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Ұлы Жеңіске Кеңес Одағы құра-
мында болған мемлекеттердің бұға-
насы бекімеген баласынан бастап,
еңкейген қартына дейін үлес қосты.
Жанқиярлықпен еңбек етті. Біздің
балалық шағымыз ауыр еңбекпен,
«Бәрі де майдан үшін, бәрі де Жеңіс
үшін» деген ұранмен өтті, - дейді тыл
ардагерлері. Ал оның көп балалардың
денсаулығына тигізген кері әсері аз
болған жоқ. Ұлы Отан соғысына
қатысушылардың ерлігі ерекше ғой.
Олар қандай жоғары құрметке де
лайықты. Қазір Ойыл ауданында
соғысқа қатысқандар жоқ, тылда ауыр
жұмыс атқарғандардың да қатары
азайып барады. Сұрапыл соғыстың
жеңіспен аяқталғанына 76 жыл толса
да, оның салған жарасы жүректерінде
қалған, әкелерін, бауырларын қан
майданға аттандырып, балалық
шақтарын тылдағы ауыр еңбекпен
өткізген аға буын өкілдерінің
бірқатары арамызда жүр. Олардың
есею кезеңдері ел басына түскен

Тарих көші үнемі жаңаланып отыра-
ды. Десе де ұмытылмайтын, ескір-
мейтін тарихи оқиғалар бар. Соның
бірі екінші дүниежүзілік соғыстың
қасіреті мен Ұлы Жеңістің қасиетін,
батыр ағаларымыз бен апаларымыз-
дың ерлігін ешкім де ешқашан да

ұмытпақ емес. Әлемді дүр сілкіндірген
оқиға 1941 жылы маусымның 22-де
басталған еді. Төрт жылға жуық
уақытқа созылған соғыс 1945 жылы 9
мамырда Ұлы Жеңіспен аяқталды.
Міне, содан бері 76 жыл мерзім уақыт
өтті.

ЕСКЕРТКІШКЕ ГҮЛ ШОҚТАРЫН ҚОЙДЫ

ауыртпалықпен тұспа - тұс келіп,
буындары бекіп, омыртқалары
қатпаса да бар қиындықты
үлкендермен бірге бөлісіп, майдан
шебіне азық-түлік жөнелтуде, киім-
кешек дайындауда қолдан келген
көмектерін аямады.
Солардың бірқатарына бүгін аудан

әкімі Асқар Қайырғалиұлы бастаған
топ арнайы барып, сәлем берді.
Солардың бірі – Ағила Ұлықпанова.
Ұлы Отан соғысы кезіндегі тылдағы
көрген бейнеті аздай, жұбайынан да
жастай жесір қалып, балаларын бел
шешпей еңбек етіп жеткізді.

«Соғыс зардабына жететін зардап
жоқ шығар. Аш құрсақ болғанымыз да
рас, жалаңаш болғанымыз да өтірік
емес» - дейді. Ал, Ағила ананың
бейбіт замандағы адал еңбегі де елдің
көз алдында. Аудан басшысымен
емен-жарқын әңгімелескен әже
азаматтарға ақ батасын берді.
Одан кейін аудан әкімі бастаған топ

Рысты Тоқмурзина мен Бақытжан

Әлжановқа сәлем беріп, арнаулы
сыйлығын ұсынды. Ал, ауданда қазіргі
таңда 71 тыл ардагері бар. Олардың
29-ы Ойыл селосында тұрады.
Бүгінде, тылда еңбек еткендердің

мәртебесі Ұлы Отан соғысына қатыс-
қан ардагерлермен теңестіріліп отыр.
Тылдағы еңбеккерлер де бір жағадан
бас, бір жеңнен қол шығарып, бүкіл
халқымыз жеңіс үшін қажеттің бәрін
істеді. Майдан мен тылдың біртұтас
қимыл-әрекеті сол ұлы Жеңісті әкелді
де. Сол бір жылдардың ізі  ел көкейі-
нен өшкен жоқ. «Майдан», «тыл» де-
ген жай аты ғана. Әйтпесе, бірі мыл-
тықты, бірі мылтықсыз – екеуін де
жанкешті шайқас пен еңбек болды.
Шынында да, оқтың азабынан жоқтың
азабы кем соқпаған тұстары да аз
болмайтын. Жеңіс – бұл қайтпас қай-
сарлықтың, ержүректік пен бүкіл
халықтың майдандағы және тылдағы
жаппай ерлігінің нәтижесі.

С.ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

ТЫЛ АРДАГЕРЛЕРІНЕ ҚҰРМЕТ!

Бүгін аудан әкімі Асқар Қазыбаев
майдангерлердің ерлігіне тағзым етіп,
Ойыл селосындағы «Ұлы Отан соғы-
сынан оралмағандарға арналған
ескерткішке» гүл шоқтарын қойды.

С.ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

Ойыл ауданы бойынша ораза
айт намазы 13-мамыр, сағат 7:00-
де санитарлық талаптарды сақтай
отырып, мешіт аулаларында
оқылады.

ҚҰРМЕТТІ АУДАН
ТҰРҒЫНДАРЫ!

Сіздерге еліміз бойынша мешіт-
тердің аулаларында Ораза айт
намазы оқылатындығын (Жергі-
лікті бас санитарлық дәрігерлердің
Қаулысы бойынша рұқсат етілген)
қуанышпен жеткіземіз.
Ең бастысы мешітке келуші

мұсылман жамағатын төмендегі
сақтық шараларға мән беруге
шақырамыз:

- Бетперде (маска) киіп келу;
- Үйден дәрет алып келу;
- Намаздан соң қол беріп аман-

даспау;
- Намаздан кейін көп кідірмей

үйге қайту;
- Жамағатпен оқылатын намазға

балиғатқа толмаған балаларды
алып келмеу;

- Науқастар мен әйелдердің айт
намазына қатыспағаны абзал.
Барша мұсылман қауымын осы

жағдайларға түсіністікпен қарауға
шақырамыз.
Жұқпалы індетті таратпау үшін

әр азамат өзінің отбасы, қоғам
алдындағы жауапкершілігін терең
сезініп, санитарлық талаптар мен
мешіт тәртібіне бағынуы қажет.
Барша жамағатты өзі мен отба-

сының, еліміз бен жеріміздің аман-
дығы үшін Жаратқанға дұға
жасауға үндейміз.
Алла Тағала жер бетіндегі күллі

адамзатты түрлі апаттан сақтап,
жұқпалы індеттен аман еткей!
Әмин!

Қазақстан Республикасы Еңбек
және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігі, Қазақстан Республика-
сының Экология, геология және таби-
ғи ресурстар министрлігі, Қазақстан
Республикасының «Атамекен» Ұлтық
кәсіпкерлер палатасы, Қазақстан
Республикасының Кәсіподақтар
Федерациясы және жергілікті атқару-
шы органдар «Бизнестің әлеуметтік
жауапкершілігі жөніндегі «Парыз»
конкурсы туралы» ҚР Президентінің
2008 жылғы 23 қаңтардағы №523
Жарлығына сәйкес Бизнестің әлеу-
меттік жауапкершілігі жөніндегі
«Парыз» конкурсын 2021 жылы
өткізуін хабарлайды.
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі

жөніндегі «Парыз» конкурсы халықтың
әл-ауқатын одан әрі жақсарту үшін
жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қоғам
алдындағы өзінің корпоративтік
әлеуметтік жауапкершілігін қалыптас-
тыруға және арттыруға бағытталып,
жеке кәсіпкерлік субъектілерін өз
қызметкерлері үшін, сол секілді тұтас
алғанда қоғам үшін де әлеуметтік
мәселелерді шешуге ынталандыру,
қолда бар оң тәжірибені көрсету және
кеңінен таратылуы бойынша әлеумет-
тік жобаларды жүзеге асыру, корпо-
ративтік әлеуметтік жауапкершілік
мәселелері бойынша халықты жаппай
ақпараттандыруға арналған.
Конкурсқа келесі санаттар бойынша

жеке кәсіпкерлік субъектілері (бұдан
әрі - үміткерлер) қатыса алады:

- шағын және орта кәсіпкерлік
субъектісі;

- ірі кәсіпкерлік субъектісі;
Үміткерлер тұтас алғанда қоғамның

және соның ішінде жеке кәсіпкерлік
субъектісі қызметкерлерінің әл-
ауқатын жақсартуға бағытталған,
өздерінің корпоративтік әлеуметтік
жауапкершілігін растайтын әлеуметтік
бағдарламаларын ұсынуға тиіс. 
Бағдарламалар мен олардың жоба-

ларына үміткерлер дербес және/неме-
се азаматтық қоғам институттарымен
және жергілікті атқарушы органдар-
мен әріптестікте жүзеге асыратын
және әлеуметтік салада оң өзгеріс-
терге қол жеткізуге бағытталған іс-
шаралар кіреді. 
Конкурс жыл сайын келесі номина-

циялар бойынша өңірлік және респуб-
ликалық деңгейлерде өткізіледі:
1) «Үздік әлеуметтік жауапты

кәсіпорын».
Бұл номинацияда өз персоналын

қолдауға, мүмкіндігі шектеулі адам-
дарды әлеуметтік бейімдеуге және
жалпы коғамның әл-ауқатын жақсар-
туға бағытталған әлеуметтік бағдар-
ламаларды (еңбекақыны және әлеу-
меттік төлемдерді төлеуді, кадрларды
кәсіптік даярлау мен қайта даярлау

жүйесін ұйымдастыру, мүмкіндігі
шектеулі адамдарды барынша көп
мөлшерде жұмысқа орналастыру
және тағы басқалар) іске асыратын
үміткерлердің кызметі қаралады.

