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қараша айынан
бастап шығады.

Құрметті отандастар!
Қазір бүкіл әлем бұрын-соңды

болмаған күрделі жағдаймен бетпе-
бет келіп отыр.
Коронавирус індеті дүние жүзін

жайлап барады.
Бүгінде 177 мемлекетте 800 мыңға

жуық адам осы дертке шалдықты.
Оны жұқтырғандар саны күннен-

күнге артуда.
Біз төтенше жағдай жариялап,

Қазақстанда вирустың жаппай
таралуына жол бермедік.
Соның арқасында ахуалды

бақылауда ұстап отырмыз.
Халқы Қазақстанмен шамалас

кейбір елдерде коронавирусқа шал-
дыққандар ондаған есе көп.
Мен елорда мен Алматыда ғана

емес, еліміздің барлық өңірінде
карантинді күшейтуді тапсырдым.
Барша қазақстандықтарға сабыр

сақтап, түсіністік танытқаны үшін
алғысымды айтамын.
Біз дүрбелең тудыруға жол

бермейміз.
Дәл осы кезде халық мемлекетке

қолдау көрсетуі керек.
Бұл – аса маңызды.
Коронавирус – батпандап кіріп,

мысқалдап шығатын қауіпті дерт.
Дегенмен, біз індетке шалдыққан

адамдарға барлық қажетті көмекті
көрсетеміз.
Бүгінде бүкіл еліміз дәрігерлер мен

медицина қызметкерлерінің қайсар-
лығына тәнті болуда.
Олар – адам өміріне араша түсіп

жатқан бүгінгі күннің батырлары.
Сондықтан, пандемияға қарсы

күрестің алдыңғы легінде жүргенд-
ерге қосымша қолдау көрсету
жөнінде шешім қабылдадым.
Дәрігерлерге және медицина қыз-

меткерлеріне 3 ай бойы қосымша
үстеме ақы төленеді.
Медицина қызметкерлерінің өмірін

сақтандыру мәселесі де шешімін

тапты.
Әрине, ақ халатты абзал жандар

бұдан да зор қолдауға лайық.
Төтенше жағдай режимінің қашан-

да экономикалық және әлеу-
меттік салдары болады.
Біз үшін азаматтардың денсау-

лығымен қатар олардың өз табы-
сынан айырылмауы да маңызды.
Мен бұған дейін Дағдарысқа

қарсы алғашқы шаралар топта-
масын жарияладым.
Жағдайдың ушыға түскенін еске-

ріп, азаматтарға және бизнес-
ке одан әрі қолдау көрсету жөнінде
мынадай қосымша шешімдер қабыл-
дадым.
Инфляцияның артуына байла-

нысты зейнетақы, мемлекеттік
жәрдемақы және атаулы әлеу-
меттік көмек  мөлшерін 10 пайызға 
индексациялауды тапсырдым.
Осыған орай, аталған санаттағы

азаматтардың табысын арттыру
үшін мемлекет тарапынан 200 мил-
лиард теңгеден астам қара-
жат бөлінеді.
Табысынан айырылған азамат-

тарға ең төменгі жалақы мөлше-
рінде қолдау көрсеттік.
Енді, 42500 теңге көлеміндегі осы

көмекті алатын азаматтардың сана-
тын кеңейтуді тапсырамын.
Соған орай, бұл қолдауға өзін-өзі

жұмыспен қамтығандар мен ресми
тіркелмей жұмыс істейтіндер де ие
болады. 
Бұл көмек белгіленген тәртіп

бойынша шын мәнінде мұқтаж адам-
дарға ғана беріледі.
Жалпы ,  3  миллионға  жуық

азаматымызға қолдау көрсетіледі.
Сонымен қатар, тұрмысқа қажет-

ті заттар мен азық-түлікті тегін
алатын азаматтардың қатары
көбейеді.
Атап айтқанда, мұндай көмек-

ті мүгедектер және жұмыссыз

ретінде тіркелген азаматтар да
иеленеді.  
Тегін азық-түлік сегіз жүз мың-

нан астам адамға беріледі.
Міндетті әлеуметтік медициналық

сақтандыру жүйесі бойынша сақтан-
дырылмаған азаматтардың меди-
циналық көмек алу құқығын 1 сәуір-
ден 1 шілдеге дейін ұзартуды
тапсырамын.
Соған байланысты медициналық

көмек азаматтарға бұрынғыдай қол
жетімді болып қала береді.
Біз шағын және орта бизнеске

қолдау көрсету үшін бұрын-соңды
болмаған шараларды қолға алып
отырмыз.
Кәсіпкерлерге көмек көрсетуіміз

керек.
Өйткені, олар – экономикамыздың

тірегі.
Әкімдіктер жергілікті кәсіпорын-

дардың өнімін кем дегенде 6 ай
бойы кепілді сатып алу тәртібін
жолға қоюы керек.
Шағын және орта бизнес өкілдерін

биылғы 1 қазанға дейін еңбекақы
төлеу қорынан ұсталатын салық-
тан босатуды тапсырамын.
Мұндай қолдау сауда, көлік қыз-

меті, қонақүй, туризм және басқа да
салаларды қамтиды. 
Ауыл шаруашылығымен айналы-

сатын кәсіпкерлерге де қолдау көр-
сетіледі.
Атап айтқанда, бюджеттен 70

миллиард теңге бөлінеді.
Көктемгі егіс науқаны үшін

«Қарапайым заттар экономи-
касы» бағдарламасы арқылы қо-
сымша 100 миллиард теңге бөлуді
тапсырамын.
Ең алдымен, шағын және орта

шаруа қожалықтарына қолдау көр-
сеткен жөн.
Сонымен қатар, Үкіметке жанар-

майдың нарықтық бағасын он бес
пайызға арзандатып, 165 теңгеге

дейін төмендету міндеті жүктелді.
Осыны қамтамасыз ету үшін 390

мың тонна жанармай жеңілдікпен
сатылатын болады.
Жалпы, осы айтылған шаралар

қазіргідей күрделі кезеңде азаматтар
мен отандық бизнесті қолдау үшін
керек.
Мұның барлығы коронавирус інде-

тінің залалын тезірек жоюға әсер
етеді деп сенемін!

