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Барлық шарттары сақтала отырып,
жүргізілген екпенің 95-ін медицина
қызметкерлері алса, 38 мұғалім мен
2 студент те алғашқы болып екпе сал-
дырды. Сонымен қатар, 5 мемлекеттік
қызметкер мен «Д» есепте тұрған 1
адамға екпе жасалды. Бұлардан бас-
қа әртүрлі топтағы 8 адамға ерікті түр-
де екпенің бірінші кезеңі жасалды.
Екпе алғандардың ешқайсысында
өздерін жайсыз сезіну белгілері білін-
ген жоқ. Коронавируске қарсы вак-
цина тағы да сәуір айының басында
облыстық денсаулық сақтау басқар-
масының шешімімен беріледі. Бұл
жолы да бірінші кезекте медицина

қызметкерлері мен мұғалімдерге,
құқық қорғау, ІІБ, мемлекеттік қызмет-
керлерге беріліп, белгілі бөлігі «Д»
есепте тұрғандарға жасалады.
17 ақпаннан 29 наруыз күніне аудан

бойынша 104 адамнан вирустың бел-
гісі анықталды. Олармен жақын қа-
рым-қатынаста болған 435 адам 14
күнге үй карантиніне жатқызылса, 57
науқас аудандық ауруханада ем қа-
былдады. 7 науқас облыстық ауруха-
наларда емделіп жатыр. Олардың
ішінде 11-і 14 жасқа дейінгі балалар
болса, 4-еуі мектеп жасына дейінгі
бала.

Өз тілшіміз.

Қандай да мемлекеттің және оның
қандай да болмасын саласының нәти-
желі дамуы үшін оны басқарудағы
қабылданған Заңдар мен оларды іске
асыру тетіктері дұрыс болуы қажет.
Сонымен қатар, Заңдардың  уақыты-
лы қабылданып, уақытында іске асы-
рылуы да өте маңызды. Өйткені,
уақыт пен әрекет сәйкес келмесе де
нәтиже дұрыс болмайтыны белгілі.
Мысалы, денсаулық сақтау саласы
бойынша әлемдегі ең тиімді жүйе -
сақтандыру медицинасы, біздің елі-
мізде уақытынан бұрын, әсіресе ха-
лықтың оған дайын болмауына қара-
мастан 1996-1997 жылдары енгізіліп
нәтижесіз болғаны бәріміздің есімізде.
Енді, былтырғы 2020 жылдан бастап
денсаулық сақтау саласындағы меди-

циналық көмектің сапасын арттыру
мақсатында кеш те болса қайтадан
енгізіле бастады.
Қазақстан Республикасының Конс-

титуциясындағы VIII бөлімді негізге
алып қабылданған Қазақстан Респуб-
ликасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы
«Қазақстан Республикасындағы жер-
гілікті мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару туралы» Заңы да нәтижелі
мақсаттарға жету үшін көптеген өзге-
рістер мен толықтыруларға ұшырады.
Әлі де өзгерістер енгізіледі, оның куәсі
қазіргі уақыттың өзінде Заң жобасы
әзірленіп қабылдау сатысында тұр.
Бұл Заң жобасында, мәслихаттардағы
депутаттардың белсенділіктерін арт-
тыру мақсатында, мәслихаттағы тұ-
рақты комиссиялар төрағаларының
жұмысын тұрақты негізде атқаратын
лауазымға ауыстыру, сессия төраға-
сының міндеттерін толықтай мәслихат
хатшыларына беру және тағы басқа
да електен өткізілген тиімді өзгерістер
қарастырылған. Қай Заң болса да
қабылдау сәтінде дұрыс болғанымен
оны іске асыру сәтінде қиындықтар
туындайды. Соның бір дәлелі, мәсли-
хаттардың құрамында болған тексеру
комиссиялары, мәслихаттарда квали-
фикациялық мамандардың болмауы-
на және басқа да мәселелерге байла-
нысты, Заңға өзгеріс енгізіліп, мәсли-
хаттардан бөлектеніп дербес мемле-
кеттік орган болып құрылды.

 Енді Заңның өзіне келетін болсақ,
жергілікті басқару екі бөлек құрылым-

дардан тұрады, біріншісі мемлекеттік
басқару - өкілді органдар (мәслихат-
тар) және атқарушы органдар (әкім-
діктер), екіншісі өзін-өзі басқару -
Қоғамдастық жиын, Қоғамдастық
жиналыс және Қоғамдық кеңестер.
Жергілікті жердің әлеуметтік-экономи-
калық дамуы осы аталған органдар-
дың бәрінің тең, әрі келісімді жұмыс
жасауларына тікелей байланысты.
Мысалға, аудандағы өзекті мәселе
аудандық бюджеттің бекітілуі мен
оның атқарылуы осы органдардың
бәрінің талқылауларынан кейін ғана
жүзеге асырылуы қажет. Бірақ, өкініш-
ке орай бұл жерде өзін-өзі басқару
органдарының, яғни Қоғамдастық
жиналыс пен Қоғамдық кеңестің ат
салысуы өте төмен. Қоғамдық кеңес-
тің жұмысына тиісті құзырлар беру
мақсатында 2015 жылдың 2 қараша-
сында «Қоғамдық кеңестер туралы»
Қазақстан Республикасының Заңы
қабылданды.
Осы Заңда еліміздің әрбір саналы

азаматына мемлекеттік басқаруды
қоғамдық бақылауға қатысуға және
Қазақстан Республикасының заңна-
масын жетілдіру жөнінде ұсыныстар
жасауға толық мүмкіндіктер берілген.
Сонымен қатар, Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциясының 33-
бабында «Қазақстан Республикасы
азаматтарының тікелей және өз
өкілдері арқылы мемлекет ісін
басқаруға қатысуға, мемлекеттік
органдар мен жергілікті өзін-өзі

150 АДАМ ЕКПЕ АЛДЫ
ӘЛЕМДІ ДҮРЛІКТІРГЕН ДЕРТТЕН ҚОРҒАНУДЫҢ ЕҢ ТӨТЕ ЖОЛЫ ЕКПЕ

АЛУ ЕКЕНІ КҮН ӨТКЕН САЙЫН ДӘЛЕЛДЕНІП КЕЛЕДІ. БІЗДІҢ АУДАНҒА ДА
НАУРЫЗ АЙЫНДА КОРОНОВИРУСҚА ҚАРСЫ 150 ДОЗА ЕКПЕ ӘКЕЛІНДІ.

ЖЕРГIЛIКТI МЕМЛЕКЕТТIК БАСҚАРУ
ЖӘНЕ ӨЗIН-ӨЗI БАСҚАРУ ЖАЙЫНДА НЕ БІЛЕМІЗ?

Жуырда Ойыл ауданы әкімінің
орынбасары Мұратбай Айдарбаев,
аудандық санитарлық эпидемиоло-
гиялық бақылау басқармасының
басшысы Ғарифолла Құбаев, аудан-
дық ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімінің басшысы
Нұрлан Атағалиев және ауыл шаруа-
шылығы және кәсіпкерлік бөлімі бас-
шысының орынбасары Ақмарал
Есбатырова аудандағы барлық тамақ-
тану орындарына барып, санитарлық
жағдайын тексеріп, Ойыл ауданының
«қызыл аймаққа» кіруіне байланысты
26 наурыз күні шыққан қаулы ереже-
лерін орындауды ескертті.
Сонымен қатар «Nur Otan» партия-

сы Ойыл аудандық филиалының
партиялық бақылау комиссиясының
мүшелері және аудан әкімінің орын-
басары Мұратбай Айдарбаев, аудан-
дық санитарлық эпидемиологиялық
қадағалау басқармасының басшысы
Ғарифолла Құбаев, білім бөлімінің
басшы Серік Меруеновтың қатысуы-
мен аудан орталығындағы білім беру

ұйымдарында бақылау жүргізді.
Бақылау барысында білім ошақта-

рының ауданымызда орын алған эпи-
демиологиялық жағдайға дайындығы,
оқушылардың онлайн мектепке толық
қатысуы, қашықтықтан білім берудің
қандай деңгейде жүзеге асып жат-
қандығы жөнінде бақылау комиссия
жан-жақты тексеріп шықты. Айта кет-
сек, Ойыл қазақ орта мектеп дирек-
торы Шынаргүл Бисенова қазіргі жағ-
дай оқушылардың білім сапасына
өзіндік әсерін тигізіп жатқандығы
жасырын еместігін, дегенмен оқыту-
шылар барлық жағдайға толық дайын
болды, онлайн мектепке де үйреніп
қалғандарын, алайда дәстүрлі оқу
жүйесіне қайта оралудың маңызы зор
екендігін айтады.
Бақылау нәтижесінде, оқу орда-

сының барлық талаптарға сай екен-
дігі, қазіргі таңдағы ахуалға бай-
ланысты сақтық шаралары толық
сақталып жатқандығы, білім сапасын
қалыпта ұстап тұрғандары белгілі
болды.

БІЛІМ ОШАҚТАРЫ МЕН ҚОҒАМДЫҚ ОРЫНДАРҒА
БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗІЛДІ

Жатақханалардағы орын тапшы-
лығы мәселесі барлық өңірлер үшін
өзекті. Статистикаға сәйкес жатақхана
орындарына мұқтаж студенттер саны
62 мыңнан асады. Бұл мегаполис-
терден бастап облыстық маңызы бар
қалаларға дейінгі еліміздің барлық
өңірлеріне тән жағдай.
Онымен қоса жақын болашақта

Қазақстан 2000-шы жылдардағы
baby-boom-ның нәтижесін бастап
кешпек, яғни студенттер контингенті
ұдайы өсетін болады. Әлбетте, бұл
жағдай студенттік жатақханаларға
деген сұраныстың жоғарылауына
әсер етпей қоймайды.
Студенттік жатақханалардың тап-

шылығы мәселесін шешу үшін мемле-
кеттік тапсырысты орналастыру тетігі
әзірленді. Тетіктің тұжырымдамасы
жатақханаларда жаңа орындарды іске
қосу үшін кеткен шығындардың мем-
лекет тарапынан ішінара немесе
толық өтелуін көздейді.
Мемлекетпен әріптестік аясында

жатақхана ашуды жоспарлап отырған
кәсіпкерлерге мынадай қолдау шара-
лары ұсынылады.
Тұрақты табысқа кепілдік беру.

Объект пайдалануға берілгеннен
кейін мемлекет мемлекеттік тапсы-
рысты орналастыруды жүзеге асыра-
ды, оның бір студентке шаққандағы
жыл сайынғы мөлшері құрылыс са-
лынған кезде - 122 АЕК (Алматы
қаласы үшін – 144 АЕК), реконс-
трукция жасалған кезде – 47 АЕК.
Мемлекеттік тапсырыс 8 жыл мерзімге
орналастырылады және төлемдер
жүйелі түрде ай сайын жүргізіледі.
Мемлекеттік тапсырыс бойынша
төлемдер сомасы айлық есептік көр-
сеткішке «байланысты», осылайша
төлемдерді жыл сайын АЕК-ке индекс-
теу инфляциялық процестердің әсерін
төмендетуге (орта есеппен  4-5% - ға)
мүмкіндік береді.
Ай сайынғы тұру ақысы. Студент-

тер тарапынан тұру үшін жалдау
ақысы мемлекеттік тапсырыстың
құнына кірмейді. Оның мөлшерін
жатақхана иесі реттейді және нақты
аймақтағы тұрғын үй нарығының
жағдайларымен анықталады.
Коммерциялық алаңдарды құру.

Тұрмыстық қызмет көрсетуге арнал-
ған коммерциялық алаңдарды құруға
болады, олардың негізгі тұтыну-
шылары сіздің тұрғындарыңыз бол-

мақ (асхана, буфет, жаттығу залы,
кір жуу бөлмесі және т.б.).
Бірінші жылы төлемдер жасау

кезінде арттыру коэффициентін
қолдану. Клиенттерді тарту және тұр-
ғындарды қабылдау кезеңін ескере
отырып, қолдау ретінде алғашқы 12
айда төлемдер екі есе мөлшерде, бі-
рақ жобалық қуаттан артық емес мөл-
шерде жүргізіледі. Мысалы, жатақ-
хана 500 орынға есептелген болса,
онда іс жүзінде 230 студент тұрады
делік, сәйкесінше төлем 460 адамға
жүргізіледі (2 х 230=460; 2 х 280 ? 560
= 500).
Демалыс кезеңіндегі төлемдер.

