың адамның ішінен
таңдау алған жерлесіміздің айтары
адамға алдымен бақ берсін дейді.
Сонда ғана сенің биіктен көрінуің
толық негіз бар. Талантың тасып
тұрса да, еңбек етудің жолы басқа
екендігін баса айтты. Өйткені «Жау
жүрек мың бала» фильміне түсу үшін

ӨНЕР БАРЫСЫ ЖЕРЛЕСТЕРІМЕН ЖҮЗДЕСТІ

2 жыл дайындалған. Содан кейін
барып киноны түсіруге 4 ай уақыт
кеткен. Ауылдастарымен ашық
сұхбат құрған актер ауылға 2007
жылы соңғы рет келіпті. Сол уақыттан
бері ауылдың келбеті адам таны-
мастай өзгергендігінде атап өтсе,
актердің қатарлас, құрдастары сол
бір балалық шақтан сыр бөлісті.
Асылханның балалық арманы мүл-
дем басқа болған. Оның бала күнінде
спорттың барысы болуға құлшынысы
басым еді. Алайда ол арманы есейе
келе өзгерді. Әйтсе ол бала күнінгі
арманынан әлі күнге дейін арылған
емес.
Қазір оның сол арманынан ұлы

Алпамыс орындаса дейді. Қазіргі
таңда шаңырақ көтеріп, бір баланың
әкесі атанып отырған Асылханның
таңдауы айрықша. Тек тарихи
киноларға түскенді ұнатады. Оны
танытқан «Жау жүрек мың бала»
фильмі болғандықтан батыр
бабаларының кейпінде көпшілік көзіне
түскендіктен қазіргі заманауи

киноларға түсіп ұсақталғысы кел-
мейді. Бұрын кастинг жарияланған
киноларға түсуге өзі іздеп баратын
болса, қазір оны режиссерлердің
өздері іздеп келеді. Міне өнердің биігіне
нағыз ұлттық рух пен ермінезділіктің
арқасында шыққан өнер барысының
біз көрген кейпі осындай.

P.S.
Атап өтсек, Қараойдағы «Жастар

күні» түстен кейін спорттық
ойындармен жалғасты. Айтулы шара
одан кейін кешкілік Халықаралық,
Республикалық байқаулардың
лауреаты Ғазиза Жұбанова
атындағы Ақтөбе облыстық
филармонияның әншісі қараойлық
Еркебұлан Құмаровтың ән кешіне
ұласты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Қараой-Ойыл.

Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстан-
дықтардың әл-ауқатының өсуі:
табыс пен тұрмыс сапасын арт-
тыру» атты Жолдауында мектепке
дейінгі білім беру сапасын жақсарту,
баланың ақыл-ой мен шығар-
машылық қабілетіне жете мән беріп,
жас кезінен бала бойына жаңа
дағдыларды қалыптастыру қажет-
тігіне назар аударады. 
Қай кезеңде болмасын балабақша

мәселесі, баланы балабақшаға
орналастыру жайы өзектілігін жойған
емес. Ресми статистикаға сүйенсек,
еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгенге
дейін 7 жасқа дейінгі балалардың
шамамен 70%-ы балабақшамен
қамтылса, егемендіктің алғашқы
жылдары нарыққа бет алған тұста,
«балапан басымен, тұрымтай тұсы-
мен» кетіп, балабақша да қараусыз
қалды.
1991 жылы елімізде 8743 бала-

бақша болса, оның жартысынан
астамы (4868) «оңтайландыру»
кезеңінде жекешелендірілген, бір
бөлігі бос қалған, қираған. Тұтастай
алғанда, 2000 жылға дейін рес-
публикадағы балабақша саны 1144-
ке дейін азайды.
Тәуелсіздік жылдарында етек-

жеңімізді жиып, ес жия бастағанда
білім саласына да көңіл бөлуді қолға
алдық. Балабақша саны артып,
мектепке дейінгі білім беру жүйесі
жандана бастады. Бұған демо-
графиялық ахуал да өз әсерін тигізді.
Мәселен, 1990-1999 жылдары туу
көрсеткіші күрт төмендесе, 2000-
2013 жылдары бала туу көрсеткіші
орта есеппен 13 мың адамға артты.
2007-2009 жылдары 2557 мектепке
дейінгі ұйым ашылса, оның 612-сі –
балабақша. Ал 2009 жылы 4972 мек-
тепке дейінгі ұйым жұмысын бастап,
оның ішінде 2003 балабақша
бүлдіршіндерге есігін айқара ашты.
Балаларды мектепке дейінгі тәр-
биемен және оқытумен қамту
мектепке дейінгі балалар санының
38,7%-ын құраған.
Елбасы «Қазақстан – 2050

стратегиясы»: қалыптасқан мемле-
кеттің жаңа саяси бағыты» атты
Жолдауында 2020 жылға дейін
балаларды мектепке дейінгі
ұйымдармен 100% қамтамасыз етуді
міндеттеп, осыған байланысты
«Балапан» бағдарламасын іске
асыру мерзімін 2020 жылға дейін
ұзарту және мектепке дейінгі білім
берудің жаңа әдістерін әзірлеуді
тапсырған еді.
Бұл тұрғыда елімізде көптеген

шаруалар атқарылып жатыр. Қазақ-
станның 2020 жылға дейінгі стра-

тегиялық даму жоспарын іске асыру
үшін әзірленген «Бизнестің жол
картасы – 2020», Балаларды
мектепке дейінгі тәрбиемен және
оқытумен қамтамасыз ету жөніндегі
2010-2020 жылдарға арналған
«Балапан» бағдарламасы аясында
мектепке дейінгі білім беру
мекемелері өмірге келді.
Бөбекжай, балабақша, отбасылық

бөбекжай, санаторлық бөбекжай,
«мектеп-балабақша» кешені, мектеп-
ке дейінгі шағын орталық атты атау
иеленген мектепке дейінгі білім беру
мекемелерінің жұмысы күн өткен
сайын жанданып келеді.
Алматы қаласында бүгінгі күні 800-

ге жуық мектепке дейінгі білім беру
орны жұмыс істейді. Оның 300-ден
астамы мемлекеттік «Балапан»
бағдарламасы бойынша қызмет
көрсетеді. Статистикаға сүйенсек,
2014 жылы – 8900, 2015 жылы – 8870,
2016 жылы – 9230, 2017 жылы – 9560
бүлдіршін балабақшаға қабылданған.
Соған қарамастан, күн өткен сайын
балабақшаға деген сұраныс үдей
түсуде.
Бала – біздің болашағымыз,

еліміздің ертеңі. Ертеңгі ел тізгінін
ұстар ұрпағымыздың дені сау,
болашағы жарқын болуы үшін
іргетасы да нық қалануы тиіс.
М.Жұмабаев «Педагогика» атты
еңбегінде: «Жас бала – жас бір
шыбық, жас күнде қай түрде иіп тас-
тасаң, есейгенде сол иілген күйінде
қатып қалмақ. Теріс иіліп қалған
шыбықты артынан түзеймін десең
сындырып аласың. «Баланы – бас-
тан» деген сөздің мәнісі осы. Тәрбие
деген – баланы бетке қақпай, бетімен
жіберу емес. Яки отырса басқа,
тұрса аяққа ұрып, көрбала қылып
өсіру де емес. Баланы тәрбие қылу –
тұрмыс майданында ақылмен,
әдіспен күресе білетін адам шығару
деген сөз. Қалса – өзін, асса – барлық
адам баласын адал жолмен өрге
сүйрейтін ер шығару деген сөз.
Тұрмыста түйінді мәселелерді тез
шеше білетін, тұрмыстың тұңғиық
теңізін қалың қайратпен кеше білетін,
адалдық жолға құрбан бола білетін,
қысқасы, адамзат дүниесінің керек
бір мүшесі болатын төрт жағы түгел
кісі қылып шығару. Баланы мұндай
адам қылу үшін тәрбиеші бар күшін,
бар білімін жұмсап, жалықпай,
шаршамай үйрете білу керек» депті.
Ендеше, ұрпақ бағбанына айналып
отырған балабақша тәрбиешілеріне
де көңіл бөлінсе деген тілек бар.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА.
«Ана тілі»

БАЛАБАҚША –
ТӘРБИЕ БЕСІГІ



2 25 маусым 2019 жыл

14 маусым 2019 жыл                     № 107                                      Ойыл селосы
Ойыл ауданы аумағында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін
арнайы бөлінген орындарды белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12
сәуірдегі «Сауда қызметін реттеу туралы» Заңының 8, 27 баптарына сәйкес,
Ойыл ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1.  Ойыл ауданы аумағында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін арнайы

бөлінген орындар осы қаулының қосымшасына сәйкес белгіленсін.
2. «Ойыл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада

белгіленген тәртіппен:
1) осы қаулыны Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік

тіркеуді;
2) осы қаулыны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің

электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде және мерзімді баспа
басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары
А.Кенжебаевқа жүктелсін.