2) «Еңбекті қорғау саласындағы
үздік кәсіпорын».
Бұл номинацияда еңбек кызметі

процесінде қызметкерлердің денсау-
лығын сақтауға мүмкіндік беретін
еңбек жағдайларын жасайтын үміт-
керлердің қызметі қаралады;

3) «Үздік ұжымдық шарт». 
Бұл номинацияда Қазақстан Рес-

публикасының заңнамасында көздел-
ген, қызметкерлердің еңбек және
әлеуметтік құқықтарын едәуір жақсар-
татын және нығайтатын ұжымдық
шарттар қаралады.

4) «Экологияға қосқан үлесі үшін».
Бұл номинацияда қоршаған орта

жағдайын жақсартуға бағытталған
табиғатты қорғау (экологиялық) бағ-
дарламаларын іске асыруда ерекше
көзге түскен үміткерлердің қызметі
қаралады.
Конкурста «Жылдың үздік әлеумет-

тік жобасы» арнайы сыйлығы бекіті-
леді.
Бұл арнайы сыйлықта бизнес іске

асыратын, халықтың әлеуметтік осал
және аз қамтылған топтарының
жұмыспен қамтылуына және (немесе)
тұрмыс жағдайларын жақсартуға
ықпал ететін әлеуметтік жобалар
қарастырылады.
Гран-при - конкурстың жоғары наг-

радасы жұмыста және корпоративтік
әлеуметтік және экологиялық жауап-
кершілік қағидаттарын іске асыруда
анағұрлым жоғары нәтижелерге қол
жеткізген үміткерге беріледі.
Конкурстың өңірлік және респуб-

ликалық кезеңдеріне қатысу тегін
болып табылады.
Гран-при «Ірі кәсіпкерлік субъектісі»

және «Шағын және орта кәсіпкерлік
субъектісі» санаттарында беріледі.
Үміткерлер екі данада материал-

дарды Бизнестің әлеуметтік жауапкер-
шілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын
өткізудің ережелеріне сәйкес ресім-
дейді және облыстардың, республи-
калық маңызы бар қала мен астана-
ның жергілікті атқарушы органдарына
қағаз және электрондық жеткізгіш-
терде ұсынады:
1) осы ережелерге қосымшаға

сәйкес толтырылған өтінім;
 2) үміткердің өз қызметінің деңгейін

өзін-өзі бағалауын және корпоративтік
әлеуметтік жауапкершілігі бойынша
нақты нәтижелерін білдіретін есебі
болады;
Үміткердің есебінде:
заңды тұлғаның немесе жеке

тұлғаның тарихы;
ұйымдық құрылымы; өзге де

қосымша ақпарат;
3) есепке қосымша (ұжымдық шарт-

тың көшірмесі және өзге де құжаттар);
4) Қазақстан Республикасының

Еңбек және халықты әлеуметтік қор-
ғау министрлігі белгілеген және оның
интернет-ресурсында орналасты-
рылған нысанда толтырылған сауал-
нама болуы тиіс.
Конкурсқа катысуға:
1) қызметін кемінде үш жыл жүзеге

асыратын;
2) таратылу сатысында тұрмаған,

банкрот деп танылмаған;
3) Қазақстан Республикасы еңбек

заңнамасының жойылмаған бұзушы-
лықтары, оның ішінде қызметкер-
лерге жалақы және басқа да төлем-
дер бойынша мерзімі өткен берешегі
жоқ;

4) қызметкерлермен ұжымдық
еңбек даулары жоқ;

5) Қазақстан Республикасының
аумағында саяси, кәсіподақ және діни
ұйымдарды қолдауға бағытталуға тиіс
емес әлеуметтік және қайырымдылық
қызметті жүзеге асыратын;

6) конкурсқа қатысуға өтінімінде
дәйекті мәліметтерді көрсеткен,
сондай-ақ құжаттарды толық көлемде
ұсынған үміткерлер жіберіледі.
Конкурсты өткізу мерзімдері:
1) қаңтар – конкурстың басталуы

туралы хабарлау;
2) жыл сайын 1 шілдеге дейін –

жергілікті атқарушы органдардың
өтінімдерді қабылдауы;

3) жыл сайын 1 қазанға дейін -
жергілікті атқарушы органдардың
әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік
және еңбек қатынастарын реттеу
жөніндегі облыстық комиссиялардың,
республикалық маңызы бар қалалар
және астана комиссияларының алдын
ала жасаған қорытындыларын, кон-
курсқа қатысуға үміткерлердің өтінім-
дерін бір данада Қазақстан Респуб-
ликасының Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігіне
жіберуі;

4) желтоқсан – қорытындылар
шығару, жеңімпаздарды марапаттау.
Облыстың кәсіпорындарын респуб-

ликалық конкурсқа қатысуға және
өздерінің әлеуметтік бағдарлама-
ларын ұсынуларына, сонымен қатар
қызметкерлердің еңбек және әлеу-
меттік құқықтарын қорғау мен қоғам-
ның әл-ауқатын жақсартуға бағыт-
талған үлестеріңізді қосуларыңызды
сұраймыз.
Нақты ақпарат пен кеңесті Ойыл

селосы, Шернияз көшесі, 49 үйде
орналасқан «Ойыл аудандық жұмыс-
пен қамту және әлеуметтік бағдарла-
малар бөлімі» ММ, тел.: 2-19-45
электронды uil.raisobies@mail.ru

Ақтөбе медициналық орталығының
дәрігерлері Ойыл ауданының елді
мекендерінің  тұрғындарын жылжыма-
лы медициналық кешенінде қабыл-
дайды.
Шалғай ауылдардағы медициналық

қызметтің қолжетімдігін арттыру мақ-
сатында  Ақтөбе медициналық орта-
лық емханасының қызметкерлері
жылжымалы медициналық кешен 11-
12 мамырда Берсиев ауылында, 13
мамыр күні  Құмжарған елді-мекенін-
де,  14 мамыр күні Саралжын ауыл
тұрғындарына сапалы медициналық
тексеруден өткізеді. Облыс орталығы-
нан келген педиатр, рентген, УДЗ,
гинеколог, кардиолог, балалар хирургі

және невропатолог, стоматолог және
ЖТБ дәрігерлері тексеруден өткізіп,
тиісті емдік шаралары мен жолда-
малар береді.
Атап айтқанда, жылжымалы диаг-

ностикалық кешені негізінде көрсеті-
летін қызметтер «Әлеуметтік медици-
налық сақтандыру қоры» коммерция-
лық емес акционерлік қоғамы тарапы-
нан қаржыландырылады. Яғни, зама-
науи медициналық кешені флюоро-
графия, УЗИ, ЭКГ, кіші лаборатория,
әйелдерді қарау бөлмесі және жалпы
тәжірибелі дәрігер кабинетімен жаб-
дықталған. Ауыл тұрғындары жоғары-
да аталған аппараттарға қалаға бар-
мастан өте алады.

