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қараша айынан
бастап шығады.

Құрметті аудан тұрғындары!
Қадірлі жерлестер!

Барша мұсылмандардың ұлық мерекесі - Құрбан айт мейрамымен шын
жүректен құттықтаймын!
Береке мен бірлікті арттыратын құтты мейрам – Құрбан айт адамдардың

бір – бірімен етене араласуына, ұлттар мен діндердің өзара
ынтымақтастығына жол ашады. Осы қасиетті күні халқымыз құрбандық
шалып, бір-біріне жақсылық тілейді.
Құрбан айт – кеңпейілділік пен жомарттықтың, бауырмалдық пен

қайырымдылықтың мерекесі.
Құрбан айт кезінде ата – бабаларымыздың жетім – жесірді жебеу, мұқтажға

қол ұшын беру сияқты игі дәстүрлеріміз арқылы өзгеге өнеге болатын ізгі
әрекеттер көрініс тапқан. Осындай асыл үрдістер ғасырлар бойы ұрпақтан
ұрпаққа жалғасып келеді. Қазақтың осы қасиеті мен дәстүрі бүгінгі күні әлемді
жайлаған қауіпті дертке тосқауыл қоюға да өз септігін тигізіп отыр.
Дін тірегі - имандылық. Имандылық әр адамды тек жақсы қасиеттерге

тәрбиелейді. Әділет пен парасат жолымен ғана жүруге үндейді. Тәуелсіздікке
қол жеткізгелі бері діліміз, тіліміз, дініміз қайта оралып, еліміз күн санап
өркендеуде.
Бірлігі жарасқан ұлт өкілдері арасында қалыптасқан достық ниеттегі келісім

арқасында қазақ жерінде 140 этнос пен 17 конфессия бейбіт қатар өмір сүріп
жатыр.
Конфессияаралық келісімге ұйытқы болып, тек имандылықты,

инабаттылықты, қайырымдылықты, жан мен тән тазалығын ғана уағыздайтын
ислам дінінің ұлтаралық келісімді нығайтуға қосып отырған үлесі зор.

Қадірменді ,ойылдықтар!
Әрбір шаңыраққа шалқыған шаттық, баянды бақыт, қуаныш әкелетін әлем

мұсылмандарының мерейлі мерекесі Құрбан айтпен тағы да құттықтай
отырып, отбасыларыңызға бақыт, береке тілеймін.
Құрбан айт мерекесінде жасаған барлық ықылас – ниеттеріңіз қабыл

болсын!
Құрметпен,

Ойыл ауданының әкімі Асқар Қайырғалиұлы Қазыбаев

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ
АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ ҚАЗЫБАЕВТЫҢ
АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫН  ҚҰРБАН АЙТ

МЕРЕКЕСІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ

Осы орайда өткен аптада аудан
әкімінің орынбасары Мұратбай
Айдарбаев, аудандық мәслихат
хатшысы Еркін Жиеналин, «Nur
Otan» партиясы Ойыл аудандық
филиалы төрағасының бірінші
орынбасары Сәкен Займолдин Ойыл
аудандық ауруханасының бас
дәрігері Сәндібек Нұрбаевпен ар-
найы кездесіп, қазіргі ахуал жөнінде
әңгіме өрбітті. Оған қоса ауруханада
ем алып жатқан науқастармен жүз-
десіп, жағдайларының қалыпты
екендігіне көз жеткізді. Ал, аурухана
қабырғасында ем алып жатқан жан-
дар көңілін сұрай келген жергілікті
билік өкілдеріне шексіз алғыстарын

білдірді. Айта кетсек, бір қуанарлық
жағдай осы уақытқа дейін пневмо-
ниямен ауырғандардың қатары
азайған. Қазіргі таңда үш науқас ем
алуда. Әрі қарай тарқатсақ, дүние
жүзін әбігерге салған короновирус
пандемиясына қарсы күресте халық-
қа қолдау көрсетуде белсенді қызмет
атқарған бірқатар ақ халатты абзал
жандарға «Әділет» шаруа қожалы-
ғының төрағасы, «Жас Отан» жастар
қанатының мүшесі, Әділет Ғазиз
жаста болса қаржылай қолдау көр-
сетсе, «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалы төрағасының
бірінші орынбасары Сәкен Займол-
дин мен аудандағы жастардың

Соңғы жылдары ауданымызда
ауыл тұрғындарын сапалы сумен
қамтамасыз ету жұмыстары қарқы-
нды жүзеге асырылып келеді. Көпте-
ген елді мекендерде таза ауыз су
қажеттігі мәселеге айналса, қазір
аталған мәселе рет-ретімен шешімін
табуда. Биылдың өзінде Ақшатау,
Ақкемер, Көсембай, Қаракемер елді
мекендеріне ауыз сумен қамтамасыз
ету үшін құрылыс жұмыстары бас-
талды.
Осы орайда, аудан әкімінің орын-

басары Асылан Кенжебаев пен Ойыл
аудандық тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімінің
басшысы Таңат Нұрымгереев елді
мекендерге ауыз су құбырын тартып
жатқан мердігерлердің жұмыс сапа-
сын бақылап қайтты. Арнайы ісса-
парға шыққан басшылар Шұбарши
бағытындағы жөнделіп жатқан жол-
дың да жұмысымен танысты.
Толығырақ тарқатсақ, «Ойыл

аудандық тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі»
ММ-сі тарапынан сумен қамту нысан-
дарының құрылысын салу үшін
«Акпан» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі, Саралжын ауылдық
округінің Ақкемер ауылын сумен
жабдықтау нысандарының құрылы-
сын салу үшін «Теміржолсу-Ақтөбе»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
Қайыңды ауылдық округінің Көсем-
бай ауылын сумен жабдықтау

нысанының құрылысын салу үшін
«Батысгазстрой» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі, Қаракемер
ауылын сумен жабдықтау объекті-
лерінің құрылысын салу үшін «Актам
- инжиниринг» жауапкершілігі шек-
теулі серіктестігі ауыз су құбырын
тартуда.
Аталған ауылдар ауыз суды осы

уақытқа дейін құдықтан пайдаланып
келеді. Әйтсе де, «Таза су денсаулық
кепілі» - екені сөзсіз. Қазіргі таңда
төрт елді мекенге ауыз су құбырын
тарту жұмыстары қарқынды жүріп
жатыр. Енді мөлдір су әр үйдің аула-
сына кіргізілмек. Алайда, су жүргізуші
мердігерлер «Біз ауылдың жарты-
сынан көбіне су құбырын тартып

үлгердік. Бірақ, ауыл тұрғында-
рының үйлеріне су тартқызу жұмыс-
тары баяу», - дейді.

P.S. Көсембай, Ақкемер, Ақша-
тау елді мекендерін ауыз сумен
қам-ту жұмыстары «Аймақты
да-мыту» бағдарламасы арқы-
лы жүзеге асырылса , Қара-
кемерге «Жұмыспен қамтудың
жол картасы - 2020» бағдарла-
масы арқылы жүргізілуде .
Аталған ауылдар ауыз сумен
толықтай қамтылғаннан кейін
аудандағы елді мекендерді ауыз
сумен қамту деңгейі 63,6 пайыз-
ға артпақ.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

бастамасымен құрылған «Рақым»
қайырымдылық қорынан «Атаме-
кен» кәсіпкерлер палатасы Ойыл
аудандық филиалының директоры
Айдана Табынбаева да қаржылай
сертификаттарын табыс етті.