4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі  Д.Сагиров

14 июня 2019 года                          №107                                              село Уил
Об определении специально отведенных мест для
осуществления выездной торговли на территории Уилского района
В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января

2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан», статьями 8, 27 Закона Республики Казахстан от 12
апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности» акимат Уилского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специально отведенные места для осуществления выездной

торговли на территории Уилского района согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Государственному учреждению «Аппарат акима Уилского района» в
установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в

Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) направление настоящего постановления на официальное опубликование

в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики
Казахстан в электронном виде и в периодических печатных изданиях.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя акима района А.Кенжебаева.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким района  Д.Сагиров

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА УИЛСКОГО РАЙОНА

Ақтөбе облыстық Әділет департаментінде
2019 жылғы 18 маусымда № 6256 болып тіркелді.

Зарегистрирован в Актюбинского областного
 Департамента юстиции 18 июня 2019 года за № 6256

Приложение к постановлению акимата
Уилского района от 14 июня 2019 года за №107

Ойыл ауданы әкімдігінің 2019 жылғы
14 маусымдағы №107 қаулысына қосымша

Елді мекен
атауы

№ Саны

Ойыл  ауылдық округі

1
2

Ойыл ауылы
Ойыл ауылы

1
1

Ш.Берсиев атындағы ауылдық округі

Қаратал ауылы

Қаратал ауылы

1

1

1

2

Көптоғай ауылдық округі

Көптоғай ауылы 11

Сарбие ауылдық округі

Сарбие ауылы 1

Қараой ауылдық округі
Қараой ауылы 11

Саралжын ауылдық округі

Саралжын ауылы

Қайыңды ауылдық округі

Қайыңды ауылы 11

ОЙЫЛ АУДАНЫ АУМАҒЫНДА КӨШПЕЛІ САУДАНЫ
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҮШІН АРНАЙЫ БӨЛІНГЕН ОРЫНДАР

СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ УИЛСКОГО РАЙОНА

Көшпелі сауданы жүзеге асыратын
орындар

Көкжар көшесі, №72 үйдің сол жағы
Б.Жолмырзаев көшесі, №3 ғимара-
тының оң жағында орналасқан ғимарат

Ш. Берсиев көшесі, №39 ғимаратымен
Ш. Берсиев көшесі №41/1 үйдің
ортасында орналасқан ғимарат.
Ө. Бақаев көшесі, №13 ғимараттың
алды.

Қазақстан көшесі, № 16-а Саябақтың
алды

Әйтеке би көшесі, №23 ғимаратының
алды.

Тәуелсіздік көшесі, №19 ғимаратымен
Тәуелсіздік көшесі, №21 үйінің ортасы.

Ботагөз 2 көшесі, №10/А ғимараты-
ның  алды.

1

А.Иманов көшесі, №5-а ғимаратының
сол жағы

1

1

Наименование
населенного

пункта

№ Коли-
чество

Уилский сельский округ

1
2

село Уил
село Уил

1
1

сельский округ им. Ш.Берсиева

село Каратал

село Каратал

1

1

1

2

Коптогайский сельский округ

село Коптогай 11

Сарбиеский сельский округ

село Сарбие 1

Караойский сельский округ
село Караой 11

Саралжинский сельский округ

село Саралжын

Кайындинский сельский округ

село Кайыңды 11

Места для осуществления
выездной торговли

с лева от дома № 72 по улице Кокжар
Здание, расположенное справа от здания
по улице Б.Жолмырзаева №3

Здание расположенное  между домами
по  улице Ш.Берсиева № 39 и
Ш.Берсиева № 41/1
перед  зданием по улице О.Бакаева, № 13

перед парком по улице Казахстана
№16-а

перед зданием по улице
Әйтеке би № 23

между зданием Тауелсиздик № 19  и
домом Тауелсиздик № 21

перед зданием по улице Ботагоз 2,
№10/А

1

улица А.Иманова № 5-а слева
от здания

1

1

Суға түсу маусымында және өрт
қауіпті кезеңінде, қауіптің алдың алу
мақсатында Ойыл ауданының ТЖБ
және №14 ӨСБ қызметкерлерімен
ауданның мектептерінде ұйымдас-
тырылған лагерлерде жаз мез-
гіліндегі өрт қауіпсіздігі және суға
шомылу кезіндегі қауіпсіздікті сақтау
бойынша нұсқаулықтар өткізілуде.
Нұсқаулық барысында лагер тәр-
биешілері мен балаларға суға шо-
мылу кезіндегі ережелерді, балалар-
дың іс-қимылы туралы және алғашқы
көмек көрсету, тұрмыста және
табиғатта жүргенде өрт қауіпсіздігін
сақтау бойынша қарапайым ереже-
лер түсіндірілді. Сонымен қатар
балаларға №14 ӨСБ қызметкерлері
өрт сөндірушінің киімін таныстырып,
өрт кезіндегі алғашқы іс-әрекет-
терімен, қауіпсіздік аймаққа көшу
кимылдары түсіндірілуде. Аталған іс-
шарада бөлім қызметкерлерімен суға
шомылу ережелері туралы жады-
намалар таратылып лагерлерлердің
көрінетін жерлеріне ілуге және
балаларға түсіндіруге тапсырмалар
берілді. Жиналыс соңында қатысу-
шылар өздерінің сұрақтарын қойып
оған тұшымды жауаптарын алды.
Сонымен қатар ата-аналар наза-

рына жазғы демалыс кезінде оқушы-
лардың суға шомылуы кезінде
қауіпсіздік шараларын сақтау мақ-
сатында төмендегідей ережелерді
ұсынамыз.
Салқын суларда көбіне қол-аяқтар

құрысып қалып жатады. Терең сулар
кеудені қысып,тыныс алуды тарыл-
тады. Мүмкіндігінше, саспаған
(үрейленбеген) дұрыс. Адам су
ішінде айқайлап, қармана берсе, әлі
кетіп, су жұтады.
Жүзу білмесеңіз немесе өзіңізге

белгісіз (ағысы қатты, терең, жар-
қабақтар) жерлерге шомылмау
керек. Ересектерсіз өз бетіңізше суға
түспеңіз.
Төменде зардап шеккен су жұтқан

кезде көрсетілетін алғашқы көмектің,
кейбір әдістер келтірілген.
Су жұту - тыныс алу жолдарын

сұйықтықпен немесе сұйық мас-
салармен толтыру. Су жұту белгілері
болып, ауыздан көбік бөлу, жүрек
қызметінің және тыныс алудың
тоқтауы, көз ұлпасының кеңейуі, тері
жамылғыларының көгеруі табылады.

Алғашқы көмек
Ауыз қуысын тазарту, сосын

зардап шеккенді құтқарушының
жамбасына қойып, бұл кезде зардап
шеккенің басы жерге қарай салбырап
тұруы, кеудесі мен арқасын қаттырақ
қысу арқылы іштегі және өкпедегі
суды шығару керек.
Бұдан кейін тездетіп жасанды

тыныс алдыруды жүргізеді. Жүрек
қызметін қалыпқа келтіру үшін

жасанды тыныс алдырумен қатар
жүрекке тікелей массаж керек.
Жүрек аймағына әрбір 5-6 басу

арқылы жәбірленушінің аузы немесе
мұрны арқылы ауа үрлейді. Мұны
тыныс алу және жүрек соғуын толық
қалыпқа келгенше жасайды.
Жүрек қызметі және тыныс алу

қалыпқа келгеннен кейін жәбір-
ленушіні жылытып, жамылдырып
және медициналық пунктке жеткізу
керек.
Тілсіз жау-өрттен сақтану үшін

өртке қарсы барлық шараларды
орындау қажет.
Лагердің әр қызметкері өртті

немесе жанып жатқан жерді байқаған
кезде тез арада өрт сөндіру бөліміне
қоңырау шалып, өрт сөндіру құрамын
шақыртуға міндетті. Ал көмек
келгенге дейін өрт сөндіргіштерді
және басқа да қолда бар құралдарды
пайдалану керек.
Лагерь басшысы немесе лауазым-