Әдетте университеттерде оқу жылы
мамыр-маусым айларында аяқтала-
ды. Кейінгі үш айда студенттер жатақ-
ханаларда тұрмайды, бірақ бұл –мем-
лекеттік тапсырыс бойынша төлемдер
тоқтатылады деген сөз емес. Дема-
лыс кезеңінде (маусым-тамыз) тө-
лемдер көлемі сақталады және соңғы
оқу айындағы тұру фактісіне сәйкес
жүргізіледі.
Індет кезіндегі төлемдер. Ағым-

дағы жыл оқу процесіне елеулі түзе-
тулер енгізді. Қазіргі уақытта студент-
тердің қашықтықтан білім алып жат-
қаны және жатақханаларда тұрмай-
тындығы белгілі. Бұл ретте объек-
тілердің меншік иелері ғимараттарды
күтіп-ұстауға және оларға қызмет
көрсетуге арналған шығыстарды көте-
руді жалғастыруда. Осыған байланыс-
ты тұру фактісін растамастан жатақ-
хананың жобалық қуаты бойынша
төлем жүргізу туралы шешім қабыл-
данды.
Сондай-ақ жатақхана құрылысы

бойынша жобаларды іске асыруды
жоспарлап отырған кәсіпкерлер үшін
сыйақы мөлшерлемесін 6% - ға дейін
төмендете отырып, банктік қарыз-
дарды субсидиялау қарастырылған.
Егер қызығушылығыңыз бар болса,

сізге мыналар қажет:
Біріншіден, жобаға қатысу шарт-

тарымен толық танысу үшін www.-
studdom.fincenter.kz жобаның промо
сайтына кіру немесе Білім және ғылым
министрлігі Қаржы орталығының call-
орталығына (8-800-080-28-28) қоңы-
рау шалу.
Екіншіден, шартты алдын ала жаса-

су үшін Қаржы орталығына өтініш
беру. «Біз жемісті ынтымақтастыққа
дайынбыз!»

«СТУДЕНТТЕР ҮШІН ЖАТАҚХАНА САЛУҒА
ДАЙЫН КӘСІПКЕРЛЕРГЕ МЕМЛЕКЕТТЕН КЕПІЛДІКТЕР»

«Қаржы орталығы» АҚ

Жуырда аудандық мәслихаттың
кезектен тыс үшінші сессиясы өтті.
Сессия отырысына аудан әкімі

Асқар Қазыбаев, аудандық мәс-
лихат хатшысы Сәкен Займолдин
және аудандық мәслихат депу-
таттары мен қоғамдық кеңес
төрағасы, бірқатар бөлім басшы-
лары қатысты.
Күн тәртібіне ұсынылған негізгі

мәселе бойынша аудандық эконо-
мика және бюджеттік жоспарлау
бөлімінің басшысы Қайнар Ұлық-
панов, аудандық мәслихаттың
2020 жылғы 30 желтоқсандағы
№480 «2021-2023 жылдарға
арналған Ойыл ауданының ауыл-
дық округтерінің бюджеттерін
бекіту туралы» шешіміне өзгеріс-
тер мен толықтырулар енгізу
туралы баяндаса, Ойыл аудандық
мәслихатының 2020 жылғы 17
тамыздағы №425 «Ойыл ауда-
нында тұрғын үй көмегін көрсету
мөлшерін және тәртібін айқындау

Өткен жұма күні аудандық мәсли-
хаттың әлеуметтік-экономикалық
даму, бюджет, халықты әлеуметтік
қорғау және аграрлық сала мәселе-
лері жөніндегі тұрақты комиссиясы-
ның жоспардан тыс кеңейтілген
онлайн отырысы өткізілді. Отырыста
қазіргі таңдағы ең өзекті мәселе болып
отырған «Ауданішілік жолдардың жай-
күйі» талқыланды.
Қаралған мәселе бойынша аудан-

дық тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылық, жолаушылар көлігі және авто-
мобиль жолдары бөлімінің баcшысы

БЮДЖЕТКЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІП,
ТҰРҒЫН ҮЙ КӨМЕГІНІҢ
МӨЛШЕРІН БЕЛГІЛЕДІ

туралы» шешіміне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы
аудандық жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлі-
мінің басшысы Бекболат Иман-
ғалиев хабарлама жасады.
Сессияның күн тәртібіндегі негізгі

мәселе бойынша депутаттар
қаражат бөлуде ауылдық округ-
терге теңдей мүмкіндік жасалғанын
қалайды. Алайда, баяндамашы
бұл мәселені кейбір округтерде
жобалық-сметалық құжаттарды
жасақтауда кенже қалуымен
түсіндірді.
Сессия жұмысына қатысқан

аудан әкімі Асқар Қайырғалиұлы
мекеме басшылары мен депу-
таттарды ауданда қалыптасып
отырған эпидемиологиялық
ахуалға байланысты шектеу
шараларына түсінік жұмыстарын
жүргізуге атсалысуға шақырды.

Өз тілшіміз.

Сессия

Т.К.Нұрымгереев пен мердігер «UNI-
VER» жауапкершілігі шектеулі серікт-
естігінің басшылары есеп берді. Есеп
берушілерге тұрақты комиссия мүше-
лерімен қатар, аудандық мәслихат
хатшысы С.Ғ.Займолдин, аудандық
мәслихат депутаттары және аудандық
қоғамдық Кеңес мүшелері аудан тұр-
ғындары атынан туындаған сұрақтар-
ды қойды. Есеп берушілер орынды
қойылған сұрақтарға мән беріп, алда-
ғы уақытта атқарылатын жұмыстарды
нақты Заңмен көзделген келісім шарт-
тар негізінде жүргізетіндерін уәде етті.

басқару органдарына тікелей өзі
жүгінуге, сондай-ақ жеке және ұжым-
дық өтініштер жолдауға құқығы бар»
делінген.
Қазіргі кезде, менің өзімнің бай-

қауымша Заңдарды іске асыруда өзін-
өзі басқару органдарында келісіп бірге
жұмыс жасаудан гөрі, бір-бірімен
санаспай өз беттерімен жұмыс жасау
көбірек әдет алып кеткен сияқты, бұ-
ның соңы жақсы нәтижелерге апар-
майды.  Көпшілік Заңдар тікелей орын-
дауға жатпайды, олар сапалы жасал-
ған Заңға тәуелді актілер арқылы
жүзеге асырылады. Осы жерде атқа-
рушы орган мен өкілді органның нағыз
шеберліктері керек, Заңға тәуелді
актілер жан-жақты қарастырылып
жасалғанда ғана елімізде нағыз тәртіп
және нәтижелі жұмыстар болады. Бұл
жерде Заңға тәуелді актіні әзірлейтін
атқарушы орган болса, бекітетін өкілді
орган, ал келісім беретін Қоғамдық
Кеңес болып табылады.
Әлемде «Заңдары дұрыс мемлекет-

тер алға қарыштап жылжиды, ал Заңы
жоқ мемлекеттер өзінен-өзі құриды»
деген ұлағатты ұғым бар. Сондықтан,
ең бастысы еліміздегі қабылданатын
Заңдарымыз дұрыс болсын және
бәріміз қабылданған Заңдардан
хабардар болып олардың орындалу-
ларында мұқият болайық.

М.ДОСОВ,
          аудандық мәслихаттың

аппарат басшысы.

Құрметті Ақтөбе облысының
тұрғындары!

2021 жылдың 22 наурызындағы
бағалау матрицасына сәйкес Ақтөбе
облысы сары аймаққа кіргенін біле-
сіздер.

27.03.2021 жылы бір тәулікте КВИ-
мен ауырған 62 жағдай тіркелді, оның
ішінде  ауру симптомдары бар – 42
(Ақтөбе қаласы – 38, Мәртөк ауданы
- 1, Ойыл ауданы – 3), симптомсыз –
20 (Ақтөбе қаласы – 16, Қобда ауданы
- 1, Мәртөк ауданы - 1, Ойыл ауданы
– 1, Шалқар ауданы -1). Аурушаң-
дықтың өсу  деңгейі – 1,3% құрайды.
Жалпы, облыста КВИ-мен ауырған

5020 жағдай тіркелді, оның ішінде
54,7%-ы ауру белгілерімен (2746)
және 45,2%-ы симптомсыз (2274)
жағдай. 4488 (89,4%) науқас жазылып
шықты.
Жалпы  тіркелген  5020  науқастың

3,1% (157) сырттан әкелінген, 16,5%
(830) ауру адаммен қарым-қатынаста
болғандар, 80,3% (4033) жергілікті
жағдайлар, оның ішінде 30% (1210)
профилактикалық мақсатта тексеріл-
гендер. Қазіргі таңда үй карантиніне
941  адам алынып, оларға медицина-
лық бақылау жүргізілуде.

Қауіп сейілген жоқ, сондықтан,
баршаңызды бетперде тағуға, қолды
жиі жуып, антисептиктерді пайдала-
нуға, әлеуметтік қашықтықты сақтауға
шақырамын.
Осы орайда облыс тұрғындарына

түрлі мерекелік іс-шараларды, тойлар
мен отбасылық іс-шараларын өткізуге
тыйым салынғанын тағы да естеріңіз-
ге саламыз.
Сонымен қатар, жергілікті атқару-

шы органдар жанынан ұйымдасты-
рылған мобильді топтар тарапынан
кәсіпкерлік объектілерінде шектеу
карантиндік шараларын сақтау
бойынша мониторинг күшейтілетінін
еске саламыз.
Бетперде тәртібін, әлеуметтік қа-

шықтықты және карантин талаптарын
қатаң сақтаңыздар, қорғаныс құрал-
дары инфекцияның таралуын азай-
туға көмектесетінін түсінгендеріңіз
абзал.
Өзіңізді және жақындарыңызды

сақтаңыздар!

Нұрсұлу БЕРКІМБАЕВА,
Ақтөбе облысы санитариялық-

эпидемиологиялық бақылау
департаментінің басшысы.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ САНИТАРИЯЛЫҚ-
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
БАСШЫСЫ НҰРСҰЛУ БЕРКІМБАЕВАНЫҢ ҮНДЕУІ

ЖОЛ ҚАТЫНАСЫ -
ТҰРАҚТЫ КОМИССИЯ НАЗАРЫНДА

Сарбие ауылдық округінде Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай
архитектуралық конструкциямен тақта жасақталып, Жастар
көшесі, мәдениет үйінің алдына орнатылды. Абаттандыру,
көгалдандыру бойынша жергілікті қаржы есебінен салынған
архитектуралық конструкция түнгі мезгілде жарқырап көшенің
көркін келтіріп тұр.