Табиғат - дүниедегі барлық тіршілік
атаулының ыстық ұясы. Адамзаттың
өмірлік нәрі. Керегінің бәрі табылар
алтын сандығы. Ал, осы Жер-Ана-
мызға қаншалықты ризашылық білді-
ріп, көңіл аударып жатырмыз? Қазірде
әлемде ушығып тұрған экологиялық
мәселелер көп. Бірақ оны шешуге
күшіміз жетпесе де, мекендейтін аума-
ғымызға күтім жасау өз қолымызда.
Күнделікті тұрмыста айналамыздағы
тазалықты қалай бұзғанымызды
байқамай жатамыз. Көшеде ұшып
жүрген полиэтиленді пакетті, темекі
тұқылдары мен шекілдеуік қабық-
тарын көргенде назар аударуға тұр-
майтын нәрседей көрінеді. Дегенмен
сол кішкентай нәрсенің тигізер зияны
көп. Мәселен, пакеттердің далада
шашылып жатуы әлемде 1 млн. құс,
100 мыңнан астам жануар мен балық
өліміне әкеліп соғады. Ешкімнің лас
үйде өмір сүргісі келмейтіні анық.
Сондықтан ауылымыздың, ауданы-
мыздың көркін ажарландырсақ, сырт

көзге де, өзімізге де пайдалы. Қыстың
тоңы кеткен соң әкім қаулысымен
ауданымызға тазалық айлығын жүргіз-
дік. Десе де, онымен шектеліп қал-
мауымыз керек. Кейде  көшеде қауыр-
сын құтылар мен целлофан қалталар
бейберекет шашылып жатады. Цел-
лофан қалталар желді күні желбіреп,
жерден-жерге ұшып жүреді. Кейбіреу-
лердің өз үйінің маңын күл-қоқысқа
айналдыратыны қынжылтады. Таза-
лықтың әр үйдің ауласынан бастала-
тынын ескерсек, бұған жол берілмес
еді. Аула маңына көгалдандыру
жұмыстарын жүргізу де көпке үлгі.
«Тазалық - саулық негізі» деген. Індет
өршіп тұрған қазіргі күнде тазалықтың
тіптен де маңызы зор. Сондықтан бұл
шаруаны ортақтасып бірге іске
асырайық!

Кәмила ОМАРОВА,
М.Өтемісов атындағы

Батыс Қазақстан
университетінің

3-ші курс студенті.

«ПАРЫЗ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНКУРСЫНА ҚАТЫСЫҢЫЗ!

«ЖЫЛЖЫМАЛЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КЕШЕН»
АУДАНДАРҒА ШЫҚТЫ

Тазалық айлығы

ТАЗАЛЫҚ -
КӨПКЕ ОРТАҚ ІС

ХАБАРЛАНДЫРУ!
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06.05.2021 ж.  Ақтөбе қаласы
«Ақтөбе облысының тұрғындары арасында коронавирус

инфекциясының
алдын алу жөніндегі шектеу карантиндік шаралары туралы»
Ақтөбе облысының тұрғындары арасында COVID-19коронавирустық

инфекциясының (бұдан әрі – COVID-19) таралуының алдын алу,сондай-ақ
Ақтөбе облысының «қызыл» аймақтан «сары» аймаққа көшуіне байланысты
(Қазақстан Республикасының өңірлеріндегі эпидемиологиялық жағдайды
бағалау матрицасына сәйкес 2021 жылдың 30сәуірінен бастап Ақтөбе облысы
сары аймақта), «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 104-бабының 2
және 3 тармақтарын, Қазақстан Республикасы Бас Мемлекеттік санитариялық
дәрігерінің 2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67, 2020 жылғы 25
желтоқсанындағы №68, 30.04.2021 жылғы №18қаулыларын басшылыққа алып,
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1.Ақтөбе қаласы және Ақтөбе облысының аудан әкімдеріне, аумақтық

мемлекеттік органдарға, «Атамекен» өңірлік кәсіпкерлер палатасына, «ҚТЖ –
Жүк тасымалы» акционерлік қоғамы «МК Ақтөбе бөлімшесі» филиалының
директорына, құқық қорғау және арнайы органдарға, меншіктің барлық
нысанындағы кәсіпкерлік субъектілеріне, Ақтөбе облысының тұрғындарына
қамтамасыз ету:
1) осы қаулының 1 қосымшасына сәйкес Ақтөбе облысының әлеуметтік-

экономикалық объектілерінің жұмысына шектеулер мен рұқсаттар
критерийлерін іске асыру және кәсіпкерлік объектілерінде «ASHYQ»мобильдік
қосымшасының жобасын енгізу арқылы жүзеге асыруды.
Бұл ретте, шектеу шараларын қатаңдату эпидемиологиялық жағдай 5 күн

ішінде күрделенген жағдайда («жасыл» аймақтан «сары» аймаққа немесе
«сары» аймақтан «қызылға» көшу) жүргізіледі, карантиндік шараларды
жеңілдету «сары» аймаққа «қызылдан» немесе «жасыл» аймаққа «сары»
аймақтан ауысқаннан кейін 7 күннен кейін жүргізіледі;

2)бастауыш, орта жәненегізгі орта деңгейдегі білім беруұйымдарындағы, орта
және жоғарғы оқуорындарындағы асханажұмысынатыйым салуды;

3) қасиетті «Рамазан» айы кезінде бір отбасының бірге тұратын мүшелері
арасында ауызашарды қоспағанда, ұжымдық ауызашар өткізугетыйым салуды;

4)Ұлттық құрамалар, клубтық командалар үшін спорттық жаттығуларға (30
адамнан артық емес, денемен жанаспайтын әдіспен дене қызуын өлшеу, спорт
базаларында тұру)рұқсат беруді;

 5) спортшылар мен жаттықтырушылар құрамы COVID-19-ға қарсы
вакцинациялаудың толық курсын алғаны туралы құжаттамалық растау ұсынған
жағдайда облыстық командаларды дайындау үшін оқу-жаттығу жиындарын
қайта бастауға рұқсат беруді;

 6) күшейтілген санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-
профилактикалық шараларды сақтай отырып көшедегі азық-түлік саудасының
рұқсат етілген түрлерінің жұмысына (оның ішінде тез дайындалатын тамақ
өнімдерін, пончиктерді, балмұздақтарды, алып шығуға арналған кофені, көкөніс
шатырларын және т.б. сататын объектілердің)рұқсат беруді;

7) Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2020
жылғы 25 желтоқсандағы № 67 қаулысының 21, 22 қосымшаларындағы
талаптарды сақтай отыра авто-экспресс (алыпкетугеарналғантамақ) жұмысына
рұқсат беруді;

8) Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2020
жылғы 25 желтоқсанындағы №68 қаулысының 3 қосымшасындағы талаптарды
сақтай отырып, кеңестерді (отырыстарды) күндізгі режимде өткізуге (оларды
қашықтықтан өткізу мүмкіндігі болмаған кезде) рұқсат беруді;

9) Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2020
жылғы 25 желтоқсандағы № 67 қаулысының 27 қосымшасына сәйкес, Қазақстан
Республикасы Қорғаныс министрлігінің, Қазақстан Республикасы Ішкі істер
министрлігінің, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (оның ішінде ҰҚК Шекара
қызметінің) және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің жеке
құрамы арасында COVID-19 таралу қаупін азайту жөніндегі алгоритмді
сақтауды;
10) Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 2020

жылғы 25 желтоқсандағы №67 қаулысының 12 қосымшасына сәйкес, әуежай,
теміржол және автомобиль вокзалдарының жұмыс істеу алгоритмін сақтауды;
11) қоғамдық орындарда, халықтың келуіне, қызмет көрсетуіне және

демалуына арналған үй-жайларда, қоғамдық көлікте (оның ішінде таксиде),
қоғамдық орындарындағы ашық ауада болған кезде барлық адамдарға
медициналық немесе мата бетперделерін міндетті түрде тағу, мыналарды
қоспағанда:

- бес жасқа дейінгі балаларды;
- қоғамдық тамақтану орындарында әлеуметтік қашықтықты сақтай отырып

тамақ ішкен жағдайда;
12) қоғамдық көлікке, таксиге, әуежайға, теміржол вокзалдары мен

автовокзалдарға, азық-түлік және азық-түлік емес базарларға, аялдама
павильондарына, үйлердегі кіреберістер мен лифтілерге, ауладағы балалар
алаңдарына және басқа да қоғамдық орындарға санитариялық және
дезинфекциялық өңдеу жұмыстарын жүргізуді күшейтуді.