Дорогие соотечественники!
Положение в мире остается

сложным. Инфицировано почти
800 тысяч человек в 177 странах.
Динамика заболеваний растет
ежедневно, по всей видимости,
приближаясь к своему пику.
Вирус проверяет на прочность

все государства.
Казахстан одним из первых

принял необходимые меры. Благо-
даря введению режима чрезвы-
чайного положения нам удалось
предотвратить неконтролируемое
распространение вируса.
Без этого количество инфи-

цированных могло быть в разы
больше.
По моему поручению усилены

карантинные меры не только в
столице и в Алматы, но и во всех
регионах страны.
Благодарю всех казахстанцев за

понимание, спокойствие и выдерж-
ку.
Мы не допустим паники, и в этом

граждане должны поддержать
государство. Сейчас это важно
как никогда.
Сегодня вся страна восхищается

мужеством и стойкостью казах-
станских врачей и медработников.
Они настоящие герои, которые
спасают жизни.
Мной принято решение о допол-

нительных мерах поддерж-
ки тех, кто находится на передовой
борьбы с пандемией.
Думаю, сегодня это самое малое,

что мы можем сделать для наших
медиков.
Отдельной благодарности  заслу-

живают и сотрудники полиции, а
также военнослужащие.
К сожалению, работа и жизнь в

режиме ЧП всегда приводит к зна-
чительным экономическим и со-
циальным издержкам.
Многие казахстанцы сегодня

сталкиваются с большими труд-
ностями. Мы это прекрасно пони-
маем.
Правительство и акимы уже

приступили к реализации первого
пакета антикризисных мер.
Понимая остроту ситуации, мной

принято решение о дальнейших
шагах по поддержке граждан и
бизнеса.
Первое. Поручаю проиндексировать

пенсии и государственные посо-
бия, включая адресную социаль-
ную помощь, на 10% в годовом
выражении.
Это означает увеличение дохо-

дов соответствующих категорий
наших граждан на общую сум-

му более 200 миллиардов тенге.
Второе. Поручаю расширить

охват дополнительными социаль-
ными выплатами в размере одной
минимальной заработной платы,
о чем я говорил 23 марта.
Считаю, что эти деньги – 42500

тенге – должны получать не только
те, кто ранее имел официальную
работу и зарплату. Нужно помочь
нашим гражданам, которые явля-
лись и являются самозанятыми
или работали неофициально.
Для этого им достаточно фор-

мализовать свой статус, после
чего на весь период ЧП они начнут
получать ежемесячную соцвы-
плату от государства.
Высказываются обоснован-

ные опасения, что некоторые
граж-дане, имея достаточные нео-
фициальные доходы, все равно
будут оформляться для получения
этой выплаты.
С подобной ситуацией мы, если

помните, уже сталкивались.
Но из-за отдельных несознатель-

ных людей мы не можем ставить
под удар сотни тысяч дейс-
твительно нуждающихся сограж-
дан.
В целом меры, высказанные мной

23 марта и сегодня, охватят поряд-
ка 3 миллионов наших граждан.
Третье. Поручаю продлить с 1

апреля до 1 июля право незас-
трахованных граждан получать
медицинскую помощь в системе
обязательного социального ме-
дицинского страхования.
На этот период обслуживание

граждан в медучреждениях должно
осуществляться в полном объеме,
независимо от статуса участника
ОСМС.
Четвертое .  Необходимо

расширить перечень категорий
граждан, которым должны
предоставляться бесплатные
продуктово-бытовые наборы.
Такой пакет помощи должен быть

дополнительно предоставлен ин-
валидам 1-й, 2-й, 3-й групп, де-
тям—инвалидам и официально
зарегистрированным безработным.
Это мера охватит более 800

тысяч человек.
Причем нужно утвердить мини-

мальный размер таких наборов в
натуральном выражении.
Важно задействовать местный

малый и средний бизнес для
производства и доставки.
Правительству необходимо при-

влечь отечественные IT-компании
для разработки платформы, кото-
рая позволит обеспечить эффек-
тивный механизм мониторин-
га целевого расходования средств
социальной поддержки.
В дальнейшем нужно постепенно

перейти от натуральных наборов к
перечислению средств для самос-
тоятельного выбора и покупки.
Пятое. Крайне важно свое-

временно провести весенне-
полевые работы.

70 миллиардов тенге будет вы-

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
м ә л і м д е м е с і
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ӨМІРІ «АТАННЫҢ ҚОМЫНДА ТУЫП, АТТЫҢ ҮСТІНДЕ» ӨСКЕН ҚАЗАҚ
ХАЛҚЫ НЕБІР ЗОБАЛАҢДЫ БАСЫНАН ӨТКЕРДІ. «МЫҢ ӨЛІП, МЫҢ
ТІРІЛДІ». «АЛҚАКӨЛДЕН СҰЛАП, АҚ ТАБАН БОЛЫП ШҰБЫРСА ДА»
«ЕЛІМ-АЙЛАП» ЕРТЕҢІН ОЙЛАДЫ...
Төрт айдың ішінде бүкіл дүниені дүр сілкіндіріп, дүрбелеңге салған дерттің

бетін қайтарудың тура жолы тәртіпке бағыну екенін мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев әлденеше рет айтты. Дер кезінде қолға алынған
шаралардың жемісі – елдің амандығы. Адамзатты алқымнан алған дерттің
Қазақ даласына ауа жайылуына жол бермегеніміз. Әрине, шектеудің
салдарынан күнделікті тіршілік көзінен айрылып отырғандар бар. Сондықтан,
мемлекет басшысының кешегі мәлімдемесі осындай отбасылардың,
әлеуметтік жағынан аз қамтылған топтарды қолдауға бағытталып отыр.
Аурумен күрестің алғы шебінде жүретін дәрігерлерді қолдауға бағытталған
шаралардың өзі Ұлттық қор туралы осы күнге дейінгі әртүрлі алыпқашпа
әңгімелерге нүкте қойса керек.
Рас, өндірістердің амалсыз тоқт-ауы экономикаға соққы. Соның

салдарынан қаншама отбасы табысынан айрылып отыр. Сондықтан,
осындай отбасыларды қолдау үшін Үкіметке нақты тапсырмалар берді.
Әсіресе, ауылшаруашылығы саласындағы кәсіпкерлерге 700 миллиард теңге
бөлсе, көктемгі егіс науқаны үшін «Қарапайым заттар экономикасы»
бағдарламасы арқылы қосымша 100 миллиард теңге бөлуі шектеуден кейінгі
өмірдің қалыпты ырғағын қамтамасыз етуге кепілдік.
Міне, мемлекет тарапынан осындай қолдау бар да, біз тек тәртіпке

бағынып, бірлігімізді көрсетуіміз керек. Бірлігі бекем елді дау да, жау да
алмайды! Бұйыртса, көп кешікпей бұл дертті де жеңіп, қуанышымызды
бөлісеміз!

Сүйіндік ӨСКЕНБАЕВ,
 аудандық ауылшаруашылығы

және кәсіпкерлік бөлімінің басшысы.

