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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев қазақстандықтарды Денсау-
лық сақтау министрлігінің ұсыным-
дарын ұстанып, карантин шараларын
сақтауға шақырды. Бұл туралы ол
Twitter парақшасында жазды.

«Көптеген шет елдердегі корона-
вирус індетінің таралу жағдайы алаң-

Ойыл аудандық мәслихаты Қазақ-
стан Республикасының «Қазақстан
Республикасындағы сайлау туралы»
Конституциялық заңының 10 бабының
3 тармағына сәйкес, учаскелік сайлау
комиссияларының мүшелігінен шығып
қалған бос орындарға сайлау үдері-
сінің басталуы туралы хабарлайды.
Әрбір саяси партия тиісті сайлау
комиссиясының құрамына бір канди-
датура ұсынуға құқылы.
Саяси партия сайлау комиссия-

сының құрамына осы саяси партия-
ның мүшесі болып табылмайтын кан-
дидатураларды да ұсынуға құқылы.
Саяси партиялардың ұсыныстары
болмаған жағдайда, мәслихаттар
сайлау комиссиясының мүшелігіне
өзге қоғамдық бірлестіктердің және
жоғары тұрған сайлау комиссиялары-
ның ұсыныстары бойынша сайлайды.
Саяси партиялар, өзге қоғамдық

бірлестіктер, олардың құрылымдық
бөлімшелері және құрылатын сайлау
комиссиясынан жоғары тұрған сайлау
комиссиялары 2020 жылдың 4 қара-
шасынан бастап 20 қарашасына
дейін, ұсыныстары белгіленген жағ-
дайда, мәслихатқа келесі құжаттарды
тапсырады:
1) сайлау комиссияларының құра-

мына кандидатура туралы белгіленген
нысан бойынша электрондық және
қағаз форматтағы мәлімет;

Өткен аптада аудан әкімдігінің
мәжіліс залында аудандық мәслихат-
тың кезектен тыс елу үшінші сессиясы
өтті. №6 Амангелді сайлау округінен
депутат Берген Жұмырбаев төраға-
лық еткен сессия жұмысына аудан
әкімі Асқар Қазыбаев, аудан әкімінің
орынбасарлары, кейбір аудандық
бөлімдер басшылары қатысты.
Санитарлық талаптар мен әлеу-

меттік қашықтық сақтала отырып
өткізілген сессияның күн тәртібіндегі
бірінші мәселе бойынша аудандық
экономика және бюджеттік жоспарлау
бөлімінің басшысы Қайнар Ұлықпанов
баяндама жасады.Яғни, облыстық
мәслихаттың 2020 жылғы 15 қазан-
дағы №562 шешімімен және Бюджет
Кодексінің 106, 109 баптарына сәйкес,
аудан бюджетіне төмендегідей нақты-
лауға ұсыныс жасады.

- Аудандық мәслихаттың 2019 жыл-
ғы 25 желтоқсандағы №361 «2020-
2022 жылдарға арналған Ойыл аудан-
дық бюджетін бекіту туралы» шеші-
міне келесідей өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу үшін:
Аудан бюджетінің кірістері–«8 611 

874,3» сандарынан «8 431807,3»
сандарымен ауыстырылуға және
ш ы ғ ы н д а р ы – « 9  1 9 1  4 4 5 , 9 »
сандарынан  «8 961 851,1» сандары-
мен ауыстырылуға;
Облыстық мәслихат сессиясымен

Республикалық бюджеттен:
1) Ойыл ауданы Саралжын ауыл-

дық округі Ақкемер елді мекеніне
судың құрылысына – 29 169,0 мың
теңге;

2) Жалақыны ішінара субсидия-
лауға және жастар практикасына –
1000,0 мың теңге;

3) Мамандарды әлеуметтік қолдау
шараларын іске асыру үшін респу-
бликалық бюджеттен жергілікті атқа-
рушы органдарға берілетін бюджеттік
кредиттердің сомаларын бөлуге –
7806,0 мың теңге.
Барлығы республикалық бюджет-

тен  37 975,0 мың теңге бөлінді.
Сонымен бірге облыстық бюд-

жеттен: Жалпы білім беру мектеп-
теріндегі кезекші сынып мұғалімдеріне
ақы төлеуге – 12 651,0 мың теңге,
нәтижелі жұмыспен қамтуды және
жаппай кәсіпкерлікті дамытуға 1 383,0
мың теңге бөлініп отыр.
Жыл ішіндегі әр – түрлі сатып алу

және конкурстың нәтижесінің қоры-
тындылары негізінде облыстық бюд-
жеттің трансферттерінен үнемделген
қаржылар кейін қайтарылып отыр.
Атап айтқанда, коммуналдық тұр-

ғын үй қорының тұрғын үйін жобалау
және (немесе) салу, реконструкция-
лаудан – 5 123,0 мың теңге, Әлеу-
меттік бағдарламалар бөлімінен кепіл-
денген әлеуметтік пакеттен – 38 222,0
мың теңге, жалақыны ішінара субси-
диялауға және жастар практикасынан
– 10 806,0 мың теңге, тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық бөлімінен
көлік инфрақұрылымының басым
жобаларын іске асырудан – 2517,0
мың теңге, білім беру бағдарламасы
бөлімінен кепілденген әлеуметтік
пакеттен – 24 047,0 мың теңге, «Бала-
пан» бағдарламасы мемлекеттік білім
беру тапсырысын іске асырудан  -
5 760,0 мың теңге, білім берудің
жаңартылған мазмұны үшін қосымша
ақы төлеуден 142 378,0 мың теңге,
жаратылыстану-математикалық
бағыттағы пәндерді ағылшын тілінде
оқытқаны үшін қосымша ақы төлеу-
ден 2 279,0 мың теңге, магистр дәре-
жесі бар мұғалімдерге қосымша ақы
төлеуден 1 761,0 мың теңге, сынып
жетекшілігі үшін төленетін қосымша
ақыдан – 588,0 мың теңге, барлығы –
233 481,0 мың теңге кейін қайтарылып
отыр.
Осы мәслихат сессиясында жергі-

лікті бюджеттен қаржыландырылан-
дырылатын мемлекеттік мекекемелер
мен ұйымдардың сұраныстары және
бюджеттік комиссияның қорытын-
дылары негізінде бюджетке ішінара
өзгерістер мен толықтырулар енгі-
зілді. Сондықтан, «2020-2022 жылдар-
ға арналған Ойыл аудандық бюджетін
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер
мен толықтырулар енгізуге ұсыныс
жасаймын, - деген Қайнар Жолдас-
қалиұлының хабарламасы депутаттар

ПРЕЗИДЕНТ ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫ
КАРАНТИН ШАРАЛАРЫН САҚТАУҒА ШАҚЫРДЫ

датарлық. Барлық жерде қатаң шара-
лар, оның ішінде, локдаун тәртібі
қайта қабылданып жатыр. Қазақ-
стандықтарды Денсаулық сақтау
министрлігінің ұсынымдарын ұстанып,
карантин шараларын сақтауға шақы-
рамын.
Үкімет бизнес пен экономиканың

мүдделерін негізге ала отырып жұмыс
істейді. Пандемияның бірінші толқы-
нымен күрес тәжірибесі ескерілді.
Әкімдерге эпидемиологиялық жағ-
дайға орай шешім қабылдауды
тапсырамын. Бірақ бар мәселе
азаматтардың өзіне тікелей байла-
нысты», — деп жазды Президент.

АУДАНДА ЕСКІ ҒИМАРАТТАРДЫ
КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУДЕН ӨТКІЗІП
ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ ЖАБДЫҚ-
ТАУ ЖҰМЫСТАРЫ ҚАРҚЫНДЫ
ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛЫП КЕЛЕДІ.
СОЛАРДЫҢ БІРІ «ОЙЫЛ АУДАН-
ДЫҚ ТҰРҒЫН ҰЙ –КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР
КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛ-
ДАРЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ ЖАНЫНДАҒЫ ШАРУА-
ШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
«КӨКЖАР» КОММУНАЛДЫҚ МЕМ-
ЛЕКЕТТІК КӘІПОРЫНЫ. БҰҒАН
ДЕЙІН МЕМЕКЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ
ТҮРЛІ ҒИМАРАТТАРДЫ ЖАЛҒА
АЛЫП ЖҰМЫС ЖАСАП КЕЛГЕН.
ҚАЗІРГІ ТАҢДА ӨЗ КҮШТЕРІМЕН
АУДАНДАҒЫ ЕСКІ ҒИМАРАТТЫҢ
ОРНЫНАН САЛҒАН ЖЫЛЫ ҒИМА-
РАТҚА ЖАЙҒАСТЫ.
Ғимаратты салуға өңір азаматта-

рының қаржылай және құжат жағынан
қолұшын беру арқылы жүзеге асқан.
Құрылыс жұмыстарына жалпы құны 4
миллиондай қаржы жұмсалған. Меке-
ме Ойыл ауданымен қатар аймақтағы
округтарды да ауыз су жүйесімен
қамтамасыз етіп отыр. Соның  ішінде
биылғы жылдың өзінде Ақшатау,
Қаракемер, Көсембай, Ақкемер сын-
ды елдімекен халқын ауыз сумен
қамтамасыз еткен. Бүгінде бұл  жұмыс
орыннан 38 қызметкер өз нәпақа-
ларын тауып отыр. Алдағы қытымыр
қыстың қыспағынан шығу үшін
ғимаратпен қатар техникалық құрал-
дардың жағдайы жақсы болуы маңыз-
ды. Сол себептен мемлекет тарапы-
нан мекемеге су жаңа FTZ -92 марка-
лы трактор тарту етілді. Аудан әкімі
Асқар Қайырғалиұлы ескі ғимараттың
мекеме қызметкерлерінің күшімен

2) аумақтық сайлау комиссиясының
құрамына кандидатты ұсыну туралы
саяси партияның, қоғамдық бірлес-
тіктің немесе олардың құрылымдық
бөлімшелерінің, жоғары тұрған сайлау
комиссиясының шешімдерінен үзінді;

3) саяси партияның, қоғамдық бір-
лестіктің немесе олардың құрылым-
дық бөлімшелерінің тіркелгендігі
туралы құжаттың көшірмесі;

4) кандидаттың сайлау комиссия-
сының жұмысына қатысуға келісімі
туралы белгіленген нысандағы өті-
ніші.
Сайлау комиссиясының құрамына

ұсынылған тұлға, Сайлау туралы
Конституциялық заңның талаптарына
сәйкес келуі тиіс. Сайлау комиссия-
сының мүшелігіне кандидат аталған
комиссияның құрамын қалыптас-
тырған мәслихат орналасқан әкiмшi-
лiк-аумақтық бiрлiктiң аумағында
тұруы тиiс. Сайлау туралы Конститу-
циялық заңының 23 бабының 2
тармағында көзделген, сайлау комис-
сиясы құрамының жартысынан көбі
бір ұйымның қызметкерлері болмауға
тиіс.
Сайлау комиссияларының құра-

мына жақын туыстары (ата-аналары,
балалары, бала асырап алушылары,
асырап алынған балалары,  ата-
анасы  бір және ата-анасы бөлек аға-
інілері мен апа-сіңілілері (қарындас-

Сессия

БЮДЖЕТ НАҚТЫЛАНЫП,
ЖАЙЫЛЫМДЫҚ ЖЕРЛЕР БЕЛГІЛЕНДІ

тары), аталары, әжелері, немерелері)
немесе жұбайы (зайыбы) кіре алмай-
ды. Мәслихатқа ұсынылатын қағаз
нысандағы барлық құжаттар қол
қойылуы, мөрмен  расталуы  және
орындалған  күні,  орындаушының
тегі, аты-жөні және оның телефон
нөмірі көрсетілген орындаушы туралы
белгіні қамтуы тиіс. Сайлау комис-
сияларының  құрамы  бойынша ұсы-
ныстарды  қабылдау 2020 жылдың 20
қарашаға дейін дүйсенбі - жұма
күндері 09:00-18:30 сағат  аралығында
жүргізіледі, үзіліс сағат 12.30-дан
14:00-ге дейін.
Ойыл аудандық мәслихаты, Мәсли-

хаттың мекен-жайы: Ойыл ауданы,
Құрманғазин көшесі 43 үй.
Жауапты тұлға - Досов Мыңжасар

Кемалханұлы, қалааралық телефон
коды (871332), қызмет телефондары
2-13-70, 2-10-98, факс: 2-13-70,
ұялы телефоны 8-702-278-46-99 элек-
трондық пошта: maslixat.uil@mail.ru