ды тұлғалар өрт сөндіру бөлімшесі
келгенге дейін мүмкіндігінше адам-
дарды эвакуациялаудың, өртті
сөндірудің және материалдық құн-
дылықтарды сақтап қалудың шара-
ларын алуға басшылық жасау керек.
Өрт сөндіру бөлімшесін қарсы алуға,
келу жолдарын және су көздерінің
орналасқан жерін білетін адамды
бөлуге міндетті.
Өрт кезінде сабыр сақтап, қорқып-

саспаған (паника) жөн. Сол сияқты
өртте терезенің әйнектерін сын-
дыруға болмайды, өйткені жел соғып
(сквозняк) өрт қатты өршуі мүмкін.
Өрт кезінде түтінденген бөлмеде
қалған адам, мүмкіндігінше тыныс
алу органдарын (мұрнын, ауыз)
матамен, бинтпен немесе респира-
тормен тұмшалап алуы тиіс, бұл улы
газдардан, түтіннен қорғауға көмек-
теседі.
Өту, кіру және шығу жолдары және

өрт сөндіру құралдарының орналас-
қан жері әртүрлі материалдардан,
жабдықтардан бос болуы керек.
Өрт сөндіру іс-шараларына бай-

ланысты емес барлық жұмыстарды
тоқтатып, ғимараттағы тоқ көздерін
ажырату керек. Барлық қызмет-
керлер мен оқушыларды қауіпті
аймақтан тысқары жерге шығарып,
адамдардың өміріне қауіп төнген
жағдайда, дереу оларды құтқару үшін
қолдан келген барлық күш пен
шараларды қолдану  қажет.
Осы жоғарыда көрсетілген шара-

ларды оқу орындарының қызмет-
керлері мен оқушылары білуге және
жасауды жадында ұстауы шарт.
Яғни, әрбір ата-ана жазғы демалыс

кезінде балалардың бос уақытын-
дағы іс-әрекеттеріне (бастауыш
класс оқушылары) көп көңіл бөл-
гендері абзал.

Биылғы жылы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасымен Ақтөбе
облысы бойынша пилоттық жоба ретінде «Цифрлы агент» (Digital agent)
мобильді қосымшасы іске қосылды. Digital agent мобильдік қосымшасының
артықшылығы - мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушылардың шынайы
уақытта қызмет көрсету сапасына қатысты өз шағымын және тиісті бағасын
беруге мүмкіндіктері бар.  Осы орайда ағымдағы жылдың 19 маусым күні
аудан орталығындағы Халықты жұмыспен қамту орталығында аудан әкімі
аппараты, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мәселелерін үйлестіру
бөлімінің ұйымдастыруымен жергілікті мекеме басшылары, жауапты
мамандар және әлеуметтік сұрақтар бойынша келген халық арасында «Ашық
есік» күні өтті. Аудан тұрғындарына  Digital Agent (Диджитал Агент)
мобильді қосымшасы туралы толық мәлімет беріліп смартфондарына жүктеп,
жұмыс жасау реті түсіндірілді. Сонымен қатар, Ойыл ауданы әкімдігінің ресми
сайты арқылы, басқа да әлеуметтік желілерде Digital Agent (Диджитал Агент)
мобильді қосымшасын насихаттау жүріп жатыр. Бұл мобильді қосымша кез
келген интернет желісіне қосылған смартфонға  Play Market  арқылы
жүктелінеді.

БАЛАЛАРДЫҢ ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫСТАРЫ КЕЗІНДЕ...

Ойыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі

Digital Agent (Диджитал Агент)
мобильді қосымшасы

Актюбинской транспортной прокуратурой в ходе анализа законности
таможенного оформления товаров, ввезенных в Республику Казахстан,
выявлено свыше 350 поддельных деклараций о соответствии нефтяного
оборудования требованиям технического регламента Евразийского
экономического союза.
Досудебным расследованием прокуратурой установлена причастность к

изготовлению подложных документов брокера ТОО «KB Partnership» Бегимова
И.Е. Сумма ущерба, причиненная его действиями 4 нефтяным компаниям,
составила 19 млн. тенге.
Приговором суда г.Актобе виновный осужден за совершение

мошенничества в особо крупном размере по ст. 190 ч. 4 УК к 5 годам лишения
свободы условно. Ущерб возмещен в полном объеме. Судебный акт вступил
в законную силу.
Одновременно по акту надзора прокуратуры за ненадлежащее выполнение

служебных обязанностей и совершение проступков, дискредитирующих
государственную службу, два должностных лица таможенного поста «Эмба»
привлечены к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о
неполном служебном соответствии.

Главная транспортная прокуратура

ЖАЛҒАН КЕДЕН ДЕКЛАРАЦИЯЛАРДЫ
ЖАСАҒАН ҮШІН БРОКЕР СОТТАЛДЫ
Ақтөбе көлік прокуратурасымен Қазақстан Республикасына кіргізілген

тауарлардың кедендік рәсімделуі бойынша жүргізілген талдау барысында,
мұнай құрылғылардың Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық
ережесінің талаптарына сай 350 жалған сәйкестік декларациялар анықталды.
Прокуратурамен сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында, «КВ Partnership»

ЖШС-нің брокер И.Е.Бегимовтың жалған декларацияларды дайындауға
қатыстылығы анықталды. Төрт мұнай компаниясына келтірілген шығын көлемі
19 млн. теңгені құрады.
Ақтөбе қалалық сотының үкімімен кінәлі аса ірі мөлшерде алаяқтық жасағаны

үшін ҚК-тің 190 бабы 4 бөлігі 2 тармағымен 5 жылға шартты түрде  бас
бостандығынан айыру жазасына тартылды. Келтірілген залал толық көлемде
өтелді. Сот шешімі заңды күшіне енді.
Сонымен қатар, қызметтік міндеттерін тиісті орындамағаны және

мемлекеттік қызметке кір келтiретін тәртіптік теріс қылықтар жасағаны үшін,
прокуратураның қадағалау актісі бойынша «Ембі» кеден бекетінің екі
лауазымды тұлғалары қызметке толық сәйкес еместігі туралы ескерту ретінде
тәртіптік жауапкершілікке  тартылды.

Бас көлік прокуратурасы

ЗА ПОДДЕЛКУ ТАМОЖЕННЫХ
ДЕКЛАРАЦИЙ ОСУЖДЕН БРОКЕР

Единый совокупный платеж (ЕСП) – это режим, предоставляющий
возможность неформально занятым лицам осуществлять
предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
ЕСП будет распространяться на физических лиц, осуществляющих

неформальную деятельность с целью получения заработка и (или)
извлечения доходов, которые не использует труд наемных работников,
выполняют работы, оказывают услуги физическим лицам, реализует
сельскохозяйственную продукцию, полученную от эксплуатации личного
подсобного хозяйства для потребления физическим лицам.
Уплата ЕСП дает следующие возможности:
Первое: участвовать в системе обязательного социального медицинского

страхования и получить доступ к медицинским услугам, с правом выбора
медицинского учреждения после введения ОСМС.

 Второе: участвовать в накопительной пенсионной системе и получение
базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа участия в системе.
Кроме пополнения своих пенсионных накоплений в Едином накопительном
пенсионном фонде, для плательщиков ЕСП появится возможность получать
базовую пенсию в повышенном размере в связи с тем, что будет
фиксироваться трудовой стаж. 
Третье: получить социальные выплаты в случаях утраты

трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности и родов,
усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком.
Еще из плюсов выплат, имеется тот факт, что за счет подтверждения

своего дохода, повышается потенциальная кредитоспособность граждан.
То есть теперь вы официально можете получить кредит в банке, подтвердив
свою платежеспособность регулярными взносами.
Уплата ЕСП производится на добровольной основе по собственному

желанию. Право участвовать в системе остается за физическим лицом, к
нему не будут применяться какие-либо меры по привлечению к
ответственности за неуплату единого совокупного платежа.
ЕСП планируется исчислять из размера месячного расчетного показателя,

для жителей городов - 1-кратный размер МРП (2525 тенге) и 0,5-кратный
размер МРП для сельских жителей (согласно регистрации по месту
жительства).
Плательщики ЕСП не предоставляют налоговой отчетности.
ЕСП будет состоять из следующих долей:
- 10% на индивидуальный подоходный налог;
- 30% пенсионный взнос в ЕНПФ;
40% отчисления в ФОМС;
- 20 % социальное отчисление в ГФСС

Бірыңғай жиынтық төлем режимі формалды емес жұмыспен
қамтылғандарға жеке кәсіпкер ретінде тіркелмей-ақ кәсібін жүргізуге мүмкіндік
береді.
БЖТ табыс табу үшін формалды емес кәсібін жүргізіп отырған жеке