Данышпан Абай «Біріңді қазақ,
бірің дос, Көрмесең, істің бәрі бос!»
- деді. Осындай сын сағатта бізге
бірікпесек болмайды. Төзімділік
танытатын болсақ, бұл кезеңді де
артқа тастаймыз. Президент
Қасым-Жомарт Тоқаев елдің қамын
жасап, кезең-кезеңімен бағытталған
бағдарламаны ұсынды. Бұл халық
үшін үлкен қолдаудың куәсі.
Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев мәлімдеме жасап,
Үкіметке тиісті тапсырмалар берді.
Бизнесті қолдау, көктемгі егіс
жұмыстарын дер кезінде бастау,
несиелерді төлеу уақытын кейінге
шегеру, жұмыссыз қалғандарға
көмек ретінде төлем төлеу, зейнет-
ақыны өсіру секілді біраз іске
бастамашы болды.

«Табысынан айырылған азамат-
тарға ең төменгі жалақы мөлше-
рінде қолдау көрсеттік.
Енді, 42500 теңге көлеміндегі

делено из бюджета и дове-дено
до фермеров через АО «Аграрная
кредитная корпорация». Ставка для
конечных заемщиков не будет пре-
вышать 5%.
Поручаю направить допол-

нительно 100 миллиардов на эти
цели в рамках программы «Эконо-
мика простых вещей». Конечная
ставка в рамках этой программы
была унифицирована по всем
отраслям и составляет 6%.
В первую очередь необходимо

поддержать мелкие и средние
крестьянские хозяйства.
Кроме того, ставлю Правитель-

ству задачу по удешевлению це-
ны дизтоплива для сельхоз-
производителей до 165 тенге за
литр или на 15% от рыночной цены.
Для этого будет выделено око-

ло 390 тысяч тонн дизтоплива по
льготной цене.
Подчеркну, что удешевленное

топливо должно дойти до конеч-
ных получателей – фермеров.
Работа т.н. «операторов», через

которых идет снабжение, должна
быть абсолютно прозрачна.
Правительство и Генеральная

прокуратура должны обеспечить
соответствующий надзор и контроль в
регионах.
Есть ряд проблем, которые услож-

няются в условиях карантина –
оформление залогового имущества
в ЦОНах, нотариальное заверение,
приобретение запасных частей и
т.п.
Поэтому вопросы весенне-поле-

вых работ должны быть на осо-
бом контроле у Правительства и
акиматов.
С точки зрения продовольствен-

ной безопасности сейчас кри-
тически важен каждый день.
Шестое. Из-за введенных

карантинных мер вокруг столицы,
городов Алматы и Шымкент наблю-
дается избыток трудоспособного
населения, прежде всего, моло-
дежи.
Правительству и акимам в рам-

ках «Дорожной карты занятости»
следует незамедлительно начать
конкретные проекты именно в
упомянутых регионах.
У людей должен быть источник

заработка, чтобы они не сидели у
закрытых шлагбаумов без сред-
ств к существованию.
Гражданам, которые готовы вые-

хать на работу в рамках «Дорожной
карты занятости», будут предос-
тавлены «подъемные» в раз-
мере 2 МЗП или 85000 тен-ге сразу
же после прибытия к месту работы.
Не взамен, а в дополнение к

регулярной заработной плате.
Будут развернуты мобильные

рекрутские пункты, в рамках
которых акиматы проведут разъяс-
нительную работу, экспресс-тес-
тирование на коронавирус, сбор
и транспортировку работников до
места новой работы.
И конечно, всех занятых по

«Дорожной карте бизнеса» рабо-
тодатели обязаны обеспечить
достойными условиями труда и
средствами защиты.
Седьмое. Ранее я уже обнаро-

довал меры, направленные на
поддержку МСБ. Это и налоговые
преференции, и отсрочки по
платежам по займам, и многое
другое.
Что касается предложений пред-

ставителей малого и среднего
бизнеса.
Большое количество из них  под-

держано и уже реализуется гос-
органами. Это касается расши-
рения видов деятельности, приз-
наваемых приоритетными для це-
лей господдержки, снижения и
унификации ставки кредита, уве-
личения объема государственных
гарантий.
Агентство по финансовому ре-

гулированию работает с банками и
другими финорганизациями по воп-
росу отсрочки и реструктури-
зации платежей по кредитам МСБ.

Хочу отдельно остановиться на
данном вопросе.
Многие предприниматели про-

сят приказать банкам не начис-
лять проценты на кредиты за период
ЧП.
Следует понимать, что для бан-

ков это упущенная выгода, убыток.
Банки тоже неотъемлемая часть
нашей экономики.
Поэтому я вновь обращаюсь к

банкам второго уровня проявить
конструктивизм, гражданскую от-
ветственность и солидарность.
В трудные для банков моменты

государство оказало им значи-
тельную помощь. Сейчас от вас
нужна поддержка населению и
отечественному бизнесу.
Вместе с тем, при необходи-

мости государством могут быть
предприняты дополнительные ди-
рективные меры.
В целом в случае дальнейшего

ухудшения ситуации Правитель-
ство и финансовые регуляторы
примут меры по решению данного
вопроса.
Далее. Наши предприниматели

нуждаются в дополнительной
поддержке в части снижения
налогового бремени. Это в осо-
бенности важно с точки зрения
сохранения занятости и выплаты
зарплат.
Поэтому для субъектов МСБ

в наиболее пострадавших секто-
рах экономики на 6 месяцев (с 1
апреля до 1 октября т.г.) отме-
няется начисление и уплата
налогов и других платежей с
фонда оплаты труда.
Эти сектора включают в себя:

общественное питание, отдельные
сектора торговли, транспортные
услуги, консультационные услуги,
IT-сектор, гостиничный бизнес,
туризм и т.д.
Госкомиссия по ЧП утвердит

окончательный перечень и будет
актуализировать его по мере необ-
ходимости.
В обращении предпринимателей

я также отметил просьбу о не-
начислении любых налогов на
период кризисной ситуации.
По этому вопросу хотел бы отме-

тить следующее.
Оперативное решение было при-

нято, по моему поручению Прави-
тельство приостановило упла-
ту всех налогов для МСБ на три
месяца.
То есть на данный момент конс-

трукция такова, что налоги в этот
период платить не надо, но при-
дется заплатить позднее.
Вместе с тем, мы внимательно

изучаем ситуацию в экономике. В
зависимости от того, какой она
будет, мы примем окончательное
решение.
Далее. Правительством ведется

работа с партнерами по Евразийс-
кому экономическому союзу в час-
ти обнуления ввозных пошлин
для наиболее важного для нас
импорта.
Решение по средствам инди-

видуальной защиты, сырью для их
производства, вакцинам, наборам
для диагностики уже принято.
Продолжается работа по сни-