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ
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1. Ойыл ауданы әкіміне:
1.1. тыйым салу:
1) конференциялар, көрмелер,

форумдар, ойын - сауық, спорттық,
сондай-ақ адамдар көп жиналатын
отбасылық, салтанатты, естелік, ас
беру және басқа да іс-шараларды,
оның ішінде үйде;

2)ойын-сауық мекемелерінің (ка-
раоке, бильярд, компьютерлік клуб-
тар, түнгі және ойын клубтары, боу-
линг- орталықтары, кальян (оның
ішінде қоғамдық тамақтандыру объек-
тілері жанындағы), балалар ойын
алаңдары және аттракциондар, жабық
үй-жайлардағы, батуттар және басқа-
лар), букмекерлік кеңселердің және
лото-клубтардыңқызметтеріне, оның
ішінде лотерея ұтыстары;

3) кезекші топтарды қоспағанда,
мектепке дейінгі балалар мекеме-
лерінің қызметіне;

4) банкет залдарының қызметіне;
5) бастауыш, орта жәненегізгі орта

деңгейдегі білім беру, орта оқу
ұйымдарындағы асхана жұмысына;

6) мәдениет объектілерінің (дайын-
дықтар);

7) театрлардың, кинотеатрлардың,
концерттік залдардың.
1.2. келесі объектілерге қатысты

шектеу карантиндік шараларын
күшейту:
1) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 19 қосымшасындағы 
талаптарды сақтай отырып топты 15
адамнан артық толтырмаған кезде,
алдын ала жазылу бойынша балалар-
дың түзету кабинеттері, балалар мен
ересектердің білім беру орталық-
тарының;

2) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 7 және 16 қосымшала-
рына сәйкес, жұмыс және демалыс
күндері ішкі тәртіпке сәйкес сұлулық
салондарының, шаштараздардың,
СПА орталықтарының және космето-
логиялық қызмет көрсететін объек-
тілердің (алдын ала жазылу бойынша,
1 келушіге 4м2);

3) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігері-
нің 2020 жылғы  25 желтоқсандағы
№67 қаулысының 5 қосымшасында-
ғы талаптарды сақтай отырып, жұмыс
кестесін белгілей отырып, жұмыс және
демалыс күндері сағат 08.00-ден
20.00-ге дейін супермаркеттер қызме-
тіне;

4) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 11 қосымшасына сәйкес
толтырылуы 80% аспаған жағдайда
халықтың тұруы бойынша қызмет
көрсету саласындағы ұйымдарының
(қонақ үйлер)  қызметіне;

5) Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 5 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, жексенбі
күнінен басқа жұмыс күндері ішкі
тәртіпке сәйкес ашық (азық-түлік және
азық-түлік емес) базарлардың;

6) медициналық орталықтардың,
кабинеттердің, стоматологиялар-
дыңа лдын ала жазылу бойынша;

7) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 1 қосымшасындағы  та-
лаптарды сақтай отырып, банктердің,

халыққа қызмет көрсету орталық-
тарының, «Қазпочта» АҚ бөлімшесінің
жұмыс уақытын сағат 09.00-ден 18.00-
ге дейін шектей отырып;

8) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 14 қосымшасындағы 
талаптарды сақтай отырып, мектепке
дейінгі мекемелерінде кезекші топтар
15 адамнан аспайтын топтарды
жинақтау;

9)Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитарлық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 1 қосымшасына сәйкес,
мемлекеттік органдардың (ұйымдар-
дың, кеңселердің), квазимемлекеттік
сектор органдары, ұлттық компания-
лар, өзге де ұйымдардың, сондай-ақ
кәсіпкерлік субъектілерінің (бұл ретте
қызметкерлердің кемінде 80%-ы
қашықтықтан, 20%-ы күндізгі режимде
жұмыс жасауда қалады);
10)Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 20 қосымшасындағы  та-
лаптарды сақтай отырып, діни объек-
тілерде ұжымдық іс-шаралар өткізбей;
11) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 21 қосымшасындағы 
талаптарды сақтай отырып, қоғамдық
тамақтану объектілері (үй-жайда)
толтырылуы 50%-ға дейін, бірақ 30
орыннан аспайтын сағат 09.00-ден
20.00-ге дейін жұмыс істеу.
Бұл ретте ұжымдық, салтанатты,

отбасылық, естелік (банкеттер, үй-
лену тойлары, мерейтойлар, ас беру)
және басқа да бұқаралық іс-шаралар-
ды өткізуге қатаң тыйым салынады.
12) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 5 қосымшасындағы 
талаптарды сақтай отырып, ауданы
2000 кв.м. дейін азық- түлік емес
дүкендердің;
13) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 16 қосымшасындағы  та-
лаптарды сақтай отырып, сенбі, жек-
сенбі күндерінен басқа жұмыс күндері
ішкі тәртіпке сәйкес сауналардың;
14) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 16 қосымшасындағы  та-
лаптарды сақтай отырып, сенбі, жек-
сенбі күндерінен басқа жұмыс күндері
ішкі тәртіпке сәйкес бассейндердің;
15) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 5 қосымшасындағы 
талаптарды сақтай отырып, сенбі,
жексенбі күндерінен басқа жұмыс
күндері ішкі тәртіпке сәйкес жабық
базарлардың (азық- түлік және азық-
түлік емес);
16) Қазақстан Республикасының

Бас мемлекеттік санитариялық дәрі-
герінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№67 қаулысының 8 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, сенбі,
жексенбі күндерінен басқа жұмыс
күндері ішкі тәртіпке сәйкес, спорт
кешендері, спорттық-сауықтыру орта-
лықтарының, фитнес орталықтары-
ның;
17) Қазақстан Республикасының

Бас мемлекеттік санитариялық дәрі-
герінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы

Ойыл ауданы тұрғындары арасында коронавирус инфекциясының алдын алу жөніндегі
шектеу карантиндік шараларды күшейту туралы

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ»РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ БАС МЕМЛЕКЕТТІК САНИТАРИЯЛЫҚ ДӘРІГЕРІ ҚАУЛЫ
26.03.2021 ж. №ПСГВ-11 Ақтөбе қаласы
Ойыл ауданы тұрғындары арасында коронавирус инфекциясының алдын алу жөніндегі шектеу карантиндік шараларды

күшейту туралы Ойыл ауданы тұрғындары арасында COVID-19 коронавирустық инфекциясының (бұдан әрі – COVID-
19) таралуын алдын алу, сондай-ақ Ойыл ауданының аумағында қалыптасқан эпидемиологиялық жағдай
мақсатында (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық
орталығы» ШЖҚ РМК(№01-08/-00-234 26.03.2021жыл)Қазақстан Республикасының аймақтарындағы
эпидемиологиялық жағдайды облыстар аудандары тұрғысынан 2021 жылдың 22 наурыздағы бағалау матрицасына
сәйкес Ойыл ауданы қызыл аймаққа кіруіне байланысты), «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 104-бабының 3 және 4 тармақтарын, Қазақстан Республикасы
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67, 2020 жылғы 25 желтоқсанындағы
№68 қаулыларынбасшылыққа алып, ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

№67 қаулысының 5 қосымшасының
талаптарын сақтай отырып, сенбі,
жексенбі күндерінен басқа жұмыс
күндері ішкі тәртіпке сәйкес сауда
үйлерінің, сауда желілерінің.
1.3. Ойыл кентінің кіреберісіндегі

шектеу іс-шаралары:
1)Ойыл кентіне баратын және келе-

тін барлық адамдарға міндетті түрде
термометрия және сауалнама жүргізе
отырып, санитариялық бекеттерді
ұйымдастыруды қамтамасыз етсін;

2) COVID-19 белгілері бар барлық
адамдарды COVID-19 -ға зертханалық
тексеру жүргізу үшін карантиндік
стационарда 2 тәулікке оқшаулауды
қамтамасыз етеді. COVID-19 -ны
жоққа шығармайтын COVID-19 белгі-
лері бар адамдар карантиндік стацио-
нарды айналып өтіп, провизорлық
стационарға жатқызылады;

3) COVID-19-ға зертханалық тек-
серу нәтижелерін алғаннан кейін оң
нәтижесі бар адамдар емдеу үшін
инфекциялық стационарға ауысты-
рылады, COVID – 19-ға теріс нәтижесі
бар адамдар 12 тәулік бойы үйде (үй
карантині) оқшауланады. Үйде оқшау-
лау үшін жағдайлар болмаған жағдай-
да жергілікті атқарушы органдар
айқындаған үй-жайларда оқшаулау
ұсынылады.

2. Ойыл ауданы әкіміне, Ойыл
аудандық білім беру бөліміне:
1) жалпы білім беретін мектептерде

1 сыныптан бастап 5 сыныпты қоса
алғанда, халықаралық мектептерде 1
сыныптан бастап 7 сыныпты қоса ал-
ғанда, мектеп алды сыныптарының
оқушылары үшін сыныптардағы бала-
лар санын 25 адамнан асырмай ара-
лас форматта оқытуға;

2) оқу бітіретін сыныптар (9, 11 (12)
сыныптар) үшін аптаның 6 күні ішінде:
пәндердің 70%-ын штаттық режимде,
30%-ын қашықтықтан аралас фор-
матта оқытуға рұқсат етуді(сыныпта
15 адамнан асырмай, «1 сынып – 1
кабинет» қағидаты бойынша оқыту,
санитариялық-дезинфекциялық және
маска режимін сақтау).

3. Ойыл ауданының әкімі, Ойыл ау-
дандық ауруханасының бас дәріге-
ріне медициналық-санитариялық
алғашқы көмек объектілеріне кіре-
тін адамдардың дене темпера-
турасын өлшеуді,ЖРВИ, тұмау және
COVID-19 белгілеріне күдікті бар-
лық тұлғаларды «фильтр» арқылы
қабылдауды ,стационардың
қабылдау бөлмінде пациенттердің
күнделікті ағынын хирургиялық
және терапиялық бейіндер бойын-
ша бөлек қабылдауды және күшей-
тілген дезинфекциялық режимді
қатаң сақтауды қамтамасыз етсін.

4. Қаулы меншік нысанына қара-
мастан барлық жеке және заңды тұл-
ғалардың орындауы үшін міндетті.

5.«Ойыл ауданы тұрғындары ара-
сында коронавирус инфекциясының
алдын алу жөніндегі шараларды
күшейту туралы» Ақтөбе облысының
Бас Мемлекеттік санитариялық дәрі-
герінің 2021 жылғы 17 наурызындағы
№ПГСВ-9 қаулысының күші жойыл-
ды деп танылсын.

6.Осы қаулының орындалуын бақы-
лауды Ойыл ауданының Бас Мемле-
кеттік санитариялық дәрігері Г.А.
Кубаевқа жүктеймін.

7. Осы қаулы қол қойылған күнінен
бастап күшіне енеді.

 Ақтөбе облысының
Бас Мемлекеттік

санитариялық дәрігері
Н.А. БЕРКІМБАЕВА.

1.Акиму Уилского района:
1.1. запретить:
1) проведение конференций, выс-

тавок, форумов, зрелищных, спортив-
ных, а также семейных, торжествен-
ных, памятных, поминок и других
мероприятий с массовым скоплением
людей, в том числе на дому;

2) деятельности развлекательных
учреждений (караоке, бильярдные,
компьютерные клубы, ночные и игро-
вые клубы, боулинг-центры, кальян-
ные(в том, числе при объектах общес-
твенного питания), детские игровые
площадки и аттракционы, в закрытых
помещениях, батуты и другие), букме-
керских контор и лото-клубов, в том
чис-ле розыгрыш лотерей;

3) деятельности детских дошколь-
ных учреждений, за исключением
дежурных групп;

4) деятельности банкетных залов;
5) работу столовой в организациях

образования начального, среднего и
основного среднего уровня, средних
учебных заведений;

6) объекты культуры (репетиция);
7) театры, кинотеатры, концертные

залы.
1.2. усилить ограничительные

карантинные меры в отношении
следующих объектов:
1) детских кабинетов коррекции,

детских и взрослых образовательных
центров при заполняемости группы не
более 15 человек, по предваритель-
ной записи с соблюдением требо-
ваний приложения 19 постановления
Главного Государственного санитар-
ного врача Республики Казахстан
№67 от 25 декабря 2020 года; 

2) салонов красоты, парикмахер-
ских, СПА-центров и объектов, ока-
зывающих косметологические услуги
по предварительной записи, в будние
и выходные дни согласно внутреннего
распорядка, при соблюдении не
менее 4м2 на 1-го посетителя и тре-
бований приложений 7 и 16 постанов-
ления Главного Государственного
санитарного врача Республики Казах-
стан № 67 от 25 декабря  2020 года;

3) супермаркеты с установлением
графика работы в будние и выходные
дни с 08.00 до 20.00 часов, с соблю-
дением требований приложения 5
постановления Главного Государс-
твенного санитарного врача Респу-
блики Казахстан №67 от 25 декабря
2020 года; 

4) организации в сфере оказания
услуг по проживанию населения (гос-
тиницы) при обеспечении заполняе-
мости не более 80%, с соблюдением
требований приложения 11 постанов-
ления Главного Государственного
санитарного врача Республики Казах-
стан №67 от 25 декабря 2020 года;

5) открытые рынки (продуктовые, не
продуктовые) в будние дни кроме
воскресенья, согласно внутреннего
распорядка, с соблюдением требо-
ваний приложения 5 постановления
Главного Государственного санитар-
ного врача Республики Казахстан
№67 от 25 декабря 2020 года;

6) медицинских центров, кабинетов,
стоматологии по предварительной
записи;

7) банков, ЦОН, отделения АО
«Казпочта» с ограничением по вре-
мени с 09.00.часов до 18.00.часов, с
соблюдением требований приложе-
ния 1 постановления Главного Госу-
дарственного санитарного врача Рес-
публики Казахстан №67 от 25 декабря

2020 года; 
8) дежурных групп дошкольных

учреждений при соблюдении комплек-
тации групп не более 15 человек с
соблюдением требований прило-
жения 14 постановления Главного
Государственного санитарного врача
Республики Казахстан №67 от 25
декабря 2020 года;