P.S. Кездесу барысында ауданның
бас дәрігері қазір жағдайдың тұрақ-
талып, аурудың беті қайтқанын жет-
кізе отырып, алдағы уақытта індет-
пен күресу үшін әлі де дайындықты
шыңдау керектігін баса айтты. Сон-
дай-ақ тұрғындарға түсінік жұмыс-
тарын кеңірек насихаттау үшін бір-
лесе жұмыстануға шақырды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

АҚ ХАЛАТТЫЛАР АЛҒЫСҚА БӨЛЕНДІ
КОРОНОВИРУС ПАНДЕМИЯСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ҚАУІПТІ ІНДЕТТІҢ АЛДЫН-АЛУ ШАРАЛАРЫ КЕЗІНДЕ

ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНА АЛАҢДАП, АУДАН ОРТАЛЫҒЫНДАҒЫ ДӘРІХАНАЛАРДАҒЫ ДӘРІ-ДӘРМЕКТЕРДІҢ
ЖЕТІСПЕУШІЛІГІН ҚАДАҒАЛАП ҒАНА ҚОЙМАЙ, БАҒАСЫН ҮНЕМІ БАҚЫЛАП ЖҮРГЕН АУДАННЫҢ АТҚА МІНЕР
АЗАМАТТАРЫ АУРУ СЕЙІЛСЕ ДЕ, ЖҰМЫСЫН ТОҚТАТҚАН ЖОҚ.

БИЫЛҒЫ МЕЖЕ -  ТӨРТ АУЫЛҒА ТАЗА АУЫЗ СУ
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Мүгедектер 42 500 теңге
төлемін алады ма?

Біржолғы төлем келесі санаттарға
жүзеге асырылады:
1) жалақысы сақталмайтын дема-

лыста жүрген қызметкерлерге;
2) жеке кәсіпкерлерге;
3) жеке практикамен айналысатын

адамдарға;
4) нысанасы жұмыстарды орындау

(қызметтер көрсету) болып табы-
латын азаматтық-құқықтық сипат-
тағы шарттар бойынша табыс
табатын жеке тұлғаларға;

5) бірыңғай жиынтық төлемді
төлеушілер болып табылатын жеке
тұлғаларға (бұдан әрі – БЖТ төлеу-
ші). Сонымен бірге, жалдамалы
жұмысшы (жұмыс беруші өтініш
береді), жеке кәсіпкерлер, соның
ішінде БЖТ-ны тұрақты төлеушілер
(ай сайын) болып табылатын мүге-
дектер, егер олар шектеулерге
байланысты табыстарынан айрылса,
біржолғы төлем алуға құқылы.

Декреттік демалыстағы
(жүкті әйелдер) және 3 жасқа
дейінгі бала күтімі бойынша
демалыстағы адамдар 42 500

теңге ала алады ма?
Біржолғы төлем қатаң карантиндік

шектеу шараларының енгізілуіне
байланысты 2020 жылғы шілдеде
табысын толық жоғалтқан жағдайда
тағайындалады. Егер әйел жүктілікке
және босануға байланысты декреттік
демалыста болса, 1 жасқа дейінгі
бала күтімі бойынша жалақысы
сақталмайтын демалыста болса,
онда оған біржолғы әлеуметтік төлем
төленбейді. Өзге жағдайда, егер ол
жалдамалы жұмысшы болса (жұмыс
беруші өтініш береді), өзін-өзі жұмыс-
пен қамтыған болса (кем дегенде бір
рет БЖТ төлеген, мысалы, төтенше
жағдай кезінде немесе күшейтілген
шектеулер енгізілгенге дейін), онда
ол шектеу шараларын енгізуге
байланысты 2020 жылдың шілдесін-
дегі табысын толықтай жоғалтқан
жағдайда біржолғы әлеуметтік
төлемге ие бола алады.

Студенттер 42 500 теңге
ала алады ма?

Біржолғы төлем келесі санаттарға
жүзеге асырылады:
1) жалақысы сақталмайтын дема-

лыста жүрген қызметкерлерге;
2) жеке кәсіпкерлерге;
3) жеке практикамен айналысатын

адамдарға;
4) нысанасы жұмыстарды орындау

(қызметтер көрсету) болып табыла-
тын азаматтық-құқықтық сипаттағы
шарттар бойынша табыс табатын
жеке тұлғаларға;

5) бірыңғай жиынтық төлемді
төлеушілер болып табылатын жеке
тұлғаларға (бұдан әрі – БЖТ төлеу-
ші). Бұл ретте жалдамалы жұмыс-
шылар (жұмыс беруші өтініш береді),
жеке кәсіпкерлер, соның ішінде БЖТ-
ны тұрақты төлеушілер (ай сайын)
болып табылатын студенттер, егер
олар шектеулерге байланысты
кірістерінен айырылса, біржолғы
төлем алуға құқылы.
Жұмыссыздардың 42 500 теңге
төлем алуға құқығы бар ма?
Карантиндік шектеу шараларын

енгізу салдарынан ағымдағы жылғы
шілде айында табысынан айырылған
жұмыс істейтін, атап айтқанда келесі
санаттарға:
1) жалақысы сақталмайтын дема-

лыста жүрген қызметкерлерге;
2) жеке кәсіпкерлерге;
3) жеке практикамен айналысатын

адамдарға;
4) нысанасы жұмыстарды орындау

(қызметтер көрсету) болып табыла-
тын азаматтық-құқықтық сипаттағы
шарттар бойынша табыс табатын
жеке тұлғаларға;

5) бірыңғай жиынтық төлемді
төлеушілер болып табылатын жеке
тұлғаларға (бұдан әрі – БЖТ төлеуші)
азаматтарға МӘСҚ-тан біржолғы

төлем төленеді. Қолданыстағы заң-
намаға сәйкес жұмыстан босатылған
қызметкерлер міндетті әлеуметтік
сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне
және соңғы 24 айдағы табысына
байланысты 1 айдан 6 айға дейін
жұмысынан айрылуы бойынша әлеу-
меттік төлемдер алады. Төлем
жоғалған кірістің 40%-ына дейінгі
мөлшерде МӘСҚ қаражаты есебінен
жүзеге асырылады.
Төлем тағайындау үшін жұмыстан

босатылған қызметкерге:
- Egov.kz порталында авториза-

циялану;
- «Жұмысқа орналастыру және

жұмыспен қамту» бөлімінде «Жұмыс
іздеп жүрген адамдарды тіркеу»
қызметін таңдау;

- онлайн-қызметке тапсырыс беріп,
барлық жолдарды толтыру және
өтінімге ЭЦҚ-мен қол қойып, жіберу
қажет;

- бір күн ішінде тұрғылықты жері-
ңіздегі халықты жұмыспен қамту
орталығы (бұдан әрі – ХЖҚО) бос
жұмыс орындарын ұсынады;

- егер жұмыс табылмаса, 3 жұмыс
күні ішінде жұмыссыз статусы
қашықтықтан берілетін болады
(қажет болған жағдайда қосымша
ақпарат жинау үшін сізге ХЖҚО
қызметкері хабарласады).
Жұмыссыз ретінде тіркелу туралы

мәліметтер болған кезде Еңбек
минінің ақпараттық жүйесі проактивті
форматта МӘСҚ-тан төлемді та-
ғайындау бойынша қызмет көрсетуге
келісу үшін мобильді телефонға
SMS-хабарлама жібереді. Келіскен
жағдайда SMS-хабарламаға жауап
беру қажет. Төлем автоматты түрде
тағайындалады. МӘСҚ қаражаты
есебінен жұмысынан айырылған
жағдайда төленетін әлеуметтік төлем
жұмыстан шығу себептеріне қара-
мастан жүзеге асырылады және
жұмыссыз адам жұмыс іздеген
кезеңде оны қолдауға арналған.