жению импортных пошлин по ря-
ду продовольственных товаров,
по которым мы не являемся само-
достаточными.
Правительству следует обес-

печить учет запросов отечествен-
ного бизнеса и ускорить данную
работу.
Крайне важно также задейство-

вать потенциал местного малого
и среднего бизнеса.
Акиматы и Правительство (че-

рез «Государственную продоволь-
ственную корпорацию») должны
наладить механизм гарантиро-
ван-ного закупа продукции у оте-
чественных сельхоз и перера-
батывающих предприятий как мини-
мум на 6 месяцев вперед, т.е.
внедрить так называемый «фор-
вардный закуп» или «покупку под

урожай».
Предстоит определить четкий

механизм интеграции пред-
приятий по всей цепочке – от поля
до прилавка и обеспечить их льгот-
ным кредитованием.
Бизнес, в свою очередь, должен

взять на себя встречные обяза-
тельства по обеспечению объема
производства, сохранению цен,
поддержанию занятости и т.д.
Восьмое. Для реализации дан-

ного пакета мер поручаю Пра-
вительству и Национальному
Банку задействовать все необхо-
димые источники средств, вклю-
чая Государственный фонд
социального страхования, ресур-
сы и инструменты Националь-
ного Банка.
Средс т ва  Национально го

фонда, созданного нашим Первым
Президентом – Елбасы, следует
расходовать рационально.
В целях оперативного и точечного

доведения средств до реальной
экономики не стоит исключать
возможность и прямого финан-
сирования через государствен-
ные институты развития: «Бай-
терек», «Аграрная кредитная
корпорация» и другие.
Данный механизм, наряду с

другими преференциями, должен
быть нацелен на помощь средним
быстрорастущим компаниям с
экспортной нацеленностью. Эти
компании могут выступить нашими
«локомотивами» и в посткризис-
ный период.
Далее. С учетом объема финан-

совых ресурсов, масштабов анти-
кризисных мер особую важность
приобретают вопросы обеспе-
чения целевого и эффективного
расходования  выделяемых
средств, соблюдения принципов
открытости и прозрачности при
оказании поддержки гражданам и
бизнесу.
Эта задача возлагается на

Счетный комитет. Нужно под-
ключить также к данной работе
региональные ревизионные комис-
сии, общественные советы.
При этом следует учитывать

особые условия чрезвычайного
положения.
Дорогие казахстанцы!
Я понимаю, жизнь поставила каж-

дого из нас в непростые условия.
Но эпидемия коронавируса –

временное явление, и мы обя-
зательно его победим.
Единство и сплоченность нашего

общества придают нам сил и
уверенности в том, что вместе
мы преодолеем все трудности!
Отдельные слова поддержки

адресуются больным коронави-
русом. Не отчаивайтесь! При всей
опасности эта болезнь не является
абсолютно фатальной, от нее изле-
чиваются. Мы, государство и
общество, сделаем все возможное,
чтобы помочь вам.
Құрметті отандастар!
Коронавирус індетіне байла-

нысты баршамыз күрделі кезең-
ді өткеріп отырмыз.
Бірақ, бұл – уақытша қиындық.
Біз оны міндетті түрде жеңеміз!
Бүкіл әлем күресуде. Біз де бар

күш-жігерімізді саламыз.
Біз, мемлекет және қоғам болып

барша азаматтарымызға қолдау
көрсетеміз, ешкімді көмексіз қал-
дырмаймыз.
Мұқтаж адамдарға қол ұшын

береміз. 
Бұған ешқандай күмән болмауы

керек.
Ең бастысы, шыдамдылық,

төзімділік және жауапкершілік
танытайық.
Біз – рухы асқақ, бірлігі бекем,

еңсесі биік халықпыз.
Сондықтан, бұл сынақтан да

сүрінбей өтіп, қиындықты бірге
еңсереміз деп сенемін.
Басты тойларымыз әлі алда.
Төрт құбыламыз түгел болсын,

ағайын!
Біз біргеміз!

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
м ә л і м д е м е с і

БІРЛІК - БӘРІН ЖЕҢЕДІ!

осы көмекті алатын азамат-
тардың санатын кеңейтуді тап-
сырамын. Соған орай, бұл қолдауға
өзін-өзі жұмыспен қамтығандар
мен ресми тіркелмей жұмыс іс-
тейтіндер де ие болады. Бұл көмек
белгіленген тәртіп бойынша шын
мәнінде мұқтаж адамдарға ғана
беріледі. Жалпы, 3 миллионға жуық
азаматымызға қолдау көрсе-
тіледі», - деп Мемлекет басшысы
Қ.Тоқаев мәлімдеген болатын.
Сондықтан, тек сабыр сақтап,

орынсыз жүрісті шектеп, мемлекет
басшысының тапсырмасымен ка-
рантинде табыссыз қалған азамат-
тарға қолдауын рет-ретімен бәрі де
алатынын түсінуіміз керек. «Сабыр
түбі сары алтын, Сарғайған жетер
мұратқа» - дегендей, берекені бір-
лікпен келтірейік!

Сәндібек ДӘУЛЕТҚАЛИЕВ,
Ойыл селолық
округінің әкімі.

«САБЫР ТҮБІ САРЫ АЛТЫН!»

Өткен аптада Ойыл селосының
кіре берісіндегі блок-бекеттердің
жұмысымен таныстық. Ақтөбе
қаласына шығар жолдағы бекетте
тәулік бойы кезекшілік ұйымдас-
тырылып отыр. Аудандық полиция
бөлімі мен аудандық тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасын
бақылау басқармасының маманы
және бір дәрігер кезекшілік етіп тұр.
Сонымен қатар, бұл жұмысты атқа-
рушы органның өкілі бақылайды.
Арнайы рұқсаты бар көліктерге кіріп,
шығар кезде залалсыздандыру
жұмыстары жасалса, жолаушы-
лардың жағдайын арнаулы сала
мамандары бақылайды.
Осы орайда ауыл халқының қауіп-

сіздігі үшін күн-түн демей тынбай
еңбек етіп жүрген Ш.Берсиев
атындағы ауылдық округі бойынша
учаскелік инспектор Нұрлан Мұқа-
шевты айтпасқа болмас. Блок-
бекетке арнайы вагон апарылып,
учаскелік инспектор қасына кезек-
шілік ұйымдастырылуда. Сонымен
қатар округ әкімі Әділбек Ізбасовтың
бастамасымен «Nur Otan» партия-

сы Ойыл аудандық филиалы Қара-
тал БПҰ - ның ықпалымен жеке
кәсіпкер Бәтима Исаева блокбе-
кеттегілерге түскі ас ұйымдас-
тыруға демеушілік көрсетті.
Осындай қысылтаяң кезеңде елге

үлгі аларлықтай игі ісі үшін ауыл әкімі
Әділбек Ізбасов жеке кәсіпкерге
барлық тұрғындар атынан алғысын
білдірді.