9) государственных органов (орга-
низаций, офисы), органов квази
государственного сектора, нацио-
нальных кампаний, иных организаций,
а также субъектов предпринима-
тельства с соблюдением требований
приложения 1 постановления Глав-
ного Государственного санитарного
врача Республики Казахстан № 67 от
25 декабря  2020 года (при этом 80%
сотрудников остаются на удаленном
режиме, 20% на очном режиме);
10) религиозных объектов без про-

ведения коллективных мероприятий,
с соблюдением требований прило-
жения 20 постановления Главного
Государственного санитарного врача
Республики Казахстан №67 от 25
декабря 2020 года;
11) объектов общественного пита-

ния (в помещении) с разрешением
работы с 09-00 до 20-00 часов при
заполняемости до 50%, но не более
30 мест,  с соблюдением требований
приложения 21 постановления Глав-
ного Государственного санитарного
врача Республики Казахстан №67 от
25 декабря 2020 года.
При этом строго запрещается про-

ведение коллективных, торжествен-
ных, семейных, памятных (банкетов,
свадеб, юбилеев, поминок) и других
массовых мероприятий.
12) непродуктовые магазины пло-

щадью до 2000 кв.м. с соблюдением
требований приложения 5 постанов-
ления Главного Государственного
санитарного врача Республики Казах-
стан №67 от 25 декабря 2020 года;
13) сауны в будние дни кроме суб-

боты, воскресенья, согласно внутрен-
него распорядка, с соблюдением
требований приложения 16 постанов-
ления Главного Государственного
санитарного врача Республики Казах-
стан №67 от 25 декабря 2020 года;
14) бассейны в будние дни кроме

субботы, воскресенья, согласно внут-
реннего распорядка, с соблюдением
требований приложения 16 постанов-
ления Главного Государственного
санитарного врача Республики Казах-
стан №67 от 25 декабря 2020 года;
15) крытые рынки (продуктовые и

непродуктовые) в будние дни кроме
субботы, воскресенья, согласно внут-
реннего распорядка, с соблюдением
требований приложения 5 постанов-
ления Главного Государственного
санитарного врача Республики
Казахстан №67 от 25 декабря 2020
года;
16) спорткомплексы, спортивно –

оздоровительные центры и фитнес –
центры в будние дни кроме субботы,
воскресенья, согласно внутреннего
распорядка, с соблюдением требо-
ваний приложения 8 постановления
Главного Государственного сани-
тарного врача Республики Казахстан
№67 от 25 декабря 2020 года;
17) торговые дома, торговые сети

в будние дни кроме субботы, вос-
кресенья, согласно внутреннего рас-
порядка, с соблюдением требований
приложения 5 постановления Глав-
ного Государственного санитарного

врача Республики Казахстан №67 от
25 декабря 2020 года.

 1.3. ограничительные мероприятия
на въезде в п.Уил:

 1) обеспечить организацию сани-
тарных постов с обязательной термо-
метрией и анкетированием всех лиц,
выезжающих и  въезжающих  в п.Уил;

2) изоляцию на 2 суток в каран-
тинном стационаре для проведения
лабораторного обследования на
COVID-19 всех лиц с признаками
COVID-19. Лица с признаками COVID-
19, не исключающими COVID-19,
минуя карантинный стационар, гос-
питализируются в провизорный ста-
ционар;

 3) после получения результатов
лабораторного обследования на
COVID-19 лица с положительным
результатом переводятся в инфек-
ционный стационар для лечения,
лица с отрицательным результатом
на COVID-19 – изолируются на дому
(домашний карантин) в течение 12
суток.  В случае отсутствия условий
для изоляции на дому рекомендуется
изоляция в помещениях, опреде-
лённых местными исполнительными
органами.

2. Акиму Уилского района, Уилскому
районному отделу образования:

 1) обучения в комбинированном
формате в общеобразовательных
школах для учащихся предшкольных
классов, с 1 по 5 классы вклю-чи-
тельно, в международных школах – с
1 по 7 классы включительно, с чис-
ленностью детей в классах не более
25 человек;

2) обучения в комбинированном
формате в течение 6 дней недели для
выпускных классов (9, 11 (12) классы):
70% предметов в штатном режиме,
30% – в дистанционном (не более 15
человек в классе, обучение по
принципу «1 класс – 1 кабинет», соб-
людение санитарно-дезинфекцион-
ного и масочного режимов).

3. Акиму Уилского района, главному
врачу Уилской районной больницы
обеспечить контроль температуры
тела посетителей на входе ПМСП,
всех лиц с подозрением на ОРВИ,
грипп и симптомами COVID-19 прини-
мать через «фильтр», в приемном
покое стационара провести рас-пре-
деление ежедневного потока пациен-
тов отдельно по хирурги-ческому и
терапевтическому профилю истрогое
соблюдение усиленного дезинфек-
ционного режима.

4.Постановление обязательно для
исполнения всеми физическими и
юридическими лицами, независимо от
форм собственности.

5. Признать утратившими силу
постановление Главного государс-
твенного санитарного врача Актю-
бинской области №ПГСВ-9 от 17
марта 2021 года «Об усилении мер по
предупреждению заболеваний коро-
навирусной инфекцией среди насе-
ления Уилского района».

6. Контроль за исполнением нас-
тоящего постановления возлагаю на
Главного Государственного сани-
тарного врача Уилского района
Кубаеву Г.А.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня подписания.

Главный
Государственный санитарный

врач Актюбинской области
 БЕРКИМБАЕВА Н.А.

Ойыл кентінің кіреберісіндегі шектеу іс-шаралары:
1)Ойыл кентіне баратын және келетін барлық адамдарға міндетті түрде термометрия және сауалнама жүргізе отырып,

санитариялық бекеттерді ұйымдастыруды қамтамасыз етсін;
2) COVID-19 белгілері бар барлық адамдарды COVID-19 -ға зертханалық тексеру жүргізу үшін карантиндік стационарда

2 тәулікке оқшаулауды қамтамасыз етеді. COVID-19 -ны жоққа шығармайтын COVID-19 белгілері бар адамдар карантиндік
стационарды айналып өтіп, провизорлық стационарға жатқызылады;

3) COVID-19 -ға зертханалық тексеру нәтижелерін алғаннан кейін оң нәтижесі бар адамдар емдеу үшін инфекциялық
стационарға ауыстырылады, COVID – 19-ға теріс нәтижесі бар адамдар 12 тәулік бойы үйде (үй карантині) оқшауланады.
Үйде оқшаулау үшін жағдайлар болмаған жағдайда жергілікті атқарушы органдар айқындаған үй-жайларда оқшаулау
ұсынылады.

Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний
коронавирусной инфекцией среди населения Уилского района

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения
Уилского района, а также в связи со сложившейся эпидемиологической обстановки на территории Уилского
района (согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по регионам Республики Казахстан в разрезе
районов областей на 22 марта 2021 года РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ
РК (№01-08/-00-234 от 26.03.2021 года) Уилский район находится в красной зоне), руководствуясь пунктами 3 и 4 статьи
104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», постановлении
Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года, №68 от 25 декабря
2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ»РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ БАС МЕМЛЕКЕТТІК САНИТАРИЯЛЫҚ ДӘРІГЕРІ ҚАУЛЫ
26.03. 2021 года №ПСГВ-11 г.Актобе

Ограничительные мероприятия на въезде в п.Уил:
1) обеспечить организацию санитарных постов с обязательной термометрией и анкетированием всех лиц, выезжающих

и  въезжающих  в п.Уил;
2) изоляцию на 2 суток в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 всех

лиц с признаками COVID-19. Лица с признаками COVID-19, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар,
госпитализируются в провизорный стационар;

3) после получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица с положительным результатом
переводятся в инфекционный стационар   для лечения, лица с отрицательным результатом на COVID-19 – изолируются
на дому (домашний карантин) в течение 12 суток.  В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется
изоляция в помещениях, определённых местными исполнительными органами.

ҚАУЛЫҒА ҚОСЫМША ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

Ел экономикасын еселеуге елеулі
үлес қосатын ауыл шаруашылығы
саласы екені белгілі. Мемлекет хал-
қының азығын дайындап, асырап
отырған да осы ауыл шаруашылығы.
Бейнеті мен зейнеті қатар жүретін
саланың дамуына барынша жағдай-
лар жасалып, түрлі жеңілдіктер
қарастырылып келеді.
Әрине, күрмеуі шешілмей келе

жатқан мәселелер де бар. Дегенмен,
жүйелі жоспарлар жасалып, ел игілігі
үшін атқарылған ауқымды істер де аз
емес. Мәселен, биыл мал шаруа-
шылығы өнімдерінің импортын алмас-
тыру және қайта өңдеу кәсіпорын-
дарының қуатын арттыруға байланыс-
ты ҚР Ауыл шаруашылығы министр-
лігі жергілікті атқарушы органдармен
бірлесіп, кәсіпорындар салу және
жаңғырту бойынша бірқатар инвес-
тициялық жобаларды іске асыру
жөнінде жоспар құрған.
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру
және қайта өңдеу департаментінің
директоры Еркебұлан Ахметов сала-
дағы іске қосылатын өндірістік кәсіп-
орындар туралы айтқан еді.

«Осы инвестициялық жоспар
бойынша, жылына 99,6 мың тонна сүт
өндіре алатын 41 тауарлы сүт
фермасы, өндірістік қуаты жылына
41,3 мың тонна болатын етті бағыт-
тағы 9 құс фабрикасы, жылына 172
млн дана тағамдық жұмыртқа шыға-

ратын 4 құс фабрикасы, жылына 125
мың тоннадан астам құрама жем
шығаратын 5 кәсіпорын, 97,7 мың
тонна сүтті өңдейтін кәсіпорындар,
жылына 45 мың тонна ет өнімдерін
өндіре алатын 3 ет комбинаты толық
қуатында іске қосылады».

2020 жылы 16,8 мың бас ірі қарасы
бар және жылына 102,6 мың тонна сүт
өндіретін өнеркәсіптік және отбасылық
тауарлы сүт фермасын құрып, жаң-
ғырту бойынша 49 инвестициялық
жоба іске асырылған. Оның ішінде
13,6 мың бас сиыры бар және қуаты
жылына 92,4 мың тоннаға дейін сүт
өндіретін 19 өнеркәсіптік тауарлы сүт
фермасы бар.

«Сүтті малдың өнімділігін арттыру
үшін 2020 жылы 21 703 бас ірі қара
мал импортталды, оның 8 367 басы
сүтті және етті бағыттағы ірі қара мал
(2322 бас голштино фриз, 929 бас
голштин, 250 бас джерсей, 30 бас
айршир, 192 бас қызыл-ақ, 4644 бас
симментал тұқымы). Биыл жалпы
өндіріс қуаты 99,6 мың тонна сүт
болатын тауарлы сүт фермаларын
құру және жаңғырту бойынша 41 жоба
іске асырылады», - деді департамент
директоры.
Еркебұлан Ахметовтың айтуынша,

жыл сайын республикаға сырттан 12,9
млрд теңгенің 101 млн дана тәуліктік

балапандары мен асыл тұқымды
жұмыртқалары әкелінеді екен. Деген-
мен, өзіміздің репродукторларды
дамыту жобасы да қолға алынған.

«Асыл тұқымды өнімнің көбі Ресей-
ден, Еуропалық одақ елдерінен және
АҚШ-тан импортталады. Еліміздегі
құс фабрикалары құстың аталығы мен
аналығын өсірумен және оларды
будандастырумен айналысады. Қазір-
гі уақытта республикадағы 8 репро-
дуктор асыл тұқымды құс өсірумен
айналысады. Отандық өндіріс есебі-
нен жұмыртқа бағыты бойынша ішкі
нарықтың 25%-на дейін және бройлер
бағыты бойынша 40%-ға дейін
қамтамасыз етіледі. Тәуліктік бала-
пандардың ішкі өндірісін ынталандыру
үшін бюджеттен жыл сайын 1 млрд
теңге бөлінеді. 2019 жылы Алматы
облысындағы «Алель Агро» ЖШС
базасында ет бағытындағы асыл
тұқымды репродуктор пайдалануға
берілді.
Оның өндірістік қуаты компаниялар

тобына кіретін барлық бройлер құс
фабрикаларының қажеттілігін қамта-
масыз етуге жетеді. Сондай-ақ,
Ақмола облысында қуаты 33 мил-
лионға жететін «Макинск құс фаб-
рикасы» ЖШС бройлер бағытында
репродуктор салу жобасының құры-
лысы жүріп жатыр. Бұл кешенді іске

қосу ішкі нарықтың қажеттілігін 40%-
дан 50%-ға дейін қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді. Құс шаруашылығы
өнімдерін, оның ішінде асыл тұқымды
өнімдерді өндіру «Қарапайым заттар
экономикасы» бағдарламасы аясында
қаржыландырудың басым бағытта-
рының тізіміне енгізілген. Қазіргі
уақытта осы бағыттарды қаржылан-
дыру екінші деңгейдегі банктер
арқылы да жүзеге асырылады», -
дейді Е.Ахметов.
Биыл асыл тұқымды мал шаруа-

шылығын дамытуға, мал шаруашы-
лығының өнімділігін және өнім сапа-
сын жақсартуды субсидиялауға бюд-
жеттен 89,5 млрд. теңге бөлінген. Бұл
– шаруаларға үлкен көмек болары
сөзсіз.