Зейнетақы мен жәрдемақы
алушылар 42 500 теңге төлем

алуға құқылы ма?
Біржолғы төлем келесі санаттарға

жүзеге асырылады:
1) жалақысы сақталмайтын дема-

лыста жүрген қызметкерлерге;
2) жеке кәсіпкерлерге;
3) жеке практикамен айналысатын

адамдарға;
4) нысанасы жұмыстарды орындау

(қызметтер көрсету) болып табыла-
тын азаматтық-құқықтық сипаттағы
шарттар бойынша табыс табатын
жеке тұлғаларға;

5) бірыңғай жиынтық төлемді
төлеушілер болып табылатын жеке
тұлғаларға (бұдан әрі – БЖТ
төлеуші).
Бұл ретте зейнетақы және жәрдем-

ақы алушылар жалдамалы жұмыс-
керлер (жұмыс беруші өтініш береді),
жеке кәсіпкерлер, соның ішінде БЖТ-
ны тұрақты төлеушілер (ай сайынғы
негізде) болып табылса, оның ішінде
шектеулерге байланысты кірісте-
рінен айырылса, біржолғы төлем
алуға құқылы.

42 500 теңге төлем
тағайындауға өтінішті қайда

беруге болады?
Ағымдағы жылдың шілдесінде

шектеу шараларының енгізілуіне
байланысты табысынан айырылған
жағдайда МӘСҚ-тан біржолғы төлем
тағайындау туралы өтінімдерді
келесі арналар арқылы беруге
болады:

- egov.kz –веб-порталы;
- 42500.enbek.kz порталы;
- telegram-bot-тар;
- Aitu мессенджерін-дегі 42500.en-

bek.kz қосымшасы;
- екінші деңгейдегі банктердің

мобильді қосымшалары мен интер-
нет-ресурстары.
16 шілдеден бастап БЖТ төлеу-

шілер болып табылатын адамдар
үшін sms-хабарламаларды жіберу

арқылы біржолғы төлемді тағайын-
дау бойынша проактивті қызмет
көрсету жүзеге асырылуда.
18 шілдеден бастап БЖТ төлеу-

шілер  egov.kz  және  42500.en-
bek.kz порталы;

telegram-bot-тар;
Aitu мессенджерін-дегі 42500.en-

bek.kz қосымшасы; екінші деңгейдегі
банктердің мобильді қосымшалары
мен интернет-ресурстары арқылы
өтінім бере алады.
Төлемді проактивті тағайындауға

келісім берген азаматтарға басқа
арналар арқылы өтінім берудің
қажеті жоқ, себебі sms-ке жауап
автоматты түрде өтінім беру болып
табылады.
17 шілдеден бастап жеке кәсіпкер-

лерден; жеке практикамен айналы-
сатын адамдардан; азаматтық-
құқықтық сипаттағы шарттар бойын-
ша табыс алатын жеке тұлғалардан
өтінімдер қабылданады.
Жалақы сақталмайтын демалысқа

жіберілген жалдамалы қызметкер-
лер үшін өтінімді тек жұмыс беруші
ғана беретіндігін атап өту қажет.
Жұмыс берушілерден (заңды және
жеке тұлғалардан) өтініштер 19
шілдеден бастап қабылданады.

42 500 теңге төлеміне өтінімдер
қай уақытқа дейін қабылданады?

2020 жылдың шілдесінде шектеу
шараларын енгізу салдарынан табы-
сынан айырылған жағдайда МӘСҚ-
тан біржолғы төлем тағайындау
туралы өтініштер 2020 жылдың 1
қыркүйегіне дейін қабылданады.

Егер карантин ұзартылса,
тамызда 42 500 теңге аламыз ба?

2020 жылдың шілдесінде шектеу
шараларын енгізуге байланысты
2020 жылдың шілдесінде табысынан
толықтай айырылған жағдайда, Шек-
теу шараларын енгізуге байланысты
кірістен айырылған жағдайда біржол-
ғы әлеуметтік төлемді жүзеге асыру
қағидаларына сәйкес біржолғы тө-
лем бір рет тағайындалады және бір
айлық жалақы мөлшерінде (42,500
теңге) белгіленеді. Осылайша, осы
Қағидалардың аясында 42,500 теңге
мөлшерінде біржолғы төлем осы
жылдың шілде айына ғана төленеді.

Егер жұмыс беруші өз
қызметкерлері үшін 42 500 теңге
төлем алуға өтініш беруден бас

тартса, не істеу керек?
Ағымдағы жылдың шілдесінде

шектеу шараларының енгізілуіне
байланысты кірісі жоғалған кезде
МӘСҚ-тан 42 500 теңге мөлшерінде
біржолғы төлем алуға өтінішті
жалақысы сақталмайтын демалыс-
тағы жұмыскерлерге жұмыс беру-
шінің өзі ұсынады. Жұмыс беруші
жоғарыда көрсетілген төлемді
тағайындау қағидаларының талап-
тарын сақтамаған жағдайда, қызмет-
кер жергілікті еңбек инспекциясы
органына жүгінуге құқылы.

Ауылда интернет болмаса
өтінішті қалай берем?

Қазіргі уақытта барлық дерлік елді
мекендерде, жоқ дегенде, мобильді
интернет қолжетімді екенін ескере
отырып, Сіз телеграмм боттары мен
екінші деңгейлі банктердің мобильді

қосымшалары арқылы өтініш бере
аласыз. Егер бірреттік төлемді
тағайындау туралы SMS-хабарлама
алсаңыз, онда Сізге өтініш жіберудің
қажеті жоқ, тек хабарламаға жауап
берген жеткілікті. Егер жұмыскер
болсаңыз және ақысыз демалысқа
шықсаңыз, жұмыс беруші (заңды
және жеке тұлғалар) біржолғы төлем
туралы өтініш беруі керек. Егер
жалданып жұмыс істеп жүрсеңіз және
ақы төленбейтін демалыста болса-
ңыз, жұмыс беруші (заңды және жеке
тұлғалар) Сіз үшін біржолғы төлем
туралы өтініш беруі керек. Сонымен
бірге, жеке кәсіпкерлер (өздері үшін);
жеке практикамен айналысатын
адамдар; азаматтық-құқықтық си-
паттағы шарттар бойынша жұмыс-
тарды орындаудан (қызметтер
көрсетуден) табыс алатын жеке
тұлғалар; Бірыңғай жиынтық төлем
(БТЖ) төлеушілер өтінімді өз бетінше
беруі керек.

42 500 теңгеге өтінімді қарау
қанша уақыт алады?

Шектеу шараларын енгізуге бай-
ланысты табысынан айырылған жағ-
дайда біржолғы әлеуметтік төлемді
жүзеге асыру қағидаларына сәйкес,
өтінішті қарау және бірреттік әлеу-
меттік төлем тағайындау мерзімі 5
жұмыс күнін құрайды.

1414 нөмірінен 42 500 теңгені
тағайындау туралы SMS алдым
және оған не деп жауап беруім

керек?
Егер Сіз 42 500 теңге көлемінде

біржолғы төлем алуға келіссеңіз,
жауап ретінде «1» нөмірін жіберуіңіз
керек. Егер бас тартсаңыз, «2» санын
енгізіңіз.

Өткенде де 42500 теңге алдым,
SMS келгенімен, жауап
қайтарылмай жатыр.