2. Ақтөбе қаласы және Ақтөбе облысының аудан әкімдеріне, Ақтөбе
облысының білім басқармасына, меншік нысанына қарамастан
кәсіпкерлік субъектілеріне Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік
санитариялық дәрігерінің 2020 жылдың 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 47 қосымшасы талаптарын (жалпы білім беретін мектептер
жұмысына қойылатын талаптар),2017 жылғы 16 тамызындағы №611 «Білім
беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық
талаптар» санитариялық қағидасының 10 тарауының талаптарын (ЖОО
және ООО-ыжұмысына қойылатын талаптар) қатаңсақтай отырып, жұмыс
істеуін қамтамасыз етсін:
1)контингенті 300 оқушыға дейін, сыныптардағы балалар саны 25 адамнан

аспайтын қалалық және ауылдық мектептерде дәстүрлі форматта оқытуды;
2) жалпы білім беретін мектептерде барлық сыныптардың оқушылары үшін

сыныптардағы балалар санын 25 адамнан асырмай аралас форматта
(пәндердің 70%-ын штаттық режимде, 30%-ын қашықтықтан)оқытуға;

3) білім беру мекемесі әкімшілігінің шешімі бойынша сабақтан тыс уақытта
топтарда 15 адамнан аспайтын оқушыларды жеке оқытуды;

4) арнайы, мамандандырылған ұйымдар, ерекше білім беру қажеттіліктері
бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернаттар (оның ішінде ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған жетім балаларға), жалпы типтегі мектеп-интернаттар
және дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттар;

5)орта және жоғары оқу орындарының I курс студенттері үшін штаттық оқытуға
рұқсат беруді.

3.Ақтөбе қаласы және Ақтөбе облысының аудан әкімдеріне, Ақтөбе
облысының полиция департаментіне, Ақтөбе облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаментінің аумақтық басқарма-
ларының, Ақтөбе бөлімшелік көліктегі санитариялық- эпидемиологиялық
бақылау басқармасының басшыларына:
мониторингтік топтарымен объектілер мен қоғамдық көліктерде күндізгі және

түнгі уақытта шектеу карантиндік шараларының орындалуына бақылау
күшейтілсін.
Бұзушылықтар анықталған жағдайда 2014 жылғы 05 шілдедегі «Әкімшілік

құқық бұзушылық туралы»ҚазақстанРеспубликасыныңКодексіне сәйкес тиісті
әкімшілік шаралар қолданылсын.

4. Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы қамтамасыз етсін:
1)медициналық-санитариялық алғашқы көмек объектілеріне кіретін

адамдардың  дене температурасын өлшеуді,ЖРВИ, тұмау және COVID-19
белгілеріне күдікті барлық тұлғаларды «фильтр» арқылы қабылдауды,
стационардың қабылдау бөлмінде пациенттердің күнделікті ағынын хирургиялық
және терапиялық бейіндер бойынша бөлек қабылдауды жәнекүшейтілген
дезинфекциялық режимді қатаң сақтауды;

2) ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің
38 бабының 15 тармағына сәйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге
асыру кезіндегі лауазымды адамдардың құқықтары халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган бекіткен
мамандарды тарту қағидаларына сәйкес халықтың инфекциялық және
паразиттік аурулары, уланулары кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы және
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды жүзеге асыруға Денсаулық
сақтау ұйымдарының мамандарын тартуды.

5.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы»
ШЖҚ РМК Ақтөбе облысы бойынша филиалына коронавирус инфекция-
сының ошақтарында лифтілерді, баспалдақ алаңдарын және лифтіге дейін және
лифтіден кіреберістен шығуға дейінгі марштарды қамти отырып дезинфек-
циялауды; лифтілер болмаған кезде – КВИ-мен ауыратын науқастың пәтерінен
кіреберістен шығуға дейінгі баспалдақ алаңдары мен марштарды қорытынды
дезинфекция жүргізу кезінде 1 рет дезинфекциялауды қамтамасыз ету.

6. Ақтөбе облысының ішкі саясат басқармасына:
1)БАҚ және әлеуметтік желілер арқылы Ақтөбе облысының аумағындағы

шектеу карантиндік шаралары туралы халықты жаппай хабардар етуді;
2) өзгеріп отырған жағдайды және сырқаттанғандар санының өсуін ескере

отырып, БАҚ жұмысын бірыңғай үйлестіру мен орталықтандыру.
7. Қаулы меншік нысанына қарамастан барлық жеке және заңды тұлғалардың

орындауы үшін міндетті.
8. «Ақтөбе облысының тұрғындары арасында коронавирус инфекциясының

алдын алу жөніндегі шектеу карантиндік шараларды күшейту туралы» Ақтөбе
облысының Бас Мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2021 жылғы 22сәуіріндегі
№ПГСВ-17 (өзгерістер енгізілген29.04.2021 жылғы  №ПГСВ-18)қаулыларының
күші жойылды деп танылсын.

9.Осы қаулының орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
10.Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
Ақтөбе облысының
Бас Мемлекеттік
санитариялық дәрігері                                    Н.Беркімбаева

 «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
Ақтөбе облысының Бас Мемлекеттік

санитариялық дәрігерінің
2021 жылғы 06 мамырындағы

№19 қаулысының 1 қосымшасы
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ

ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ЖҰМЫСЫНА ШЕКТЕУЛЕР МЕН РҰҚСАТТАРДЫ БЕРУ
ӨЛШЕМДЕРІ

Сары аймақ№ Объектілер/салалар
Қазақстан Республикасы Бас
Мемлекеттік санитариялық дәрі-
герінің 2020 жылғы 25 желтоқ-
санындағы №67 қаулысының  25,
28 қосымшаларындағы талаптар-
ды сақтаумен шектеусіз жұмыс
істеуге рұқсат етіледі.

1. Өнеркәсіптік объектілері, оның
ішінде вахталық әдіспен жұмыс
жасайтын.
Вахталық әдіспен жұмыс жасайтын
кәсіпорын басшылары қызметкер-
лерін CОVID-19 анықтау үшін ПТР
әдісімен зертханалық тексерілуге
бақылауды қамтамасыз етсін және
вахтадан(ға)шығуға/кіруге теріс
нәтижесімен немесе COVID-19-ға
қарсы вакцинация алғаны туралы
құжаты болған жағдайда рұқсат
етсін.
Мемлекеттік органдар мен ұйымдар-
дың қызметкерлері (табиғи және
техногендік сипаттағы төтенше жағ-
дайлар туындаған кезде жұмыл-
дырылған шұғыл қызметтердің қыз-
меткерлерін қоспағанда) ПТР әдісі-
мен CОVID-19 анықтауға зертхана-
лық тексерудің теріс нәтижесі
болған кезде немесе COVID-19-ға
қарсы вакцинация алғаны туралы
құжаты болған жағдайдавахталық
кенттерге кіруді жүзеге асырсын

Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәрі-
герінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 28-қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып, тұрмыстық үй-жайларда бай-
ланыс болмаған жағдайда жұмыс
істеуге рұқсат етіледі.

2. Құрылыс

Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитариялық дәрі-
герінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 13-қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып, шектеусіз жұмыс істеуге
рұқсатетіледі.

3. Ауыл және балық шаруашылығы,
мал шаруашылығы

Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 6, 7, 10-
қосымшаларының талаптарын
сақтай отырып, шектеусіз жұмыс
істеуге рұқсат етіледі.

4. Байланыссыз қызметтер (техника-
лық қызмет көрсету станциялары,
автожуу, шиномонтаж, вулканиз-
ация, автомобильдерді, тұрмыстық
техниканы, сағаттарды, телефон-
дарды, компьютерлерді, аяқ киімді
жөндеу,тігін ательесі, кір жуу, химия-
лық тазалау, типографиялық қыз-
меттер, кілттерді дайындау, тұрмыс-
тық үй қағидаты бойынша қызмет-
тер және т. б.)

Туристік компаниялар, бизнес орта-
лықтары (сақтандыру компания-
лары, адвокат, нотариус, бухгалтер
және консалтинг қызметтері, жыл-
жымайтын мүлік агенттіктері, жарна-
ма агенттіктері, сот орындаушы-
лары, айырбастау пункттері, лом-
бардтар және т. б.)

5. бетперде тәртібін және әлеуметтік
қашықтықты сақтай отырып,
шектеусіз жұмыс істеуге рұқсат
етіледі.

Гүл дүкендері, фотосалондар6. бетперде тәртібін және әлеуметтік
қашықтықты сақтай отырып,
шектеусіз жұмыс істеуге рұқсат
етіледі.

Медициналық ұйымдар, дәріхана-
лар

7. күшейтілген санитариялық-эпиде-
мияға қарсы және санитариялық-
профилактикалық іс-шараларды
сақтай отырып, штаттық режимде
шектеусіз жұмыс істеуге рұқсат
етіледі.