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ САЙЛАУ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМАСЫ

Учаскелік сайлау
комиссиялары  
№ 394  сайлау учаскесі 1
№ 397  сайлау учаскесі 1
№ 400  сайлау учаскесі 1
№ 401  сайлау учаскесі 1

САЙЛАУ
КОМИССИЯЛАРЫ БОЙЫНША

БОС ОРЫНДАР:

тарапынан қолдау тапты.
Күн тәртібіндегі мәселелер бойын-

ша аудандық ауыл шаруашылығы
және кәсіпкерлік бөлімінің басшысы
Сүйіндік Өскінбаев аудан бойынша
2020-2021 жылдарға арналған жайы-
лымдарды басқару және оларды пай-
далану жөніндегі жоспарын бекітуді
ұсынса, аудандық жұмыспен қамту
және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімінің басшысы Бекболат Иманға-
лиевтың Ойыл аудандық мәслихаты-
ның 2015 жылғы 24 желтоқсандағы №
27 «Ойыл ауданында әлеуметтік
көмек көрсету, мөлшерлерін белгілеу
және мұқтаж азаматтардың жекеле-
ген санаттарының тізбесін айқындау
қағидаларын бекіту туралы» шешіміне
өзгеріс енгізу туралы ұсыныс жасады.
Одан кейін аудан әкімінің орынба-

сары Мұратбай Айдарбаев Ойыл
аудандық мәслихатының 2020 жылғы
3 қыркүйегіндегі №448 «Ойыл ауда-
нында бейбіт жиналыстарды ұйым-
дастыру және өткізу үшін арнайы
орындарды, бейбіт жиналыстарды
ұйымдастыру және өткізу үшін арнайы
орындарды пайдалану тәртібін, олар-
дың шекті толу нормаларын, сондай-
ақ бейбіт жиналыстарды ұйымдас-
тыру және өткізу үшін арнайы орын-
дарды материалдық-техникалық және
ұйымдастырушылық қамтамасыз
етуге қойылатын талаптарды, пикет-
теуді өткізуге тыйым салынған іргелес
аумақтардың шекараларын айқындау
туралы» шешіміне өзгерістер енгізу
туралы ұсынды.
Күн тәртібіне ұсынылған мәселелер

талқыланған соң, аудан әкім Асқар
Қазыбаев кейбір мәселелерге орай өз
пікірін білдірді.

«КӨКЖАР» - ЖАҢА ҒИМАРАТ, ЖАҢА ТРАКТОР

толық жөндеуден өткізіп пайдаға
жаратып жатқандықтарына дән риза-
шылығын білдірді. Сонымен қатар
трактор кілтін табыс етті. Жылы,
жайлы ғимаратқа кіріп жұмысшы-
лармен кездесіп алдағы жұмыстарына
табыс тіледі. Ауданымызда Елім деп
езіліп, Жұртым деп жұмылып қызмет
ететін азаматтардың қарасының
көптігін осы ғимараттың бой көте-
руінен ақ аңғаруға болады. Таң қалар-
лығы мекеме құрлыс жұмыстарына
арнайы құрлысшыларды жалдамай-
ақ қызметкерлер өз күштерімен бар-
лық құрлыс жұмыстарын сапалы
түрде жасап шыққан. Бұл дегеніміз
қызметкерлердің өз жұмысына деген
шынайы сүйіспеншілігі екендігін
аңғаруға болады. Мекеме директоры
Галиакбар Билялдың айтуынша мем-
лекет тарапынан су жүйесіне бөлінетін
ақшаның бірін де қозғамай тек ерікті
азаматтардың қолдауымен бой көтер-

ген ғимарат екен. «Мен бұл мекемеде
жұмыс жасап келе жатқаныма 16
жыл болды. Бұған дейін осындай су
жаңа ғимарат арман болған еді. Көп
түкірсе көл деген рас екен ел
азаматтарының қолдауымен, ескі
ғимаратты жөндеп жайлы мекенге
айналдырып алдық. Барлық қызмет-
керлер құрлыс жұмысына икемді
болғандықтан да болар жоспарда
болмаса да ғимаратың сыртын ішін
мейлінше соңғы үлгіде жабдықтап
жасап алуға тырыстық. Сонымен
қатар биылғы жыл біз үшін табысты
жыл болды жайлы ғимаратпен, FTZ
-92 тракторы және жұмысшыларға
қажетті киімдер алдық. Алдағы
уақытта күрделі техникаларды
қойатын  орын салу жоспарда бар-
дейді.

Венера АСҚАРҚЫЗЫ,
Ойыл селосы.

Науқастардың өмірін арашалауға алғаш болып жедел жәрдем бригадасы
баратыны белгілі. Ал, дертке шалдыққандардың тағдыры дәрігерлер мен
медициналық жабдықтарға, көлікке де байланысты.
Өткен аптада Ақтөбе медициналық орталығында Қазақстан Республи-

касының Премьер Министрінің орынбасары Е.Тоғжановтың қатысуымен
денсаулық сақтау саласының басшыларымен өткен кездесуде денсаулық
сақтау саласының маңызды мәселелері қаралды. Жиын аяқталғаннан облыстың
емдеу мекемелерінің бас дәрігерлеріне JAC санитарлық реанимобильдері табыс
етілді. Ойыл аудандық ауруханасына да берілген реанимобиль енді аудан
тұрғындарына медициналық қызмет көрсет кшететін болады.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ҚАЖ ДЕПАРТАМЕНТІНЕ ҚАРАСТЫ
ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ПРОБАЦИЯ
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ПРОБАЦИЯ ЕСЕ-
БІНДЕ ТҰРҒАН АЗАМАТТАРДЫ
ҚАТЫСТЫРА ОТЫРЫП, ҚАЙЫ-
РЫМДЫЛЫҚ ШАРАСЫН ҰЙЫМ-
ДАСТЫРДЫ. ШАРА КЕЗІНДЕ ОЙЫЛ
АУДАНДЫҚ ПРОБАЦИЯ ЕСЕБІНДЕ
ТҰРҒАН АЗАМАТТАР ОСЫ АУДАН-
ДАҒЫ «АСАНӘЛІ» БАЛАБАҚША-
СЫНЫҢ АУЛАСЫН АРТЫҚ ШӨП-
ТЕРДЕН ЖӘНЕ БАСҚА ДА АРТЫҚ
ЗАТТАРДАН ТАЗАЛАП, БАЛАЛАРҒА
АРНАЛҒАН ОЙЫН АЛАҢЫН СЫР-
ЛАП БЕРДІ.
Бұл жұмыстардың барлығы биыл-

ғы «Еріктілер жылы» аясында атқа-
рылып жатыр. Яғни, есепте тұрған
сотталғандарды қатыстыра оты-
рып, балабақшаға осындай қуаныш
сыйлағымыз келді. Бір жағынан
есепте тұрған сотталғандарды
осындай жұмыстарға тарту арқылы
оларды қоғамнан оқшауламай, кері-
сінше қоғамға бейімдеу - біздің
мақсатымыз. Сонымен қатар, олар-
дың бұл ісі басқа да есепте тұрған
азаматтарға үлгі болса екен дейміз,
- дейді Ойыл аудандық пробация
қызметінің инспекторы әділет аға
лейтенанты А.Салик.

АУДАНҒА ТАҒЫ ДА
ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ КӨЛІГІ БЕРІЛДІ

«Еріктілер жылы» –
есепте тұрғандардың да үлесі бар
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«Қайырымдылық керуені» республикалық конкурсы (бұдан әрі – Конкурс)
халықтың азаматтық бастамасын жандандыруға және мейірімділік, қайырым-
дылық, қамқорлық және гуманизм сияқты адамгершілік құндылықтарды
нығайтуға бағытталған.
Конкурс жыл сайын өткізіледі және номинациялар бойыншалауреат атанған

конкурс қатысушыларына мүсінше мен диплом табыс етуді көздейді.
1. КОНКУРСТЫҢ МАҚСАТЫ

Қайырымдылық пен белсенді азаматтық бастаманы дәріптеу.
2. КОНКУРСТЫҢ МІНДЕТТЕРІ

1. Қазақстанда қайырымдылықтың дамуын ынталандыру.
2. Өзара көмекпен байланысты  ұлттық дәстүрлерді жаңғыртуға

жәрдемдесу.
3. Қоғамдық санада қазіргі заманғы қайырымдылық идеалын

қалыптастыру.
4. Халықтың қайырымдылық қызметі туралы жұртшылықтың хабардар

болуын арттыру.
5. Өскелең ұрпақты қазақстандықтардың ең жақсы қасиеттерін бейнелейтін

мінез-құлық нормалары мен қағидаттарына тәрбиелеу.
3. ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР

1. Нұрсұлтан Назарбаев Қоры;
2. Қазақстанның Іскер Әйелдер Қауымдастығы;
3. Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы Медициналық

орталығы «Оқжетпес» ЕСК» АҚ;
4. «Хабар»Агенттігі»;
5. «КТК» Республикалықтелеарнасы.

4. ҚАТЫСУШЫЛАР
Конкурсқаөздерінің белсенді азаматтық ұстанымымен, мейірімді істерімен

және әрекеттерімен әлеуметтік және қоғамдық мәселелерді шешуге үлес
қосатын жеке және заңды тұлғалар қатыса алады.
Конкурсқа қатысу үшін тапсырыс жеке немесе заңды тұлғаның атынан

ұсыну арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.
Конкурсқа қатысушылар жеке деректері мен қызметі туралы ақпаратты

конкурс ұйымдастырушыларына конкурсты өткізу және жариялау шеңберінде
пайдалануға келісім мен құқық береді.
Конкурсқа орта және ірі кәсіпкерлік субъектілері, сондай-ақ қайырымдылық

қызметі мемлекеттік қолдаумен байланысты (мемлекеттік грант, мемлекеттік
тапсырыс және басқалар) жеке және заңды тұлғалар қатыса алмайды.

5. АТҚАРУШЫ КОМИТЕТ
Конкурсты ұйымдастырушылар конкурсты ұйымдастыру және өткізу

жөніндегі Атқарушы комитет құрады, оның құрамы Нұрсұлтан Назарбаев
Қорының, Қазақстанның Іскер Әйелдер Қауымдастығының, Қазақстан
Республикасы Президенті Іс Басқармасының Медициналық орталығының,
«Хабар» Агенттігінің және «КТК» телеарнасының өкілдерінен тұрады.
Атқарушы комитет қатысушылардың өтінімдерін қабылдайды және қарайды,
қайырымдылық қызметін растайтын құжаттардың дұрыстығын тексереді және
құжаттарды Комиссияның қарауына ұсынады.

6. КОМИССИЯ
Комиссия көрнекті қоғам және мемлекет қайраткерлерінен, меценаттардан,

ғылым, мәдениет және БАҚ өкілдерінен құрылады.
7. ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

Конкурсты өткізу туралы хабарландыру «Хабар», «КТК» телеарналарының
эфирінде және ұйымдастырушылардың корпоративтік әлеуметтік желілерінде
орналастырылады.
Конкурс жеңімпаздарының есімдері республикалық және жергілікті

электрондық бұқаралық ақпарат құралдарының жаңалықтар
бағдарламалары эфирінде жарияланады (конкурстың медиа-жоспарына
сәйкес).
Конкурсқа өткен жылдың жеңімпаздары мен ұйымдастырушылардың

өкілдері, сондай-ақұйымдастырушылардың ведомстволық бағынышты
ұйымдары мен аумақтық бөлімшелерінде жұмыс істейтін тұлғалар қатыса
алмайды.

8. НОМИНАЦИЯЛАР
Лауреаттар бес номинация бойынша анықталады:
1. «Асар» номинациясы халықтың салт-дәстүрімен байланысты

қайырымдылық қызмет көрсететін тұлғаға беріледі.
2. «Туған жер» номинациясы білім беру, экология, көркейту, мәдени

объектілерді қалпына келтіру салаларында туған өлкеге көмек көрсететін
тұлғаларғаберіледі.

3. «Мейірім жолында» номинациясы ерікті негізде және тегін көмек
көрсететін, игі істер атқаратын тұлғаларға беріледі.

4. «Батыл жүрек»номинациясы ерлік іс жасаған, жанкештілік танытқан
адамға қолдау көрсету мақсатында тағайындалады.