«Асыл тұқымды мал басының
санын көбейтуді, мал шаруашылығы
өнімдерін өндіру көлемін ұлғайтуды,
оның сапасы мен бәсекеге қабілет-
тілігін арттыруды ынталандыру мақ-
сатында мемлекет фермерлерді жер-
гілікті бюджеттен екі бағыт бойынша
тікелей субсидиялау арқылы қолдау
шараларын жүзеге асырады.
Асыл тұқымды мал шаруашылығын

дамытуды субсидиялау мынадай
бағыттарда жүзеге асырылады:

- отандық тауар өндірушілер отан-
дық және шетелдік шаруашылықтар-

дан сатып алған асыл тұқымды ірі
қара малдың, қойлардың, айғырлар-
дың, түйелердің асыл тұқымды төл-
дерін және құстардың тәуліктік бала-
пандарының құнын (50%-ға дейін)
арзандату;

- сиыр, қой, марал (бұғы) аналық
басына, сондай-ақ бал арасына
селекциялық және асылдандыру
жұмыстарын жүргізу шығындарын
азайтуға;

- жеке және заңды тұлғалардың
тауарлық және қоғамдық табынның/
отардың өсіміне пайдаланылатын етті
және етті-сүтті бағыттағы асыл
тұқымды бұқаларын немесе қошқар-
ларын күтіп-бағуға жұмсалған шығын-
дарын азайтуға;

- сүтті және етті бағыттағы асыл
тұқымды бұқа сатып алынғанда оның
құнын арзандатуға;

- эмбриондарды телу жөніндегі
көрсетілетін қызметтерді субсидия-
лауға;

- асыл тұқымды және дистри-
бьютерлік орталықтардың шаруа
(фермер) қожалықтарындағы және
ауыл шаруашылығы коперативтерін-
дегі ірі қараны немесе қойды қолдан
ұрықтандыру қызметін субсидиялау.
Ауыл шаруашылығы өнімдерін

өндіруді субсидиялау мынадай бағыт-
тарда жүзеге асырылады:

- бордақылау алаңына өткізілген
немесе ет өңдеуші кәсіпорындарға
өткізілген еркек тайыншалардың/
қошқарлардың құнын арзандату;

- сүт өндіру (сиыр, жылқы, түйе
сүті), құс еті (бройлер құс еті, күрке-
тауық, суда жүзетін құс еті), тағамдық
жұмыртқа (тауық жұмыртқасы) өндіру
құнын арзандату;

- мал азығына кеткен шығындардың
құнын арзандату.

Cубсидия асыл тұқымды мал ша-
руашылығын дамытуды, мал шаруа-
шылығының өнімділігн және өнім
сапасын арттыруды субсидиялау
қағидаларында көрсетілген субсидия
алуға үміткер тауар өндірушілерге
қойылатын барлық талаптар мен
өлшемшарттарға сай келген жағдайда
төленеді.
Бұдан бөлек, мал шаруашылы-

ғымен айналысу үшін мал, қажетті
ауыл шаруашылығы техникаларын,
машиналар мен жабдықтарды сатып
алу, мал өсіруге арналған нысандар
салу, жайылымдарды суландыру
инфрақұрылымын жүргізу және ша-
руаларды сумен қамтамасыз ету
(құдықтар, ұңғымалар) бойынша
инвестициялық салымдар жасалғанда
шыққан шығындардың бір бөлігін өтеу
үшін инвестициялық субсидия
беріледі», - деді департамент дирек-
торы Еркебұлан Ахметов.

Әлімхан ҚАНАТҰЛЫ.

БИЫЛ АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ДАМЫТУҒА 89,5 МЛРД ТЕҢГЕ СУБСИДИЯ БӨЛІНДІ
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«ЗДРАВСТВУЙ
ДОРОГОЙ КУАНЫШ!

11 июня 57 года.
Только что закончил писать

отзыв на Вашу докторскую диссер-
тацию, объем который 5 страниц.
Надеюсь, что Вы будете доволь-

ны. Копия отзыва отправлена в спец.
часть Челябинского мед. институ-
та для вручения лично Вам, а сама
диссертация с отзывом отправлена
в Москву в институт Гамалея.
Заодно посылаю тебе копию моего

письма на имя проф. РОГОЗИНА.
Могу написать такие же письмо

проф. А.Т.Кравченко (под Москвой),
И.Н.Майскому (г.Москва), А.Я.Алым-
ову (г.Москва), А.Б.Алексаньяну
(г.Ереван), Г.Н.Рудневу (г.Москва),
И.Г.Галузо (г.Алма-Ата) и др.
Сообщите мне от кого из них

хотелось бы тебе получить отзыв»

«ЗДРАВСТВУЙ
ДОРОГОЙ КУАНЫШ!

Будучи в Москве говорил с Вашим
отрицательным оппонентом Кула-
гиным, обещавшим до отъезда на
Дальний Восток написать отзыв, а
Бароян в это время болел, но обещал
в ближайщее время закончить
чтение и оформл. отзыва. Раньше
всех повидимому, закончит Крап-
товская.
Все жалуются на то, что работу

нельзя брать домой и слишком объе-
мистия она. Они интересовались о
том, был ли автор в этих странах
или пишет по данным литератур, а
я подтвердил, что был не один раз,
о чем, к сожалению, не положено
писать.
Проф. П.А.Петрищева, как и всег-

да беспокойна и делает всяческие
попытки ускорить день защиты.
Прошу поставить меня в извест-

ность о дне защиты, чтобы я смог
иметь деловую переписку с неко-
торыми членами Ученого совета,
состав которого хорошо было бы
если бы ты мне сообщил через
Полину Альбертовну или сам.
Не исключена возможность, что я

вначале августа с.г. поеду в Сток-
гольм на Всемирный съезд микро-
биологов. От поездки в Брюссель
отказался в связи со срочной рабо-
той по линии института и Ака-
демии.

5 мая 58 г. Алма-Ата».

«ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ
ИШАНБАЙ КАРАКУЛОВИЧ!

На днях подаю заявление об увол-
нение меня из Советской Армии в
запас ВС. Решил переехать в Алма-
Ату. Если была бы представлена
руководящая работа, квартирный
вопрос был бы решен быстро и поло-
жительно.
Но из-за квартиры откладывать

переезд в Алма-Ату считаю не
целесообразным. Согласно сущес-
твующему положению, я имею право
переезжать в любой город страны,
ибо отслужил уже 25 лет и быть
полезным там, где требуют
интересы Родины.
Сейчас мне советует остаться в

Челябинске или переехать на побе-
режье Черного моря или на Украину
или на Кубань. Но я твердо решил
переезжать в Алма-Ату. Я буду
работать там, где Вы считаете
целесообразным.
По поводу моей диссертации, я

получил письмо от профессора
Петрищевой. Она не рекомендует
защищаться в Москве, а Тимаков
писал мне, что готов представить
возможность на повторную защиту
в АМН СССР. Письмо Петрищевой
направлено Вам для сведения.
Чувствую себя не важно.

14.6.59. Челябинск».

«ДОРОГОЙ КУАНЫШ!
…По поводу твоей диссертации.

Как можно быстрее пришлите мне
на отзыв, желаемый проект кот.
можешь заодно прислать мне с
материалом. Я до 15 июня с.г. а
может быть до конца июня буду в
Алма-Аты, после чего с семьей поеду
в отпуск, хочу на Кавказ.
Работу следов. бы показать проф.

Жукову-Вережникову, Майскому И.Н.,
Рогозину И.И., Алимову А.Я., с
которым я лично знаком и которых
я могу просить. Федорова я знаю
лишь по литературе.
Давайте приму посильное участие

в ускорении рассмотрения работы и

используй меня по своему усмот-
рению. Такую работу затягивать не
выгодно ни государству, ни автору».

«ДОРОГОЙ ИШАНБАЙ!
Прибыл из Сочи 15 августа.

Отпуск провел хорошо. 19 августа
освобожден от  занимаемой долж-
ности в связи с уходом в запас ВС.
Однако приказ Министерства Обо-
роны об увольнении меня из Армии
нет. В данное время жду приказа,
когда он будет не знаю.
К твоему приезду в Москву (28

августа) хочу встретиться с Вами
в Москве, не знаю удастся это или
нет. Все зависит от военного
округа. Могут не отпустить, но
хочу приехать на встречу. Сами
понимаете, другого удобного случая
не будет.
Мне следовало решать вопрос и

выезда в Алма-Ату. Жалко бросать
хорошую квартиру. Оставаться в
Челябинске не согласился».

«ДОРОГОЙ ИШАНБАЙ!
Ваше письмо получил сегодня и

был расстроен сообщением о вашей
болезни. Камень почек это серьезное
заболевание, необходимо лечить
основательно до полного выздо-
ровления. Мне кажется эту болезнь
запускать не следует и по линииКаз.
Правительства нам необходимо
достать Вам путевку в Карловы
Вары. Чем скорее это будет сделано
тем лучше. 27 августа Вам в адрес
санатория направил письмо, в нем
подробно изложил свои соображения,
расчеты, планы и новости. Поэтому
в этом письме не пишу, ибо будет
сплошное повторение. Если мое
письмо от 27 августа не получил, то
прошу затребовать его от
санатория.
Яне знаю с какого по какое число

просить выезд в Москву, ибо пись-
менное разрешение надо получить из
Свердловска (хорошо будет, если Вы
сообщите когда мне просить
разрешение в Москву).

28.8.59».

«ДОРОГОЙ ИШЕКЕ!
Меня интересует два вопроса, они

Вам известны.
Диссертацию мне кажется сле-

дует повторить в Алма-Ате, на это
Тимаков дал согласие и рекомендует
ВАК.
Для успешной защиты на мой

взгляд следовало бы получить отзы-
вы еще от2-ух видных профессоров
(Рогозин и др. по Вашему усмот-
рению).
Возбуждено ходатайствую перед

Министерством Обороны о направ-
лении меня в страну на 3 меся-
ца.Если мне устроиться на более
важной работе, конечно, я был бы
очень полезен для Вас как научно-
педагогический деятель, с точки
зрения помощи и поддержки. Как
говорится «мой дом ваш дом»и в
Республике по части улучшения
работы органов здравоохранения.
Несмотря на служебную выгод-
ность, в Челябинске оставаться не
буду. Высокий пост в Челябинске
меня не устраивает,  хочу выехать
на Родину, Мы с тобой можем совер-
шить поездку по родным местам».

«ДОРОГОЙ ИШАНБАЙ!
…Моя диссертация завершена и в

начале июня 1956 года, была сдана в
ИЭМ АМН СССР для апробации. План
диссертации одобрен В.М.Ждано-
вым. По его же рекомендации науч-
ным руководителем была Петри-
щева. До сих пор диссертация не
апроби-рована. Для ознакомления с
причиной задержки направляю тебе
личное письмо Петрищевой, адресо-
ванное мне.
Кому еще следовало бы направить

диссертацию для отзыва. Сейчас
диссертация находится в стадии
апробации и после чего будет
направлена в АМН для защиты. Мне
требуется объективный отзыв.

К.Макиров, 7 мая 57 г.».

Осыған қоса , П .А .Петрище-
ваның сол жылғы 30 сәуірде
Қ.Мәкіровке жолдаған  хаты:

«Много уважаемый Николай
Андреевич!