тұлғаларға, жалдамалы жұмыс күшін пайдаланбай дара айналысатын, қызмет
көрсететін басқа жеке тұлғаларға, қосалқы шаруашылығын жүргізіп
отырғандарға , үй жұмыскерлеріне арналған.
БЖТ төлеушілерге мынандай мүмкіндіктер жасалған:
Бірінші: міндетті медициналық сақтандыру аясында барлық медициналық

қызмет түрлеріне қол жеткізе алады. Медициналық ұйымды таңдау құқы
болады.
Екінші: Зейнетақы жүйесінде еңбек өтілін жинап, базалық және жинақталған

компоненттер есебінен үлкен көлемде зейнетақы алатын болады.Бұл орайда
БЖТ төлеушілердің базалық зейнетақы көлемі еңбек өтіліне қарай есептеледі.
Үшінші: Еңбекке жарамсыз болып қалған жағдайда, асыраушысынан

айырылған жағдайда, жүктілік және бала туғанда, бала асырап алғанда немесе
1 жасқа дейін бала күтімінде отырғандарға Әлеуметтік сақтандыру қорынан
сақтандыру төлемдерін алуға мүмкіндік туады.
Тағы бір артықшылығы, өзінің кіріс көзін көрсете алудың арқасында

азаматтардың несие төлеу мүмкіндігі артады. Яғни енді сіз жүйелі жарна
төлей отырып, ресми түрде банктен несие ала аласыз.
БЖТ төлеу өз еркімен, қалауымен жүзеге асырылады. Бұл жүйеге қатысу,

қатыспау құқығы азаматтың өз шешіміне байланысты болады. Бұл орайда
бірыңғай жиынтық төлемді төлемегені үшін қандай да бір жауапкершілікке
тарту шарасы қарастырылмаған.
БЖТ-ң (Бірыңғай жинақтаушы төлемінің) мөлшері қала тұрғындары үшін- 1

АЕК (2525 теңге), ауыл тұрғындары үшін – 0,5 АЕК құрайды(тұрғылықты
жерінде тіркелуіне сәйкес).
БТЖ төлеуші салықтық органдарына есеп бермейді.
БТЖ үлесі мынандай:
-10% - жеке табыс салығы;
-20 % - әлеуметтік сақтандыру мемлекеттік қорына әлеуметтік

аударымдар;
-30 % - Бірыңғайжинақтаушы зейнетақы қорына зейнетақы жарнасы
- 40 % - міндетті әлеуметтік-медициналық сақтандыру қорына аударымдар;

Электронды еңбек биржасы – бұл бос
жұмыс орындарын енгізу мен
азаматтарды жұмысқа орналастыру
үшін сандық алаң. Электрондық еңбек
биржасы www.enbek.kz интернет-
ресурсы негізінде жұмыс істейді.
Еnbek.kz порталында, жұмыс

берушілер халықты жұмыспен қамту
орталықтарына жолықпай, бос жұмыс
орындары туралы мәліметтерді енгізіп,
жұмыс іздеуші тұлғалардың
мәліметтеріне қол жеткізе алады, ал,
жұмыс іздеушілер, жұмыспен қамту
орталықтарына жолықпай, порталда
өз түйіндемелерін енгізіп, Қазақстан
бойынша бос жұмыс орындар
мәліметтер базасына қол жеткізе
алады.
Бос жұмыс орындары мен түйін-

демелерді енгізу үшін порталда тіркелу
қажет, яғни, өз жеке кабинетіңізді
құруыңыз қажет. Қарау үшін тіркелу
қажет етілмейді.

Enbek қосымшасын App Store и Play
Market жүктей аласыз.
Порталдың қызметтері тегін.

БІРЫҢҒАЙ ЖИЫНТЫҚ ТӨЛЕМНІҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ ЧТО ЖЕ ДАЕТ ЕСП ЛЮДЯМ?

ЭЛЕКТРОНДЫ ЕҢБЕК БИРЖАСЫ
Электронная биржа труда – это

цифровая площадка по размещению
вакансий и трудоустройству граждан.
Электронная биржа труда
функционирует на базе интернет-
ресурса www.enbek.kz
На портале Еnbek.kz работодатели,

не посещая центр занятости, могут
разместить информацию о наличии
вакантных должностей, а также
получить доступ к базе данных лиц,
ищущих работу, а, соискатели, не
посещая центр занятости, могут
разместить на портале свое резюме,
а также получить доступ к самой
большой в Казахстане базе данных
вакансий.
Для размещения вакансий или

резюме необходимо регистри-
роваться на сайте, то есть, создать
свой личный кабинет. Для просмотра
регистрация не требуется.
Приложение   Enbek можете скачать

на App Store и Play Market.
Услуги портала бесплатные.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИРЖА ТРУДА
Қоғамда азаматтардың бол-

машы нәрсені сылтау етіп бір-
бірімен араздасуы, дауласуы,оны
өзара шешуге ешбір ниет етпей
бірден сотқа жүгінуі кездесіп
жатады. «Бір күндік ұрыстың
қырық күндік қырсығы бар» деген
сөз бекер айтылмаған. Кез-келген
ұсақ түйекті сылтау етіп, ренжісіп,
қабақ шытысқан адамдардың, ара
қатынасында алдағы уақытта
салқындық болары анық. Осы
аталған ұсақ түйекке ренжісіп
сотқа келген тараптар бір-бірінен
кінә іздеп ренжісіп жатады, бұл
әрекет дегеніміз адамдардың
арасын алшақтата түсетін жайт
екендігі баршамызға мәлім.
Осы аталған жайттарды бол-

дырмау мақсатында, яғни тыныш-
тық, татулық, келісімге келушілік
бағытында Ел басының рухани
жаңғыру мақаласында айтылып,
тапсырмалар берілді.
Аудандық сотпен медиацияның

қолданылуын кеңейту мақсатын-
да, қарапайым халық арасында

түсіндіру жұмыстары жүргізіліп,
медиацияның қолданылуын ке-ңейту
күнделікті жоспардан тыс қалған
емес.
Медиация жанжалға қатысушылар-

дың эмоционалды күшін, ақшасын
және уақытын үнемдеуге көмекте-
седі. Оны жүргізу кезінде процестің
жағдайы, ұйымдастырылуы, ұзақ-
тығы және мазмұны жеке анықталуы
мүмкін. Медиация дауға кім кінәлі
немесе жеңіске жету емес шешімнің
құрылымдық іздестірілуіне бағдар-
ланады.
Медиация кезінде шешілген дау-

лардың келісімдері берік болады. Бұл
тетіктің ең басты ерекшелігі-медиа-
ция дау туындағаннан кейін тарап-
тардың өзара қарым қатынасын
сақтауға мүмкіндік береді.
Қазақ халқы дау-дамайды келісім-

мен шешіп отырған халық. Сондықтан
біз отбасында өзімізді, ұл-қызымыз-
ды кешірімді болуға үйретуіміз керек.

Ерлан АЛТЫБАЕВ,
Ойыл аудандық

сотының бас маманы.

ДАУ МҰРАТЫ – БІТУ!
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Приложение к решению районного
маслихата от 29  мая 2019 года № 301

 Приложение 1 к решению районного
маслихата 4 января 2019 года №248

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ УИЛСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД

С
ом

ас
ы

(м
ы
ң 

 т
ең

ге
)

С
ан

ат
ы

С
ы
ны

бы

Кі
ш
і

сы
ны

бы

Атауы

С
ум

м
а

(т
ы
с.
те
нг
е)

Ка
те
го
ри

я

Кл
ас
с

П
од

кл
ас

с

Наименование

С
ом

ас
ы

 (
м
ы
ң 
те
ңг
е)

Ф
ун

кц
ио

на
лд

ы
қ

то
п

Ф
ун

кц
ио

на
лд

ы
қ

кі
ш
і т

оп

Б
ю
дж

ет
ті
к 
ба

ғд
ар

ла
-

м
ал

ар
ды

ң 
әк
ім
ш
іс
і

Б
ағ
да

рл
ам

а

Атауы С
ум

м
а

(т
ы
с.
те
нг
е)

Ф
ун

к.
 г
ру

пп
а

Ф
ун

к.
 п
од

гр
уп

па

А
дм

ин
ис

тр
ат
ор

П
ро

гр
ам

м
а

НАИМЕНОВАНИЕ

И.о. секретаря районного
маслихата: А.К.Мамбетова

Аудандық  мәслихаттың сессия
төрағасы:  Ж. Хамзин

Аудандық  мәслихат
хатшысының м.а.: А.Мамбетова

Председател сессии районного
маслихата: Ж. Хамзин

29 мая 2019 года                                     № 301                                      с.Уил
О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата от
4 января 2019 года №248 «Об утверждении бюджета Уилского
сельского округа на 2019-2021 годы»
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и пунктом 2 статьи 9-1, статями 106, 109-1 Бюджетного
Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Уилский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 4 января 2019 года №248 «Об утверждении бюджета Уилского