5. «Қайырымдылық тарихы»номинациясы БАҚ-та қайырымдылық
тақырыбын қозғайтын, қоғамның назарын әлеуметтік проблемаларға
аудартатын материалдардың жариялануынын қамтамасыз ететін
журналистке немесе шығармашылық ұжымға беріледі.

9. ІРІКТЕУ КРИТЕРИЙЛЕРІ
1. Қазақстан аумағында қайырымдылық және әлеуметтік қызметті ерікті

түрде жүзеге асыру.
2. Көрсетілген көмек пен шешілетін мәселенің өзектілігі.
3. Қамту ауқымы.
4. Мәселелерді шешудің жеделдігі мен қарапайымдылығы.
5. Нақты нәтижеге қол жеткізу.

10. ҚАТЫСУ ҮШІН ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ
1. Қатысушы туралы ұсыныс-хатты жеке немесе заңды тұлға толтырады.
2. Қатысушының өмірбаяны немесе қайырымдылық қызметі туралы

қысқаша ақпарат.
3. Қатысушының фотосуреті немесе логотипі (JPEG пішімі).

11. КОНКУРСТЫ ӨТКІЗУ МЕРЗІМІ МЕН ОРНЫ
Мерзімі:
1. Қатысушыларды іздеу және материалдарды жинау (жұмыс тобы) – 2020

жылдың 01қазанынан15желтоқсанына дейін.
2. Қатысушыларды іріктеу (Атқарушы комитет) – 2020 жылдың 15

желтоқсанымен 2021 жылдың 15 қаңтар аралығында.
3. Комиссия отырысы. Жеңімпаздарды анықтау (комиссия) – 2021 жылдың

10 ақпанына дейін.
4. Жеңімпаздарды марапаттау рәсімі– 2021жылдың 26 ақпаны.
Өткізу орны:
1. Қатысушыларды іздеу және материалдарды жинау–облыстық әкімдіктер

мен Шымкент, Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларының әкімдіктерінде (келісім
бойынша).

2. Қатысушыларды іріктеу (Атқарушы комитет) – Нұрсұлтан Назарбаев
Қорында, Нұр-Сұлтан қаласы.

3. Комиссия отырысы – Нұрсұлтан Назарбаев Қорында, Нұр-Сұлтан
қаласы.

4. Лауреаттардысалтанаттымарапаттаурәсімі–Алматы қаласы.

Республиканский конкурс «Караван доброты» (далее – Конкурс) направлен
на активизацию гражданских иниациатив населения и на укрепление
нравственных ценностей как доброта, милосердие, забота и гуманизм.
Конкурс проводится на ежегодной основе и предусматривает вручение

участникам Конкурса, удостоенным званий лауреатов по номинациям,
статуэтки и диплома.

1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Популяризация благотворительности и активной гражданской инициативы.

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Стимулирование развития благотворительности в Казахстане.
2. Содействие возрождению национальных традиций взаимопомощи.
3. Формирование в общественном сознании идеала современного

благотворителя.
4. Повышение осведомленности общественности о благотворительной

деятельности населения.
5. Воспитание подрастающего поколения на нормах и принципах поведения,

олицетворяющие лучшие черты казахстанцев.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ

1. Фонд Нурсултана Назарбаева;
2. Ассоциация деловых женщин Казахстана;
3. АО «ЛОК «Оқжетпес» Медицинского центра Управления делами

Президента Республики Казахстан;
4. Агентство «Хабар»;
5. Республиканский телеканал «КТК».

4. УЧАСТНИКИ
Участниками Конкурса могут быть физические и юридические лица, которые

своей активной гражданской позицией, добрыми делами и поступками вносят
вклад в решение социальных и общественных проблем.
Номинирование для участия в Конкурсе может осуществляться путем

выдвижения от имени физического либо юридического лица.
Участники Конкурса дают согласие и право Организаторам на

использование персональных данных и информации об их деятельности в
рамках проведения и освещения Конкурса по усмотрению Организаторов.
В Конкурсе не могут участвовать субъекты среднего и крупного

предпринимательства, а также физические и юридические лица,
благотворительная деятельность которых связана с государственной
поддержкой (государственный грант, государственный заказ и другое).

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Организаторами конкурса создается Исполнительный комитет по подготовке

и проведению Конкурса, состав которого формируется из числа
представителей Фонда Нурсултана Назарбаева, Ассоциации деловых женщин
Казахстана, Медицинского центра Управления делами Президента
Республики Казахстан, Агентства «Хабар» и телеканала «КТК».
Исполнительный комитет принимает и рассматривает заявки участников,
проверяет достоверность подтверждающих благотворительную деятельность
документов и представляет документы на рассмотрение комиссий.

6. КОМИССИЯ
Комиссия формируется из видных общественных и государственных

деятелей, меценатов, представителей науки, культуры и СМИ
7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

Объявление о проведении Конкурса размещается в эфире телеканалов
«Хабар», «КТК» и корпоративных социальных сетях Организаторов.
Имена победителей Конкурса будут объявляться в эфире новостных

программ республиканских и местных электронных масс - медиа.
Для участия в Конкурсе не допускаются победители прошлого года и

представители Организаторов, а также участники, которые работают в
подведомственных организациях и территориальных подразделениях
Организаторов.

8. НОМИНАЦИИ
Лауреаты Конкурса определяются в следующих номинациях:
1. Номинация «Асар». Номинация вручается лауреату, чья

благотворительная деятельность связана с народными обычаями и
традициями, за оказание помощи.

2. Номинация «Туған жер». Номинация вручается лауреату, который
оказывал благотворительную помощь родному краю в сфере образования,
экологии и благоустройства, восстановления культурных объектов и др.

3. Номинация «Батыл жүрек». Номинация вручается лауреату за
героическую смелость и самоотверженность. В данной номинации может
учреждаться дополнительное звание победителя среди работников
экстренных служб (ЧС, МВД, скорая помощь и другое).

4. Номинация «Мейірім жолында». Номинация вручается лауреату, который
оказывает постоянную безвозмездную помощь в течение определенного
времени.

5. Номинация «Қайырымдылық тарихы». Номинация вручается журналисту
и творческому коллективу за лучшее освещение темы благотворительности
в СМИ, за размещение материалов, привлекающих внимание общественности
к социальным проблемам.

9. КРИТЕРИИ ОТБОРА
1. Добровольное осуществление благотворительной и социальной

деятельности на территории Казахстана.
2. Актуальность помощи и решаемой проблемы.
3. Охват.
4. Оперативность и простота решения проблем.
5. Достижение конкретного результата.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
1. Письмо-представление об участнике заполняется физическим либо

юридическим лицом.
2. Биография участника или краткая информация и информация о

благотворительной деятельности.
3. Фотография или логотип участника (формат JPEG).

11. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Сроки:
1. Поиск участников и сбор материалов (рабочая группа) – 01 октября до

15 декабря 2020 года.
2. Отбор участников (Исполнительный комитет) – с 15 декабря 2020г. до 15

января  2021 года.
3. Заседание комиссии. Определение победителей (комиссия) – до 10

февраля 2021 года.
4. Церемония награждения победителей – 26 февраля 2021года.
Место проведения:
1. Поиск участников и сбор материалов – в областных акиматах и акиматах

гг.Шымкент, Алматы и Нур-Султан (по согласованию).
2. Отбор участников (Исполнительный комитет) – в Фонде Нурсултана

Назарбаева, г.Нур-Султан.
3. Заседание комиссии – в Фонде Нурсултана Назарбаева, г.Нур-Султан.
4. Торжественная церемония награждения лауреатов – г.Алматы.

ЕРЕЖЕ
«Қайырымдылық керуені»

ІІI Республикалық конкурсын өткізу туралы

ПРАВИЛА
проведения ІІI Республиканского конкурса

«Караван доброты»

ҚАТЫСУШЫ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС-ХАТ
Қатысушының аты-жөні______________________________________
Номинация атауы (1-ден артық емес)__________________________________
Жеке тұлғаның туылған күні/Заңды тұлғаның құрылған күні______________
Жеке тұлғаның туылған жері/ Заңды тұлғаның орналасқан жері
__________________________________________________________________
Оқу/жұмыс орны (жеке тұлға үшін)____________________________
Пошталық мекен-жайы (облыс, қала, көше, үй, пәтер)__________________
________________________________________________
Байланысатын тұлға_____________________________________________
Ұялы телефон  нөмірі__________________________________
Электронды пошта (e-mail)___________________________________________
Күні: ____________

Биография участника /Информация об участнике
(для физ.лиц) (для юр.лиц)

Биография/Информация об участнике заполняется в произвольной форме с
обязательным указанием сведений о Ф.И.О./названия, дате и месте рождения/
образования, местажительстве/местанахождения, занятости, наличии и видах
достижении наград участника.
Настоящим участники дают согласие и право Организаторам на

использование персональных данных и информации об их деятельности в
рамках проведения и освещения Конкурса-акции по усмотрению Организаторов.
Информационное сообщение о благотворительной деятельности

(заполняется рабочей группой)
В информационном сообщении излагается краткая справка о

благотворительной помощи (кому, когда и при каких обстоятельствах оказана)

 «Қайырымдылық керуені»
Республикалық конкурсының

Ережелеріне Қосымша 1

Приложение №1 к Правилам
республиканского конкурса

«Караван доброты»

Қатысушының өмірбаяны/қатысушы туралы ақпарат
(жеке тұлғалар үшін) (заңды тұлғалар үшін)

Өмірбаян/қатысушы туралы ақпарат еркін нысанда, оның аты-жөні/атауы,
туған/құрылған күні, тұрғылықты жері/орны, жұмыспен қамтылуы, қатысушының
наградаларының бар-жоғы және жетістіктері туралы мәліметтерді міндетті түрде
көрсете отырып толтырылады.
Осы арқылы қатысушылар Ұйымдастырушыларға жеке деректерді және олар-

дың қызметі туралы ақпаратты Ұйымдастырушылардың қарастыруы бойынша
конкурсты өткізу және жариялау шеңберінде пайдалануға келісім мен құқық
береді.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
(жұмыс тобымен толтырылады)
Ақпараттық хабарламада қайырымдылық көмек туралы қысқаша анықтама

жазылады (кімге, қашан және қандай жағдайда көмек көрсетілді).

«Қайырымдылық керуені»
Республикалық конкурсының

Ережелеріне Қосымша 2

ПИСЬМО-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
Участник ___________________________________________________
Название номинаций (не более 1-го) ____________________________
Дата рождения физ.лица/ дата образования юр.лица_______________
Место рождения физ.лица/ место расположения юр.лица
____________________________________________________________
Место работы/учебы (для физ.лиц) ______________________________
Почтовый адрес (область, город, улица, дом, квартира) ____________

____________________________________________________________
Контактное лицо _____________________________________________
Мобильный телефон _________________________________________
Электронная почта (e-mail) ____________________________________
Дата ____________

Приложение №2 к Правилам
республиканского конкурса

«Караван доброты»

Сыбайлас жемқорлық  - заман
ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол
қаражат және қоғамдық бәсекелестік
пайда болған жерлерге тамырын
жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай
отырған кеселдің бірі. Бұл кесел
дамушы елдердегідей біздің жас
мемлекетімізге де орасан зор нұқсан
келтіріп отыр.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес туралы» Заң талабының аясын-
да жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер
әр салада жүзеге асырылуда. Әсіресе,
халық парақорлық дертімен жиі бетпе-
бет келеді. Сондықтан, кез келген
ортада пара беру мен пара алудың
жолын кесуде қоғам болып белсен-
ділік танытуымыз қажет.
Парақорлық мемлекеттік орган-

дардың тиісті қызмет атқаруына кері
әсерін тигізіп, беделіне нұқсан келті-
реді, заңды қағидаларды теріске
шығарып, азаматтардың конституция-
лық құқықтары мен заңды мүдде-
лерінің бұзылуына түрткі болады.
Қазақстан Республикасының «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы» Заңына сәйкес, сыбайлас жем-
қорлықпен күресті барлық мемле-
кеттік органдар мен онда қызмет
атқаратын лауазымды тұлғалар
жүргізуі тиіс. Мемлекеттік органдар-
дардың ұжымдардың, жергілікті өзін-
өзі  басқару органдарының басшы-
лары өз өкілеттігі шегінде кадр, бақы-
лау, заңгерлік және өзге де қыз-
меттерін тарта отырып, заң талап-
тарының орындалуын қамтамасыз
етуге міндетті.
Мемлекеттік қызметшілердің сы-