Не істеу керек?
Төлемді проактивті тағайындау

үшін келген SMS-хабарламаға 5
күнтізбелік күн ішінде жауап беру
керек. Егер sms-жауап жолдау
кезінде қате шықса, бұл келесі
себептерден болуы мүмкін:

- сіздің теңгеріміңіз 1 бірліктен аз;
- телефон баптауларында қысқа

нөмірлерге sms-хабарлама жіберуге
тыйым салынған;

- баптауларда мәтіндік хабарлама-
ларға тыйым салынған және MMS-
хабарламалар басымдыққа ие;

- байланыс сапасына байланысты;
- ұялы байланыс операторларын-

дағы түйткілдер.
Естеріңізге сала кетейік, бұған

дейін төтенше жағдай кезінде төлем
алған, қосымша шектеулердің енгі-
зілуіне байланысты табысынан
айырылу ықтималдығы жоғары
азаматтарға SMS-хабарлама жібе-
рілді. Бұл хабарламаға SMS арқылы:
кірісті толық жоғалту дерегін растау
үшін 1 нөмірімен немесе төлеуден
бас тартқан жағдайда 2 нөмірімен
жауап беру керек. Оң жауап болған
жағдайда төлем сомасы бұрын
төлем түскен шотқа түседі. Қосымша
өтініш берудің қажеті жоқ.

1414 нөмірінен 42 500 теңге
төлемін тағайындауды растау
туралы SMS-хабарлама алдым,

бірақ менің ЖСН көрсетілмеген,
қалай жауап беру керек, кімге

хабарласуға болады?
SMS-хабарлама бұның алдында

төлем алған азаматтарға жіберілді.
Егер Сізге келген SMS-хабарламада
басқа адамның ЖСН-і болса, хабар-
ламаны елемеу керек.

Жалақымды қысқартса, 42 500
теңгеге өтініш бере аламын ба?
Қағидаларға сәйкес, біржолғы

төлем бір рет тағайындалады және
шектеу шараларын енгізуге байла-
нысты 2020 жылғы шілдеде кірістен
толықтай айырылған жағдайда, тиісті
қаржы жылына «Республикалық
бюджет туралы» заңымен белгілен-
ген ең төменгі жалақы мөлшерінде
белгіленеді. Осылайша, егер кірістен
толық айырылу жағдайы болмаса,
төлем тағайындалмайды.

Сырқаттанып, еңбекке
жарамсыздық парағын ашсам,

42 500 теңге ала алам ба?
Біржолғы төлем:
1) жалақы сақталмайтын еңбек

демалысындағы қызметкерлерге;
2) жеке кәсіпкерлерге;
3) жеке практикамен айналысатын

адамдарға;
4) нысанасы жұмыстарды орындау

(қызметтерді көрсету) болып табыла-
тын азаматтық-құқықтық сипаттағы
шарттар бойынша табыс алатын
жеке тұлғаларға;

5) бірыңғай жиынтық төлемді
төлеушілерге тағайындалады.
Осылайша, ауырып қалып, уақыт-

ша еңбекке жарамсыздық кезеңіндегі
азаматтарға әлеуметтік төлем
тағайындалмайды. ҚР Еңбек кодексі-
нің 133-бабына сәйкес, жұмыс беруші
уақытша еңбекке жарамсыз жұмыс-
шыларына өз қаражаты есебінен
әлеуметтік жәрдемақы төлеуге тиіс.

Банкте шотым жоқ, әйелімнің
шотын көрсете отырып, 42 500
теңгеге өтініш бере аламын ба?
Өтініш берген кезде адам тек өзінің

банктік шотын көрсетуге тиіс. Бір-
жолғы әлеуметтік төлем адамның
ЖСН, аты-жөні және банктік шот
нөмірі сәйкес келген жағдайда ғана
банктік шотқа аударылады. Біржолғы
төлем жасау туралы өтініштер 2020
жылдың 17 шілдесінен 1 қыркүйегіне
дейін қабылданады, сәйкесінше осы
мерзім ішінде Сіз өзіңізге ыңғайлы
банкке хабарласып, шот аша аласыз.

Жеке кәсіпкерлер 42 500 теңге
біржолғы төлемін алу үшін қай
күннен бастап табыссыз қалған

болуы керек?
Үстіміздегі жылдың 5 шілдесінен

бастап (Қазақстанда шектеу шара-
лары енгізілген кезден) кірісін толы-
ғымен жоғалтқан жеке кәсіпкерлер
шектеу шараларының енгізілуіне
байланысты Мемлекеттік әлеуметтік
сақтандыру қорынан ең төменгі
жалақы - 42 500 теңге мөлшерінде
біржолғы төлем алуға өтініш бере
алады. Табыс жоғалту фактісін
«Атамекен» кәсіпкерлер палатасы-
мен және Мемлекеттік кірістер коми-
тетімен бірлесе отырып, аудандық
(қалалық) штабтар растайды.

www.gov.kz

42500: ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН 18 СҰРАҚ-ЖАУАП
ҚР ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ МИНИСТРЛІГІ

АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛДЫҢ ШІЛДЕ АЙЫНДА ШЕКТЕУ ШАРАЛАРЫН ЕНГІЗУГЕ
БАЙЛАНЫСТЫ ТАБЫСЫНАН АЙЫРЫЛҒАН ЖАҒДАЙДА МЕМЛЕКЕТТІК
ӘЛЕУМЕТТІК САҚТАНДЫРУ ҚОРЫНАН ЕҢ ТӨМЕНГІ ЖАЛАҚЫ – 42 500
ТЕҢГЕ МӨЛШЕРІНДЕ БІРЖОЛҒЫ ТӨЛЕМДІ ТАҒАЙЫНДАУҒА ҚАТЫСТЫ
АЗАМАТТАР ЖИІ ҚОЯТЫН 18 СҰРАҚҚА ЖАУАП ДАЙЫНДАДЫ.



3333328 шілде 2020 жыл

Газет Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және Даму

министрлігі Байланыс, Ақпараттандыру
және Ақпарат комитетінде

2016 жылдың  21 қаңтарында
тіркеліп,

№15790-Г куәлігі берілген.

Меншік иесі: «Ойыл газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директоры-Редактор Серікбай Қойбағаров

Мекен-жайы: 030900, Ойыл селосы, Көкжар көшесі №69 үй, 3 қабат
Байланыс телефоны: 8-(71332)-2-11-07.

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1583 дана. Тапсырыс №926
Көлемі 1 баспа табақ, индексі 65525

«Хабар-Сервис» ЖШС-нің баспаханасында
басылды. Ақтөбе қаласы, Ә. Смағұлов көшесі 9/2.

Басылу сапасы жөнінде 400-400 телефонына
хабарласуға болады.

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

Единая общереспубликанская
акция «Час добропорядочности», 
инициированная Агентством Респу-
блики Казахстан по противодейс-
твию коррупции традиционно прово-
дится на ежеквартальной основе.
В мае тематикой акции стала

«Добропорядочность – наследие
Великого Абая». Посвящённая 175-
летию великого Абая Кунанбаева. В
рамках акции было охвачено более
760 тыс. учащихся всех учреждений
образования страны.
В очередной раз «Час добро-

порядочности» посвящен великому
Аль-Фараби, получившему призна-
ние во всем мире. Также в этом году
отмечается его 1150-летний юбилей.
Он в своих произведениях, в том

числе в труде «Трактат о взглядах
жителей добродетельного города»
затронул мысль о воспитании, доб-
роте, порядочности и справедли-
вости. Главная цель акции – через
труды великих поэтов привить под-
растающему поколению ценности
справедливости, порядочности и
доверия.
В условиях карантина мероприя-

тия проводятся в онлайн формате.
Согласованный с Министерствами

образования и науки, информации и
общественного развития видео-урок

Ойыл ауданының әкімдігінің уәкі-
летті органы «Ойыл аудандық жер
қатынастары бөлiмi» мемлекеттiк
мекемесi төмендегідей мемлекеттiк
қызметтер көрсетедi:

«Суармалы егiстiктi суарыл-
майтын алқап түрлерiне ауысты-
руға рұқсат беру» көрсетілетін
қызметті берушіге құжаттар топта-
масын тапсырған сәттен бастап – 30
(отыз) жұмыс күн. Мемлекеттiк қыз-
метті көрсету нәтижесі – суармалы
егiстiктi суарылмайтын алқап түрле-
рiне ауыстыруға рұқсат (бұдан әрі –
рұқсат) беру туралы көрсетілетін
қызметті берушінің шешімі.
Мемлекеттік қызмет жеке және

заңды тұлғаларға (бұдан әрі - көр-
сетілетін қызметті алушы) тегін
көрсетіледі.
Мемлекеттік қызметті көрсету

нәтижесін беру нысаны: электронды
және (немесе) қағаз түрінде.
Қажетті құжаттар:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартына 1-қосымшаға
сәйкес нысан бойынша суармалы
егiстiктi суарылмайтын алқап түр-
лерiне ауыстыруға өтініш;

2) көрсетілетін қызметті алушының
жеке басын куәландыратын құжат
(көрсетілетін қызметті алушының
жеке басын сәйкестендіру үшін
түпнұсқасы беріледі);

3) құрамында ауыл шаруашылығы
және қоршаған ортаны қорғау жөнін-
дегі орталық уәкілетті органдарының
сәйкес келісімдері мен қорытын-
дылары бар, суармалы жерлерді
суарылмайтынға ауыстыру бөлігін-
дегі тұжырымдары және ұсыныстары
бар түсiндiрме хат;

4) суарылатын егістікті суарыл-
майтын алқап түріне ауыстыру
көзделген жерлердің экспликациясы;

5) суарылмайтын жерлерге ауыс-
тыру көзделген суармалы жерлердің
орналасқан жерін, олардың алаңын,
пайдалану түрін, ауыстыру себебін
көрсете отырып, далалық қарап тек-
серу актiсi және келісетін мемлекеттік
органдардың құрылымдық бөлімше-
лерінің өкілдері мен осы жерлердің
барлық мүдделі уәкілетті жер пайда-
ланушылары (иелері) қол қойған,
анықталған суарылатын жерлерді
көрсете отырып, далалық қарап тек-
серу сызбасы;

6) суарылмайтын жерлерге ауыс-
тыруға жататын суарылатын жерлер-
дің сапалық сипаттамасы;

7) жалпы теңгерімділік құны мен
тозу сомасын көрсете отырып, негізгі
мелиоративтік қорларды оның әрі
пайдалануға жарамсыздығы туралы
актіні қоса бере отырып, суландыру
желісінің техникалық жай-күйі туралы
анықтама.

«Сауда-саттықты (конкурстар-
ды, аукциондарды) өткізуді талап
етпейтін мемлекет меншігіндегі
жер учаскелеріне құқықтарды

алу» көрсетілетін қызметті берушіге
құжаттар топтамасын тапсырған
күннен бастап - 30 (отыз) жұмыс күні,
көрсетілген мерзімге жерге орналас-
тыру жобасын әзірлеу кезеңі кірмей-
ді. Мемлекеттік қызметті көрсету
нәтижесі: жер учаскесіне құқық беру
туралы шешім немесе осы стандарт-
тың 10-тармағындағы көрсетілген
жағдайларда мемлекеттік қызметті
көрсетуден бас тарту,  құжаттардың
толық топтамасын ұсынбаған кезде
өтінішті қараудан бас тарту - 2 (екі)
жұмыс күні.
Мемлекеттік қызмет жеке және

заңды тұлғаларға (бұдан әрі - көрсе-
тілетін қызметті алушы) тегiн көрсе-
тіледі.
Жеке және заңды тұлғаларға

(бұдан әрі - көрсетілетін қызметті
алушы) тегiн көрсетіледі.

 Қажетті құжаттар:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартына қосымшаға сәй-
кес, нысан бойынша өтініш;

2) жеке  басты куәландыратын  құ-
жат (тұлғаның  жеке басын сәйкес-
тендіру үшін  талап етіледі).
Көрсетілетін қызметті беруші тиісті

мемлекеттік ақпараттық жүйелерден
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы
жеке  басты  куәландыратын құжат-
тар, заңды тұлғаны мемлекеттік
тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет-
терді алады.
Егер Қазақстан Республикасының

заңдарында өзгеше көзделмесе,
көрсетілетін қызметті алушы мемле-
кеттік қызметтер көрсету кезінде
ақпараттық жүйелерде қамтылған,
заңмен қорғалатын құпияны құрай-
тын мәліметтерді пайдалануға
келісімін береді.
Көрсетілетін қызметті алушы бар-

лық қажетті құжаттарды тапсырған
кездегі құжаттар топтамасының
қабылданған күні мен уақыты көрсе-
тіліп, кеңседе тіркелгені туралы белгі
соғылған көшірме өтініштің қабыл-
данғанын растау болып табылады.

«Ауыл шаруашылығы алқап-
тарын бір түрден екінші түрге
ауыстыру шешімін беру» көрсе-
тілетін қызметті берушіге құжаттар
топтамасын тапсырған сәттен бастап
– 30 (отыз) күнтізбелік күн.
Қажетті құжаттар:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартының 1-қосым-
шасына сәйкес нысан бойынша
өтініш;

2) жеке басты куәландыратын
құжат (көрсетілетін қызметті алушы-
ның жеке басын сәйкестендіру үшін
түпнұсқасы беріледі);

3) құрамында ауыл және су, қор-
шаған ортаны қорғау бойынша ау-
данның жер қатынастары жөніндегі
уәкілетті органдарының қорытын-
дылары және келісімдері болатын бір
түрден екінші түрге ауыстыру бойын-
ша тұжырымдамалары және ұсыныс-

тары бар қорытынды;
4) ауыл шаруашылық алқаптарын

бір түрден екінші түрге ауыстыруға
жоспарланған жерлердің эксплика-
циясы;

5) бір түрден екінші түрге ауыс-
тыруға жататын ауыл шаруашылығы
алқаптарының орналасқан жері,
олардың алаңын, пайдалану түрін,
ауыстыру себебін көрсетілген дала-
лық зерттеу актiсi және көшіруге
жататын анықталған жерлер көрсе-
тілген, келісуші мемлекеттік орган-
дардың бөлімшелерінің және осы
жерлердің барлық мүдделі уәкілетті
жер пайдаланушылардың (жер
иелерінің) өкілдері қол қойған дала-
лық зерттеу сызбасы;

6)  ауыл шаруашылығы жерлерінің
сапалық сипаттамасы;

7) жалпы баланстық құндылығы
мен ескіру сомасы көрсетілген негізгі
мелиоративтік қорларын ары қарай
пайдалануға жарамсыздығы туралы
актісін қоса суландыру жүйесінің тех-
никалық жағдайы туралы ақпарат-
тар.
Бұдан басқа, мемлекеттiк қызмет

электронды Үкiметтiң www.egov.-
kz веб-порталына жүгiнген кезде
қызмет берушiнiң уәкiлеттi тұлға-
сының электронды цифрлық қол
үлгiсiмен куәландырылған электрон-
ды құжат нысанында электронды
түрде көрсет iлед i. Мемлекетт iк
қызмет көрсету нәтижесi қызмет
алушының «жеке кабинетiне» қызмет
берушiнiң уәкiлеттi тұлғасының ЭЦҚ
куәландырылған электронды құжат
нысанында жолданады.
Қызмет берушiге немесе ХҚКО

түскен қызмет алушының шағымы
оны тiркеген күннен бастап бес
жұмыс күнi iшiнде қарауға жатады.
Портал арқылы жүгiнген кезде

шағымдану тәртiбi туралы ақпаратты
бiрыңғай байланыс орталығының
1414 телефоны бойынша алуға
болады.
Құжаттарды қабылдау және мем-

лекеттiк қызмет көрсету нәтижесiн
беру Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы,
Көкжар көшесі, №69 мекен-жайын-
дағы «Халыққа қызмет көрсету
орталығы» департаментінің Ойыл
аудандық бөлімі арқылы жүзеге
асырылады. ХҚКО жұмыс кестесi:
демалыс және мереке күндерiнен
басқа дүйсенбiден бастап сенбiге
дейiн, үзiлiссiз, сағат 9.00-ден 20.00-
ге дейiн.
Сондай-ақ, қызмет Актөбе облы-

сы, Ойыл ауданы, Көкжар көшесі,
№69 ғимарат мекен-жайындағы
«Ойыл аудандық жер қатынастары
бөлiмi» ММ арқылы көрсетiледi, 3-
қабат, 311-кабинет. Жұмыс кестесi:
дүйсенбiден бастап жұмаға дейiн
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейiн, түскi
үзiлiс: сағат 12.30-дан 14.00-ге дейiн.
Демалыс күндерi: сенбi, жексенбi;
сенім телефоны: 2-18-80.