P.S. Біз төтенше жағдай кезінде
көршілес ауданмен шектесетін округ
әкімдерімен арнайы тілдесіп, блок-
бекеттер жұмысы туралы сұрас-
тырдық. Атырау облысы, Қызыл-
қоға ауданымен шектесетін Көпто-
ғай ауылдық округі,  Батыс Қазақ-
стан облысы Қаратөбе ауданымен
шектесетін Қараой, Сарбие ауылдық
округтерінде жағдай қалыпты. Округ
әкімдері ауыл тұрғындарының әрқа-
шан ауыз бірлікте екенін жеткізіп,
мектеп директорлары мен шаруа
қожалықтардың төтенше жағдай
кезінде бейқам еместігін ерекше
атап өтті.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ:
АУДАНДА ЖАҒДАЙ ҚАЛЫПТЫ!
ЕЛІМІЗДЕ ЖАРИЯЛАНҒАН ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙҒА БАЙЛАНЫСТЫ

ОБЛЫС БОЙЫНША БАРЛЫҚ АВТОКӨЛІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНА
ШЕКТЕУ ҚОЙЫЛЫП, БАРЛЫҚ СЫРТҚЫ ЖОЛДАРҒА БЛОКБЕКЕТТЕР
ҚОЙЫЛҒАНЫ БАРШАҒА МӘЛІМ.
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20 декабря 2019 года в Санкт-
Петербурге прошло заседание
Высшего Евразийского экономи-
ческого совета, на котором главами
государств-членов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) было
подписано Соглашение о пенсион-
ном обеспечении трудящихся госу-
дарств-членов ЕАЭС (далее – Сог-
лашение), которое вступит в силу
после прохождения процедуры ра-
тификации всеми странами ЕАЭС.
После вступления в силу Согла-

шения гражданин из любой страны
ЕАЭС, в том числе Казахстана, вре-
менно проживающий и работающий
по трудовому договору в странах
ЕАЭС, будет формировать свои
пенсионные права, путем уплаты
пенсионных взносов в пенсионный
фонд страны трудоустройства.
Учитывая, что каждое государс-

тво-член ЕАЭС будет выплачивать
гражданину часть пенсии, адек-
ватную периоду работы и отчис-
лениям пенсионных взносов в
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басылды. Ақтөбе қаласы, Ә. Смағұлов көшесі 9/2.

Басылу сапасы жөнінде 400-400 телефонына
хабарласуға болады.

Газетте жарияланған мақала авторының пікірімен редакцияның
көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

20 декабря 2019 года в Санкт-
Петербурге прошло заседание
Высшего Евразийского экономи-
ческого совета, на котором главами
государств-членов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) было
подписано Соглашение о пенсион-
ном обеспечении трудящихся госу-
дарств-членов ЕАЭС (далее –
Соглашение).
Что и когда получат от этого

Соглашения казахстанцы и другие
граждане стран ЕАЭС?
1. Соглашение подписано, однако

вступит оно в силу только после
прохождения процедуры ратифи-
кации всеми странами ЕАЭС (ст.14
Соглашения, в настоящее время в
странах ЕАЭС, в том числе в
Казахстане ведется работа в
этом направлении), ориенти-
ровочно не позднее 2021 года.

2. После вступления Соглашения
в силу, трудящиеся стран ЕАЭС
будут получать пенсию не только
за стаж работы у себя на родине,
но и за стаж работы в других
государствах ЕАЭС, приобре-
тенный после даты вступления
Соглашения в силу (ст.12 Согла-
шения).

3. Соглашение будет применяться
в отношении трудящихся и членов
их семей. При этом, Соглашением
определено, что трудящимся явля-
ется гражданин государства-члена
ЕАЭС, у которого формируются
либо формировались пенсионные
права посредством осуществления
трудовой или иной деятельности на
территории другого государства-
члена ЕАЭС (ст.1 Соглашения).

4. Основной целью Соглашения
является формирование пенсион-
ных прав трудящихся государств-
членов на тех же условиях и в том
же порядке, что и граждан госу-
дарства трудоустройства. В рам-
ках Соглашения государство-член
ЕАЭС должно гарантировать граж-
данам других государств-членов
ЕАЭС объем прав на пенсионное
обеспечение, равный объему прав,
предоставляемому своим гражда-
нам на аналогичных условиях (ст.3
Соглашения).

5. Виды пенсий, назначаемых
государствами-членами ЕАЭС, на
которые будет распространяться
Соглашение, определены статьей
2 Соглашения.
В Казахстане Соглашение будет

распространяться на правоотно-
шения по уплате пенсионных взно-
сов в ЕНПФ и на пенсионные
выплаты из ЕНПФ:

· по достижению пенсионного
возраста (по законодательству
Казахстана);

· при установлении инвалид-
ности 1 и 2 групп, если инвалид-
ность установлена бессрочно (по
законодательству Казахстана);

· единовременная выплата нас-
ледникам.

6. В случае формирования трудя-
щимся в странах ЕАЭС пенсионных
прав после вступления Соглашения
в силу, реализация права на наз-
начение и выплату пенсии будет
осуществляться на тех же усло-
виях, что и для граждан страны
трудоустройства.
Трудящийся будет вправе обра-

титься за назначением и выплатой
пенсии в компетентный орган госу-
дарства проживания и (или) трудо-
устройства (ст.3 Соглашения).
Перечень документов для назна-

чения и выплаты пенсии трудя-
щемуся будет регулироваться
национальным законодательством
каждого государства-члена ЕАЭС.

7. Если стажа работы трудя-
щегося, приобретенного на терри-
тории одного государства-члена
после вступления Соглашения в
силу, будет недостаточно для
возникновения права на пенсию (за
исключением накопительной пен-
сии), то будет учитываться стаж
работы, приобретенный на терри-
ториях других странах ЕАЭС, в
соответствии с законодатель-
ством каждого из государств-
членов, за исключением случаев,
когда такой стаж работы совпадает
по времени (ст. 7 Соглашения).