байлас жемқорлық  қылмыстар және
осы тұрғыдағы құқық бұзушылықтарға
бой алдыруының себебі көп. Оған ең
алдымен қызметшілердің білім
деңгейінің,әдептілік ұстанымының
төмен болуы әсер ететін болса керек.
Кей мемлекеттік қызметшілердің
құқық бұзушылыққа немқұрайлылық
танытуы,кәсіби әдептілігінің жетіспеуі
де, жеке басының қамын ойлауы да
парақорлықтың  дендеуіне септігін
тигізуде. Сондай-ақ, кейбір мемле-
кеттік орган басшыларының сыбайлас

жемқорлыққа қарсы заң талаптарын
атқаруда ынта танытпай, жұмыс
жүргізбеуі де жемқорлықтың тамырын
тереңдете түседі. Әрине,сыбайлас
жемқорлық дәрі беріп емдейтін сы-
рқат емес. Айналасындағы салауат-
ты, таза және сау ортаны шарпып,
тыныс-тіршілігін тарылтатын, заңсыз
әрекеттермен қоғамдық ортаның және
мемлекеттік органдардың, ұйымдар-
дың, дара  кәсіпкерлердің, азамат-
тардың қызмет етуіне қатер төндіретін
қауіпті дертті болдырмаудың тетігі
халықтың өзінде. Бұл дерттің алдын
алып, қоғамға таралу жолдарын кесіп,
оның ұлғаюы-на жол бермеу керек. Ол
үшін аталған дертке болып атса-
лысып, қарсы жұмылуымыз қажет.
Сонда ғана ел мүддесі үшін зор үлес
қосатынымыз және халық сенімінен
шығатынымыз анық.
Сыбайлас жемқорлық әрекеттері

бойынша тиісті шара қолданудың
негізі – ол азаматтардың арыз-
шағымы. Мемлекетіміздің әрбір
азаматы Қазақстан Республикасының
Конституциясын және заңдарын сақ-
тауға, басқа адамдардың құқықтарын,
бостандықтарын, абыройы мен қадір-
қасиетін құрметтеуге міндетті.

«Әділдік жоқ жерде пара белең
алады», «Дүние– байлық неге керек,
денсаулығың болмаса, Төрелігің неге
керек, халықтың көңілі толмаса» деген
нақыл сөз сот саласында еңбек етіп
жүрген қызметкерлердің де бағдары
іспеттес. Шынында да, біз әділ төрелік
жасап, жемқорлықтан жоғары тұрған
жағдайда ғана халық сеніміне ие
боламыз.
Елбасы жолдауында: «Заңды бұз-

ған екенсің, оның баптарына сәйкес
жауапқа тартыласың» - дейтін нақты
ереже бар. Олай болмаған күнде біз
кеңестік кездегі «заң қалай бұрсаң,
солай бұралатын тертенің» керін
қайталайтын боламыз», - деп атап
көрсеткен. Ендеше, жемқорлықты
жоюды мақсат еткен сот жүйесі де
жолдауда берілген тапсырмалардың
шындыққа айналып, заңнамалардың
талапқа сай орындалуына мүдделілік
танытуды міндеті санайды.

Қорқыт ата философиясы батыс
философиясындағы экзистенцализм
ағымының өлім мен өмір туралы, адам
өмірінің жайында ойларының ұшқыны
сияқты. Сонымен қатар тән мен рух,
адам мен өнер арасындағы қатынас-
тарды анықтау философияның мәңгі
зерттеуге тиісті проблемалары болып
табылады. Қорқыт ата мұрасын
тереңірік зерттеу, әлем өркениетінің 
тарихын түзу үшін аса маңызды.
Қорқыт ата жырларынан отаншыл-

дық пен ерлік, ізгілік пен әділеттілік,
сабырлық пен төзімділік туралы
тақырыптарды іздеп табу қиын емес.
Табиғаттың өз заңдылығымен уақыты
болғанда тіршілік иесі үшін келетін
құбылыстың қатарына – өлімді
жатқызу қай халықтың болса да
дәстүрінде орын алған түсінік.
Болмыста пайда болған нәрсенің
үнемі өзгеріске ұшырып, бір күйден
екінші күйге ауысып жататындығы –
мәңгілік пен уақытшылықтың, мәңгілік
пен шексіздіктің арасындағы байла-
ныстың үзілмейтіндігінің белгісі.
Сондай ұлылық деңгейіне жеткен
адам, болмыстың терең жатқан қыр-
сырын түсінуге тырысқан. Ол тіршілік-
тегі өзінің адамдық еркін таңдау
құқығын өз түсінігінше пайдаланды.
Қорқыт атаның өмір философиясы
қорқынышқа негізделген жоқ, сол
өмірді барынша лайықты сүруге оны
адам деген атқа сай келетін тұрғыда
ғана түсінуге, өткізуге шақырады.
Қорқыт атаның өмір сүру тәжірбиесі –
Жоғары Рухтың жалпы адамзатқа
берген адамша өмір сүрудің рухани
үлгісі сияқты. Шын түсінген адамға
Қорқыт атаның өмірі арқылы адамның
тіршілігі тек қана шығармашылық
арқылы өмірге айналатындығын
байқатады. Шығармашылықтың ең бір
жоғарғы көрінісі өнерде. Қорқыт
атаның қобызды тартуы – жай ғана
музыкалық дарындылықты таныту
емес, бұл адамның көп жақты
болмысының бір қырын көрсету,
сөйтіп сол арқылы ғаламдағы – өмір
деген суперқұндылыққа жол ашу
болып табылады. Кім болсын өмір
патшалығында барынша ұзақ қалу
үшін тырысып бағады. Ол үшін,
адамдық екі міндетті атқару тиістігін
көрсетеді: біріншісі - махаббат,
екіншісі – шығармашылық. Қорқыт
атаның күнделікті қарапайым тіршілігі
нағыз өміріне  айналды. Сол нағыз
өмірі арқылы Қорқыт атаны қалың
түркі жұрты пір тұтты. Қорқыт атаның
әрбір шығармасы жай ғана орындал-
ған күй емес, оның әрқайсысы әлемге,
өмірге деген махаббаттан туындаған
жүрек лебізі. Өмір сүріп жүрген әрбір
адам күнделікті күйкі тірліктің
құрбаны, құлы болып қала береді.
Шын мәнінде өмірдің кез-келген сәті

әрбір адам үшін берілген керемет
мүмкіндіктің бастауы. Оған немқұрай-
лылық немесе пендешілікке салыну
«өлім» дейтін тажалға жетелейтіні
бәрімізге мәлім.  Қорқыт ата көтерген
мәңгілік мәселесі – өмірсүйгіштікке
шақыру өмірді сүйген адам ғана өз
ұрпағын, сонымен қатар өз ұлтын
адамгершілікке тәрбиелейді, сол

арқылы бүкіл бір ұлттың болашағын
бағдарлы етеді.
Қорқыт атаның қалғып кеткен

кезінде жыланның шағып өлтіруі
кездейсоқ оқиға ғана емес. Бұл
пендесіне берілген рухтың ескертуі.
«Ешқашанда пендешіліктің қызығына
түсіп, нәпсінің  құлы болмау» қажет-
тігіне меңзеген дерек деп түсінуіміз
тиіс. Яғни, бәріміз білетіндей бұл
өмірде ештеңе де, ешнәрсе де кез-
дейсоқ болмайтыны бәрімізге таңсық
жайт емес. Кез келген өмірімізде
болған оқиғадан біз сабақ аламыз.
Сол қателікті екінші жасамауға
тырысатын пендешілігімізде жоқ
емес.
Сонымен, Қорқыт атаның өмірдің

құндылығын өнерден іздеуі келесі
ғасырларда Әл-Фарабидің оны ғылым
мен білімнен іздеуімен жалғасады.
Бұл түркі мәдениетінің жаңа қырын
танытады, яғни ол дәстүрлер сабақ-
тастығында өзіндік өрнегін тапқан
шығыстық өркениеттің бір көрінісі
болатын. Түркі халқы – ұлы халық.
«Шығыстық ұстаздың терең ойлы»
еңбектері – өмір сүрген кезеңде
шығармашылық арқылы үлкен
жетістіктерге жетуге болатындығын
дәлелдегендей. Бұл  Қорқыт ата
философиясының жасампаздығының
белгісі.
Қорқыт атаның рухани мұрагерлері

өмір құндылығын нағыз мәндік
деңгейге дейін көтерді. Әсіресе
шығыстық рухани ділімізде Қожа
Ахмет Иассауидың орны бөлек. Оның
барлық сопылық өмірі, соның ішіндегі
ілімі, Аллаға деген, адамға деген,
ақиқатқа деген сенімін жырлауға
арналған. Міне, сонымен түркі
даласындағы рухани құндылықтар-
дың негізігі жүйесі сонау ерте заман-
нан-ақ аңғарыла бастаған. Ғұламалар
өз ұрпағына дұрыс жолды меңзеп,
көрсете білген. Сондықтан рухани
мұраларымыз әлі де терең филосо-
фиялық зерттеулерді қажет ететін
шоқтығы биік дүниелер.
Аңыз әңгімелері, жыр-дастандары

болмасын  философиялық мазмұны
терең, өмірсүйгіштік өшпес мұра.
Мұны бүкіл түркі жұрты мойындап
қана қоймай, түркі жұртының өлім мен
өмір туралы түсінігінің әдемілігіне,
өмірге құштар жанының асқақтығына
тамсана таңырқайды. Мәңгілік нәрсе
– өнер, шығармашылық, адамның
артында қалған өшпес мұрасы. Абай
атамыз «өлді деуге болама ойлаң-
даршы, өлмей тұғын артына сөз
қалдырған» - дегендей, артында
халқы үшін, күллі қалың түркі жұрты
үшін Қорқыт ата өшпейтін шоқтығы
биік, жарық есім.

 
Данат ЖАНАТАЕВ,

Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің доценті,

философия ғылымдарының
кандидаты,

 Ләззат КЕНЖЕБАЕВА,
Әл-Фараби атындағы Қазақ

ұлттық университеті, Филология
және әлем тілдері факультетінің

магистранты.

ЕЛ МҮДДЕСІ –
БӘРІНЕН БИІК ТҰРУЫ ТИІС!

Ойыл аудандық төтенше жағдайлар бөлімі

ҚОРҚЫТ АТА ЖЫРЛАРЫНЫҢ
ФИЛОСОФИЯЛЫҚ АНАЛИЗЫ
АЛТАЙДАН ТАРАҒАН ТҮГЕЛ ТҮРКІ ТЕКТЕС ХАЛЫҚТАРДЫҢ КИЕСІ,

ҚАСИЕТТІ ҚОБЫЗДЫҢ ИЕСІ,  ТҮРКІНІҢ ОРТАҚ МИФІ МЕН
ФОЛЬКЛОРЫНЫҢ АТАСЫ САНАЛАТЫН ҚОРҚЫТ АТА МҰРАСЫ
АДАМЗАТ ТАРИХЫНЫҢ ӨШПЕС ТАРИХИ ҚҰБЫЛЫСЫ. ҚОРҚЫТ АТА
МҰРАСЫ ЮНЕСКО –НЫҢ «АДАМЗАТТЫҢ МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС
МҰРАЛАРЫ» ТІЗІМІНЕ 2018 ЖЫЛЫ 29 ҚАРАШАДА ЕНГЕН БОЛАТЫН.
БҰЛ ТІЗІМГЕ: ТАРИХИ ЖӘНЕ ДЕ ӘДЕБИ ЭТНИКАЛЫҚ МҰРА БОЛЫП
САНАЛАТЫН ТҮРКІ ТІЛДЕС ТАЙПАЛАРДЫҢ ТАРИХЫ МЕН
МӘДЕНИЕНІНЕ ҚАТЫСТЫ МОЛ ДЕРЕК ҚАЛДЫРҒАН ҚОРҚЫТ АТА
МҰРАСЫ,  ХАЛЫҚ ЭПОС МӘДЕНИЕТІ АҢЫЗ-ӘҢГІМЕЛЕРІ МЕН
ӘУЕНДЕРІ»  НОМИНАЦИЯСЫ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАН, ТҮРКИЯ ЖӘНЕ
ӘЗЕРБАЙЖАН АТЫНАН ТІРКЕЛГЕН.
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Басылу сапасы жөнінде 400-400
телефонына хабарласуға болады.Газетте жарияланған мақала авторының пікірімен редакцияның