сельского округа на 2019-2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистраций нормативных
правовых актов за №3-11-156, опубликованное 22 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных
правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнение:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы - цифры «195 670,2» заменить цифрами «239 074,2»;
поступления трансфертов - цифры «181 900,2» заменить цифрами «225 304,2»;
в подпункте 2):
затраты - цифры «197 902,1» заменить цифрами «241 306,1»;
в пункте пятом:
цифры «12 921» заменить цифрами «37 359»;
и дополнить абзацем следующего содержания:
«1607 тысяч тенге-на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных

служащих:
в пункте восьмом:
цифры «10 074» заменить цифрами «25 074»;
2. Приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакций согласно приложению к настоящему решению.
3.  Государственному учреждению «Аппарат Уилскогорайонногомаслихата» в установленном законодательством

порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) направление настоящего решения на официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных

правовых актов Республики Казахстан в электронном виде.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

Ойыл аудандық әділет басқармасында
2019 жылғы 31 мамырда № 6219 болып тіркелді

Зарегистрирован в Управления юстиции Уилского
района 31 марта 2019 года за № 6219

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ МАСЛИХАТА УИЛСКОГО РАЙОНА
29 мамыр 2019 жыл                              № 301                                Ойыл селосы
Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы №248
«2019-2021 жылдарға арналған Ойыл ауылдық округ
бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру
 енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік

басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы
Бюджет Кодексінің 9-1 бабының 2-тармағына, 106, 109-1 баптарына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Аудандық маслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы №248 «2019-2021 жылдарға арналған Ойыл ауылдық округ

бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3-11-156 номерімен
тіркелген, 2019 жылы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі
эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
1 тармақта:
1) тармақшасында:
кірістер - «195 670,2» сандары «239 074,2» сандарымен ауыстырылсын;
трансферттер түсімі - «181 900,2» сандары «225 304,2» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар - «197 902,1» сандары «241 306,1» сандарымен ауыстырылсын;
5 тармақта:
«12 921» сандары «37 359» сандарымен ауыстырылсын;
және келесідей мазмұндағы абзацпен толықтырылсын;
«мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге – 1607 мың теңге.
8 тармақта:
«10 074» сандары «25 074» сандарымен ауыстырылсын;
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесіне заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау

банкінде ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
29 мамырдағы №301 шешіміне қосымша

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4 қаңтардағы №248 шешіміне 1 қосымша

1. Кірістер 239074,2
1   Салықтық түсімдер 12540
 01  Табыс салығы 6600
  2 Жеке табыс салығы 6600
 04  Меншікке салынатын салықтар 5940
  1 Мүлікке салынатын салықтар 260
  3 Жер салығы 320
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 5360
2 Салықтық емес түсімдер 1230

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1210
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1210

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20

4   Трансферттердің түсімдері 225304,2
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 225304,2
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 225304,2

1. Доходы 239074,2
1   Налоговые поступления 12540
 01  Подоходный налог 6600
  2 Индивидуальный подоходный налог 6600
 04  Налоги на собственность 5940
  1 Налоги на имущество 260
  3 Земельный налог 320
  4 Налог на транспортные средства 5360
2 Неналоговые поступления 1230

01 Доходы от государственной собственности 1210
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 1210

06 Прочие неналоговые поступления 20
1 Прочие неналоговые поступления 20

4   Поступления трансфертов 225304,2
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 225304,2
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 225304,2

ІІ. Шығындар 241306,1
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 37440
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 37440
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 37440
   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 34990
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен

ұйымдардың күрделі шығыстары 2200
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің

есебінен іс шаралар өткізу 250
04    Бiлiм беру 147112
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 147112
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 147112
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 147112
 07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 22995,1
 3   Елді-мекендерді көркейту 22995,1
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 22995,1
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 7238
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 1700

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 100
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 13957,1
12 Көлік және коммуникация 27433

1 Автомобиль көлігі 27433
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 27433

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық
округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 2359

045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық
округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу 25074

13    Басқалар 6326
 9   Басқалар 6326
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 6326
   040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды
іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған
іс-шараларды іске асыру 6326

15    Трансферттер 0
 1   Трансферттер 0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0
    III. Таза бюджеттік кредит беру 0
    Бюджеттік кредиттер 0
    IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0
    Қаржы активтерін сатып алу 0
    V. Бюджет тапшылығы -2231,9
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 2231,9
08    Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2231,9
 01   Бюджет қаражаты қалдықтары 2231,9

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 2231,9

ІІ. Затраты 241306,1
01    Государственные услуги общего характера 37440
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 37440
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      37440
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 34990
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

и организаций 2200
107 Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного

органа на неотложные затраты 250
04    Образование 147112
 1   Дошкольное воспитание и обучение 147112
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа     147112
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 147112
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 22995,1
 3   Благоустройство населенных пунктов 22995,1
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа   22995,1
   008 Освещение улиц в населенных пунктах 7238
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 1700

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 100
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 13957,1
12 Транспорт и коммуникации 27433

1 Автомобильный транспорт 27433
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      27433

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, селах, сельских округах 2359

045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного
значения, селах, поселках, сельских округах 25074

13    Прочие 6326
 9   Прочие 6326
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 6326
   040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных

пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию
регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года 6326

15    Трансферты 0
 1   Трансферты 0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 0 

 III. Чистое бюджетное кредитование 0
  Бюджетные кредиты 0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
    Приобретение финансовых активов 0
    V. Дефицит бюджета - 2231,9
    VI. Финансирование дефицита бюджета 2231,9
08  Используемые остатки бюджетных средств 2231,9
 01 Остатки бюджетных средств 2231,9

  1 Свободные остатки бюджетных средств 2231,9



4 25 маусым 2019 жыл

Ойыл аудандық орталық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы
аудандық ауруханасының зейнеткері Қожиева Нұрзилаға ардақты әкесі

Қожиев Ахметкерейдің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, отбасына көңіл

айтады.

Ойыл аудандық орталық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы
аудандық ауруханасының зейнеткері Дүсіпова Разияға жолдасы

Сәрсенғалиев Мәліктің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, отбасына көңіл

айтады.

Уақыт қанша болса-дағы өтпелі,
Ширек ғасыр өтіпті сен бақиға кеткелі,
Бізде жеттік, биікке бірге ұмтылдық,
25 жыл жаз келіп, тал-теректер көктеді.
Тек өзің көре алмадың қызықтарды,
Сізді іздейді әжесінің «бұзықтары»,
Ұрпақтарың ізіңді жалғап жатыр...
Тірі адамға әрине, қызық бәрі!
Асқар тау, отбасының тірегі едің!
Еңбегіңді ағайын, біледі елің,
Тірі болсаң, отырып төрімізде,
Немереңе батаңды бере едің!
Жатқан жерің жаннат болсын, жан әке!
Ұрпағыңды аруағыңмен жебей бер!
Еске алушылар: жолдасы Жансұлу,
балалары, немерелері, жиендері.

Мен ҰБТ-ге
т и я н а қ т ы
дайындалдым. Ата-
анам арнайы
репетитор жалдап,
дайындатты. Әрине,
сұрақтардың көпшілігі
бұрын кездескен.
Дегенмен, ойламаған
жерден соққан
сұрақтар да болды.
Мен «Алтын иегері»
болғандықтан, өзімнің
дәрежемді дәлелдеп,
ата-анамды жерге
қаратпауға тырыстым. Неғұрлым жоғары балл
жинасам, соғұрлым жоғары оқу орнына түсу
мүмкіндігім артатынын білемін. Сондықтан, сол үшін
барымды салдым. Мен үшін ҰБТ-ның сынақтан гөрі
салмақты жүгі де басым болды. Намысқа
тырыстым. Өзімнің абыройымнан бұрын, ата-
анамның, мектебімнің мерейін ойладым. 134 балл
алғанымды естігенде кеудемді зор қуаныш кернеді.
Мақсатым – Алматы қаласындағы С.Асфендияров
атындағы қазақ ұлттық медицина университетінің
студенті атанып, ата-анамның, ұстаздарымның
сенімін ақтау!
Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Білімді, еңбекқор,
бастамашыл, белсенді болуға қазірден бастап
дағдыланыңдар.
Ерінбей еңбек еткен, талмай ғылым іздеген,

жалықпай техника меңгерген адам озады. Тұрмысы
жақсы, абыройы асқақ болады. Біз жүзеге асырып
жатқан түбегейлі реформалар мен атқарып жатқан
қыруар істердің бәрі сендер үшін, болашақ үшін
жасалуда», - деген еді.
Яғни, бұл атқарып жатқан әрбір іс біздің

болашағымыз үшін, сондықтан да осы жолда талмай
білім алып, еңбек етіп, еліміздің дамуына мен де өз
үлесімді қосамын!