Медициналық орталықтар, каби-
неттер, стоматологиялық клиника-
лар

8. күшейтілген санитариялық-эпиде-
мияға қарсы, санитариялық-про-
филактикалық іс-шараларды сақ-
тай отырып, алдын ала жазылу
бойынша рұқсат етіледі.

Мұражайлар, кітапханалар9. Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 9-қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып, шектеусіз жұмыс істеуге
рұқсат етіледі.

Азық-түлік дүкендері, шағын маркет-
тер, супермаркеттер, гипермаркет-
тер

10. Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 5-қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып, шектеусіз жұмыс істеуге рұқ-
сат етіледі. Жеткізуқызметтеріне
рұқсатетіледі.

Балалардың түзету кабинеттері,
балалар және ересектерге арналған
білім беру орталықтары

11. Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 19-қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып, алдын ала жазылу бойынша
15 адамнан аспайтын топты тол-
тырған кезде жұмыс істеуге рұқсат
етіледі.

Сұлулық салондары, шаштараздар
және косметологиялық қызмет
көрсететін объектілері

12. Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы № 67 қаулысының 7-қосым-
шасындағы талаптарды сақтай
отырып, алдын ала жазылу
бойынша рұқсат етіледі.

Халықтың тұруы бойынша қызмет-
тер көрсету саласындағы ұйымдар
(қонақ үйлер,отельдер, санаторий-
курорттық ұйымдар, демалыс
үйлері/базалары, туристік базалар
және т. б.)

13. Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 11 және 17-
қосымшаларының талаптарын
сақтай отырып жұмыс істеуге
рұқсат етіледі.

Ашық базарлар (азық-түлік, мал,
азық-түлік емес)

14. Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәрі-
герінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 5-қосым-
шасындағы талаптарды сақтай
отырып жұмыс істеугерұқсат
етіледі.

Жабық базарлар (азық-түлік және
азық-түлік емес)

15. Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәрі-
герінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 5-қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып жұмыс істеуге рұқсат етіледі,
балалар ойын алаңдары мен
аттракциондардың қызметтеріне
тыйым салынумен.

Сары аймақ№ Объектілер/салалар
Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитарлық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 15-қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып, штаттық кестесінде жұмыс
істеуге рұқсат етіледі,кептеліс
уақытында қоғамдық көліктің
желіге барынша көп шығуы, оты-
ратын орындардың саны бойынша
қоғамдық көліктің толтырылуы,
барлық есіктерді ашу, жолаушы-
ларға қол жетімді жерлерде тері
антисептигі бар санитайзерлерді
орнату, жолаушылардың, жүргізу-
шілердің және кондукторлардың
бетперделерін міндетті түрде киюі.

16. Қоғамдық көлік

Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәрі-
герінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 1-қосым-
шасының талаптарын сақтай
отырып, уақыты бойынша сағат 09-
00-ден 18-00-ге дейін шектеумен
жұмыс істеуге рұқсат етіледі.

17. Банктер, ХҚКО, «Қазпочта» АҚ
бөлімшелері

Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәрі-
герінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 14-қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып, 25 адамнан аспайтын топ-
тардың жиынтығын сақтаған кезде
кезекші топтардың жұмысына рұқ-
сат етіледі.

18. Мектепке дейінгі мекемелер

Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы № 67 қаулысының 1-қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып рұқсат етіледі, бұл ретте қыз-
меткерлердің 50% - ы қашықтық
режимде, 50% - ы күндізгі режим-
де қалады.
Ұйымдар, офистер қызметкерлер-
ге COVID-19-ға қарсы вакцинация-
лау жүргізілген жағдайда қызметін
қашықтықтан және күндізгі жұмыс
форматында жұмыс істейтін қыз-
меткерлердің пайыздық арақаты-
насы жөніндегі талаптарды ескер-
мей жүзеге асырады. Бұл ретте
CОVID-19-ға қарсы вакцинация-
лаудың толық курсын алған және
соңғы 6 ай ішінде COVID-19-бен
ауырып жазылған барлық қызмет-
керлердің күндізгі режимде жұмыс
істеуіне жол беріледі.

19. Ұйымдар, офистер

Мешіттер, православие шіркеулері
және басқа да діни объектілер ау-
мағында ұжымдық діни іс-шара-
ларды (оның ішінде «жұма нама-
зы», күнделікті православиелік
дұғалар және басқаларын) ашық
ауада өткізу бетперде режимі мен
бір адамға кемінде 4 метр есебі-
нен әлеуметтік қашықтық сақтал-
ған жағдайда рұқсат етіледі.
Жабық үй-жайларда ұжымдық
іс-шараларды өткізбей, Қазақ-
стан Республикасының Бас Мем-
лекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№67 қаулысының 20-қосымшасы-
ның талаптарын сақтай отырып
рұқсат етіледі.

20. Діни объектілері

Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 21 қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып толтырылуы 50%-ға дейін,
бірақ 50 орыннан асырмай сағат
07.00-ден 24.00-ге дейін жұмыс
істеуге рұқсатетіледі.
«ASHYQ» жобасына қатысатын
нысандар Қазақстан Республика-
сының Бас мемлекеттік санита-
риялық дәрігерінің 30.04.2021 ж.
№18 қаулысына сәйкес жұмыс
істейді.
Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы 67 қаулысының 22-қосымша-
сының талаптарын сақтаған кезде
тамақ жеткізу жөніндегі қызмет-
терге рұқсат етіледі.

21. Мейрамхана, дәмхана және кофе-
хана типі бойынша қоғамдық тамақ-
тану объектілері (үй-жайда)

Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 21 қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып сағат 07.00-ден 24.00-ге дейін
жұмыс істеуге рұқсат етіледі.
«ASHYQ» жобасына қатысатын
нысандар Қазақстан Республика-
сының Бас мемлекеттік санитария-
лық дәрігерінің 30.04.2021 ж. №18
қаулысына сәйкес жұмыс істейді.

22. Жазғы алаңдар

Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 21 қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып жұмыс істеуге рұқсат етіледі.

23. Асханалар типі бойынша қоғамдық
тамақтану объектілері

Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 21 қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып жұмыс істеуге рұқсат етіледі.

24. Стрит-фуд (жеке тұрған шатыр/
ларек/отыратын орны жоқ дүңгір-
шек)

Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы № 67 қаулысының 5, 22-
қосымшаларының талаптарын
сақтай отырып, тамақты шығару-
ға және жеткізуге ғана рұқсат
етіледі.

25. Фудкорттар

Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 5-қосым-
шасының талаптарын сақтай
отырып, жұмыс істеугерұқсат
етіледі.

26. Азық-түлік емес тауарлардың
барлық түрлерін сататын дүкендер

Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы № 67 қаулысының 16-қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып жұмыс істеуге рұқсат етіледі.

27. Моншалар
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Сары аймақ№ Объектілер/салалар
жұмыс және сенбі күндері, ішкі
тәртіпке сәйкес, Қазақстан Респуб-
ликасының Бас Мемлекеттік сани-
тариялық дәрігерінің 2020 жылғы
25 желтоқсандағы №67 қаулысы-
ның 16-қосымшасының талапта-
рын сақтай отырып жұмыс істеуіне
рұқсат беріледі,жексенбі күні
жұмыс істеуіне тыйым салына-
ды.
«ASHYQ» жобасына қатысатын
нысандар Қазақстан Республи-
касының Бас мемлекеттік сани-
тариялық дәрігерінің 30.04.2021
ж. №18 қаулысына сәйкес жұ-
мыс істейді.

28. Сауналар

Моншалар

Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 16-қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып жұмыс істеуіне рұқсат бері-
леді.
«ASHYQ» жобасына қатысатын
нысандар Қазақстан Республика-
сының Бас мемлекеттік санитария-
лық дәрігерінің 30.04.2021 ж. №18
қаулысына сәйкес жұмыс істейді.

29. СПА-орталықтар, бассейндер

Тыйым салынады, Қазақстан Рес-
публикасының Бас Мемлекеттік
санитариялық дәрігерінің 30.04.
2021 ж. №18 қаулысына сәйкес
«ASHYQ» жобасына қатысатын
нысандарды қоспағанда (бетперде
режимін, әлеуметтік қашықтықты
сақтай отырып және антисеп-
тикалық құралдарды пайдалану
арқылы).