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Ойыл аудандық мәдениет саласы қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ
ұйымы «Шұғыла» мәдениет және демалыс орталығының шаруашылық
меңгерушісі Байбарақова Айнашқа қайын атасы

Ырысқалидің
қайтыс болуына байланысты  қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Сегодня мы остановимся на работе
по социальному обеспечению, одной
из социально значимых отраслей
корпорации. Государственная корпо-
рация «Правительство для граждан»
является единым провайдером со-
циального и пенсионного обеспечения
в стране, осуществляя выплаты из
Республиканского бюджета и Госу-
дарственного фонда социального
страхования по 44 видам социальных
выплат.
При оказании государственных

услуг в сфере социального и пенсион-
ного обеспечения работники корпора-
ции по социальному обеспечению
формируют документы по назначению
пенсий и пособий, финансовые
потребности на выплату пенсий,
пособий и социальных выплат, ведут
персонифицированный учет обяза-
тельных пенсионных взносов в нако-
пительную пенсионную систему,
отчислений в системы обязательного
социального страхования и обяза-
тельного медицинского страхования,
а также оказывают методическую и
практическую помощь в социальной
сфере, проводят информационно-
разъяснительную работу среди
населения..
Помимо этого работники социаль-

ного блока Госкорпорации осущес-
твляют проверку полноты документов
для своевременного оказания госу-
дарственных услуг по назначению

Ойыл аудандық білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі мен аудандық
білім қызметкерлері кәсіподақ ұйымы, Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы
және бастауыш кәсіподақ  ұйымы Ойыл қазақ орта мектебінің ардагер
ұстазы Қисықова Нұрсұлу Керейқызына баласы

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

Бүгін біз, корпорацияның әлеуметтік
маңызы бар салаларының бірі, әлеу-
меттік қамсыздандыру жұмыстарына
тоқталамыз. «Азаматтарға арналған
үкімет» мемлекеттік корпорациясы
әлеуметтік төлемдердің 44 түрі бойын-
ша Республикалық бюджеттен және
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру
қорынан төлемдер жүргізе отырып,
еліміздегі әлеуметтік және зейнет-
ақымен қамсыздандырудың бірыңғай
провайдері болып табылады.
Әлеуметтік және зейнетақымен

қамсыздандыру саласында мемле-
кеттік қызметтерді көрсету барысында
корпорацияның әлеуметтік қамтама-
сыз ету бойынша қызметкерлері
зейнетақы мен жәрдемақы тағайын-
дау жөніндегі құжаттарды өңдейді,
зейнетақы, жәрдемақы және әлеумет-
тік төлемдерді төлеуге қажетті қар-
жыларды қалыптастырады, жинақтау-
шы зейнетақы жүйесіне міндетті
зейнетақы жарналарының, міндетті
әлеуметтік сақтандыру және міндетті
медициналық сақтандыру жүйесіне
аударымдардың дербестендірілген
есебін жүргізеді, сондай-ақ әлеуметтік
салада әдістемелік және практикалық
көмек көрсетеді, халық арасында
ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүр-
гізеді.
Бұдан басқа, мемлекеттік корпора-

цияның әлеуметтік блогының қызмет-
керлері зейнетақы және жәрдемақы
тағайындау бойынша мемлекеттік
қызметтерді уақтылы көрсету, оларды
тиісті уәкілетті органға бекітілуге

жіберу үшін құжаттардың толықтығын
тексеруді жүзеге асырады.
Мемлекеттік корпорацияның әлеу-

меттік блогының қызметкерлері
сондай-ақ, заңнамалық нормаларда
көзделген зейнетақылар, мемлекеттік
жәрдемақылар мен әлеуметтік төлем-
дерді төлеу жұмыстарымен де айна-
лысады.

«Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясыәлеуметтік-
еңбек саласындағы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандарты
бойынша мемлекеттік қызметтердің
15 түрін көрсетеді. Олардың ішінде ең
көп сұранысқа ие қызметтер – бұл
баланың тууы және оның күтімі
бойыншажәрдемақылар, сондай-ақ
жүктілік және босану бойынша
төлемдер.Сонымен қатар, мемлекет-
тік корпорацияға 42500 теңге төлемі-
нің электрондық іс макетін қалыптас-
тыру және төлеу бойынша қосымша
функциялар жүктелген. Үкіметтің қау-
лыларына сәйкес және Республика-
лық бюджеттің бекітілуіне байланыс-
ты зейнетақы және жәрдемақы төлем-
дерін қайта есептеп арттыру жұмыс-
тары да ауқымды қызметтердің бірі
болып саналады.
Жалпы алғанда «Азаматтарға

арналған үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясының әлеуметтік қамтамасыз
ету бойынша атқаратын қызмет-
терінің халықтың әл-аухатын көтеруде
маңызы зор. Алдағы уақытта да осы
жұмыстар жоғары сапалы деңгейде
жалғастыра берілетін болады.

пенсий и пособий, для передачи их
соответствующему уполномоченному
органу. На Госкорпорацию возложена
также ответственность, организации
осуществления выплаты пенсий,
государственных пособий и социаль-
ных выплат, предусмотренных законо-
дательными нормами.
Государственная корпорация «Пра-

вительство для граждан» оказывает
15 видов государственных услуг по
стандарту государственной услуги в
социально-трудовой сфере. Среди
них наиболее востребованными
услугами являются пособия по рож-
дению и уходу за ребенком, а также
выплаты по беременности и родам.
Кроме того, на государственную кор-
порацию возложены дополнительные
функции по формированию электрон-
ного макета дели выплаты 42500
тенге. На основании постановления
Правительства и утверждения Респу-
бликанского бюджета работа по
перерасчету и увеличению размеров
выплат пенсий и пособий также явля-
ется одной из самых масштабных
работ Госкорпорации.
В целом, функции Государственной

корпорации «Правительство для
граждан» по социальному обес-
печению имеют большое значение
для повышения благосостояния
населения. И в дальнейшем эта
работа будет продолжена на высоком
качественном уровне.

БІЗДІҢ МІНДЕТ –
ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ АДАМДАРДЫҢ ӨМІРІНДЕГІ АЛАТЫН РӨЛІ
ЖОҒАРЫ ЕКЕНДІГІ БЕЛГІЛІ. ҚАЗІРГІ ТАҢДА КОРПОРАЦИЯ
ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТӨРТ БАҒЫТЫ ХАЛЫҚҚА ЕТЕНЕ ТАНЫС,
БҰЛАР:ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БӨЛІМДЕРІ АРҚЫЛЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУ, ЖЕР КАДАСТРЫ ЖӘНЕ
ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТЕР БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ,
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР МЕН ЖЫЛЖЫМАЙТЫН
МҮЛІКТЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ, СОНДАЙ-АҚ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК
ҚАМСЫЗДАНДЫРУ (ЗЕЙНЕТАҚЫ, ЖӘРДЕМАҚЫ, ӘЛЕУМЕТТІК
ТӨЛЕМДЕР ТӨЛЕУ).

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының

Ақтөбе облысы бойынша филиалының
әлеуметтік қамтамасыз ету бойынша Ойыл аудандық бөлімі

НАША ЗАДАЧА –
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

О ТОМ, ЧТО РОЛЬ ГОСКОРПОРАЦИИ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ВЫСОКА,ЗНАЮТ МНОГИЕ. НА
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИИ РАБОТЫ КОРПОРАЦИИ, ЭТО: НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ОТДЕЛАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ, УСЛУГИ ПО ЛИНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА И
НЕДВИЖИМОСТИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ,
ПОСОБИЙ, СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ).

Отдел Уилского района по социальному обеспечению филиал
некоммерческого акционерного общества «Государственная

корпорация «Правительство для граждан»
по Актюбинской области

Қазіргі кезде «статистика» деген
сөзді естімедім, білмедім дейтін адам
сирек болар. Солай дей тұрсақ та,
кейбіреулер «статистиканы» ешқан-
дай маңызы жоқ, қаз-қатар сандар
тізбесі деп түсінеді. Мұндай ұғымды
ұстанушылар - көрсетілген сандық
көрсеткіштердің неге керек екенін
білмейтіндер, оның мағынасын жетік
түсінбейтіндер және өзі өмір сүріп
жатқан елінің жетістіктері мен
кемшіліктерін саралай алмайтындар.
Шын мәнінде статистика – бұл сандық
көрсеткіштердің жиыны ғана емес,
өмір айнасы.
Сонымен, статистика органы халық

шаруашылығы салаларының есебін
жүргізуші мекеме ретінде жалпы
мемлекеттік, экономикалық саясаттың
жүргізілуі мен орындалуын қамта-
масыз етеді және ол жүйелі түрде
басшылық жасаудың аса маңызды
құралдарының бірі. Яғни, статисти-
калық деректер мен зерттеу, талдау-
лар арқылы аймақтың даму бағыты
айқындалады. Біз осы орайда мереке
қарсаңында 25 жыл статистика
органында еңбек еткен, сала ардагері
Жалғас Мусинмен сұқбаттастық.

- Жалғас Сабырғалиұлы алдымен
өзіңіз ширек ғасыр ғұмырыңызды

арнаған статистика саласының 100
жылдық мерейтойы құтты болсын!

- Рақмет! Статистиканы өмірдің кез-
келген саласынан айырып қарауға
болмайды. Өйткені, статистика – тек
есептің ғана емес, тұтас тарихтың
өмір айнасы. Сонымен қатар, статис-
тика көрсеткіші – келешектің бастауы.
Бұлай дейтінім, статистикалық дерек-
тер, талдаулар әр өңірдің инфра-
құрылымын дамытуға ықпал етеді.

- Аз-кем тарихқа көз жүгіртсек...
- Қазақстанда статистика органы

тұңғыш рет 1919 жылы Далалық өлке
статистика басқармасы ретінде
құрылды деген ауызекі дерек бар.
Бірақ, ол бір аласапыран уақыт болған
соң, хатталмаған болуы керек. Бас-
тауы осыдан 100 жыл бұрын құрылған
басқармадан бастау алған сала қазіргі
кезде Қазақстан Республикасының
стратегиялық жоспарлау және
реформалау Агенттігі Ұлттық Статис-
тика бюросы деп аталады.

- Былайғы жұртқа беймәлім сала-
ның негізгі міндетіне тоқталып
өтсеңіз...

- Статистика барлық құбылыстар
мен үдерістердi зерттейтiн әмбебап
сала. Негізінен статистикалық мәлі-
меттерді жинау, өңдеу, талдау жұмыс-
тары бірыңғай принципке сай ортақ
бағдарлама мен әдістеме бойынша
жүргізіледі.
Қазақстан Республикасы Президен-

тінің 2011 жылғы 20 қазандағы Жар-
лығымен 8 қараша Статистика күні
болып жариялануы Мемлекеттің
статистикаға сенімі мен оның маңыз-
дылығының нақты дәлелі. Елдің
мемлекеттік статистикасына басшы-
лық ететін, оның бүкіл аумағында
статистикалық қызметтің мазмұны
мен сипатын айқындайтын, мемлеке-
ттік органдардың, заңды тұлғалар мен
жеке кәсіпкерлердің республиканың
әлеуметтік-экономикалық дамуының
жайы мен үрдісін сипаттайтын қажетті
статистикалық және экономикалық
деректерге деген мұқтажын қанағат-

Бүгінгі таңда білім саласының
алдында дайын білімді, дағдыларды
меңгеретін, қайталайтын ғана емес,
шығармашылық бағытта жұмыс істей-
тін, тың жаңалықтар ашатын, біртума
ойлау қабілетімен ерекшеленетін
жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр.
Оқушының шығармашық іс - әре-

кетіне жағдай тудыру дегеніміз –
оқушыны ойлай білуге үйрету екені
сөзсіз. Бүгінгі таңдағы жаңаша білім
беру міндеттерін  негізі үш мақсат
қана шеше алады. Олар-дүниетаным-
дылық,шығармашылық және терең
білімділік.
Бастауыш сынып - оқушысы тұлға-