(Қ.Мәкіровті айтып отыр – С.Б.).
Я долго время находился в Ленин-

граде в связи с паразитологическим
съездом. Во время моего отсут-

ствия Иван Иванович Шатров
отказался от Вашей диссертации и
ее направили на отзыв в Саратов-
ский микробиологический институт.
Никто не берется компетентно
оценить главные разделы диссер-
тации – чуму и холеру. Почти
полгода диссертация была в отделе
эпидемиологии нашего  института
у Болдырова, затем несколько
месяцев ее держал Шатров. Шатров
нашел в ней какие-то погрешности,

но не решился о них высказаться,
считая себя не вполне компотен-
тным в вопросах особо опасных
инфекций ...

... Прошу Вас установить прямую
связь с Федотовым. Я его не знаю.
Говорят, что он солидный и прин-
ципиальный специалист.
Я еду в командировку на Дальный

Восток, вернусь в августе.
Владивосток. Институт микро-

биологии. Экспедиция минздрава
РСФСР. Петрищева.”.
Енді, құнды оқулықтың жария-

лануына орай:
«Дядя Ишанбай, Марзия апай,

здравствуите!
Получил письмо от Нургуль

Таурбаевой. Нургуль пишет, что она
была в издательстве «Қазақстан» у
редактора Алигерова и тотей
сказал в категорической форме, что
учебник издан не будет.
1. Есть отрицательные отзывы

от профессора Олейника И.И.
(зав.каф. микробиологии Московс-
кого стоматологического инсти-
тута) и проф. Пяткина К.Д. (зав.
каф. микробиологии Симферополь-
ского мед. института).

2.Даулетбекова – против, а все
дело с изданием проходит через ее
руки.
Поэтому дядя Ишанбай надо

срочно найти у Алика эти отзывы и
оценит их по содержанию. Кроме
того, интересно знать какой вес они
имеют сегодня в ученом мире,
достаточно ли они авторитны или
нет. Надо также узнать кто из
ученых в области микробиологии
сейчас найболее авторитетен и нет
ли у него положительных отзывов.
Дядя Ишанбай, подключите также

к делам с учебником Нургуль.
Позвоните Алику пусть он даст
возможность Нургуль покопаться в
деловой переписке отца и выбрать
полезные документы. Ей и Алику
надо посмотреть все отзывы,
письмо из Москвы из Госкомиздата
и показать все это Вам. Затем
отрицательные отзывы, если они
относятся к вирусологии, надо
выслать мне и я поеду с ними к
академику В.Жданову.Если имеются
отрицательные отзывы по микро-
биологии, то их надо решить сним.
Надо обратиться для доработки
учебника в этой части.

25. 11. 86.Макиров Ә.Қ».

«ЗДР. ДЯДЯ ИШАНБАЙ
И МАРЗИЯАПАЙ!

Я с учебником, который находится
у меня, пока ни у кого в Москве не
был. Академик Жданов в коман-
дировке, а др. не знаю.
Надо уточнить. Отец говорил,

что все по отзывам доработано и
получено добро на выпуск учебника.
Так ли это? Доработка в каком
плане?
Я в ноябре возможно снова приеду

на 3-4 дня в Алма-Ату. Надо заказать
отцу памятник и повлиять на изда-
тельство в отношении учебника.

21.10.86.».

Қуаныш аға Бас Штабта
белгілі тұлғалармен шектеулі,
бірақ маңызды байланыста
болды. Сондай тұлғалардың бірі
И.И.Ильичевтің Қуаныш ағаға
жолдаған құттықтауын да осы
хаттарға қостым.

«ПОДПОЛКОВНИКУ МАКИРОВУ
КУАНЫШУ АМАНБАЕВИЧУ!

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 августа 1944 года
за образцовое выполнение особых
заданий Верховного Командования
Красной Армии в период Отечес-
твенной войны Вы награждены орде-
ном Отечественной войны 1 степени.
Поздравляю Вас о высокой

наградой правительства и желаю
успех в Вашей дальнейшей работе.
Генерал-лейтенант Ильичев. 25

август 1944 год.».
Бұл сырттай құттықтау емес,

пікірлес, жақын адамының сыр бөлісуі
еді. Иван Иванович Ильичев Қорғаныс
министрінің орынбасары, сыртқы
барлау қызметіне жауап беретін
бірінші лауазымды тұлға болатын. Ол
соғыстан кейін Австриядағы Бас
комиссар қызметін атқарды.

Құрметпен,
Сырым БАҚТЫГЕРЕЙҰЛЫ,

Нұр-Сұлтан қаласы,
наурыз 2021 жыл.

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ 2021 ЖЫЛДЫҢ II - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның
атауы

Азаматтарды қабылда-
уды жүргізген адамның

Т.А.Ж. лауазымы

Азаматтарды
қабылдау күні мен

уақыты

Мемлекеттік органның орналасқан
жері

Байланыс
телефоны

Ойыл ауданы
әкімінің
аппараты

Қазыбаев Асқар
Қайырғалиұлы,
аудан әкімі

Сәуір айының - 9 күні
уақыты:сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін

Ойыл ауылы Жолмырзаев көшесі
№16 «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалының ғимараты

2-12-23Сәуір  айының - 15 күні
 уақыты:сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін

Ойыл ауылы
 Құрманғазин көшесі №43

Ойыл ауданы әкімдігінің ғимараты

Сәуір  айының –22 күні
уақыты:сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін

Ойыл  ауылы,  Көкжар көшесі №69
Ойыл ауылдық округі әкімдігінің

ғимараты
Мамыр  айының -  14 күні
уақыты:сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін

Ойыл  ауылы,  Жолмырзаев көшесі
№16«Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалының ғимараты

Мамыр айының –20күні
уақыты:сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін

Ойыл  ауылы
 Құрманғазин көшесі №43

Ойыл ауданы әкімдігінің ғимараты

Мамыр айының – 27күні
уақыты:сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін

Ойыл  ауылы,  Көкжар көшесі №69
Ойыл ауылдық округі әкімдігінің

ғимараты

Мемлекеттік
органның
атауы

Азаматтарды қабылдау-
ды жүргізген адамның

Т.А.Ж. лауазымы

Азаматтарды
қабылдау күні мен уақыты

Мемлекеттік
органның орналас-

қан жері

Байланыс
телефоны

2021 ЖЫЛДЫҢ II - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН АУДАН ӘКІМІ ОРЫНБАСАРЛАРЫНЫҢ
ЖӘНЕ АУДАН ӘКІМІ АППАРАТЫ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Ойыл  ауылы
Құрманғазин көшесі

№43
Ойыл ауданы

әкімдігінің ғимараты

2-12-23

Айдарбаев Мұратбай
Болатұлы,

аудан әкімінің
орынбасары.

Тлепов Ербол
Мырзабайұлы,

аудан әкімі аппаратының
басшысы

Ойыл ауданы
әкімінің
аппараты

Маусым  айының – 11күні
уақыты:сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін

Ойыл  ауылы,  Жолмырзаев көшесі
№16«Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалының ғимараты

Маусым  айының – 17күні
уақыты:сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін

Ойыл  ауылы
 Құрманғазин көшесі №43

Ойыл ауданы әкімдігінің ғимараты

Сәуір– 7, 14, 21 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

Мамыр – 5, 12, 19, 26 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

Маусым – 2, 9, 16, 23 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

Сәуір – 2, 9, 16, 23 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

Мамыр – 14, 21, 28 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

Маусым – 4, 11, 18, 25 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

2-12-19

2-12-23

2-12-19

2-12-23

2-12-23

2-12-19

2-12-23

Маусым  айының – 24
күні уақыты:сағ.- 10:00
ден -12:30 ға дейін

Ойыл  ауылы,  Көкжар көшесі №69
Ойыл ауылдық округі әкімдігінің

ғимараты

2-12-23

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Саралжын ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы

фактілер анықталған  жағдайда төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны 74-145, сонымен
қатар ғимаратта ұсыныс-пікір салу үшін жәшік орнатылған.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер

анықталған жағдайда төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны 37 – 5 – 34  нөмірінде
орнатылған. Сонымен қатар ғимаратта ұсыныс – пікір салу үшін жәшік орнатылған.

2021 ЖЫЛДЫҢ ІI ТОҚСАНЫНА Ш. БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АЗАМАТТАРДЫ  ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ.

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Шығанақ Берсиев
атындағы ауылдық

округі әкімінің
аппараты» ММ

Избасов Адилбек
Жансерикович
Округ әкімі

8,15,22,29 сәуір
6,14,21,28  мамыр
3,10,17,24 маусым
Уақыты: сағ.-10:00 ден – 12:30 ға
дейін

Қаратал ауылы,
Сүлеймен әулие
көшесі №12

73-2-62
bersiev_79
@mail.ru

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Саралжын ауылдық
округі әкімінің
аппараты» ММ

Абат  Мубараков
Округ әкімі

Сәуір 1,8,15,22,29
Мамыр 6,13,20,27
Маусым 3,10,17,24
Уақыты сағ.: 10:00 ден -12.30 ға дейін

Ботакөз көшесі –
2 № 12

74 – 145

САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2021 ЖЫЛДЫҢ
II ТОҚСАНЫНА АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Қуаныш ағаның өмірбаяны әлі толық жазылған жоқ.
Ол бүгінгі ұрпаққа үлкен сын. Аудандық музей бастаған
игі бастама жалғасын табады ғой деп ойлаймын.
Әсіресе, ондағы естеліктерді жариялау осының бір
көрінісі болар еді. Осы ретте, газеттің шекті көлеміне
байланысты, алдыңғы мақалада қысқарып кеткен
эпистолярлық дүниелерді (ол республикалық музейде,
И.Қарақұловтың жеке қорында сақтаулы –  С.Б.),
И .Қарақұлов пен Қ .Мәкіровтің өзара жазысқан
хаттарды ұсынып отырмын!

«ХАТТАР, ХАТТАР, ХАТТАР ...

БІРІНШІ СЫНЫП ОҚУШЫ-ЛА-
РЫНЫҢ ҚҰЖАТЫН ҚАБЫЛДАУ 1
СӘУІРДЕ БАСТАЛЫП, 1 ТАМЫЗҒА
ДЕЙІН ЖАЛҒАСАДЫ. БҰЛ ТУРА-
ЛЫ ОРТАЛЫҚ КОММУНИКЦИЯ-
ЛАР ҚЫЗМЕТІНДЕ ӨТКЕН IV
ТОҚСАНДАҒЫ ОҚУ ФОРМАТЫ
ТУРАЛЫ БРИФИНГІДЕ АЙТЫЛ-
ДЫ. «1 СӘУІРДЕН БАСТАП БАР-
ЛЫҚ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МЕКТЕПТЕ
КЕЛЕСІ ОҚУ ЖЫЛЫНА 1-СЫНЫП-
ҚА ҚАБЫЛДАУ ҮРДІСІ БАСТА-
ЛАДЫ. БАЛАСЫН БІРІНШІ СЫ-
НЫПҚА БЕРУДІ ЖОСПАРЛАҒАН
АТА-АНАЛАР ҚҰЖАТТАРЫН
ӨТКІЗЕ БЕРУІНЕ БОЛАДЫ.
Бірінші сыныпқа қабылдау элек-

тронды форматта жүргізіледі. 1-
сыныпқа алты жасар және биыл 6-
ға толатын балаларды қабыл-
дайды. 2021-2022 оқу жылы 1-
сыныпқа 340 мыңнан аса бала
қабылдау жоспарланып отыр», -
дейді ҚР Білім және ғылым вице-
министрі Шолпан Каринова. Оның
айтуынша, бірінші сынып оқушы-
ларының құжаттарын қабылдау 1
сәуірде басталып, 1 тамызға дейін
жалғасады. Құжаттарды egov.kz
арқылы беруге болады. «Қажетті
құжаттар: ата-ана өтініші (неме-
се оларды алмастыратын тұлға-
лар), баланың туу туралы куәлі-
гінің көшірмесі, «Бала денсаулығы
паспорты» және 3х4 көлеміндегі 2
фото», - дейді ол.

Оқушыларды 40 минут бойы маска
тағып отыруға мәжбүрлеу – қиын. Бұл
туралы Орталық коммуникциялар
қызметінде өткен IV тоқсандағы оқу
форматы туралы брифингіде айтыл-
ды.