30. Компьютерлік клубтар, оның ішінде
PlayStation клубтары (16 жасқа
дейінгі адамдарды қоспағанда)

жалпы вагондарсыз31. Қала маңындағы жолаушылар
пойыздарының /электр пойыздары-
ның қозғалысы

жалпы вагондарсыз32. Жолаушылар поездарының қозға-
лысы

рұқсат етіледі33. Қалааралық, облысаралық және
облысішілік тұрақты автобустардың/
шағын автобустардың қозғалысына

Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 8-қосым-
шасының талаптарын сақтай оты-
рып жұмыс істеуінерұқсат етіледі.
«ASHYQ» жобасына қатысатын
нысандар Қазақстан Республи-
касының Бас мемлекеттік сани-
тариялық дәрігерінің 30.04.2021
ж. №18 қаулысына сәйкес жұ-
мыс істейді.

34. Фитнес орталықтары, соның ішінде
йога орталықтары,  спорттық-сауық-
тыру орталықтары, жабық спорт
объектілері (спорт кешендері, спорт
мектептері, спорт клубтары, жаттығу
залдары)

Тыйым салынады,Қазақстан Рес-
публикасының Бас Мемлекеттік
санитариялық дәрігерінің 30.04.2
021 ж. №18 қаулысына сәйкес
«ASHYQ» жобасына қатысатын
нысандарды қоспағанда (бетпер-
де режимін, әлеуметтік қашық-
тықты сақтай отырып және
антисептикалық құралдарды
пайдалану арқылы).

35. Боулинг клубтары

толтырылуы 20%-дан аспаған
жағдайда Қазақстан Республика-
сының Бас Мемлекеттік санитария-
лық дәрігерінің 2020 жылғы 25
желтоқсандағы №67 қаулысының
9-қосымшасының талаптарын сақ-
тай отырып жұмыс істеуінерұқсат
етіледі.
«ASHYQ» жобасына қатысатын
нысандар Қазақстан Республи-
касының Бас мемлекеттік санита-
риялық дәрігерінің 30.04.2021 ж.
№18 қаулысына сәйкес жұмыс
істейді.

36. Театрлар, кинотеатрлар, концерт
залдары,филармониялар

Қазақстан Республикасының Бас
Мемлекеттік санитариялық дәрі-
герінің 2020 жылғы 25 желтоқсан-
дағы №67 қаулысының 5-қосым-
шасының талаптарын сақтай
отырып жұмыс істеуіне рұқсат
етіледі, балалар ойын алаңдары
мен аттракциондардың қызмет-
теріне тыйым салынумен.

37. СОО, сауда үйлері, сауда желілері

Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 5 желтоқсандағы
№67 қаулысының 9 қосымша-
сындағы  талаптарды сақтай оты-
рып, 30 адамға дейін қатысумен
дайындықтарға рұқсат етіледі.

38. Мәдениет объектілері (дайындық)

Тыйым салынады, Қазақстан
Республикасының Бас Мемле-
кеттік санитариялық дәрігерінің
30.04.2021 ж. №18 қаулысына
сәйкес «ASHYQ» жобасына
қатысатын нысандарды қоспа-
ғанда (бетперде режимін, әлеу-
меттік қашықтықты сақтай
отырып және антисептикалық
құралдарды пайдалану арқылы).

39. Бильярд

ағынды реттеу және антисеп-
тикалық құралдарды пайдалану,
бетперде режимін, әлеуметтік
қашықтықты сақтай отырып рұқ-
сат беріледі.

40. Ашық ауадағы аттракциондар

толтырылуы 50%-дан артық
болмаған жағдайда Қазақстан
Республикасының Бас Мемле-
кеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №
67 қаулысының 18-қосымшасының
талаптарын сақтай отырып жұмыс
істеуіне рұқсат етіледі.

41. Балаларды сауықтыру ұйымдары

толтырылуы 15%-дан артық
болмаған жағдайда Қазақстан
Республикасының Бас Мемле-
кеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25желтоқсандағы №
67 қаулысының 44-қосымшасының
талаптарын сақтай отырып жұмыс
істеуіне рұқсат етіледі.
«ASHYQ» жобасына қатысатын
нысандар Қазақстан Республика-
сының Бас мемлекеттік санита-
риялық дәрігерінің 30.04.2021 ж.
№18 қаулысына сәйкес жұмыс
істейді.

42. Көрермендермен спорттық іс-
шараларды өткізу

Тыйым салынады43. Балалар ойын-сауық орталықтары
(жабық үй-жайлардағы ойын
алаңдары мен аттракциондар,
батуттар және басқалар)

Тыйым салынады44. Еске алуды өткізу

Тыйым салынады, Қазақстан
Республикасының Бас Мемле-
кеттік санитариялық дәрігерінің
30.04.2021 ж. №18 қаулысына
сәйкес «ASHYQ» жобасына
қатысатын нысандарды қоспа-
ғанда.

45. Банкет залдары

Тыйым салынады, Қазақстан
Республикасының Бас Мемле-
кеттік санитариялық дәрігерінің
30.04.2021 ж. №18 қаулысына
сәйкес «ASHYQ» жобасына
қатысатын нысандарды қоспа-
ғанда.

46. Караоке

Тыйым салынады47. Түнгі және ойын клубтары, кальян
(оның ішінде қоғамдық тамақтану
объектілері жанындағы), букмекер
кеңселері мен лото-клубтар, оның
ішінде лотереялар ұтыс ойыны

Тыйым салынады48. Адамдар көп жиналатын конферен-
циялар, форумдар, ойын-сауық,
сондай-ақ отбасылық, салтанатты,
естелік және басқа да іс-шара-
ларды, оның ішінде үйде өткізу

Тыйым салынады, Қазақстан
Республикасының Бас Мемле-
кеттік санитариялық дәрігерінің
30.04.2021 ж. №18 қаулысына
сәйкес «ASHYQ» жобасына
қатысатын нысандарды қоспа-
ғанда.

49. Көрмелер

Көптоғай ауылдық округінен 26 км
оңтүстікте орналасқан Атансауған
деген қыстақ атауы бар. Бұл гео-
графиялық атаудың пайда болуына
мынадай жағдайлар негіз болған. 1700
жылдары осы жақтарға Нұрым Таздар
келмес бұрын осы жерде Ысық руы-
ның үш жігіті тоқтаған. 1710 жылдары
«Ақтабан шұбырынды» тарихи жайты
кезінде Ысықтың үш байының бүкіл
малы қырылып қалып, жалғыз атан
қалыпты. Осы жерді мекендеген бүкіл
халық аштықтан қашу үшін Көкжар
жәрмеңкесіне кетіп қалады. Үш жігіт
болса, Көкжар жәрмеңкесіне келе
жатқан, кетіп бара жатқан керуенге
жалғыз атандарынжаолап күндерін
көріпті. Осы жердің халқы «Атанды
сауып күнін көреді екен» деп сол үш
жігіттің тірі қалғандарын сол кезде
айтқан. Сол уақыттан бері сол жерді
«Атансауған» деп атап кеткен.

ЕКІБАЙ.
Қамыскөл көлінің жағасында жер-

ленген Екібай Мыңбайұлы атты батыр
есімімен аталған. Екібайдың тік мола-
сы сауынды биенің сүтімен аралас-
қан, ат жалы қосылған балшықтан
тұрғызылған. Осы жерді мекендейтін
халық осы жерлерде шамамен 150-
160 жыл бұрынғы жағдайлар туралы
аңызды біледі. Адай руының бабық
тармағының Мыңбай мен Сенбай
деген екі батыр болыпты. Бір күні
Мыңбайдың бір үйір жылқысын айдап
алып кеткен. Мыңбайдың ұлы Екібай
батыр жеті адамнан топ жинап, жыл-
қыларды іздеуге шығады. Осы кезде
Қарасу жерінің Қамыскөл көлінде
шырдай тармағынан Майданның көшi
тоқтаған. Соның адамдары жылқыны
ұрлаған екен. Иелері жылқыларын
таныса да, Шырдайлар айдап келген
малынан айырылғысы келмеген.
Сонда екібайлықтар малдың бір
бөлігін бөліп алып ауылға қарай қуған.
Шырдайлар ізімен шапқан. Еспай
деген батыр Екібайды найзамен
шаншып өлтіреді. Қалған адайдың ал-
тауы жанын сақтап ауылға қашады.
Осы кезде Қайнар мен Сағызды жер-
лері аралығында Адай руының Бабық-
ты тармағының өкілдері адам жерлеп
жатқан. Адам өлтіру жеңіл емес. Со-
дан Екібайдың өлімінен кейін сасқан
Ысық руының Шырдай тобының Май-
даны бүгінгі күні Шұбарши деп атала-
тын ауылға келеді. Шырдайдың он
алтысын өлтіріп, Еспайды ұстап, оны
жаз бойы мойнына дейін түйенің тері-
сіне тігіп қинаған. Күзге қарай Адайлар
Маңғыстауға көшіп бара жатқанда оны
теріден шығарып алып 4-5 найза
көрсетіп таңдауға береді. Мыңбайдың
өткір найзасы болған екен, оны өткір-
лігі үшін наркескен найза деп атап
кеткен екен. Еспай азап тұтпас үшін
сол найзаны таңдаған екен. Келесі
жылы Адайлар Шырдай руының
Пұшық атты байының жалғыз ұлын
өлтіріпті. Осылайша бір Екібай үшін 18
Шырдайды өлтіріпті. Алайда Ысықтың
Шырдай тармағының Майданы кейін-
нен Адайларды сотқа тартқан.