сы мен санасының дамуы қуатты
жүретін, ерекше құнды қайталанбас
кезең. Сондықтан бастауыш білім-
үздіксіз білім берудің алғашқы бас-
қышы, қиын да жауапты жұмыс. Бас-
тауыш мектеп балаға белгілі бір білім
беріп қана қоймай, оны жалпы дамы-
ту, яғни сөйлеу, оқу, қоршаған орта
жөнінде дұрыс көзқарас қалыптас-
тыру, талдау жасауға үйрету, ойын
дұрыс айтуға, салыстыра білуге,
дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне
үйретеді. Дамыта оқытудың ең басты
мақсаты- баланы оқыта отырып, оны
шығармашылық бағытта жан-жақты
дамыту. Оқушылардың шығармашы-
лық қызығуын ояту, ана тіліне сүйіс-
пеншілігін  қалыптастыру өте маңыз-
ды іс. Мұндай іс мұғалімнен көп ізде-
нуді талап етеді. Шығармашылық
дегеніміз - адамның өмірінде өзін-өзі
таңуға ұмтылуы, өз бетінше ізденуі.
Өмірде дұрыс жол табу үшін адам
дұрыс ой түйіндеп, өздігінен сапалы
дәлелді шешімдер қабылдай білуге
үйренуі керек.
Сөзімнің басында айтып өткенім-

дей, біздің шәкірттеріміздің де әлемдік
білім кеңістігінен орын алуы үшін оның
заманауи құрылғыларды қолдануына
бала жастан жол ашуымыз керек.
Яғни, баланың қазіргі заманның құра-
лы - смартфонды білім белестерін
бағындыру үшін қолдануына жол
ашуымыз керек. Өйткені, қазіргі
смартфондардың басым бөлігі үлкен
мүмкіндікке ие. Ол тек қана ақпарат
кеңістігіне жол ашып қоймайды. Бала-
ның ойлау қабылетін арттыратын
бағдарламалар арқылы танымын
кеңейтіп, табыстың кілтін ертерек
игеруге мүмкіндік береді.
Смартфон ойындары арқылы оқу-

шылардың шығармашылық ойлау
қабілеттерін жетілдірумен қатар,
сөздік қорларын молайтып, сауатты
жазуға да баулиды. Оқушылар
смартфон арқылы ойын ойнау бары-
сында үйренген сөздерін айтып қана
қоймай, оның қандай мағынада қол-
данылатынын да біледі. Ойын оқу
пәндерінің мазмұнымен тығыз байла-
ныста жүргізілгенде ғана дұрыс нәти-
желер береді. Ойын арқылы оқушы-
лар нақты қызмет тәжірибесін меңге-
реді. Сонымен қатар, өздері қатыса
отырып қиын мәселелерді өз бетінше
шеше білуге, оқу процесінде алған
білімді нақты істе қолдануға мүмкіндік
береді. Уақытты үнемдеуге үйретіп, өз
бетімен іздене білуге, қажетті мате-
риалдарды іріктей білуге үйренеді.
Рас, кейбір ойындар дәстүрлі оқу

материалдарымен салыстырғанда
күрделірек. Кейбір ойын түрлерінде
қатысушылардың саны шектеулі.
Бірақ, ойын нәтижесі, өз жетістіктері,
әсерлері, алған білімі, дағдысы жөнін-
де оқушылар смартфон арқылы, ата-
аналарымен, өзге балалармен, мұға-
лімдермен көбірек әңгімелеседі.
Алайда, оқушылардың шығарма-

шылық қабілетін танып білу үшін
олардың қабілет деңгейі әр алуан
болатынын ескеру керек. Қабілетін
анықтау үшін психологиялық тесттер
қолдануға болады. Көптеген психолог-
тар оқушылардың жасы өскен сайын
нерв жүйелерінің мүмкіндіктері
кеңейіп, қалыптастырып отыратын-
дығын, бірақ оқушының дамуы үшін
ең қажетті,  құнды қасиеттерінің бір-
тіндеп жоғалып отыратындығымен
түсіндіре отырып, бала қабілеттерінің
дамуы үшін ең қымбатты кезеңді
тиімді пайдаланып алуға асығу
керектігін ескертеді. Бастауыш сынып
оқушыларының жас ерекшеліктеріне
сай зейіні тұрақсыз, қабылдау
мүмкіндіктері де әр алуан болады.
Бейімділік – бұл адамның белгілі бір

іс - әрекетпен айналысуға бет бұрысы,
оған көңілінің аууы, оянып келе жатқан
қабілеттің алғашқы белгісі. Сондық-
тан да біздіңше, балалық кезде ерек-
ше көзге түсетін бейімділіктердің келе-
шекте олардың қабілеттерінің көрсет-
кіштері екенін ескеріп, оқушылардың
бейімділіктерін дер кезінде көре біліп,
оларды соған сәйкес қабілеттерді
дамыту біздің міндетті борышымыз
екенін ұмытпауымыз керек.

Оқушының шығармашылықпен
айналысуына қоршаған ортасы, ата –
ана, мектеп қолайлы жағдай туғызуы
керек. Мұғалімнің міндеті шығарма-
шылық бағыт – бағдар беріп отыру.
Шығармашылықпен жеке дара оқушы
емес, сыныптағы барлық оқушылар
айналысу үшін мүмкіндік керек. Мұн-
дай іске белгілі бір тақырыпта пікір –
сайыстар өткізудің маңызы зор. Күн-
делікті сабақта өтілген тақырып
бойынша оқушының ойын білу, сол
тақырып бойынша көзқарасын біл-
діруі, шығарманы талдауы – шығарма-
шылық қабілетті арттырудың бір
жолы. Шығармашыл қабілетті дамы-
туды ең алдымен, қарапайым нәрсе-
лерді суреттей білуден бастаған жөн.
Бала күнделікті өмірде өзі көріп жүрген
оқиғаларды баяндай білуі, оған өз
түйсігімен қарап, өд жүрегімен сезініп,
ішкі жан дүниесіндегі тебіреністі
әңгімелей білуге үйрету керек.
Оқушылардың шығармашылық

қабілетін дамытуда логикалық тап-
сырмалардың да маңызы зор. Логи-
калық тапсырмалар оқушыларды
белсенділікке тәрбиелеуге, өз бетінше
іздене білуге дағдыландыру, икемділік
пен шеберлілікке баулу мақсатында
пайдаланылады.
Бастауыш сыныптағы оқытудың

мазмұнында ерекше орын алатын пән
– ана тілі. Ана тілін үйрету – сөздерді
түсініп, меңгеріп оқу, жаттау, олардың
жүйесін, өзгеру заңдарын білу ғана
емес, тіл үйрену мен қатар, бала
сансыз көп ұғымдарды, ойларын,
сезімдерін, сұлу үлгілерін, ойлау
жүйесін де меңгереді. Ана тілін оқып-
үйрену арқылы олар Қазақстанның
мәртебесін көтере туған халқы-
ның өткені мен бүгіні, болашағы
жайында мол мағлұматтар ала оты-
рып, танымдық, тәрбиелік, білім-
дағдыны үйренері хақ. Өтілетін әр
сабақ белгілі бір мақсатқа құралған,
оқушы танымы мен дүниетанымын
қалыптастыра отырып шығармашы-
лыққа баулуы тиіс. Ол үшін мұғалім
күнделікті сабаққа жете ізденіп, жаңа

технологияны шебер пайдаланса,
сабақ өз  мақсатына жеткен шығар-
машылыққа бағдарланған, оқушы
дүниетанмын байытатын бірден-бір
сабақ болар еді. Қай сабақ болмасын
«мынау оның білімдік жағы, мынау
тәрбиелік жағы» - деп бөліп жаруға
болмайды. Себебі білім мен тәрбие-
әркез егіз үрдіс.Шебер мұғалім осы екі
қасиетті оқушы бойына дарыта оқыта
отырып, оқыту әдісін, жаттықтыру
жұмысын, қолданылатын көрнекілік
түрлерін оқушының жас ерекшелігін
ескере отырып, қабілеті мен ынта-
сына қарай таңдай білсе, өзі көздеген
мақсатына жетеді.
Бәсекеге қабілетті, білімді ұрпақ

тәрбиелеу – біздің міндетіміз. Оқушы
заман көшінен қалмай, жаңа техноло-
гияларды меңгергені дұрыс. Егер
барлығы біз қалағандай болса, әрине.
Қазіргі таңда мектепте бірімен-бірі
ойнап жатқан ұлды да, қызды да
көрмейсіз. Есесіне, топырлай теле-
фон қарап отырғанын байқауға
болады. Көп оқушының сөздік қоры аз,
тілі шорқақ, себебі олар бір-бірімен
ойнамайды, тілдеспейді. Ал ойын
баланың ой-өрісін, сөйлеу тілінің
жетілуін, еркін пікір алысу, диалог
түрінде өзара сөйлесу машықтарын
қалыптастырады. 
Пайдаланылған әдебиеттер:
 1) 12 жылдық білім журналы №6

– 2007, №10-2008
 2. Бастауыш мектеп журналы 2003-

2007ж
3)Ш. Амонашвали. Мектепке алты

жастан.
4)Педагогикалық ізденіс – Алматы:

Рауан 1990
5.Б. Қ. Игенбаева «Адамгершілік

сабақтары»
6.Қазақстан мектебі  №4,8 - 2011ж

Айзада МАХАТОВА,
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе

өңірлік университеті педагогика
факультеті бастауышты оқытудың

педагогикасы мен әдістемесі
мамандығының
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СМАРТФОН – БАЛАНЫҢ ҚАБІЛЕТІН
ДАМЫТУҒА СЕПТІГІН ТИГІЗУІ КЕРЕК!

«СТАТИСТИКА - ӨМІР АЙНАСЫ»
БИЫЛ 8 ҚАРАША КҮНІ ҚАЗАҚСТАН СТАТИСТИКТЕРІ АЙТУЛЫ КҮНДІ МЕРЕКЕЛЕЙДІ – МЕМЛЕКЕТТІК

СТАТИСТИКА ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛҒАНЫНА 100 ЖЫЛ ТОЛАДЫ.
ҚАЗАҚСТАН ЖЕРІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК СТАТИСТИКА ТАРИХЫНЫҢ ТАМЫРЫ ТЕРЕҢДЕ ЖАТЫР. ҚАЗАҚ
АВТОНОМДЫҚ СОВЕТТІК СОЦИАЛИСТІК РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКІМЕТІ 1920 ЖЫЛДЫҢ 8 ҚАРАШАСЫНДАҒЫ
ӨЗІНІҢ ҚАУЛЫСЫМЕН «ҚАЗАҚ АССР-ДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК СТАТИСТИКА ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕНІ» БЕКІТТІ ЖӘНЕ
СТАТИСТИКАЛЫҚ БАСҚАРМА ҚҰРДЫ. ӨЙТКЕНІ, 1920 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ҚАЗАҚСТАНДА ЖЕРГІЛІКТІ
СТАТИСТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІ БІРІКТІРЕТІН БІРЫҢҒАЙ СТАТИСТИКАЛЫҚ ОРГАН БОЛҒАН ЖОҚ.
СОНДЫҚТАН, БҰЛ КҮНДІ СТАТИСТИКТЕР ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СТАТИСТИКАНЫҢ ТУҒАН КҮНІ ДЕП ЕСЕПТЕЙДІ.

тандыратын деңгейде статистикалық
деректердің ақиқаттылығы мен әдіс-
темелік салыстырмалылығын қамта-
масыз ететін Қазақстан Республикасы
атқарушы өкіметінің орталық органы.
Статистика пайда болған кезiнен

бастап-ақ мемлекеттi басқарудың
маңызды құралы ретiнде қалыптасып
дамыған. Статистика бiр мезгiлде
көптеген оқиғалар мен фактiлердi
мөлшерл iк тұрғыдан тiркеу және
белгiлi бiр деңгейде ретке келтiру
нәтижесiнде ғылыми тұрғыдан өте
қызықты материалдарды да жинақ-
тады. Мәлiметтерде бейнеленген
тәртiп-ережелердi ұғыну құштарлығы,
түсiндiру жолдарын табу қажеттiлiгiн
қанағаттандыруға қызмет етуге
кiрiскен сәттен бастап-ақ статистика
ғылым саласына айналды. Бастапқы
қызметтерден жинақталған тәжiри-
белердi қорыту жолымен мемлекеттi
басқаруға қажеттi мәлiметтердi топ-
тастырудың, қайта іздеудiң, талдау
мен қолданудың ереже-тәртiптерi,
жолдары мен әдiстерi жасалды. Жаңа
iзденiстер нәтижесiнде байи түстi
және оның әдiс-амалдарын жетiл-
дiруге математиканың құралдары мен
теориялары қолданылды. Статистика
да математика сияқты сандармен,
шамалармен шұғылданады. Бiрақ
оның сапалық қасиетi жалпы құбы-
лыстарды өлшеу, сараптау нәтиже-
сiнде айқындалады.
Елімізде халықаралық экономи-

калық байланыстардың дамуы тауар-
лар мен қызметтердiң табыс көздерiн
жасау, бөлу және тұтыну үдерістерiн
жан-жақты бейнелей алатын есеп
жүргiзуде статистика әдістері қол-
данылып келеді.