8. В целях назначения пенсионных
выплат по инвалидности в рамках
Соглашения медицинское обсле-
дование трудящегося для установ-

с т р а н е - т р у д о у с т р о й с т в а ,
необходимо, чтобы трудящиеся
официально оформляли трудовые
отношения с работодателями в
государствах-членах ЕАЭС, то есть
заключали трудовые, гражданско-
правовые договора, тем самым
формировали свои пенсионные
права.
В свою очередь, реализация пра-

ва на назначение и выплату пенсии
за стаж работы, заработанной пос-
ле вступления Соглашения в силу,
будет осуществляться на тех же
условиях, что и для граждан страны
трудоустройства.
Виды пенсий, назначаемых госу-

дарствами-членами ЕАЭС, на кото-
рые будет распространяться Сог-
лашение, определены статьей 2
Соглашения.
В Казахстане Соглашение будет

распространяться на правоотно-
шения по уплате пенсионных взно-
сов в ЕНПФ и на пенсионные вып-
латы из ЕНПФ:

· по достижении пенсионного воз-
раста (по законодательству Казах-
стана);

· при установлении инвалид-
ности 1 и 2 групп, если инвалид-
ность установлена бессрочно (по
законодательству Казахстана);

· единовременная выплата нас-
ледникам.
Перечень документов для назна-

чения и выплаты пенсии трудя-
щемуся будет регулироваться на-
циональным законодательством
каждого государства-члена ЕАЭС.
Трудящийся будет вправе обра-

титься за назначением и выплатой
пенсии в компетентный орган госу-
дарства проживания и (или) трудо-
устройства.
С полным текстом Соглашения о

пенсионном обеспечении трудя-
щихся государств-членов Евра-
зийского экономического союза
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК)

ления инвалидности будет прово-
диться по законодательству стра-
ны проживания по месту его жи-
тельства, а медицинское освиде-
тельствование для установления
группы и срока инвалидности – по
законодательству страны трудо-
устройства, согласно законода-
тельству которого будет произво-
диться назначение и выплата
пенсии по инвалидности (ст. 9
Соглашения).

9. Трудящийся будет вправе
получать пенсию на территории
государства проживания либо
государства-члена ЕАЭС, назна-
чившего пенсию (ст.4 Согла-
шения).
10. Каждое государство-член

ЕАЭС будет исчислять размер
пенсии в порядке, установленном
законодательством государства-
члена, назначающего пенсию с
учетом положений Соглашения
(ст.8 Соглашения).
Пример по реализации положений

Соглашения:
В случае, если гражданин Казах-

стана приобретёт стаж работы
(например, 3-5 лет) на территории
страны члена ЕАЭС после вступ-
ления в силу Соглашения, то при
возникновении права на пенсию по
условиям пенсионного законода-
тельства страны трудоустройства
(достижение пенсионного возрас-
та, наличие определённого трудо-
вого стажа, количества индиви-
дуального пенсионного коэффи-
циента – в РФ), страна, в которой
трудился мигрант, назначит пенсию
за отработанный трудовой стаж
именно в этой стране. При этом
гражданин Казахстана будет впра-
ве подать заявление с докумен-
тами на назначение и выплату
пенсии в Пенсионный фонд страны
трудоустройства или в ЕНПФ.
С полным текстом Соглашения о

пенсионном обеспечении трудя-
щихся государств-членов Евра-
зийского экономического союза
можно ознакомиться на офици-
альном сайте Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК)

ВИДЫ ПЕНСИЙ, НАЗНАЧАЕМЫХ РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН,
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА НА ИХ ПОЛУЧЕНИЕ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ ЕАЭС

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПЕНСИОННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРУДЯЩИХСЯ СТРАН ЕАЭС?

ҚӘУІПТІ КЕСЕЛ: БЕЛГІЛЕРІ ҚАНДАЙ?
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Күн жылынды. «Тілсіз жау» өрттің
қауіпті кезеңі жақындап келеді.
Сондықтан, орман, дала алқап-
тарында, тұрғын үй аумақтарында
өрт қауіпсіздігі қағидаларын есте-
ріңізге саламыз!
Орман, дала алқаптарында

өртті болдырмау үшін:
- далалық алқаптарда от жағуға,

жанар-жағармай заттары сіңген
сүрту материалдарын тастауға, тез
тұтанатын және бықситын мате-
риалдарды тастауға тыйым салы-
нады.

- шөп шабу жұмыстарын жүргізу
кезінде әрдайым өрт қауіпсіздігі
ережелерін қатаң түрде сақтау;

- шөп шабуға жұмылдырылатын
техникалар мен агрегаттарды тех-
никалық байқаудан өткеннен кейін
ғана қолдану;

- техникалар мен агрегаттарды
алғашқы өрт сөндіру құралдарымен
толық мөлшерде қамтамасыз ету;

- облыстық және жергілікті маңыз-
дағы автокөлік жолдары бойында
темекі тұқылын тастамау;

- табиғат аясында демалыс уақы-
тын өткізу және кезекпен мал бағу
кезінде от жақпау, темекі тұқылын
сөндірмей тастамау және тез тұ-
танғыш қоқыстарды шашпау қажет.
Далалық жерлердегі өрттердің

басты себебі шаруа қожалықтардың
қолданысындағы агрегаттар мен
техникалардың ескіруі, ұшқын өшір-
гіштермен және алғашқы өрт сөн-

Елге сыйлы болған ел ағасы,  аяулы
ұстаз Дауылбай Сырлыбайұлы 2020
жылдың 1 сәуірі күні 65 жасында дүниеден
озды.
Дауылбай Сырлыбайұлы 1954 жылы 25

қарашада Ойыл ауданы Саралжын сов-
хозының Тайсойған елді мекенінде дүниеге
келген. 1961-1971 жылдары Саралжын
орта мектебінде оқыды. Аманқұл Әу-
бәкіров, Ерекеш Жолдыбаев, Роза
Ахматуллина сынды ұстаздардан дәріс
алған, ол Тайсойған мектебіне еңбек
жолын бастады. 1973-1975 жылдары Отан
алдындағы борышын өтеп, әскерден
келгеннен кейін Жамбыл сегіз жылдық
мектебіне орналасады. Математикаға
деген махаббаты суымаған Дауылбай Сырлыбайұлы 1976 -1987 жылдар
аралығында Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының
математика факультетін сырттай бітіреді. 1977 жылы Қайыңды елді
мекеніне қоныс аударып, сегіз жылдық мектепке ауысты. 1979 жылы бұл
мектеп Саға орта мектебі болып жаңа мектепке көшеді. Ол қызмет еткен
тұста басшы өзгерді, бағдарлама өзгерді, бірақ ағайдың ақкөңіл пейілі,
ақжарқын кейіпі өзгермейді. Дауылбай Сырлыбайұлының алдынан
математикамен сусындаған мыңдаған шәкірт шықты. 1986-1990 жылдар
аралығында Саға орта мектебінің директордың тәрбие ісі жөніндегі
орынбасары қызметін атқарды. 2018 жылы зейнеткерлікке шыққанша 40
жыл бойына үздіксіз математика пәнінің мұғалімі қызметін атқарды.
Дауылбай Сырлыбайұлы осы жылдарда облыс, аудан әкімінің құрмет
грамоталарымен, алғыс хаттарымен марапатталды. Ол үшін ең басты
марапат шәкірттерінің жеңісі, көпшіліктің бір ауыз жылы сөзі болды.
Еңбекқорлығымен, адалдығымен ұжым арасында ойып алар орны бар,