ЕЛБАСЫНЫҢ «БОЛАШАҚҚА
БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»
МАҚАЛАСЫ—ҰЛТ САНАСЫНЫҢ
ЖАҢҒЫРУЫН КӨЗДЕП
ЖАЗЫЛҒАНЫН БІЛЕМІЗ. КЕЗІНДЕ
МҰНЫ ҒАЛЫМДАРЫМЫЗ БЕН
ЕЛІМІЗДІҢ ІЛГЕРІ ОЙЛЫ
ҚАУЫМЫ—ҚАЗАҚСТАН-
ДЫҚТАРДЫҢ САЛТ-САНАСЫ
МЕН ДҮНИЕТАНЫМЫН
ӨЗГЕРТЕТІН ҚОЗҒАУШЫ КҮШ
ДЕП БАҒАЛАҒАНЫ ЖӘНЕ
ЕСІМІЗДЕ. АРАДА КӨП УАҚЫТ
ӨТПЕЙ-АҚ, СОНЫҢ БҮГІНДЕ
ӨМІРДЕ КӨРІНІС ТАУЫП
ЖАТҚАНЫНЫҢ САН МӘРТЕ
КУӘСІ БОЛЫП ЖҮРМІЗ.
Таяуда облыс аудандарына

гастролдік сапарын жалғастырған
«Атамекен» аталар және «Асылым»
әжелер ансамблдерімен бірге жолға
шыққан кезде осыған тағы бір көзіміз
жеткендей болды. Ақтөбе қалалық
мәдениет бөлімінің ұйытқы
болуымен, қалалық Мәдениет үйі
жанынан құрылған бұл өнер
ұжымдары қазір облыс аумағына
жақсы танымал. «Асылым» әжелер
ансамбелі 10 жылдығын атап өтсе,
«Атамекен» аталар ансамблі өткен
жылы желтоқсан айында облыс
орталығында алғашқы концертін
берді. Содан бергі алты айда екі өнер
ұжымы бір сапта Ақтөбе қаласының
150 жылдығы қарсаңында облыс
орталығында және бірнеше
аудандарда болып, көрермендерді өз
өнерлерімен сусындатып үлгерді.
Өткен аптада кезекті сапарын

шалғайдағы Ойыл ауданына арнады.
«Атамекен» ансамблі құрамындағы
10 ата мен «Асылым»  ансамбліндегі
10 ана көпшілігі «Газель» көлігіне
отырып, енді бірсыпырасы
ұйымдасып жеке көліктерімен жолға
шықты. Жолшыбай Қобда ауданы-
ның орталығында аялдап, алдын ала
белгіленген шараларға сәйкес,
Исатай Тайманов атындағы мектеп-
гимназиясында кездесу өткізді.
Алдыңғы жылы пайдалануға берілген
жаңа мектеп сыңғырлап тұр. Мектеп-
гимназия директоры аралатып жүріп
таныстырған Исатай батырдың
мұражайы, оқу орнының
шәкірттерінің қолынан шыққан
қолөнер туындылары, шеберлік
кабинеттеріндегі оқушылардың
технологиялық табыстары жаңару,
жаңғыру жолындағы қадамдардың
айқын айғағындай қабылданды.
Мектеп-гимназиядан шыға өнерлі

аталар мен әжелер Исатай батырдың
ескерткішіне тағзым етіп, жанында
суретке түсті.  «Қобда—батырлар
елі!» деген мақтаныш сөз арғы-бергі
кезден айтылып жүрді. Алайда, асыл
сүйектері жатқан Исатай мен
Қобыландының шын мәнінде
ұлықталғаны еліміз тәуелсіздік
алғаннан кейін ғана. Бүгінде құтты
мекен Қобданың ұзын жол
бойындағы кіреберіс екі бетінде
жолаушыны арғымағын ойқастатып
екі батырдың ескерткіші күтіп алады.
Тәуба! Осыдан отыз жыл бұрын, тіпті
одан да бері де ме, осы ұзын жолдың
бөктерлерінде шошқаның мүсіні
тұратын. Әрі-бері өткен жолаушы
соны да белгі қылып,  сол тұстан өтіп
бара жатырмыз деп жататын-ды.
Қазір жолшыбай ұлттық санамыз-
дағы екі батырдың бірінің ескерткіші
қарсы алып, екіншісі шығарып салып
жатқанда қай қазақтың мерейі
көтерілмейді, кімнің көңілі тасы-

майды. Осындай жер-жердегі
жаңғыру, еліміздің бүгінгі жасам-
паздығы еліміздің тұңғыш Президенті,
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
отыз жыл бойғы сарабдал
саясатының арқасында келген жоқ
па? Мұны ұмытуға, қадірлемеуге бола
ма?!
Мен осынау көлік ішінде осының

қадірін біетін, бүгінгі күндеріне дән
риза, бұратана сөбен шаруасы жоқ,
өздерінің ұстанған ерекше бағыт-
бағдары бар аталар мен әжелердің
ортасында келе жатқаныма
кәдімгідей арқаланып отырдым.
Сайлаудан кейінгі құлақты сар-
сылтатын әңгіме бұлардан аулақ.
Ақтөбеден шыға аталар мен әжелер
қосылып:
Күлімдеп жатқан көлден,
Көкарай шалғын белден,
Құбыла соққан желден,
Айналайын!
Тілегін Тәңір берген,
Қасиет қонған елден,
Ел үшін туған Ерден,
Айналайын!—деп, «Қазақтай ел

қайда» әніне салып еді, содан
талмай, Ойылға жеткенше
құлағыңның құрышын қандыратын
талай әуезді әндерді шырқаумен
болды. Алды сексен бестен асып,
соңы жетпіске аяқ салғалы отырған
ақсақалдарды, елуден шығып,
жетпісті алқымдаған әжелерді
алдынан шығып, лайықты қасы алған
ойылдықтар ежелгі Көкжардың
орталық саябақ, мұражай, Шығанақ
ескерткіші, көне жәрмеңке орындары
сынды көрнекі жерлерін аралатып
көрсеткеннен кейін,  жол бойғы әсем
әуенді жалғастыру үшін аудандық
Мәдениет үйіне алып келді.
Мұндағы аталар мен әжелердің

концерті «Ғасырлар үні—бабалар
жолы» деп аталып, ұлы даланың әр
кезеңдегі сарынын жаңғыртып еске
түсіруге арналғандай әсер қалдырды.
Екі ансамбль бірігіп, концертті хормен
Дихан Әбіловтің сөзіне жазылған
Латиф Хамидидің  «Отаным» әнімен
ашты. Бұдан соң осы хор Әбілахат
Еспаевтың «Бейбітшілік маршы» әнін
шырқады. Ертеректе жазылғанмен
бұл әннің де:
Бейбітшілік халық ұраны,
Лаула мәңгі өмір шырағы.
Бүкіл әлемде,
Шалқар қоныста
Жол жоқ қанды соғысқа!—деп

бүгінгі адамзаттың тілегіне орай-
ласып тұрды.
Концерттің барысында ресми

шараларға да орын берілді. Қазақстан
Республикасының мәдениет
қайраткері, Ақтөбе қаласының

құрметті азаматы, «Атамекен»
ансамблінің белді мүшесі Еркін
Құрманбеков:

—Бүгін сәті түсіп, жетпіс пен
сексеннің ортасындағы азаматтар
әжелермен бірігіп өз өнерлерін
көрсетіп жатыр. Біздің концерттік
бағдарламамыз «Ауыл—ел бесігі»,
«Жастар жылы»,  «Рухани
жаңғыру», Ұлы даланың жеті қыры»
талаптарына бағындырылған.
Әуендердің мәні мен мазмұны бүгінгі
күнгі адамдардың санасының
жаңғыруына қызмет етсе деген
мақсат. Ақсақалдардың басын
біріктіріп ансамбль құру ойы да
осыдан туған,—деп ойлдықтарға
қарата сөз бастады.
Бұдан соң бір кезде облыстық