ЖАЛПЫРЕСПУБЛИКАЛЫҚ АКЦИЯСЫ
Қазақстан Республикасы Сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
агенттігінің бастамасымен «Адалдық
сағаты» жалпы республикалық бір-
ыңғай акциясы дәстүрлі түрде тоқсан
сайынғы негізде өткізіліп келеді.
Мамыр айындағы тақырып - «Па-

расаттылық - Ұлы Абайдың мұрасы»
болды. Ұлы Абай Құнанбаевтың 175
жылдығына арналған акция аясында
еліміздің барлық білім беру меке-
мелерінің 760 мыңнан астам оқу-
шысы қамтылды.
Ал бүгінгі күні кезекті «Адалдық

сағаты» барша әлем мойындаған
ұлы Әл-Фарабиге арналуда. Соны-
мен қатар, биыл ұлы тұлғаның 1150
жылдық мерейтойы аталып өтілуде.
Фараби өз шығармаларында, со-

ның ішіндегі «Қайырымды қала
тұрғындары» еңбегінде тәрбие, мейі-
рімділік, парасаттылық және әділдік
жайлы ой шерткен.
Акцияның басты мақсаты - ұлы

ақындардың еңбектері арқылы өске-
лең ұрпақтың бойына әділдік, адал-
дық және сенім құндылықтарын
сіңіру. Карантиндік шектеулер
жағдайында шара онлайн форматта
өткізілетін болады.
Білім және ғылым, Ақпарат және

қоғамдық даму министрліктерімен

келісілген «Парасаттылық сағаты»
бейне-сабағы республикалық және
өңірлік телеарналардың эфирле-
рінде, Агенттіктің Youtube арнасын-
да, аумақтық департаменттер
мен «Adaldyq alaсy» жобалық кеңсе-
лерінің әлеуметтік желілеріне орна-
ластырылып, көпшілік назарына
ұсынылатын болады.
Онлайн «Адалдық сағаттарының»

бірқатар артықшылықтары бар:
Біріншіден, арнайы әзірленген

бейнероликпен барлық білім беру
мекемелері қамтылады. Нәтижесінде
адам ресурстары мен уақыт ұтымды
пайдаланылады.
Екіншіден, әлеуметтік желі -

жастармен тиімді кері байланыс
жасауға мүмкіндік береді. Бейне-
дәрістің онлайн-трансляциясы -
өскелең ұрпақ арасында парасат-
тылық жүйесін қалыптастырудың
жаңа механизмі.
Үшіншіден, терең біліммен қатар,

адалдық пен парасаттылық құнды-
лықтарының маңызын өз ғұлама-
ларымыздың еңбектері арқылы
жеткізу жастар, жалпы қоғам тарапы-
нан қолдауға ие болды.
Ұлы ойшылдардың еңбектерін кең

көлемде дәріптеу – саналы ұрпақты
тәрбиелеудің жарқын үлгісі.

«Час добропорядочности» тран-
слируется  в эфирах республи-
канских и региональных телекана-
лов, видео-лекции размещены на
Youtube канале Агентства, на
страницах в соцсетях террито-
риальных департаментов и проек-
тных офисов «Adaldyq alaсy».
Онлайн «Час добропорядочности»

имеет ряд преимуществ:
Во-первых, одним специально

разработанным видеороликом охва-
тываются все образовательные
учреждения. В результате, челове-
ческие ресурсы и время исполь-
зуются максимально рационально.
Во-вторых, в социальной сети

имеется возможность эффективной
обратной связи с молодежью. Он-
лайн-трансляция видео-лекции -
новый механизм формирования сис-
темы добропорядочности среди
подрастающего поколения.
В-третьих, имеется поддержка

общественности и молодежи по
привитию значимости не только
глубоких знаний, но и человеческих
ценностей как честность и добро-
порядочность через призму трудов
великих личностей. Широкая популя-
ризация трудов великих мыслителей
– это яркий пример воспитания
сознательного поколения.

«ЧАС ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ»

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ

«АДАЛДЫҚ САҒАТЫ»

ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

«Ойыл аудандық жер қатынастары бөлiмi» ММ

Біздің аймақта «Туған жерге
тағзым!», «Жақыныңа жанашыр
бол» сынды акциялар аясында
ауқымды шаралар тоқтаусыз жүзеге
асырылып келеді. Одан бөлек
ауданның атымтай азаматтары
қайырымдылық шараларға көмек
қолын созудан қашқан емес.
Бір қуанарлығы алдыңғы буынның

игі істерін үлгі тұтқан ауданымыздың
белсенді жастары да туған жердің
өсіп өркендеу жолында өзіндік
үлестерін қосудан қалыс-қалмай
келеді.
Оның бірден-бір айғағы осыдан

тура екі айдай бұрын ауданның
еріктілері яғни, әр салада қызмет етіп
жүрген белсенді жастар бастамашы

«РАҚЫМ» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҚОРЫ
ЕРІКТІЛЕРДІҢ БАСТАМАСЫ

болып, «Рақым» қайырымдылық
қорын құрған болатын. Қордың
басты мақсаты - аз қамтылған,
әлеуметтік көмекке мұқтаж, мүмкіндігі
шектеулі, жалғызбасты жандармен
жанашыр азаматтардың арасына
алтын көпір орнату. Қасиетті
«Рамазан» айында құрылған қорға
алғашында қаржылай демеушілік
көрсеткендердің қатары көп болған.
Аталған қорды құрған еріктілер 8
адамнан тұрады. Қайырымдылық
қорын құруға мұрындық болған
Айдана Табынбаеваның айтуынша,
«Рақым» қайырымдылық қорына
жиналған қаражат есебінен онға
жуық отбасыға көмек көрсетілген. Бір
айта кетерлігі қордың барлық

жетістігі қарапайым халықтың
демеушілігімен «Kaspi Gold» арқылы
жүргізілуде.

М.ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

Управление превенции и добропорядочности Департамента
Агентства РК по противодействию коррупции

(Антикоррупционная служба) по Актюбинской области.
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Жан едің оттай лаулаған.
Өмірің болды-ау тым қысқа!
Әулетің сені сағынып,
Көніп жүр бұл күн жазмышқа.
Бейнеңе жансыз телміріп,
Көп қарап жүрміз суретке.
Жігерің сені іздейді,
Ашылса есік әдетте.
Көңіліңде кетті-ау көп арман...
Соны ойлап жүрек сыздайды.
Тағдырға көндік, амал жоқ.
Мойындатпай қоймайды.
Жасар ең бұл күн жаңа жас,
Тағдырың болды тым қатал.
Пейіштің шалқы төрінде!
Аллаға еттік аманат!
Еске алушы: ата-анасы, бауырлары.