ҚАНДЫКӨЛ.
Темір уезі мен Орал қаласы ара-

сындағы өткелдің жанында орналас-
қан елді мекен. Көл қанды деп рулар
арасында қанды шайқастан кейін
аталып кеткен. Колхоз құрылмас
бұрын осы жерде Қоңыр кете руының
Дүкес тармағының ауылы болған.
Қандыкөл көлінде жерді суару мақса-
тында дамбы құрған.

КЕЛБАТЫР.
Қалмақтармен болған шағын шай-

қаста Ақжол батыр бастаған топ
бүгінгі Темір ауданының аймағындағы
Құмқұдық ауылының жанында қаза
болады. Есет ауылы үшін кек қайтару
үшін екі, үш күнде әскер жинапты. Ал
батырлардың шайқасқан орынын
кейіннен «Кел, батыр» деп атапк
еткен, «Батыр келе жатыр» дегенді
қысқартып айтқан. «Кел батыр»
дегенді бетпе бет келгенде ұран
ретінде түсінуге де болады.

КӨМЕКБАЙ ТӨБЕСІ.
Қарасу елді мекені бағытындағы

Қайыңды ауылынан жеті км жердегі
аласа төбе. Халық ауызында мына-
дай аңыз қалған: Көмекбай батыр
жорықтан ауырып келіп, ұзақ уақыт
төсекке байланып жатқан кезде жақсы
бір емші туралы естіген. Туыстары
оны емшіге әкеле жатқанда жолда ол
қайтыс болған. «Отанында туып,
далада өлді» деген сөздермен туыс-

тары оны осы төбе басында көмген.
Осыдан кейін «Көмекбай төбесі»
деген топоним пайда болған.
ПЫШАҚ ҚОРЫМЫ кесене атауы.

Бұрын Көптоғай ауылдық округінің
Шұбарши елді мекенінен алты шақы-
рым оңтүстік батыста Аймұхамбет
деген кісі жерленген. Ол Ысық
руының Шырдай тармағынан болған,
Байұлы он екі атадан. Шамамен 1790-
1857 жылдары өмір сүрген. Ол
керемет бай, жылқысы көп болған.
Аталарынан сұр түсті жылқылар
мұраға қалған екен. Аймұхамбет
өлерінде: «Мені биік төбеге жерлең-
дер. Жауларды табаныммен тірей
отырып, жылқыларымның кісінегенін
естіп жатқым келеді», деп айтып
кетіпті. Ол әулие болған сияқты.
Себебі, ол қойлардың тырысқақ
ауруын, түрлі малдың жұқпалы
ауруларын емдеген. Оның жалғыз
ұлы жаудың қолынан қаза тапқаны
туралы аңыз бар. Қазір кесенеден
басында бал-балтастардың үлкен
үйіндісі қалған.

САМАЙ.
Қызылқоға ауданымен шекаралас

Көптоғай ауылының атауы, Көптоғай
елді-мекенінен 40 км жерде. Атау осы
жерде жерленген Самайқожа
Қанжаұлы Сүйіншіқара (1800-1847)
есімді адамнан болған. Таз руының
Самайқожасы және оның өлімі
туралы халық мынадай аңыз айтады.
Бірде, Таз руының Төремұрат, Өтен,
Нарынбай батырларымен шайқаса
отырып, Самайқожа былай депті:
«Мен ашулансам, қазаныңды төңке-
рем». Мұндай қоқан-лоққы шаңырақ,
үйді құртумен бірдей. Самайдың осы
сөздерінен аразы болған Таз руының
батырлары оны жолда күтіп алуды
ұйғарған. Бір күні Самайдың жолға
жалғыз шыққанын пайдаланып, Таз
руының батырлары қуғынға түскен.
Самай Қарасу өзеніне жақындағанда
таз руынан Төремұрат оны найзамен
түйреп, Самай өзенге құлап түскен.
Өзен оны жұтып алған. Туыстары
Самайдың жалғыз  саусағын ғана
тауып алып төбенің біреуіне жерле-
ген. Сол жерде тік биік құлпытас
салған. Самай үшін кек алынбай қал-
ған жоқ. Дала заңына сәйкес туыс-
тары Қара Таз руын сотқа тартып,
оның денесінің жеті мүшесі үшін жеті
адамның құнын алған. Шұбарши елді
мекенінен тыс жерде «Самай Қарасу»
деген жер бар. Бұл Самайдың дене-
сін жұтып алған жер. Қазір жерлеудің
орнында бірнеше балбалтас пен
Самай қожаның қирап қалған
құлпытасын көруге болады.

АЛТЫОТАУ.
Қаратал селосынан 16 км жердегі

жер атауы. Совхоз уақытында бұл
жерде мал қыстаған. 1936-1938
жылдары Исатай мен Махамбеттің
басшылығымен көтеріліске қатыс-
қаны үшін Адай руының Тәзіке тарма-
ғының Досақан атты батыры Жәнібек-
тің саясатына қарсы шыққаны үшін
10 жылға Сібірге айдалған. Досақан-
мен Кете руының Жұлдыз тармағы-
ның Орай деген кісінің балалары дос
болған. Олар Досақанның отбасын
қамқорлыққа алған. Оның балалары
үшін алты киіз үй тігіп, оларға жер мен
мал бөліп берген. Жұлдыз Кете мен
Тәзіке Адайлар халық арасында
қалыптасқан дәстүр бойынша олар-
дың ұрпақтары жеті атаға шейін
отбасын құрмауға уәделескен. Осы
жағдайға байланысты жер өзінің
атауын сақтап қалған.

ИПАНТАУ.
Егіндібұлақ және Қайыңды ауыл-

дық округтер шекарасында орналас-
қан тау жотасы. Халық арасында
тараған аңыз бойынша Ипан деген
кісінің ұрпағы болмаған екен.
Ауылдастары оның аты жойылып
кетпеуі үшін жердің атауын солай
атаған. Ол адамның ел арасындағы
үлкен беделі туралы айтады.

БАЛАУБАЙ ТАЛЫ.
Шұбарши ауылынан солтүстік

батысқа қарай жиырма шақырым
жерде орналасқан елді мекен. Кете
руының Көбегі тармағының Балаубай
есімді ұрпағы болған адамның жүз
жыл бұрын еккен талына байланысты
аталған. Ағаш қасиетті болып есеп-
теледі. Ағаштың дінін кескен уақытта
сол жерде қан ағып, сол адам
міндетті түрде ауруға шалдығатын
көрінеді деген аңыз бар.

Ойыл 100 жыл
ӨЛКЕДЕГІ АТАУЛАРДЫҢ

ШЫҒУ ТАРИХЫНЫҢ СЫРЫ
КӨПТЕГЕН ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АТАУЛАРДЫҢ ШЫҒУ ТАРИХЫНА

ОНЫҢ ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР ЕРЕКШЕЛІГІ АРҚАУ БОЛАДЫ. СОНЫ АТАҒАН
ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ШЕБЕРЛІГІНЕ ТАҢ ҚАЛЫП ЖАТАМЫЗ. СЕБЕБІ, БІР
КІШКЕНТАЙ ТӨМПЕШІКТІҢ ДЕ АТАУЫ КЕЗДЕЙСОҚ ҚОЙЫЛМАҒАН.
МӘСЕЛЕН БІР ҒАСЫРЛЫҚ ТАРИХЫ БАР ТУҒАН ЖЕРІМІЗДЕГІ ЖЕР-
СУ АТАУЛАРЫНЫҢ ШЫҒУ ТАРИХЫНА КӨЗ ЖҮГІРТЕЙІК.