мәдениет саласын басқарған
ардагер ұзақ жылдар аудандық
мәдениет мекемелерінде қызмет
атқарған Айғанша Құлбаева, Шекар
Жолдыбайқызына, Сания Мұхтар-
қызына, Жаңылсын Бисенғалиеваға,
Аманкелді Жұмановқа облыс әкімінің
орынбасары қол қойған Алғыс
хатпен, ақшалай сыйлықтарды
тапсырды. Екі ансамблдің атынан
аудандық мұражай мен аудандық
кітапханаға естелік сыйлықтар
жолдады.
Екі ансамблдің бірігіп және бөлек-

бөлек шырқаған әндерімен бірге,
Сабыржан, Хайдар, Бекболат, Қабақ
аталардың жеке орындауындағы
«Сағынып келдім сендерге»,
«Желкілдек», «Сырласу вальсі»
әндері, «Адай» күйі көрермендерді
жақсы әсерге бөледі. Әнші Жанар
Жұбатқанованың жек орын-
дауындағы және Бекболат әншімен
қосылып шырқаған «Шай ішіп кетсең
қайтеді» әні де көпшіліктің көңілінен
шықты. Баянда сүйемелдеген Садық
Берікұлының өнері де назардан тыс
қалмады.
Бұл күні екі ансамблдің көркемдік

жетекшісі, әрі дерижері Қаракөз
Сағынова өз өнерімен жерлестеріне
жаңа қырынан тағы бір жарқырап
көрінді десек артық болмас. Ол осы
Ойыл жерінде туып, ұстаздықпен
бірге, өнер жолын да бастаған-ды.
Бала-шаға баққан ана отбасы, ошақ
қасы болып қалмай, сол өнерін
жалғасырып, 10 жыл «Асылым»
әжелер ансамбілін тәрбиелеп
шығарып, енді, міне, оны «Атамекен»
аталар ансамблімен біріктіріп
халықтық дәрежеге жеткізуге талап
қылуда.
Сахынаға Ескендір  Хасенғалиевтің

«Ауылым» әнімен шыққан Қаракөз
«Мен сендерді жақсы көремін» әнімен
жалғастырды. Композиторлыққа да

талабы барын көрсететін өнер-
паздың «Тарихқа куә болған
Көкжарым» әнін осы кеште Ойылдың
саз мектебінің оқушылары
орындады.
Концерттің барысында көрсетілген

Қ. Сағынованың стенарийі бойынша
қойылған «Атажұрт —Атамекен»
көрінісі де ойылдық көремендерді
әсерлі ойға бөлеген еді.
Шығыста « Әйел оянбай, еркек

тұрмайды» деген даналық сөз бар.
Көп жерде әжелер ансамблі ерте
құрылғанын білеміз. Аталар
ансамбілін естімедік. Енді Ақтөбеде
сол аталар ансамбілі бар. Бұл
екеуінің біріккені де жарасымды. Бір-
бірімен өнер жарыстырып та,
толықтырып та тұрғандай. Жекелей
орындағанда «Атамекен» ансам-
білінің әндері Тұманбай Молдағалиев-
тің «Құстар әні», Сәкен Сейфуллиннің
«Тау ішінде» сынды әндері болса,
«Асылым» әжелер ансамбілі
репертурарында Илья Жақановтың
«Асылым», «Ғашықтарда сыр
болмайды жасырын», «Әпейтөк»,
«Кимешек» сынды әндерге орын
берген.
Екі ансамбль екі сағатқа созылған

концерттің соңында  Ескендір
Хасенғалиевтің «Атамекен» әнін
қосылып шырқағанда, ойылдықтар
орындарынан тұрып қол соғып
қошемет көрсетті. Аудан әкімінің
орынбасары Аслан Кенжебаев өнер
ұжымына аудан әкімінің Алғыс хатын
тапсырды. Залдан көрермендер
Аманкелді Жұманов, Гүлжан
Болаева, аудандық мәдениет
бөлімінің басшысы Шамшырақ
Жоламанова қос ансамблдің
өнерлеріне деген риясыз
ризашылықтарын білдіріп, көпшіліктің
атынан алғыс айтты. Осы топпен
шыққан ардагер Қазбек
Нұрымгереев:

—Қартаймаудың жақсы жолын
тапқан аталар мен әжелер, шырқай
беріңдер. Өнерлеріңе сүйсіндік.
Дендеріңе саулық, шығармашылық
табыс тілеймін. Осындай ансамбль
біздің ауданда да бар. Мен соның
мүшесімін. Елбасымен жандай
құдаспын. Соны әркез мақтаныш
етемін. Тұңғыш Президент
репертуарынан Сіздерге бір ән
айтып берейін, —деп  «Когда весна
придет» әнін шырқады. Бұған өнерлі
қауым сүйсіне қол соқты. Үлгілі нәрсе
жұғысты келеді деген осы. Ақтөбелік
аталар мен әжелердің концерті
ойылдықтарды серпілтіп тастады.

Аманқос ОРЫНҒАЛИҰЛЫ,
Ойыл ауданы.

Сағадат Нұрмағанбетов 1924
жылы Ақмола облысының  Қосым
ауылында дүниеге келген. Ұлы Отан
соғысына қатысушы. 1942 жылы
әскер қатарына шақырылды. 1-
Белорус майданында, Солтүстік
Кавказ, Украина, Молдавия, Польша,
Германия майдандарында соғысқан.
Пулемет взводын, ротаны, 5-екпінді
армияның атқыштар батальонын
басқарды. Гитлер канцеляриясын
шабуылдауға қатысты. 1946 жылы
Әскери академияня, 1981 жылы Бас
штаб академиясын бітірді. 1950-1989
жылдары – Азаматтық қорғаныс
штабының бастығы, Орта Азия
әскери округы әскерлері бастығының
орынбасары, Оңтүстік әскер тобы
(Венгрия) бастығының бірінші
орынбасары. 1990 жылдан ҚР соғыс,
еңбек және Қарулы күштері
ардагерлері Кеңесінің төрағасы,
1991-1992 жылдары Қазақ КСР
Мемлекеттік қорғаныс комитетінің
төрағасы. 1992-1995 жылдары ҚР
қорғаныс министрі, армия генералы.
1996 жылы ҚР Президентінің
кеңесшісі. КСРО, Ресей, Украина,
басқа да мемлекеттердің орден-
дерімен марапатталған. Армия
генералы, Кеңес Одағының батыры,
Халық Қаһарманы. Әскери адамды
бойынан, жүріс-тұрысынан бірден
аңғаруға болады. Маңғаздана денесін
тік ұстаған офицерге кім болмасын
біреудің алдында бас иген жараспас.
Оның әр минуты санаулы және өз
шенін құрметтейтін офицер қандай
жағдайда болмасын кешікпейді. Көп
сөйлемейтін, шешенсуден аулақ
генерал сұхбат кезінде өзі белгілеген
бағытынан бір рет те таймады,
әңгімесінің тоқетерін ғана айтып,
жауапты қысқа қайырып отырды.
Келесі жылы Ақмола облысының
Қосымауылынан шыққан кешегі бала
өзінің пулеметшілер взводымен
Солтүстік Кавказдағы Курка өзенін-
дегі неміс қорғанысын талқан етті.
Қайтпас жүректілік пен қырағылық,
ағасының өлімі үшін кек алу сезімі
мен әрбір солдаттың өмірін сақтап
қалуға деген қамқорлық, үлкен
жауапкершілік пен балалық қызбалық
оның бойында араласып, өзгелерді
тыңдатуға мәжбүрледі. Донецкіге
өткен бойда-ақ ол пулеметшілер
ротасын басқарды. Днепрді алды,
онан соң Украина, Бессарабия,
Белоруссия, Полыпаны азат етті.
Берлинге ол комбат болып кірді.
«Батяня-комбат» деген ән сөздері
есіңізде ме? Ол болса жасы
жиырмадан жаңа асқан батяня?! Ал
батальонда 3 атыс ротасы, пулемет-
шілер ротасы, артиллериялық
батарея, шаруашылық взводы...
Барлығы 250-300 адам. Адамдар,
қару-жарақтар мен танкілердің үлкен
тобын жас комбаттың бір ғана сөзі
қозғалысқа келтіретінін елестете
аласыз ба? Сіз оның орнына сіздің
қамқорлығыңызды қажет ететін
бозкүйек өз балаңызды қойып
көріңізші. Бірақ біздің де ұлдарымыз
өзге қиын шыңдарды алуда. Тек
заман басқа және армия да