Биылғы суға түсу маусымы бастал-
ғаннан бері (2020 жылдың 1 маусы-
мынан) Ақтөбе облысы аумағындағы
су айдындарында 18 адам қаза бол-
ды, оның ішінде 3 бала, яғни судағы
бақытсыз жағдайға ұшырады. Суға
кетудің басты себептерінің бірі
спирттік ішімдік ішкен күйде суға
шомылу, суда жүзу ережелерін
білмеу және тиым салынған жерлер-
де суға түсу.
Жоғарыда айтылғандардың негі-

зінде Ойыл ауданы төтенше жағдай-
лар  бөлімі суда өзін-өзі ұстау ереже-
лерін сақтауды сұрайды!

- суда жүзе білмейтін және суда
өзін-өзі ұстау ережелері бойынша
нұсқаулықтан өтпеген адамдарды
судағы іс-шараларға жіберуге тыйым
салынады;

- балалардың шомылуы жақсы
жүзе алатын ересектердің бақы-
лауымен ғана ұйымдастырылуы
және өтуі тиіс;

- суға шомылуды таңертең және
кешкі уақытта ұйымдастырған дұрыс,
ол кезде қызып кету қаупі жоқ;

- судың температурасы +18-19°С,
ал ауа температурасы +20-25°С
төмен болмауы тиіс;

- суға абайлап кіру керек, біртіндеп.
Су, ауа және дене температура-
сының айырмасына қалыптандыру
сіңіру керек;

Суға түсуді судың температурасы
+20°с кем емес кезде бастау керек.
Су температурасы бойынша

қолайлы шомылу ұзақтығы +18°С 6-
8 минут, +20°С 10-12 минут, +20°С
көп болса 15-20 минуттан артық
шомылуға болады.
Қалтырауға дейін шомылуға бол-

майды, бұл ағзаның суығуының
белгісі болып табылады және бұл-
шық еттердің тартылуын, тыныс
алудың тоқтауын, есінен тануын
және т.б. қолайсыз жағдайларды
тудыруы мүмкін. Егер жүзушінің аяқ-
қолдарын немесе аяқтарын тартып
алса, үрейленбеуі керек, ал жағаға
(қайыққа) қарай жылжуын жалғас-
тыруы керек, қарапайым, бірақ тиімді
қозғалыс жасау керек.
Суға шомылу кезінде төтенше

жағдай орын алған жағдайда 101
немес 112 нөміріне хабарласу-
ларыңызды сұраймыз.
103 нөмірі арқылы медициналық

жедел жәрдем шақырту қажет.
Медициналық жедел жәрдем келген-
ге дейін зардап шеккенге алғашқы
көмек көрсете білу керек.
Есіңізде болсын! Өздеріңіз суға

түсу ережесін біліңіз және өз
балаларыңызды үйретіңіздер!
Егер сіз суға батып бара жатқан
адамның куәгері болсаңыз, дереу
101 және 112 хабарлаңыз!!!

ЕСКЕ АЛУ
Динара Асылбекқызы Наурызова

Жалғанның жанарына сия алмай кеткен аяулы қызымыз
Динара Асылбекқызы 31 шілде күні  27 жасқа толар еді...

СУДАҒЫ БАҚЫТСЫЗ ЖАҒДАЙЛАРҒА

ЖОЛ БЕРМЕЙІК!

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

Ойыл аудандық мәдениет қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ ұйымы
Екпетал ауылдық модельді кітарханасының кітапханашысы Рзина
Салтанатқа енесі

Күләштің
қайтыс болуына байланысты қайғырып көңіл айтады.

Ойыл аудандық мәдениет қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ ұйымы
Ойыл аудандық орталық кітапханасының жұмысшысы Төлесинова
Клараға апасы

Салиманың
қайтыс болуына байланысты қайғырып көңіл айтады.

Ойыл аудандық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Хасанова
Әйгерімнің әкесі

Ниетқалидың
қайтыс болуына байланысты , ағайын-туыстарына қайғысына ортақтасып
көңіл айтамыз.

Жаңбыр демекші – жаңбыр десе,
күн күркірейді десе бүгінде үркіп
отырамыз. Орманға найзағай жауа
ма деп... 13 шілде күні Барқынның
екі жеріне бірдей найзағай түсіп,
жалпы аумағы жарты гектарға жуық
жер жанып кетті. Орман шаруа-
шылығының бүкіл қызметкері аяғы-
нан тұрды. Қараталдағы орманшы-
лар Қ.Құсайынов пен Ауданбай
Оралбаев бүкіл баласын ертіп жан-
ұшырып бірінші жетіп, құтырған
желдің екпінімен ағаштан ағашқа
секіріп жүрген жалынды тоқтатып
үлгерді. Іле – шала орман шаруа-
шылығынан көмек те жетті. Қаратал
ауылдық округінен әкімінің ұйымдас-
тырумен біраз адам келіп, жалынның
беті қайтқасын Темір беттегі найза-
ғайдан түскен өртті сөндіреміз деп
шапқылап тағы кетті. Ойыл аудандық
төтенше жағдай бөлімінің маман-
дары Т.Бақтыгереев, Д.Өлғасыров,
А.Аманғосов т.б өрт толық тоқта-
ғаннан кейін, түнделетіп дала өртін
сөндіруге аттанды.  Ойыл аудандық
спорт мектебінің ұжымы өз еріктері-
мен келіп түнгі он екіге дейін күзетісіп
отырды. «Ойыл орман шаруа-
шылығы» КММ ұжымы түнгі 03:30
дейін желдің ұйытқуынан өрт қайта
тұтанбас үшін күзетіп отырдық.
Айтпақшы, мен неге жоғарыдағы

адамдарды тізбелеп отырмын...

Қазақта бір сөз бар «көршінің қорасы
өртенсе, кешегі қойдың басын үйтіп
алайын деп келіпті» - деген. Тап
соның керін жасап кейбір адамдар
(шамасы ағаштың жанғанын бірінші
көрсе керек) жалаулатып бүкіл елге
жар салыпты. Жанып жатыр, ойбай,
бай-бай.. Самарқанды су алып
кетіпті...
Иә, өрт туралы тиісті орындарға

дереу хабар берілді. Облыстық
табиғи ресурстар басқармасына,
облыстық орман шаруашылығы және
жануарлар дүниесі аумақтық инспек-
циясына (олар одан жоғары орын-
дарға) – табиғаттың теріс құбылысы
кесірінен шыққан өрт, өрттің сипаты,
одан орманға келген тікелей және
жанама шығын туралы, өртті кім
көріп, қай уақытта сөндіруге кірісті,
қай уақытта тоқтатылды, қаншада
толық сөнді, қарауылдауға кім
жауапты. Кінәлі тұлғаның бар-жоқ-

тығы туралы Ойыл аудандық ІІБ хат
жолданып, хаттама толтырылды.
Егер Барқынға біреу өрт қойған

болса сол өрт сөндіріп жүрген орман-
шылар ақ түтіп жер еді. (Линч заңына
тыйым салынған әрине). Құдай сақ-
тасын!!!
Жанашыр жігіттерге рахмет айта-

мыз! Орман шаруашылығы өз тара-
пынан жоспар бойынша өрттің
алдын-алу мақсатында атқарылатын
жұмыстарды толық орындап отыр.
Ай сайын минералды жолақтарға
трактормен күтім жасалады. Орман
өрт сөндіру станциясы құрамы то-
лық. Техникалар жүріп тұр. Қажетті
жанармай бар. Орман шегіндегі
барлық шаруа қожалықтары иеле-
ріне өрттен сақтану туралы ескерту
берілді.