Дауылбай Сырлыбайұлының жарқын бейнесі мәңгі көз алдымызда. Жас
ұрпақты тәрбиелеудегі еңбегі әрқашан жадымызда сақталмақ. Қош, аяулы
ұстаз, әріптес! Топырағыңыз торқа болсын. Отбасы мен жақын-
жуықтарына қайғыларын бөлісіп шын жүректен көңіл айтамыз.
Ойыл аудандық білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі, Ойыл

аудандық білім қызметкерлері кәсіподақ ұйымы мен Саға мектеп-
балабақшасының бастауыш кәсіподақ ұжымы

Саға мектеп-балабақшасының ұжымы, бастауыш кәсіподақ комитеті
мектебіміздің биология пәнінің мұғалімі Жақсыбай Ардақ Ермекқызына
әкесі

Ермектің
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл
айтады.

ДАУЫЛБАЙ БИСЕНОВ

«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫНЫҢ
«БІЗ БІРГЕМІЗ!» РЕСПУБЛИКА-
ЛЫҚ АКЦИЯСЫ АЯСЫНДА ПАР-
ТИЯНЫҢ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ФИ-
ЛИАЛЫ, АУДАНДЫҚ МЕКЕМЕЛЕР,
АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕР, КӘСІП-
КЕРЛЕР, ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМ-
ДАР, АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ
ДЕПУТАТТАРЫ, «NUR OTAN» ПАР-
ТИЯСЫНЫҢ «JAS OTAN» ЖАСТАР
ҚАНАТЫМЕН БІРГЕ «КЕДЕРГІСІЗ
КЕЛЕШЕК», «БАҚЫТТЫ ОТБА-
СЫ» ЖӘНЕ «АРДАГЕРЛЕРДІ
АРДАҚТАЙЫҚ!» ЖОБАЛАРЫ АЯ-
СЫНДА КӨМЕККЕ ЗӘРУ ҚАРИЯ-
ЛАР, МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖАН-
ДАР, КӨПБАЛАЛЫ 137 ОТБА-
СЫҒА ҚОЛДАУ КӨРСЕТТІ.

«Біз біргеміз!» республикалық
акциясы аясында Ойыл ауданының
азаматтары, кәсіпкерлері қайырым-
дылық көмек көрсетіп келеді. Осын-
дай төтенше жағдай кезінде жо-
марттық танытып, әлеуметтік жағ-
дайы төмен адамдарға қайырым-
дылық жасау Ойылдың атымтай
азаматтары үшін абыройлы міндет.
Сондықтан республикалық акцияға
үлес қосу әлі де тоқтамай тұр.
Республикалық акцияға «Көкжар»
мешітінің имамы Нұрсұлтан Серік-
ұлының мұрындық болуымен Әділ-

бек Балғазин, Қанат Ермағанбетов,
Берік Берекенов, Сәндібек Нұрбаев
және Жасұлан Ержанов көп балалы,
аз қамтылған отбасыларын азық-
түлікпен, гигиеналық тауарлармен
қамтамасыз етті. Сондай-ақ аудан-
ның кәсіпкерлері Қуаныш Қыстау-
бай және Күлжамал Әліп акцияны
жалғастырып, отбасының атынан
аудандағы ерекше қажеттіліктері
бар адамдарға және аз қамтылған

діру құралдарымен қамтылмауы.
Сонымен қатар, облыстық және
аудандық маңыздағы тас жолы
бойында көлік жүргізушілерінің
темекі тұқылын сөндірмей тастауы-
нан да өрттер тіркелуде.
Тұрғын үй аумақтарында өрт-

терді болдырмау үшін келесі
шараларды орындау қажет:
тұрғын үйлерге, құрылыстарына

жақын орналасқан аумақтарды
тұрақты түрде қоқыстан, қалдық-
тардан және өртенетін материал-
дардан тазалап отыру, қоқыстарды
арнайы белгіленген жерлерде жи-
нап, шығарып тастау қажет. Оларды
жинау орындарында өртеуге бол-
майды.
Осы айтылған шаралардың бар-

лығы әр азаматтың сана сезімінде
болып, немқұрайлы қарамауы тиіс.
Өртті болдырмау, алдын алу шара-
ларын жасау баршамыздың көңіл
бөлер ортақ міндетіміз. Өз мінде-
тімізді дұрыс түсіну кездейсоқ өрт
шығу фактісіне жол бермесі сөзсіз.
Есіңізде болсын! Өртті байқаған

жағдайда жедел түрде «101», «112»
шұғыл қызметтерінің телефондары
бойынша хабарлауларыңыз қажет.
Өрт қауіпсіздігі қағидаларын

сақтамай өрттің туындауына жол
берілген жағдайда айыпты тұлғалар
Қазақстан Республикасының «Әкім-
шілік құқық бұзушылықтар туралы»
Кодексіне сәйкес әкімшілік жауап-
кершілікке тартылатын болады.

Халықтық ансамбль туралы
қысқаша ақпарат беретін болсақ,
«Шапағат» халықтық Ешпановтар
отбасылық ансамблі Ойыл аудан-
дық мәдениет үйі жанынан құрылып,
2004 жылдан бері жұмыс жасап
келеді. Боранбай - ансамбль жетек-
шісі ұлттық домбыра аспабымен
қоса, жапондық «Синтезатор» аспа-
бын меңгерген. Театрда бірнеше
рольдерді сомдап келеді және
«Шаншу» әзіл сықақ театрының
мүшесі. 2008 жылы Облыстық
мәдениет басқармасының Алғыс
хатына ие болды. 2008 жылы отба-
сылық ансамбль халықтық атағын
қорғады. 2009 жылы облыстық
мәдениет қызметкерлерінің сайы-
сына қатынасып 2 дәрежелі лауреат
атанды. 2011 жылы Темір ауда-
нында өткен «Отаным – Отбасым»
облыстық байқауында 1 орынмен
марапатталды. 2012 жылдан бастап
«халықтық» театрдың режиссері
қызметін атқарды. Театр 2013 жылы
Ақтөбе қаласында өткен «Театр –
өнердің ұлы көші» «Халықтық»
театрлардың 8 аймақтық фести-
валінде 3 орынға ие болды. Соны-
мен қатар, «Үздік қоюшы режиссер»
наминациясымен марапатталды.
2014 жылдан бастап үйірме жетек-
шісі міндетін атқаруда. Отанасы
Ибағалиева Гүлмира кітапхана
редакторы.  Домбырамен, эстрада-
мен ән салады,  әзіл сықақ интер-