- Мәселен, «статистикалық мәлi-
меттерге сүйенсек...» деген сiлте-
ме телеақпараттарда, мерзімді
баспасөз беттерiнде жиi кездеседi...

- ЖІӨ мен ұлттық табыстың көлемi,
экономиканың салаларындағы жұ-
мысшылар мен жұмыссыздардың
саны, делдалдық кәсiпорындар мен

ұйымдар саны және олардың шаруа-
шылық қызметiнiң көрсеткiштерi,
банктерден алынған несиелердiң
көлем i мен пайыздық деңгей i,
халықтың күнкөрiс шегiнiң индекстерi,
сыртқы сауда көрсеткiштерi, мем-
лекет пен кәсiпорындардың қаржылық
жағдайы туралы мәлiметтер, тұтыну
бағаларының өзгеруi мен инфляция
дәрежес i, халықтың саны мен
жынысы, жасы, мекен-жайы мен
туылған жерi, мамандығы мен қызмет
түрi, өмiр сүру көзi, яғни, бір сөзбен
айтқанда, тіршіліктегі түгел қозғалыс
статистиканың деректерінде көрініс
табады. Демек, әртүрлі әлеуметтік,
экономикалық зерттеулердің барлығы
статистикалық деректерге жүгінеді.

- «Тарихты жасайтын тұлғалар»
- деген қағидаға сүйенсек, 100 жыл
бір сала үшін үлкен белес. Біздің
ауданда да осы салада өзіндік қол-
таңбасы қалған тұлғалар туралы
айтып өтсеңіз...

- 1965 жылы Ойыл ауданы қайта
құрылған күннен бастап, аудандық
статистика бөлімін 20 жыл басқарған
Әдиет Нұрқасов ағамыз саланың
қалыптасуына, кадрларды тәрбие-
леуде еңбегі зор адам. Есептеу,
талдау, сараптау сияқты көзге
көрінбейтін жұмыстардың барлығы
қолмен атқарылған кезде статис-
тиканың «қазанында қайнаған»
Нұрмұхан Құлбаев, Бақытжан Таши-
мов пен Бейбіт Сағатовалардың
еңбегі ерен. Осындай мамандардың
жүргізген талдауы мен сараптау
ауданның экономикалық дамуына,
мектеп, балабақша сияқты құрылыс-
тардың жүргізілуіне өзіндік ықпалын
тигізгені рас. Осы сәтті пайдалана
отырып, барлық әріптестерімді бір
ғасырлық мерекемен құттықтаймын!

- Әңгімеңізге рақмет! Мереке
құтты болсын!

Сұқбаттасқан: С.ХАМЗИН.

ҚАЗІРГІ ТАҢДА ЕЛІМІЗДІҢ БОЛАШАҚ ҰРПАҚТАРЫН ТӘРБИЕЛЕУ
БАҒЫТЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕСІ - МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ БАСТЫ
ҰСТАНЫМДАРЫНЫҢ БІРІ. ОСЫ ҰСТАНЫМҒА ЖЕТУДІҢ БІРДЕН – БІР
ЖОЛЫ: ӘЛЕМДІК БІЛІМ КЕҢІСТІГІНЕН ОРЫН АЛУ, ӨРКЕНИЕТТІ, ҚУАТТЫ
ЕЛДЕР ҚАТАРЫНА ҚОСЫЛУ. ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНО-
ЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ, СОНДАЙ
– АҚ РУХАНИ ЖАН ДҮНИЕСІ БАЙ, ЖАН-ЖАҚТЫ ДАМЫҒАН ҰРПАҚ
ТӘРБИЕЛЕУ - ОСЫ ҰСТАНЫМДАРДАН ТУЫП ОТЫРҒАН ӨЗЕКТІ
МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ БІРІ.



4 3 қараша 2020 жыл

ҚұттықтауҚұттықтау
Жан әке, құтты болсын 60 жасың,
Біз үшін ардақты ғой алтын басың.
Немереден көріңіз шөберені,
Жыр алыбы Жамбылдың көріп жасын.
Аңқылдап қуана бер, ақтарылып,
Басыңа жарқырасын бақ та күліп.
Әке болдың асқар – тау тұғырыңда,
Ата бол, алпыс жаста атқа мініп.
Немерең топтан озып, бәйге алғанда,
Шөберең аспандағы айды алғанда.
Тағы да дүркіретіп той жасармыз,
Өзіңіз абыз шалға айналғанда.
Құттықтаушылар: жолдасы - Гүлайым, балалары Медет – Жансая, Алмат,

немерелері: Алина, Зере, Аяла.

Ойыл селосы,
Тәуелсіздіктің 20 жылдығы атындағы

көшесі №21 үйдің тұрғыны
 Шабиков Серікбай Шығырбайұлына!

Аса құрметті Серікбай Шығырбайұлы сені
асқарлы 60 жасқа толуыңмен шын жүректен
құттықтаймыз. Жан - жолдасың Ләйла мен ұзақ
ғұмыр кешіп, балдарыңның қызығын көруге
тілектеспіз.
Ізгі тілекпен Ақшатаудан досың, кластасың

Мінсізбай – Лариса, балаң Ерұлан, қызың Зарина.

Ойыл селосының тұрғыны
 Құлмұханов Ернияз Жұрымбайұлы

60 жасқа толуыңызбен құттықтаймыз!

Ойыл ауданының тұрғыны
Жауынбаева Ира Жұмабайқызын 5 қараша
да толатын 34 жасымен құттықтаймыз!

Бүгінгі күн бөлектеу күн, маңызды,
Маңыздысы – бүгін туған жан ізгі.
Отыз төрт мәрте күнді айналған жұмыр жер,
Сізге бақыт тілеп тұрған тәрізді.
Ренжітпей үлкенді де, кішіні,
Жүрегімен түсінетін кісіні .
Мынау өмір жұмақ болып кетер ед,
Сендей болса бар адамның пішіні.
Тілек білдірушілері: ата - анасы:
Жұмабай – Роза, бауырлары.

Аудан орталығынан шалғай
орналасқан ауылдардың бірі Сарбие
ауылдық округі. Бұл ауылдың халқы
төрт түлігін түлетіп, малдан напаха
тауып отыр. Сарбиенің әрбір көшеле-
ріне көз жүгіртіп қарасаң, көңіл
тойдырады. Әрбір көшеде қоқыс
жәшіктері мен жаяу жүргіншілер
белгілері, баннерлер ілініп, барлық
үйлерге көше атауы мен номерлері
ілінген. Бұрын көшелері ескі техника-
ларға толып тұратын ауылдың бүгінде
ажары кірген. Көшелері мұнтаздай
тап-таза. Кесе-көлденең жатқан артық
зат таппайсың. Күтуге шығатын
малдың қиы таң ертемен тазартылып,
алынады. «Жақсыны көрмекке»
демекші, біз де Сарбиедегі арнайы
репортажымызды таңертемен бастап
кеттік. Таңғы сегізде ауыл ішінен
керемет музыканың дауысын естідік.
Отан, туған жер туралы кезегімен
айтылған патриоттық әндер түс
әлетіне дейін қосылды.  Әсерлі әуен
көңілді тербеп, бойымызды сергітті.
Бұл музыканың құдалық еместігіне
әбден көзім жетті. Ауыл әкімінен
сұрағанымда «Біз бұл әндерді күнде
қосып қоямыз. Шаруадан көз ашпай,
дамылсыз қызмет етіп, ерте тұрып,
кеш жататын шаруалардың ойын
сергітіп, тұрғындардың тамаша көңіл
күйде жүрулері үшін қосамыз»,- деп
қысқаша қайырды. Расында мәнді де,
мағыналы музыка адамның рухын
көтеретіні шүбәсіз шындық. Әрі қарай
жалғасақ, мамыржай ауылдың
мұржаларынан жарыса шыққан әр
үйдің түтіні түзу. Тұрғындардың тұр-
ғын үйлерін әктеу, сырлау, қоршау-
ларын жаңалау сынды жұмыстар
қарқынды жүзеге асырылуда. Осын-
дай жұмыстарды халықпен тығыз
байланыс жасап, тіл табыса қызмет
етіп жатқан ауыл әкімінің іскерлігі
десек артық айтқандық болмас.
Шынтуайтында, округ әкімі Дәурен
Бисебаевтың бұл ауылға әкім болып
сайланғанына көп уақыт өтпесе де,
көп іске ұйытқы болып келеді. Сөзі де,
ісі де тиянақты әкім. Көшелерді
жарықтандыру бойынша 22 жарық
шамы орнатылған. Жарықтандыру
жұмыстарын әлі де жандандыруды
көздеп отыр.

ӘЛЕУЕТІ ЖОҒАРЫ
ӘЛЕУМЕТТІК НЫСАНДАР

Ауылда жастардың спортқа деген
қызығушылығы жоғары. 1981 жылы
туған жастар шағын футбол алаңын
салып бергенде бізде куә болған едік.
Ал, биыл «Өңірлерді дамыту» бағдар-
ламасы аясында аудандық бюджет-
тен бөлінген 7,5 миллион теңгеге
ауылға замануи үлгідегі тағы бір
шағын спорт алаңы салынып, сарбие-
лік жастар үлкен қуанышқа кенелді.
Алаң аумағы 800 шаршы метрді
құрайды. Сондай-ақ, Сарбиеде 2011
жылы салынған «Әсем» балабақ-
шасында 65 бала тәрбиеленуде.
Балабақшада 12 педагог тәрбиеші
қызмет жасауда. Олардың 80 %
жоғары білімділер, педагог тәрбие-

шілердің 33 % жоғары және бірінші
санаттағылар. Ауылға сән беріп
тұрған мұндай сәулетті ғимараттар
мұнда жетерлік. Әлеуметтік нысандар
ауылдың ажары үшін ғана салынбасы
анық. Сондықтан олардың халыққа
қызмет көрсететін роліне байланысты
бой көтерері сөзсіз. Биылдың өзінде
осындай бірнеше әлеуметтік нысан-
дар күрделі, ағымдағы жөндеуден
өткізілді. «Жекенді» дәрігерлік амбу-
латориясы «Жұмыспен қамтудың жол
картасы - 2020» бағдарламасы
аясында 18,9 миллион теңгеге күрделі
жөндеуден өткізілді. Халық-тың
денсаулығы тұрақты. Биыл 19 бала
дүниеге келген. Әр іске бастама
болып жүрген ауыл жастары «Оттегі
концентраторы», «небулайзер» сын-

ды аппараттарды алып берген. Ауыл-
дағы білімнің қара шаңырағы сана-
латын мектептің салынғанына 32 жыл
болған. Сапақкөл орта мектебі
«Жұмыспен қамтудың жол картасы-
2020» бағдарламасы аясында күрделі
жөндеуден өтті. Жөндеуге жұмсалған
қаражат – 41,9 миллион теңге.
Мектепте 25 қызметкер, 41 мұғалім
жұмыс жасайды. 219 оқушы білім
алып жатыр.

АУЫЛ ЖАСТАРЫНА
ҮЛГІ ШАРУА

Сарбиеде 30 жуық шаруа қожалығы
бар. Бүгінде солардың қатарында
ауыл шаруашылығын, оның ішінде
мал шаруашылығын дамытуда иық
тіресе қызмет етіп келе жатқан бүгінгі
біз айтқалы отырған кейіпкеріміз
Асылхан Сұлтанов. Тәуелсіздіктің
құрдасы. «Жиембет-Назерке» өндіріс-
тік кооперативінің төрағасы. Мал
шаруашылығымен айналысады. Ал-
ғаш шаруасын бастағанда 26 жаста
болатын. Қазір шаруаға әбден төсел-
ген, ісіне мығым. 2017 жылы «Ауыл
шаруашылығын қаржылай қолдау
қорынан» 10 миллион теңгене жеңіл-
детілген несие алып, шаруашылық
техникаларын жаңартты. Әкесі Айса
Сұлтанов әрқашан оған ақылшы.