«Еліміздің бас санитар дәрігерінің
25 наурызда қабылдаған қаулысы
«жасыл» және «сары» аймақтағы
мектептерге ғана қатысты. Осыған
байланысты «Сыныпта маска тақпай
отыруға болады» деген шешімнің
«қызыл» аймақта орналасқан мектеп-
терге қатысы жоқ», - дейді ҚР ДСМ
Санитариялық-эпидемиологиялық

бақылау комитетінің тамақтану, білім
және тәрбиелеу объектілерін санита-
риялық-гигиеналық бақылау және
қадағалау басқармасының басшысы
Марал Рахымжанова. Оның айтуын-
ша, оқушыларды 40 минут бойы маска
тағып отыруға мәжбүрлеу – қиын.
«Тамақтанатын жерде маска шешіп
отыруға болатыны сияқты, сабақ оқып
отырған кезде де маска шешіп оты-
руға болады. Біріншіден, әр сабақ әрі
кетсе 40 минутқа созылады және әр
пәннен кейін үзіліс болып отырады»,
- дейді ол.

inform.kz.

СЫНЫПТА ОҚУШЫЛАРҒА
МАСКА ТАҚПАЙ ОТЫРУҒА РҰҚСАТ ЕТІЛЕДІ
Бірақ, «Қызыл аймақтағы» мектептерге қатысы жоқ

1 СӘУІРДЕН БАСТАП
БІРІНШІ СЫНЫПҚА ҚАБЫЛДАУ

ЭЛЕКТРОНДЫ ФОРМАТТА ЖҮРГІЗІЛЕДІ



ҚұттықтауҚұттықтау

4 30 наурыз 2021 жыл

«Алыс жол атты сынайды, ауыр жол ерді сынайды»,
- деп дана халқымыз бекерге айтпаған. Өйткені, ойыл-
дықтар да оның куәсі болды. Қалаға қатынайтын жол-
дың қиындығы мен ауыртпалығы халықтың жадынан
шыға қойған жоқ. Қомақты қаржыны қажет ететін
жобаның жүзеге асуы біз үшін арман ғана болатын.
Сондықтан да ауданымыз үшін Тәуелсіздік жылдарының
тарту еткен ең үлкен сыйы Ойыл-Қобда тас жолының
төселгені еді. Сол кездерде өңір басшысы болып тұрған
Елеусін Сағындықов Ойылдың қалаға қатынайтын
жолына баса көңіл аударып, ойылдықтарға үлкен

қуаныш сыйлаған-ды. Елі сүйген ерге айналған Елеусіндей ағамыздың үлкен
іске түрткі болуы ол Ойылдың жолын бала күнінен білетін еді. Халықтың көктем-
күз мезгілдерінде балшықтан титықтап, қыста қармен арпалысып жан-кешті
тірлік кешіп жатқанын ойынан шығармады. Нәтижесінде 2005 жылы басталған
тас жол 2008 жылы халық игілігіне тарту етілді.

ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРТУЫ

Қазақта ауыз толтырып айтатын,
еңбектерін паш етіп жазатын Ұлы
тұлғалар, ұлт мақтаныштары өте көп.
Солардың бірі әрі бірегейі, өзімнің
жерлесім, атын бүкіл дүниежүзі аңыз
ретінде білетін, еңбек ері, «ақ
тарының атасына» айналған – Шыға-
нақ Берсиев. Шығанақ Берсиев еңбегі
– Әлемдік рекорд жаңартқан, Әлем
халқы басын иген, сол кездері әлі
ешкім біле бермейтін Қазақ елін, оның
ішінде, кезінде Асан қайғы бабамыз
жырлап кеткен Ойыл өңірін – алпауыт
Кеңес Одағына, одан әрі дүниежүзіне
танытқан ерен еңбек. Биыл ұлт
ардақтысының туғанына – 140 жыл.
Соғыста кеудесімен оқ тосқан – бұл

батылдық, әрі батырлық. Ал, сол оқ
тосқандар үшін бар маңдай терін
төгіп, олар ашықпасын, талмасын деп,
сырттай қажырлы еңбек етіп, сол
еңбегінің жемісін көру – бұл қаһар-
мандық. Атамыз соғыс кезінде тары
арқылы төрт рет рекорд жаңартты.
Ғалымдардың өзі ондай істі әлі істеп
көрмеген еді. Осы барша халықты
аузына қаратқан еңбегі үшін, ешкімнің
қолынан келмес іс үшін, ұлт мақтаны-
шына жоғарыдан хаттар мен ықылас-
тар, наградтар жіберіліп отырды.
Шығанақ атамыздың бұл ісі – тек
рекорд үшін емес, алғыс хат не
болмаса награда үшін емес, бәрі-бәрі
ел болашағы, халық амандығы, қан
майданда соғысып жүрген, кеудесімен
оқ тосқан халық батырларының
тоқшылығы үшін еді, әрине. Ұлт
мақтанышының ерен еңбегі бос
қалмай – газет-журналдарда тілші-

лердің небір жалынды сөздерімен
шығарылып, бар елді таңқалдырып
жатты. Оның ішінде Ғ.Мұстафиннің
«Социалистік Қазақстан» газетінде
жарияланған очеркі, сонау Мәскеуден
шығарылатын «Новый мир» журналы-
ның тілшісі Фиштің «Человек сделав-
ший невозможное» атты очеркі –
Ш.Берсиевтің еңбегін әлем жұртшы-
лығына есіттіріп жатты. Кейін неміс
халқының атақты ақыны Б.Берхт
«Шығанақ» атты поэма жазды.
Осының бәрі біз үшін, біздің ел үшін –
үлкен  мақтаныш. Осындай алып
тұлғаның өлшеусіз еңбегі бағалан-
бағанда, кімдікі бағалансын?!
Біз, өскелең ұрпақ Шығанақтай

атамызбен, оның өлшеусіз еңбегімен
мақтанып қана қоймай, оны еш уақыт-
та ұмытпауымыз керек. Ол біздің елді
Әлемге танытты, Қазақ атты елдің
қандай еңбекшіл, қандай патриот
екенін бүкіл дүниежүзіне паш етті.
Өзіміздің сүйікті қала Ақтөбеде, киелі
мекен Ойылда ардақты атамыз
Ш.Берсиев атымен, біздің жүрегімізде
мәңгі қалсын деп көшелер, ескерт-
кіштер, мұражайлар мен колледж
аттары берілді. Осындай ардақты әрі
атақты тұлғаны біздің ұмытуымыз –
күнә шығар!

АДИНА ТИМУРОВА, Әл-Фараби
атындағы Қазақ Ұлттық

университетінің филология
факультетінің 1 курс студенті,
Ф.ҚОЗЫБАҚОВА, Әл-Фараби

атындағы Қазақ Ұлттық
университетінің тарих

кафедрасының доценті.

БІЗДІ ӘЛЕМГЕ ТАНЫТҚАН
ҰЛТ МАҚТАНЫШЫНЫҢ ТУҒАНЫНА – 140 ЖЫЛ

Ердің атын еңбек шығарады.
(халық мақалы)

Шамиль ағамен ағалы-інілі сыйлас-
тықта болдым. Қайтып оралмайтын
зымыраған уақыт. Міне оның өмірден
озғанына да жыл толыпты. Асыл аға
жайлы айтарым көп. Ал бұл мақалам-
дағы негізгі дереккөз: өзінің маған
сыйға тартқан «Өмір белестері» атты
кітабы. Арасында өз пайымдауларым-
ды да қосып отырамын.
Баба өсіп өнген жер,
Аруағын көмген жер.
Күдеріқожа Көшекұлы
Әкесі Нұрымгерей Орынбасаров

Орынбордағы гимназияны, Қостанай-
дағы пединститутты бітірген орыс тілі
мен әдебиетінің маманы. Ұстаз. Әкесі
Орынбасар революциядан бұрын
болыс болған. Сол уақытта бұндай
отбасы «қырағылардың» назарында
болатын заман. Шамиль аға 1936
жылы 26 ақпанда Атырау облысының
Қызылқоға ауданындағы, Қамысты-
көл ауылында дүниеге келген. Оның
есімін әкесі мен нағашысы Теңел ағай
шешен ұлтының батыры сияқты
Шамиль болсын деп ырымдап қойған.
1937-1938 репрессия Нұрымгерей-

дің де отбасын айналып өтпейтінін
сезген болар, Сара апайдың 3 жасын-
да, Шамиль ағаның 1 жасында Ақтөбе
облысы, Ойыл ауданына қарасты
Сапақкөл – Сарбие ұжымшарына
көшіп келеді. Ұстаздық қызметін
жалғастырады. 1942 жылы өзі сұра-
нып соғысқа аттанады. Қиындыққа
толы Шамиль ағаның балалық шағы
Сарбие ауылында өткендіктен, оны
сағынышпен жиі еске алатын.

- Сенен мені айырмасын дүние,
Перзентіңнің тоқтағанша жүрегі.
Неге екенін, неге екенін білмеймін,
Ауыл ылғи түсіме еніп жүреді –

дегендей ауыл бейнесі көз алдыма
елестейді. Сағынышымды оятады деп
тебіреніпті Шамиль аға.
Ақыл таппай дағдарып,
Жанашыр таппай сандалып.
Барарын қайда біле алмай,
Жүрген бір күнде сан ғарып.
Мыржақып Дулатов
Шамиль аға орта мектепті бітір-

геннен кейін, арада 18 жыл хабарсыз
кеткен. Қазалыдағы нағашылары
Оңғар, Тәкіш Дүзелбаевтарды, Теңел
Жұмабаевты іздеп тауып алады. Бұл

1955 жыл еді. Сондағы көріністер
жасым 70-тен асса да әлі көз алдымда
сол күйі сақталып қалған. Арқамды
қабырғаға сүйегендей, құшағымды
айқара ашып, арман көңіліммен бір
қанаттандым деп жазыпты аға. Аза-
маттың жақсысы нағашыдан деп дана
халқымыз бекер айтпаған. Нағашысы
Теңел аға Жұмабаевтың өзі не тұра-
ды? Ол ағаны халық біледі, сыйлай-
ды, еңбегіне ел тәнті. Осындай наға-
шыллары тұрғанда Шәкеңнің оларға
ұқсамауға ақысы да жоқ қой.
Ашыл, күнім, ашыл,
Дидарыңнан шашыл.
Халық ертегісінен.
Кеңес армиясының қатарында

(1955-1958 ж.) үш жыл болып, (Мон-
ғолия астанасы Ұлан-Батор 2 жыл,
Бакуде 1 жыл) Н.В.Гоголь атындағы
педагогикалық инистуттың Жараты-
лыстану факультетіне (химия және
биология мамандығына) түсіп, студ-
ент атанады. Халық ертегісінде
айтылғандай Шамиль ағаның өмір
жолының жаңа күндері ашылады.
Факультет комсомол ұйымын басқа-
рып, инистут партком мүшелігіне сай-
ланып, белсенді жоғары стипендиат
атанады. 1961 жылы Галина апайға
үйленіп, соңғы 5 курста Эмиль есімді
ұлы болады. Енесі кең пейілді, адал
жүректі ана Рабиға апамыз Эмильді
бірден «егеленеді». Диплом алысы-
мен Қазалыға көшіп келіп, әдетте
мектепте, көп ұзамай аудандық пар-
тия комитетіне шақырылып, 3 бөлмелі
пәтер алады. Қазалыда өткен (1963-
1968 ж) бес жылда Шамиль аға шың-
далады, қасиетті Қазалының қазына-
лы топырағынан нәр алды, өсті, өнді,
көбейді. Аудандық партия комитетінің
орынбасарына дейін көтеріліп, Галина
апаймен Қуаныш, Қаныш, Ләйла
есімді перзенттерін өмірге әкелді.
Қазалыдан депутат болып сайланып,
облыстық партия комитетіне қызметке
шақырылып, Сырдың бас қаласы
Қазақстанның екінші астанасы Қы-
зылордада қызығы мен шыжығы мол
жаңа өмір басталды.
Дарияның жағасында бір қала бар,
Айналған Сыр елінің мақтанына.
М.Әміреев.
Екі жыл обком партияда қызмет