Темірбек СЕНҒАЛИЕВ,
Ойыл орман шаруашылығы
директорының орынбасары.

ӨРТ – ХАЛЫҚТЫҢ ЖАУЫӨРТ – ХАЛЫҚТЫҢ ЖАУЫӨРТ – ХАЛЫҚТЫҢ ЖАУЫӨРТ – ХАЛЫҚТЫҢ ЖАУЫӨРТ – ХАЛЫҚТЫҢ ЖАУЫ
БИЫЛҒЫ ЖАЗ МЕНІҢШЕ ЕШ-

КІМГЕ ҰНАП ЖҮРГЕН ЖОҚ-АУ?
ОЙЫЛ ҚАШАН ТАСЫП ЕДІ? ИТ ӨЛ-
ГЕН ЖЫЛЫ ТАСЫПТЫ. БҮГІНГІ
СИҚЫНА АДАМ ЖЫЛАҒАНДАЙ.
ЖЫЛАП ТА ЖҮРМІЗ. ЛАҚ ТҰРМАҚ
БАҚА СЕКІРІП ӨТКЕНДЕЙ. ТҰЗ
ІЗДЕГЕН АДАМ ӨЗЕНГЕ ШОМЫЛА
САЛСА БОЛАДЫ. ҚАР МЕН ЖАҢ-
БЫР СУЫМЕН ТОЛЫҒАТЫН ДАЛА
ӨЗЕНІ АЛДАҒЫ ЖЫЛДАР ДА МЫ-
НАДАЙ БОЛСА ЖАҒДАЙЫ(МЫЗ)
ҚАЛАЙ БОЛАР ЕКЕН?

ҚҰРБАН АЙТ МЕЙРАМЫ АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛДЫҢ 31
ШІЛДЕ МЕН 2 ТАМЫЗ АРАЛЫҒЫНДА ӨТЕДІ. МҰНДАЙ
ШЕШІМ ҚМДБ ЖАНЫНДАҒЫ ҒҰЛАМАЛАР КЕҢЕСІНІҢ
КЕЗЕКТІ ОТЫРЫСЫНДА ҚАБЫЛДАНҒАН-ДЫ.
- КЕШЕ ЕЛІМІЗДІҢ БАС МҮФТИІ НАУРЫЗБАЙ ҚАЖЫ
ТАҒАНҰЛЫ БИЫЛҒЫ ҚҰРБАН АЙТ МЕРЕКЕСІНІҢ
ӨТКІЗІЛУІ БОЙЫНША АРНАЙЫ БРИФИНГ ӨТКІЗДІ.

САУАПТЫҢ ЕСІКТЕРІ
ЖАБЫЛМАЙДЫ!

Республикамыздағы,
соның ішінде Ойыл
аудандық мешіті жа-
бық болуына байла-
нысты 31 шілдеде Құр-
бан айт намазы оқыл-
майды.
Алайда мешіт есігі

жабық болғанымен,
сауап есіктері жабыл-
майды. Құрбан шалған
жан құрбандық етін
аудандық мешітке ке-
ліп тапсырса болады.
Және де сол құрбан-

дық еті мұқтаж жандарға таратылады.
Сондай-ақ, биыл құрбандық шалуда да ерекшеліктер

бар. ҚМДБ жанындағы «Зекет» Қоры ағымдағы жылы 24
шілдесінен бастап «Qurban2020.muftyat.kz» арнайы
сайтын іске қосты. Осы жүйе арқылы ел бойынша
құрбандық шалу рәсімі онлайн-тапсырыс беру арқылы
жүзеге асырылады.
Сонымен қатар сайтта құрбандық үшін союға таңдаған

мал ақысын Kaspi.kz онлайн-банкингі арқылы төлей
алады. Төлемнің қабылданып, тапсырыс орындалғаны
жайлы смс-хабарлама келеді.
Айта кететін жәйт, эпидемиологиялық жағдайға

байланысты құрбандық еті толығымен тек мұқтаж
жандарға таратылады.
Еліміздегі жағдайға байланысты Ойыл ауданында

құрбандық шалу рәсімі өтетін арнайы орны бекітілмеген.
Әр жан өз шаңырағында құрбан шалады.
Республикамыздадағы онлайн режимде тапсырыс

қабылдап, құрбандық етін мұқтаж жандарға тарату
тәжірибесі Түркия, Малайзия, Индонезия, БАӘ сынды
мұсылман елдерінде бұрыннан қалыптасқан.

Нұрсұлтан СЕРІКҰЛЫ,
Ойыл аудандық мешітінің

бас имамы.

Қолына үлкен дүрбі ұстап, жан-жақты шолып
отырған балаң жігіттің дауысы кенеттен оқыс шықты:

--Көке! ананы қараңыз, арқар!
Қыр басында жамбастай жатқан аңшы мойын

бұрып бала нұсқаған тұсқа көз тікті.
--Оой жарықтық кетіп барады екен ау -деп күбір

етті аңшы. Жұлдыздай ағуын қарашы. Енді діттеген
жеріне жеткенше тоқтамайды бұл.

—Көке, бұл арқар құм арасында қайдан жүр?
--Тұзға барады -деді аңшы бойын тіктей жайғасып

отырып. -Ертеректе Қаратау арқарлары құмның
жиегіне дейін жайылып келуші еді. Шөлді аймақтарда
өсетін Күйреуік, баялыш секілді ащы шөптерді жеп,
сортаң жерлерге жайылады. Сексеулдің басында
шалады. Құм арасында тұзды тақырларда кездесіп
тұрады, содан барып тұз жалайды. Біраз ащылап
құмары қанған соң тауға қайтады. Қазіргі уақытта
арқардың тұқымы азайып кетті. Құмға да келмейтін
болды. Мынау жалғыз жүрген арқар үйрдің құлжасы.
Осы қарқынмен тұзға жетіп бусанған денесімен тұзды
тақырға әбден аунайды. Тершіп қызып тұрған теріге
тұз ұлпалары жабысып сіңіп қалады. Сол кезде
құлжада кері үйіріне қайтады.
Қайтар жолында жай жүреді. Өйткені еті қызып тер

шықса үстіндегі тұзы ағып кетеді. Бұл құлжа қалайда
тұзды үйіріне жеткізуіге тырысады. Аман-есен жетсе
үйірі құлжаның үстін жабыла жалап қажеттілігін
өтейді.

--Көке, құлжаның қайтар жолын аңдып атып алсақ
қалай болады?

--Жоқ!, балам. Болмайды. Көрінген аңды ата беру
аңшылыққа жатпайды. Аңшыныңда, аңныңда өз серті
бар. Мен бұл құлжаны өз мекенінде, қия шыңда
аңдып тұрып аунатып түсірмесем маған сын! Қазір
атпаймыз. Бұл құлжа үйірі үшін басын тәукелге тігіп
жазыққа шығып келді. Киесіне ұрынуымыз мүмкін.
Қазақта, "аңды қашырып ат, құсты ұшырып ат" деген
аталы сөз бар. Бізде құлжаның тауға жетуіне
мүмкіндік берейік. Тіршілікте адамнан өзгенің бәрі сол
өміріне риза сияқты көрінгенімен, олардыңда өзіне
тән қиыншылықтары болады. Мына құлжаның
жағдайы соның дәлелі.

--Солай балам, алдыңда тұрған аң болсада обал-
сауапты ұмытпай, әр ісіңді сабырмен салмақтағаның
дұрыс. Тұзақ құрғанның бәрі аңшы емес. Аңшылық
кез келгеннің қолынан келе бермейтін киелі кәсіп,
үлкен мәртебе. Соған лайықты адамды ғана халық
аңшы атаған.

Айдар Темірбекұлы.

ҚҰЛЖА