Шаруаның ыңғайын үнемі айтып
отырады. Ағалары да қолдау болып
келеді. Қазір мал басын асылдан-
дыру, шаруасын одан әрі кеңейтуді
көздеп отыр. Екі бірдей дипломы бар
азаматтың мұндай шаруаға келуінің
өзі біз үшін қызық болғанымен оның
мақсаты айқын. Арман қуып қалада
оқыды, тіпті тәуір жерлерде қызмет
етіпте көрді. Бірақ ауыл баласы
қаланың қарбаласынан гөрі, ауылдың
шуын аңсады. Ақырында ауылға

келіп, әкенің таяғын ұстады. Мал
шаруашылығына мән берді. «Асық
ойнаған азар» демекші ол мал бағып
жүріп, қаланың жастарынан да,
қатарластарынан да озып тұрғаны
шындық. Асылханның айтуынша қазір
ауылда 100 мың теңгеге малшы табу
қиын. Жұмыссыз болса да мұндай
жұмыстарды жасағысы келмейтіндер
оны қынжылтады. Оның жаста болса
шаруаны дөңгелетіп отырғаны ауыл-
дастарына аян, ауыл жастарына үлгі.

СПОРТТЫ СЕРІК ЕТКЕН
ҚАРИЯ

Сарбие топырағында дүниеге кел-
ген, өткен ісі өнегеге толы тау тұлға-
лар жетерлік. Өткен күннен сыр шер-

тіп, әңгімемізге арқау болған
ауылдағы қариялардың бірі Нұрахан
Ибраев. 1939 жылы Жекенді бойын-
дағы 3-5 жылдық колхозында дүниеге
келген. Кезінде совхоз гүрілдеп тұрған
кезде атақты механизаторлардың бірі

де осы Нұрахан ақсақал еді. Совхоз
сенім артып ДТ-75 тракторын берген.
Малшы ауылдарға шөп тасып, қар
түйді. Ол кезде қаһары қатты кәрі
құданың суығына шыдап, қара
жұмысқа әбден шынықты. Тіпті 7
орақпен шөп шапқан кездері болған.
Оның осындай қиын-қыстау кездерде
жасаған қызметі еленіп, «Даңқ»
орденіне ие болған. Зайыбы Гүлзипа
әжемен бірге он бір бала тәрбиелеп
отыр. Олардан өрбіген 34 немересі

СӘУЛЕТІ МЕН ДӘУЛЕТІ КЕЛІСКЕН АУЫЛ

Ол – тек осы сала мамандарының
ғана қолынан келетін іс. Сондықтан,
әлеуметтік қызметкер болу оңай емес.
Оған тек үлкен жүрек иелері ғана бара
алады. Олар жан жылуын сыйлап,
шамаларынша кез-келген жәрдемін
жасайды. Сондықтан, көмекке мұқтаж
жандар мен әлеуметтік сала өкілде-
рінің өзара байланысы да бекем,
мерекелері де мазмұндас. Қамқорлық
көрсету, әуелі, әлеуметтік қорғау
мекемелерінің мінсіз қызметі арқылы
орындалады. Жәрдемақы мен төлем-
дердің және қызметтердің әлеуметтік

жағынан аз қамтылғандарға бағыт-
талып, мұқтаж азаматтарға тепе-тең
әрі әділ түрде бөлініп, жаппай қамты-
луы - аталмыш жүйе жұмысының
жемісі. Бұл ретте, сол салада сан
жылдар бойы қызмет етіп жүрген
жандардың еңбегі ерен. Осы орайда,
әлеуметтік сала қызметкерлерінің
кәсіби мерекесіне орай, Ойыл аудан-
дық әкімдігінде өткен кездесуде аудан
әкімі Асқар Қайырғалиұлы алғыс
хатпен әлеуметтік саланың үздік
мамандарын табанды еңбектері үшін
марапаттап, құттықтады.

«Атадан мал қалғанша, тал қалсын» деген аталы сөз бар. Өйткені, жерге
шаншылған әрбір тал күтімі жақсы болса, күні ертең жапырағы жайқалып, жазда
сая, қыста қорған болады. Әрі экологиялық ахуалды жақсартып, көрік береді.
Ауданда ұзақ жылдан бері ағаш отырғызу, күтіп-баптау жұмысына көңіл бөліп

келеді. Осы орайда, өткен аптада ауданымыздың кіре берісіне үйіңкі, терек
және қарағаш, барлығы 300 түп ағаш отырғызылды. Бұл игі іске Ойыл ауданы
әкімінің орынбасары Мұратбай Айдарбаев, Ойыл ауылдық округінің мамандары
мен «Жасыл ел» жасақшылары ат салысты.

Ойыл аудандық ішкі саясат, мәде-
ниет және тілдерді дамыту бөлімі»
ММ-нің мемлекеттік әлеуметтік тапсы-
рысы аясында «НҰРЛЫ» Ақпараттық
кеңес беру орталығы» ЖММ ұйымдас-
тыруымен, Республикалық ақпарат-
тық түсіндіру тобының мүшелері Мәди
Орынбай және Мақсат Құдайберген,
ішкі саясат, мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімінің басшысы Нұрлан
Атағалиевтың қатысуымен аудандағы
бірнеше мекемелер мен ауылдық
округтерде кездесулер өтті. Кездесу
барысында діни экстремизм мен
терроризмнің алдын алу, рухани
ұлттық сана қалыптастыру, отансүй-
гіштік пен салт-дәстүр тақырыптарын
қамтыды.

ӘЛЕУМЕТТІК САЛА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ МАРАПАТТАЛДЫ
ҚАЗАН АЙЫНЫҢ СОҢҒЫ ЖЕКСЕНБІСІ ӘЛЕУМЕТТІК САЛА МАМАН-

ДАРЫНЫҢ КӘСІБИ МЕРЕКЕСІ. ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕР БОЛУ ҮШІН ӘУЕЛІ
ТЕМІРДЕЙ ТӨЗІМ КЕРЕК. ҚАМҚОРЛЫҚҚА ЗӘРУ ЖАНДАРДЫҢ СҰРАҚҚА
ЖАУАП БЕРГЕНІН, ТАПСЫРМАНЫ ОРЫНДАҒАНЫН КҮТУ, ЖҰБАТУ БІРАЗ
КҮШ-ЖІГЕРДІ ТАЛАП ЕТЕДІ.

АҚПАРАТТЫҚ КЕҢЕСТІҢ
АРТЫҚТЫҒЫ ЖОҚ

КӨПІРДІҢ ЖАНЫНА 300 КӨШЕТ

СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ АУДАНҒА ҚАРАСТЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРДІҢ
АХУАЛЫ ЖАҚСАРЫП КЕЛЕДІ. АУЫЗ СУ, ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІЛЕРІ ҚОСЫЛЫП,
ЖОЛДАРЫ ДА ЖӨНДЕУДЕН ӨТУДЕ. БҮГІНГІ ТАҢДАҒЫ БАСТЫ МӘСЕЛЕ -
КӨГІЛДІР ОТЫНМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЛСА, ОНЫҢ ИГІЛІГІН КӨРУ
АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫ ҮШІН АЛДАҒЫ ЖЫЛДАРДЫҢ ЕНШІСІНДЕ. ӨЙТКЕНІ,
ӨҢІР БАСШЫСЫ ОҢДАСЫН ОРАЗАЛИН ЖУЫРДА ҒАНА АУДАНҒА АРНАЙЫ
ІССАПАРЫМЕН КЕЛГЕНДЕ БҰЛ МӘСЕЛЕНІҢ ШЕШІЛУІ ДЕ АЛЫС ЕМЕС
ЕКЕНДІГІН АЙТҚАН ЕДІ. ДЕМЕК АЛДАҒЫ 3-4 ЖЫЛДА АУЫЛДЫҚ
ОКРУГТЕРГЕ ДЕ КӨГІЛДІР ОТЫН БАРАДЫ ДЕГЕН СӨЗ.

мен 20 шөбересінің жанында бақытты
күндерін кешуде. Нұрахан ақсақал-
дың жасы сексен бірге келсе де спорт-
ты жанына серік етіп жүр. Таңертемен
жүгіруді әдетке айналдырған. Бір күн
жүгірмей қалса, аяқтың буындары
сырқырап ауырып қалады екен.
Сондықтан ауылдың сыртына шығып,
2-3 километр қашықтықта дейін
жүгіріп қайтады. Қазіргі таңда оған
еліктеп таңертең жүгіруді қолға алып
жатқандар да жоқ емес. Осылайша
жастарды спортқа үндеп жүрген
қарияның ісі кім-кімді де таңғал-
дырмай қоймасы анық.

ӨНЕРДІҢ ӨРЕНДЕРІ
ӨСКЕН ЖЕР

Сарбиеде мәдениет саласының
серкесіне айналып, өнердің шыңына
қанат қаққан жандар жетерлік. Олар-
дың көшін бастап тұрған мәдениет
майталмандарын айтар болсақ алды-
мен Мұқан Сатыбаев, Бекен Махме-
товтар бірден еске түседі. «Сапақкөл
сазын» жазған Болат Қамиев ағамыз-
дың ақындығының өзі бір мәртебе.
Кейін осы ағалардың ізін басып келе
жатқан Асылан Жұмабаев, Ерқанат,
Ерген Сағынайұлы, Сансызбай
Нұржанов, Ермұхамбет Махметов,
Сәбит Берікұлының өнердегі қадам-
дары қуантады. Ал, ауылдағы дом-
быра үйірмесінің жетекшісі Алтынгүл
Нұржанованың да еңбегі бір бөлек.
Жас буынды домбыра баулып келеді.
Өнерлі жастардың белін буып,
тәрбиелеп мәдениет саласында 30
жылға жуық қызмет етіп келе жатқан
Сарбие ауылдық клубының меңгеруші
Гүлбарам Дәуленова мәдениет
саласын дамыту жолында өлшеусіз
еңбек етіп жүр.
СҰРАНЫСҚА ИЕ ШАШТАРАЗ
Нұрсезім Артықбаева «Жастар

жылында» үкіметтің 505 мың теңге
қайтарымсыз грантын ұтып алды.
Ойыл аудандық жұмыспен қамту
орталығы арқылы 3 ай шаш қию
әдістерін меңгерді. Бұрыннан шашта-
раз ашуды ойлап жүрген келіншектің
арманы орындалған. 505 мың теңгеге
шаш қиюға қажетті құрал-жабдықтар
алып, ауылдан шаштараз ашты.
Нұрсезімнің кәсібі оған дейін шаш
қидыру үшін аудан орталығына
ағылатын адамдар үшін қуанышты
жаңалық болды. Оның айтуынша шаш
қию үшін кейбір кездерде ұзынсонар
кезек болып қалады екен. Шаш
қидыру бағасы да қымбат емес. Ер
адамдардың шашын 500-600 теңге-
ден қияды. Ал, әйел адамдардың

шашы сәл қымбаттау болады. Өйткені
қазір Нұрсезімнің клиенттернің көбі
әйел адамдар. Ауыл әкімдігінің бір кең
бөлмесінде орналасқан тазалық орны
яғни шаштараз ауыл тұрғындары үшін
маңызды болып отыр. Осы бір бөлме-
дегі кәсіпкерлік нысан ел игілігіне
қызмет етуде. Нұрсезім Артықбаева
«бұл шағын шаштаразды ауылда
кәсіпкерлікті дамытуға тамшыдай
болса да үлесімді қоссам деп
аштым», - дейді.

ТҮТІНІ ТҮЗУ АУЫЛ
17-ге жуық түтіні бар Қаракөл елді

мекені Сарбие ауылдық округіне
кіреді. Ауылда қазір босап қалған
үйлер көп. Себебі 5-6 отбасы аудан
басына болмаса қалаға көшіп кеткен.
Шағын ауылдағы негізгі кәсіп көзі мал
шаруашылығы. Ауыл тұрғындары бар
ырыс-несібесін малдан табады.
Сондықтан ауылда мал басын көбей-
тіп, ата-кәсіпті үзбей келе жатқандар
ғана қоныстанып отыр. Ауылдағы
жалғыз әлеуметтік нысан – Қаракөл
бастауыш мектебі. Ауданның Батыс
Қазақстан облысымен шектесетін ең
соңғы сағасы осы ауыл. Сатира
сардары, жазушы Табыл Құлиястың
туған жері. Түтіні түзу ауылдың
тағдыры жұмбақ. Бірде бір қоғамдық
нысан болмағанымен ауылдың
тазалығы түзу жолға қойылған. Село
әкімі жақында жарық шамдарын
орнатуды қолға алмақ.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Сарбие-Қаракөл-Ойыл.