бұрынғыдай емес. Армия бұрын-
ғысындай қалды. Талап та бұрын-
ғыдай, тек күшеймесе азайған жоқ.
Армиядағы басты қағида-дара
басшылық. Барлығы заңға, тәртіпке
бағынуы керек. Жаттығу алаңында,
мәселен, уақыт секундқа дейін
есептеліп қойылған. Оның өз
мөлшерлері бар: 10-15 секунд – оқ
атылады. Уақытты жіберіп алдың ба
- өлгенің. Бұл біреудің әпербақандығы
немесе назы емес. Аман қалу заңы.
Әскери адам уақытты бұлжытпай
естіп, өлімге немесе жеңіске апарып
соғатын қауіп-қатерді дөп басуы тиіс.
Генерал Нұрмағамбетовтың әске-

ри ерліктерін тізбектемесек те
болады. Олар туралы жеткілікті түрде
жазылып жүр. Кейіпкеріміз туралы,
дәлірек айтқанда, Отанымыздың
тарихына айналған жан туралы,
дәлірек айтқанда. Отанымыздың
тарихына айналған жан туралы білгісі
келетіндерге көптеген әскери
естелікнамаларға, оның ішінде «В
памяти нет тишины» және «Мой
передний край» деп аталатын оның
өз кітаптарына бағыт сілтейміз.
Бейбіт уақытта да Сағадат
Қожахметұлы алдыңғы қатарда
болды. Қазақстандағы әскери құры-
лым оның қатысуынсыз болмады.
Тарих пәнінің мұғалімі болу бұйыр-

маса да, ол өзінің ерекше тағдырымен
республиканың әскери басшы-
ларының тарихын құрып берді. Бүгінгі
таңда генерал Нұрмағамбетов отс-
тавкада болғанына қарамастан
әскери иерархияның ең жоғарғы
сатысында. Өмір тәжірибесі отстав-
каға кетпейді. Ол кітаптар жазады,
жастармен кездесіп, ел мен армия-
ның тағдыры туралы толғанады.
Өмірінің ең үлкен кезеңі – 1942жыл
мен 1996 жыл аралығын ол әскери
карьераға арнады. Тамаша офицер –
тамаша карьера. Ол жас тәуелсіз
мемлекеттің Қорғаныс министрлігін
құрған тұңғыш жан болды. Әрине, бос
орыннан емес, армия өмір сүрді, бірақ
... қазақтар арасынан бірде бір полк
командирі болмады, әскери учили-
щеде небәрі екі әскери мамандыққа
оқытты, орасан зор материалдық –
техникалық ресурстарды ысырап
ету, жақсы кадрлардан айырылу
қаупі болды. Бәрін бір уыстың
астында ұстау, бәрін орнықты қол-
дану, әскери машинаны қозғалыса
келтіру үшін ерлік, ерік –жігер, дәл
осындай әскери басшының тәжіри-
бесі қажет болды. Ол қазіргі армияның
өзекті мәселелері туралы неге онша
ашылып айтқысы келмегенін, әскери
формадағы жемқорлық туралы тіпті
ойлауға да ерік бермегінінің сырын
ұқтым. Ол үшін армияның ар-ұжданы
–қаншама жылдар бойы термен
келген өзінің ар-ұжданы. Көрнекті
мемлекеттік қайраткер. Әскери
атағы – армия генералы. Үйленген.
2 баласы, 4 немересі бар.

Ж.БИШӨКЕНОВА,
Ойыл ауданы

қорғаныс істері жөніндегі
бөлімінің қызметкері.

ӨТКЕН АПТАДА ОЙЫЛ АУДАНЫНДА ҰЛТТЫҚ БІРЫҢҒАЙ ТЕСТІЛЕУ СЫНАҒЫ ӨТТІ. БИЫЛ
ОЙЫЛ АУДАНЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДІ 163 ТҮЛЕК БІТІРСЕ,
ОЛАРДЫҢ 146-СЫ ҰБТ-ГЕ ҚАТЫСТЫ. НӘТИЖЕСІНДЕ АУДАНДАҒЫ 2  «АЛТЫН БЕЛГІ» ИЕГЕРІ
ӨЗ БІЛІМДЕРІН ДӘЛЕЛДЕСЕ, 71 ТҮЛЕК 100-ДЕН ЖОҒАРЫ БАЛЛ ЖИНАДЫ. ТЕК ӨКІНІШТІСІ –
12 ТҮЛЕКТІҢ ШЕКТІК БАЛЛ АЛА АЛМАҒАНДЫҒЫ. СОҒАН ҚАРАМАСТАН, АУДАННЫҢ ОРТАША
КӨРСЕТКІШІ – 91,2 %. БІЗ АУДАННАН ЕҢ ЖОҒАРЫ КӨРСЕТКІШКЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗГЕН ЕКІ ТҮЛЕКПЕН
ТІЛДЕСТІК.

АУДАННЫҢ  КӨРСЕТКІШІ – 91,2 БАЛЛ!

Инара Сахиева:
Мақсатым – дәрігер болу

Мен осы
салаға бала
к ү н і м н е н
қызықтым .
Сондықтан
да, ҰБТ
а л д ы н д а
ойланбастан
б и о л о г и я
мен химия
п ә н і н
таңдадым .
Р а с ,
логикалық
т ұ р ғ ы д а н
ұқсақтығы көп, жаңылыстыратын сұрақтар
кездесті. Соған қарамастан 132 балл
жинадым. Әрине, бұл қызығынан қиындығы
көп, уақыт өткен сайын қарыштап дамып
келе жатқан күрделі сала. Өйткені,
болашақтың кілті – білімдінің қолында.
Әлемнің көшінен бізде қалмауымыз керек.
Өркениеттің игілігін үнемі кеш көретін туған
жерім – Ойылды сол қатардың алдында
шығару менің басты мақсатым. Сол үшін
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұллттық
Университетіне оқуға түсуді көздеп
отырмын. Алматы білімнің локомотиві. Осы
күнге жеткізген анам мен жанашыр ағам
Медеттің үміті мен сенімін ақтауға тиіспін.
Осы жолда көп септігі тиген ұстаздарыма

алғысым ұшан-теңіз. Бәрінен бұрын айта
кететін жәйт, анамның осы сынаққа
психологиялық тұрғыдан дайындығы көп
септігін тигізді. Ұлы даладағы Қазақ
мемлекетінің бір кетігіне қаланып, дамуына
дем берсем деген асқақ арманым бар!

Сағыныш Сисенғалиева:
Биотехнология
бізге жат емес

Рухани жаңғыру

АТАЛАР МЕН ӘЖЕЛЕР БАСТАҒАН ЖОЛ

Еске алу
Ойыл селосы

Нұрлыбай Жанпейісов
(18.03.1941 – 29.06.1994 ж)

САҒАДАТТЫҢ ЕРЛІГІ -
ЕЛ ЖАДЫНДА

«Өрт - тілсіз жау», - деп бекер айтылмаған. Қоршаған
орта мен тамаша табиғаттың бірден-бір «жауы» - орман
өрті.
Өрт - бұл жеке адамның өміріне, денсаулығына, қоғам

мен мемлекетке, қоршаған ортадағы заттардың
бақылаусыз жануына ерекше зиян. Өрттің себептері де
әртүрлі:

- отты абайсыз қолдану;
- жауапкершіліксіз қарау;
- қасақана өрт қою;
- қауіпсіздік ережелерін сақтамау;
Ақтөбе облысы әкімдігінің 2019 жылғы №138 санды

қаулысына сәйкес, орманда өрт қауіпі жоғары болып
тұрған кезеңде, яғни 2019 жылдың 1 сәуірінен бастап 31
қазанына дейін жеке тұлғалардың мемлекеттік орман
қоры аумағында болуына тыйым салынғандығы жөнінде
ескертеміз.

Е.РЗИН,
Ойыл орман шаруашылығы

КММ-нің ӨСС бастығы.

Шартты түрде сотталғандардың сотпен жүктелген
міндеттерін орындауы және олардың тәртібіне сынақ
мерзімі кезеңінде әлеуметтік-құқықтық көмек алуына
ықпал ете отырып, осы бағыттарда тұрғылықты мекен-
жайлары бойынша жедел алдын-алу шараларын жүргізіп
отырудың маңызы аса зор. Бұл сынақ мерзімінде әрбір
шартты түрде сотталғанға қатысты жекелей іске
асырылатын және олардың қайта қылмыс жасауының
алдын-алу мақсатындағы әлеуметтік-құқықтық
сипаттағы кешенді шаралар жүйесі болып табылады.
Сол себепті шартты түрде сотталғандарға ықпал ету
шаралары үздіксіз жүргізілуде.

А.САЛИК,
әділет  лейтенанты.

ОРМАН - ЕЛДІҢ БАЙЛЫҒЫ

ШАРТТЫ МЕРЗІМ -
СЫНАҚ ПЕН МҮМКІНДІК