медияларында ойнайды.
Ансамблдің бірі мүшесі қыздары

– Бұлбұл аудандық музыка мекте-
бінде мұғалім. Вокал және хор
кластарына дәріс береді. Отбасылы.
Ақтөбе қаласында өткен хор үйір-
мелерінің байқауына қатынасып,
нәтижесінде 3 орынмен марапат-
талды. Облыстық, республикалық
байқауларға қатынасып бағын
сынап жүлделерге ие болып жүр.
2019 жылы Астана қаласында өткен
«Аяулы Астана»  атты халық-
аралық  байқауға қатынасып, өнер
жолында бала тәрбиелеп, ұстаздық
еткені үшін «Алғыс хатпен» мара-
патталды. «Мәңгілік елдің өнері -
ұрпақ жадында жатталған жасам-
паздық» атты фестиваль-байқауға
өнерлі балаларды дайындап, жоға-
ры дәрежеде қосқан үлесі үшін
«Алғыс хатпен» марапатталды.
Бұлбұл атына сай, әсем дауысымен
көрермендерін баурап келеді.
Үйдің кенже Ақниет 5 жасынан

бастап облыстық, аудандық кон-
курстарға қатысып жүлделі орын-
дарға ие болып жүр. Ол сонымен
қоса би өнерінің озық шебері десе
де болғандай. Ақтөбе қаласында
түсірілген «Жаса» балалар кино-
сында басты ролді сомдады. Соны-
мен бірге «Медиа проект» жоба-
сының (продюсері Ж. Досова)  белді
мүшесі, актер, вокал, би кластары
бойынша дәріс алды. 2017 жылы

отбасылық ансамблдің мүшесі
Ақниет жалпы орта және қосымша
білім беру мекемелерінің білім
алушылар арасында өткен «Біздің
елдің жігіттері – жігіттердің төресі»
1 облыстық байқауында «Тапқыр
жігіт» номинациясын иеленді.
Облыстық жастар мен студент-
тердің «Жас дәурен-2017» фести-
валіне «Эстрадалық әндер» жанры
бойынша қатысып, дипломмен
мара-патталып және 100 000 теңге-
нің сертификатына ие болды.
Республикалық «Қазақстан бала-
лары шексіз әлемде» тақыры-
бындағы байқаудың облыстық
кезеңіне қатысып, шығармашылық
қабілетін жоғары дәрежеде көрсете
білгені үшін жүлделі 2-ші орынды
иеленді. «Қазақстан балалары
шексіз әлемде» республикалық
фестивалінің «Әлеуметтік жарнама,
әлеуметтік ролик» номинациясының
1-ші орын иегері. Қазақстан Респу-
бликасы Тәуелсіздік күні мерекесі
қарсаңында еліміздің интеллект-
уалдық әлеуетін көтеруге қосқан
үлесі үшін Білім басқармасының
басшысы  Л.Оразбаеваның алғыс
хатымен марапатталды. Ақниет
2018 жылдың қорытындысы
бойынша  «Бақытты балалық шақ»
балалар мен жасөспірімдер шығар-
машылығы облыстық фестиваль-
байқауында бас жүлде иеленіп,
Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтан
Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе
музыкалық колледжіне грант, және
ақшалай 100 000 тг ұтып алды.
Бүгінгі таңда Ахмет Жұбанов атын-
дағы Ақтөбе музыкалық коллед-
жінде 2 курс студенті. 2018 жылдың
қорытындысы бойынша Аудандағы
мәдениет саласына қосқан үлесі
үшін Ойыл ауданының «Жыл
адамы» атағы берілді.
Ал, онлайн концерт Боранбай мен

Гүлмираның орындауында «Қызыл
көйлек» әнімен ашылса, одан әрі
мүшелерінің қазақ вальсінің королі
Шәмші Қалдаяқовтың «Арыс жаға-
сында» әнімен жалғасты. Тікелей
эфирді тамашалаушылардың толас-
сыз сауалы мен өтініші сәйкес,
Бұлбұл «Қызымын елдің» атты әнін
шырқаса, көрермендерге Ақниет
«Самалтау» әнін тарту етті.
Одан кейін өз репертуарларын-

дағы бірнеше әнді орындаған халық-
тық ансамбль көпшіліктің қоше-
метіне бөленді. Оған әлеуметтік
желі-ге жазылған пікірлер мен
лебіздер куә.
Р.S.  Тікелей эфирді екі аккаунт

арқылы 200-ден астам адам
тамашалады.

көп балалы 7 отбасыға азық-түлік
себетімен көмек берді. Мешіт
имамы Нұрсұлтан Серікұлы қайы-
рымдылық көмекті тиісті мұқтаж
жандарға беру керектігін кеңінен
насихаттап, жол көрсетті. Қолдау
көрсеткен азаматтарға көмек алған
адамдар осындай қиын-қыстау
кезеңде қамқорлық жасап жатқан
барша азаматтарға алғыстарын
білдірді.

Ойыл ауылы         № 2         «30» наурыз 2020 жыл
Қараой және Сарбие ауылдық округтері
әкімдерінің сайлауының мерзімін ұзарту туралы
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы № 387 «Төтенше

жағдай туралы» Заңының 15 бабының 9-тармағына және Қазақстан
Республикасы Президентінің 2020 жылғы 15 наурыздағы №285 «Қазақстан
Республикасының аумағында төтенше жағдай енгізу туралы» Жарлығына
сәйкес Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қараой және Сарбие  ауылдық округтері әкімдерінің 2020 жылғы 2

сәуірге тағайындалған  сайлауының мерзімі төтенше жағдай аяқталған
мерзімге дейін ұзартылсын.

2. Ауылдық округтердің әкімдерін сайлау мерзімі кейін белгіленсін.
3. Осы қаулы Ойыл ауданының әкіміне және Ойыл аудандық

мәслихатының хатшысына жолдансын.
4. Осы қаулы аудандық «Ойыл» газетінде жариялансын.

Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясының
ҚАУЛЫСЫ

Аудандық сайлау
   комиссиясының төрағасы

Б.Бисекенов

Аудандық сайлау
   комиссиясының  хатшысы

Б.Бақтыгереев

«БІЗ БІРГЕМІЗ!»

ОЙЫЛДЫҢ ОНЛАЙН КОНЦЕРТІ

ҚАУІПТІ ҚАЙДАН ДЕМЕҢІЗ!

Ойыл ауданының ТЖ бөлімі
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