жасағаннан кейін, Шамиль ағаның
білімділігін, тәжірибесін, адалдығын
есептеп, Қызылорда қалалық партия
комитетінің партиялық ұйымдастыру
бөлімінің меңгерушіліне ауыстырды.
Қызылорда қаласы облыстың өнер-
кәсіп, сауда, мәдениет, оқу орындар,
тарихи ескерткіштер, әуе, темір жол,
автомобиль жолдары топтастырылған
тоғыз жолдың торабына орналасқан
елді мекен. Облыс пен қаланың
дамуындағы келелі мәселелерге
аталмыш бөлімнің араласпайтын жері
жоқ. Бастауыш партия ұйымдарын
нығайту, жастарды партия қатарына
тарту, қала мекемелерінің басшылы-
ғына жіберу, кадрлар резервін жасақ-
тау сияқты тағыда басқа күрделі түйіні
қиын міндеттер Шамиль ағаның ара-
ласуымен шешімін тауып жатты.
Партия құрылымындағы осы басты
бөлімді 10 жылдай басқарған аға
көптеген елге сыйлы азаматтармен
қызметтес болды. Жаңа достар
тапты, ел-халық ризалығына бөленді.
Бірін-бірін жүректерімен ұғып, ажыра-
мас достарға айналған Сон Сергей
Миронович, Айтбай Ыстықбаев, Мәді-
бек Ибраев, Ордабек Момынқұлов
есімдерін Шамиль аға өмір бойы
құрметтеумен өтті. Адалдықты бірінші
кезекке қоятын Ш.Нұрымгереевті 1978
жылы Қызылордада қалалық бақылау
комитетінің төрағалығына қалалық
атқару кеңесінің сессиясы бекітті.
Аталмыш мекеменің құзырының
кеңдігі сондай, кез-келген басшыны
қызметінен босатуға дейінгі құқық
берілген. Бірақ Шамиль аға біраз
басшылардың ар-намысын бірінші
кезекке қойып, оларды ұялтып, уәде-
сін алып кеңдік жасайтын. Сондықттан
біраз азаматтар Шәкеңнің алдында
уәдесін орындауға, қателіктерін
мойындап, оны қайталамауға тырыса-
тын. Бұл олардың қызметтегі жауап-
кершілігін арттыратыны да сөзсіз.
Осылайша орындалды армандар,
Әке, бала айырылысып қалғандар.
Шүкіршілік етіңіздер ағайын,
Ақтаусызда, жоқтаусызда

қалған бар.
Жұмақұл Құдиярова.
Жоғарыда атап кеткеніміздей

Шамиль ағаның әкесі Нұрымгерей
Орынбасаров 1942 жылы майданға
аттанғанда, апасы Сара-7, қарындасы
Күләш-3, інісі Қазбек-2, өзі 5 жаста
екен. Ал, анасы Қайша-28 жасында
жесір қалып, 1949 жылы – сүзек
ауруынан дүние салады. Ата-анасыз,
панасыз қалған жетімдерге Ойыл орта
мектебінің (Ақтөбе) пансионат-
интернаты пана болады. 18 жылдан
кейін табысқан нағашысы Теңел аға
Жұмабаевта іздеу салып, Нұрым-
герей 1943 жылы қараша айында,
Киев пен Житомир арасындағы ауыр
шайқаста қаза болған деген хабар
алады.

2010 жылы Ұлы Жеңістің 65 жыл-
дық мерекесі қарсаңында соғыста
қаза болған жауынгерлер жайлы

мағұламаттар интернетке шығып,
Мәскеуде тұратын ұлы Эмиль қуа-
нышты хабар жібереді. Сөйтіп
Шамиль аға ұлдары Эмиль, Қуаныш-
тармен Пеков облысы, Пуштошкин
қаласы, Сергейцова деревнясына
жақын 10 ноябрь 1943 жылы қайтыс
болған әкесінің бейітін тауып басына
құлпытас қойып, құран бағыштайды.
Сөйтіп 67 жыл аңсаған әкесіне туған
елінен топырақ салады.
Некелі тұрмыс құрып, өсіп өніңдер...
Пайғамбарымыз Мұхаммедтің

(С.Ғ.С.) хадисінен
Шамиль аға Галина апайымызбен

бақытты өмір кешті, дүниенің барлық
қызықтарын бірге бөлісті. Академик
М.Базарбаевтың ғылыми жетекші-
лігімен кандидаттық диссертация
қорғап, көп жыл ұстаздық етіп, көп-
теген шәкірттер тәрбиелеген ұлағатты
ұстаз, аялы алақанды ана, сүйікті жар,
мейірімді әже атанды. Эмиль, Қаныш,
Қуаныш есімді ұлдары мен Ләйла
қызының сүйікті анасы.
Эмиль Мәскеудегі М.Ломаносов

атындағы Химия технология инсти-
тутын бітірген. Ева Валентиновна
жұбайымен Мәскеуде тұрады. Қыз-
дары Айгүл магистрант, Әсия студент.
Қаныш Мәскеудің жерге орналас-

тыру институтын тәмамдап, профес-
сор Г.В.Гельдиеваның жетекшілігімен
диссертация қорғап, география
ғылымдарының кандидаты атанды.
Жұбайы Жамал да ғылым кандидаты.
Қазір Әміралим, Ильхан есімді ұл-
дарымен Германияда тұрады.
Қуаныш Москва авиация игститутын
бітіріп, қара шаңырақты ұстап отыр.
Жұбайы Луиза жоғары санатты
дәрігер. Үлкен қызы Айсұлу облысқа
белгілі азамат Темірхан Кенже-
баевтың ұлына тұрмысқа шығып,
Алматыда тұрады. Ұлдана Л.Н.Гуми-
лев атындағы Еуразия университетін
үздік бітіріп, Мәскеуде магистра-
турада. Ұлы Ғазиз Әл-Фараби атын-
дағы ұлттық университетін бітіріп,
қазір Қызылордада қызметте.
Ләйла – дәрігер. Жұбайы Алмат

Нарымбетов заңгер. «Азия Эдвайзер»
жеке компанияның президенті. Қызы
Мадина Гаага университетін бітірген,
Мельбурнда (Австралияда) тұрады,
баласы Наильда апасының қасында
университеттің 2-курс студенті.
Көріп отырғанымыздай Шамиль

ағамыз бен Галина апамыздың отба-
сының географиясы кең, ұрпақтары
ғұлама ғалымдар мен жоғары санатты
әртүрлі салалардың білікті маман-
дары. Біразының қызықтарын көріп
кеткен Аға қалғандарын сүйікті жары
Галина апаға тапсырып, осыдан бір
жыл бұрын мәңгілік сапарға аттанып
кетті. Әділдікпен, турашылдықтың,
адалдықтың алдаспанындай болған
Шамиль ағаның жаны жәннатта,
иманы жолдас, топырағы торқа бол-
сын.

Қазыбай ҚҰДАЙБЕРГЕНҰЛЫ,
профессор.

АДАЛДЫҚТЫҢ АЛДАСПАНЫ ЕДІ...

Әкімдікте баспана кезегінде тұрған-
дардың базасы Отбасы банкіне бері-
леді. Бұл жайында ҚР Премьер-Ми-
нистрі Асқар Маминнің Мәжіліс депу-
таттарының сауалына берген жауа-
бында айтылды.

«Тұрғын үй саясатын реформалау
мәселелері жөніндегі Қазақстан Рес-
публикасының заң жобасының тұжы-
рымдамасы аясында әкімдіктердің
тұрғын үйді есепке алу және бөлу
жөніндегі функцияларын жаңадан
құрылған Отбасы банкіне беруді көз-
дейтін жаңа тұрғын үй реформасының
құралдарын енгізу жөніндегі тәсілдер
мақұлданды. Әкімдіктерде кезекте
тұрғандардың ағымдағы базасы
(шамамен 556 мың адам) Отбасы
банкіне беріледі. Отбасы банкі база-
сында «Тұрғын үймен қамтамасыз
ету орталығы» құрылады. Ол кезек-
те тұрғандардың бірыңғай респуб-
ликалық электрондық базасын жүргі-
зуді, мониторингтеуді, өзектенді-
руді, тұрғын үйге мұқтаждарды
есепке қоюды және есепке алуды,
сондай-ақ тұрғын үйдің қолжетім-
ділік сатысына сәйкес қою күні
бойынша азаматтарға тұрғын үйді
бөлу орталықтандырып жүзеге
асыратын болады», - деді Асқар
Мамин. Үкімет басшысының атап

өтуінше, заң жобасы Заң жобалау
қызметі мәселелері жөніндегі ведом-
ствоаралық комиссияның отырысын-
да қаралды және мақұлданды. Әзір-
ленген заң жобасы жария талқылау
үшін ашық нормативтік құқықтық
актілердің интернет-порталына орна-
ластырылды және осы жылғы 22
ақпанда сараптамалар алуға (ғылы-
ми-құқықтық, экономикалық, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы, лингвис-
тикалық), сондай-ақ жұмыс тобының
мүшелеріне қарау және алдын ала
келісу үшін жіберілді. «Одан әрі жұмыс
Қазақстан Республикасының уәкі-
летті органдарында заң жобалау
жұмысын ұйымдастыру қағидала-
рына сәйкес белгіленген тәртіппен
жүзеге асырылады. Осыған байла-
нысты тұрғын үйге ашық электрон-
дық кезекті іске асыру құрылатын
Тұрғын үймен қамтамасыз ету
жөніндегі орталықты ескере оты-
рып, Отбасы банкі базасында жүргі-
зіледі. Сонымен қатар, әкімдіктер
кезекте тұрғандар бойынша түген-
деуді аяқтағаннан кейін осы жылдың
екінші тоқсанында Отбасы банкі
базасында тұрғын үйлерді бөлу
функционалын автоматтандыру
көзделеді», - деді Премьер-Министр.

Жараспен интернатта А.А.Ларин әкеміздің
қоластында бірге өстік. Сен сол кезден бастап,
кішіге қамқор, досқа адал болдың. Біз сені үлгі
тұттық. Сен қазір елден жырақта жүрсең де,
Ойылдың балдарына қамқорлық жасап,
солардың азамат болуына өз үлесіңді қосып
келесің! Біз сенімен мақтанамыз. Жарас,
балаларыңның қызығын көріп, жан-жарың
Розамен бірге 100-ге жет!
Игі тілекпен: Қанат Қосжанов,
Мінсізбай Жайлыбаев, Нұрым Бекеев.

ОТБАСЫ БАНК БАЗАСЫНДА
«ТҰРҒЫН ҮЙМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ОРТАЛЫҒЫ» ҚҰРЫЛАДЫ

Ойыл ауданының азаматы
қазірде Ресей астанасы Мәскеу қаласының тұрғыны, досымыз

Баймұқанов Жарас Серікқалиұлын
асқаралы 60 жасымен құттықтаймыз!

Бунақденелілер класы, тікқанат-
тылар отрядының өкілдері. Қазақ-
станда шегіртке тектес бунақдене-
лілердің 270-тен аса түрі мекендейді,
олардың 10-15 түрі дәнді, техникалық,
көкөніс дақылдарының, жайылымдар
мен шабындықтардың қауіпті зиян-
кестері.
Шегірткелердің үйірлі түрлері үнемі

шоғырланып топтасуға, дернәсілдері
шоғырланып және үйір түрінде тығыз
тіршілік етуге бейім. Шоғырлар мен
үйірлер ұзақ қашықтыққа көшіп жүре-
ді. Үйірлі түрлерінің екі: үйірлі және
саяқ жүретін кезеңі болады. Бұл
кезеңдердің арасында ерекше аралық
форма өтпелі кезең болады. Биоло-
гиясындағы бұл өзгерістерге сыртқы
пішіні мен морфологиясында да айыр-
машылықтарға сәйкес келеді. Саяқ
кезеңінен үйірлі кезеңге ауысуы
шегірткелер санының шектеулі
ауданға бірте-бірте жинақталып
қалуының нәтижесінде болады,

керісінше үйірлі кезеңнен саяқ кезеңге
өтуі сан мөлшерінің төмендеп, шашы-
рауының салдарынан болады.
Шегірткелер бір ұрпақ беріп дами-

ды. Күбіршек ішіне салынған жұмырт-
қалары топырақтың беткі қабатына
қыстап шығады. Ауа райының жағ-
дайына байланысты дернәсілдер көк-
темде жер бетіне шыға бастайды.
Олардың дамуы 30-60 күнге созылып,
бұл кезең аралығында олар 4-5
жастан өтеді. Соңғы түлеуден кейін
дернәсіл ересек, 4-5 түлеуден кейін
қанатты дараққа айналады. Шегірт-
келер түрлерінің күбіршіктерге жұ-
мыртқа салуы әртүрлі кезеңдерде
өтеді.
Қорғау шараларын дұрыс жүргізу

үшін, дернәсілдердің жасын ажырата
білу маңызды.

Ұ.ӘЛИ,
Ойыл аудандық

филиалы энтомологы.

ЗИЯНДЫ ШЕГІРТКЕЛЕР