Дереккөз: «Туғанөлке» анықтамалық-
ақпараттық танымдық жинағы

Hayat-Vax SARS-CoV-2 вакцинасы
(Vero Cell), белсенділігі жойылған,
сұйық вакцина жасау үшін кейіннен
алюминий адъювантымен адсорбция-
ланған, өсірінді алуға, вирустарды
жинақтауға, [белсенділігін жою, шо-
ғырландыру және в-пропиолактонды
тазалау үшін Vero жасушасына егі-
летін SARS-CoV-2 штаммының көмегі-
мен жасалынған. Ерітінді - шөгінді
түрінде қабат түзуі мүмкін ақшыл
түсті, аса мөлдір емес, тұнбасы бар
суспензия, әрі тұнба шайқаған кезде
оңай таралады.
Белсенді зат: SARS-CoV-2 (белсен-

ділігі жойылған)
Вакцина

Аталған өнім ересектерге және 18
жастан жоғары балаларға, әсіресе
медициналық қызметкерлерге, әрі
вируспен тығыз байланыста болған
адамдарға арналған. Вакцина COVID-
19 ауруының алдын алу үшін SARS-
CoV-2 вирусына қарсы антиденелерді
өндіреді.

Иммунизациялаудың
бағдарламасы

Аталған вакцина иммунизацияның
ұлттық бағдарламасы мен стратегия-
сына сәйкес денсаулық сақтау жүйе-
сінің медициналық қызметкерлеріне
пайдалануға арналған.

Жағымсыз әсерлері
Жағымсыз әсерлердің пайда болу

жиілігі (CIOMS ұсынымдарына сәй-
кес):
1) Өте жиі: инъекция орнының

ауруы;
2) Жиі: қызба, шаршағыштық, бас

ауыруы, диарея; инъекция орнының
қызаруы, ісуі, қышынуыжәнеқатаюы;

3) Жиі емес: инъекция орнында тері
бөртпесі; жүрек айну және құсу,
инъекция орнында қышу, бұлшық ет
ауруы, артралгия, ұйқышылдық, бас
айналу және т. б.

4) Вакцинаға байланысты күрделі
жағымсыз реакциялар байқалған жоқ.
Егер вакцинаны пайдалану кезінде
жоғарыда айтылмаған жағымсыз
реакциялар пайда болса, дереу
дәрігерге хабарлаңыз.

Сақтық шаралары және
айрықша нұсқаулар

1) Тамыр ішіне енгізуге қатаң тыйым
салынады.

2) Ауыр аллергиялық реакция бол-
ған жағдайда, жедел медициналық
көмек көрсету үшін адреналин сияқты,
дәрі-дәрмектер мен тиісті жабдықтар
болуы керек. Вакцинаға реакцияны
вакцинациядан кейін кемінде 30 минут
бақылау керек.

3) Вакцинаны сақтықпен қолдану
керек:

• тромбоциттердің төмендеуі (тром-
боцитопения) немесе қанның ұюының
бұзылуы сияқты қан аурулары болған
жағдайда.

• иммундық қорғанысты басатын
емдеу немесе иммун тапшылығы (вак-
цинаға иммундық жауап азайтылуы
мүмкін) жағдайында. Мұндай жағдай-
ларда вакцинацияны емдеудің соңы-
на дейін кейінге қалдыру немесе
объектіге қауіп төндірмейтініне көз
жеткізу ұсынылады. Созылмалы им-
мун тапшылығы жағдайында вакци-
наны негізгі ауру шектеулі иммундық
реакцияны тудыруы мүмкін болса да
ұсынуға болады.

• бақыланбайтын эпилепсия және

басқа да үдемелі неврологиялық
бұзылулар жағдайларында.

Қолдануға болмайтын
жағдайлар

Вакцина келесі жағдайларда қатаң
тыйым салынады:
1) Осы өнімнің қандай да бір компо-

нентіне (белсенді заттарға, қосымша
заттарға) аллергиясы бар адамдарға
немесе бұрын осы вакцинаға аллер-
гиялық реакциясы болған адамдарға.

2) Ауыр созылмалы аурулары бар
немесе анамнезінде аса жоғары
сезімталдығы бар адамдарға.

3) Температурасы жоғары немесе
аурудың жедел фазасы кезінде
адамдарға. вакцинаны бұлшықет
ішіне енгізгенде пайда болуы мүмкін
қан кету қаупіне байланысты.

4) Вакцинаның 100% профилакти-
калық әсері болмауы мүмкін.

5) Қорғаныш қалпақшасын алып
тастап, инъекция енгізгеннен кейін
дезинфекциялық құралды қолданба-
ңыз.

6) Бұл вакцинаны қаптаманы
ашқаннан кейін бірден қолдану керек.

7) Қаптамада және заттаңбада
көрсетілген жарамдылық мерзімі
өткеннен кейін пайдалануға болмай-
ды.

8) Балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтау керек.

Басқа дәрілік заттармен өзара
әрекеттесуі

1) Бұл вакцинаның клиникалық
зерттеулерінің нәтижелері басқа
стандартты вакциналармен бірге әлі
жүргізілген жоқ.

2) Егер сіз қандай да бір дәрі-дәр-
мектерді, соның ішінде рецептісіз

дәрі-дәрмектерді қабылдап жүреңіз
немесе жақында қабылдаған болса-
ңыз, дәрігерге хабарлаңыз.

COVID-19 екпесіне қарсы көрсеті-
лімі бар категорияларға:

· 18 жасқа толмаған болса;
· жүкті немесе емізулі аналар;
· екпе алар кезде дене қызуыңыз 37-

37 С болса;
· медициналық тексеруден өтпеген

болсаңыз;
· екпеден уақытша босатқан жағ-

дайда.
Екпе салғаннан кейін 30 минут дәрі-

гер бақылауында болып, сіз екі екпе
туралы мәліметі бар – вакцинациялау
күні, вакцина атауы көрсетілген және
дәрігердің қолы қойылған атаулы
сертификатты EGOV MOBILE мобиль-
ді қосымшасынан ала аласыз. Өз ден-
саулықтарыңызға жауапкершілікпен
қарап, індеттің алдын алыңыз!
Р.S. Құрметті Ойыл ауданының

тұрғындары!
Ойыл аудандық ауруханасында

тегін түрде COVID-19-ға қарсы екпе
жүргізіліп жатыр. Егілу бөлмесі
№20.  Егілу бөлмесі сағ 09:00 ден
18:00-ге дейін жұмыс жасайды.
Сонымен қатар, орталық көшеде
жылжымалы вакцинациялау пункті
жұмыс жасайды. Ерікті түрде екпе
алуға болады. Осыған дейін жыл-
жымалы екпе пункті ауданның 16
елді-мекеніне барып, 924 адамға
екпе салды.

А.МАЙЛЫБАЕВА,
Салауатты өмір салтын

қалыптастыру кабинетінің
маманы.

ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
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Ойыл аудандық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Ойыл аудандық
ауруханасы Қараой дәрігерлік-амбулаториясының мейірбикесі Асанғалиева
Самалға анасы

Нұржауғанның
қайтыс болуына байланысты ағайын-туыстарына қайғысына ортақтасып,
көңіл айтады.

Осы орайда біздің ауданымызда да
Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудандық
өнер және өлке тарихы музейі киелі
Көкжардың санғасырлық тарихи
шежіресін жинап, сақтап, ұлттық салт-
дәстүрімізді, рухани құндылықтары-
мызды насихаттап келеді. Сонау, тас
ғасырынан бастап, сақтар мен ғұн-
дардың тіпті біздің заманымызға
дейінгі көне дәуірлердің ескерткіш-
терін зерттеп, тарих толқынына тың
жаңалықтар қосуда.

Музей тарихы
Ақтөбе облысы әкімиятының 2003

жылғы 10 қыркүйектегі № 254 қау-
лысымен «Ойыл аудандық өнер және
өлке тарихы музейі» мемлекеттік
мекемесі болып құрылды. Ақтөбе
облысы әкімиятының 2005 жылғы
№36 қаулысы негізінде «Бюджеттік
бағдарламалардың паспорттарын
бекіту туралы» Облыс әкімдігінің 2004
жылғы 30 желтоқсандағы  №414
қаулысын іске асыру мақсатында
облыстық бюджетке берілді. Қазақ-
стан Республикасы Үкіметінің 2006
жылғы 29-қыркүйектегі № 944
қаулысымен Қазақстан Республика-
сының білім беру және мәдениет
ұйымдарын атау мен қайта атау
туралы тізбесімен Ойыл аудандық
өнер және өлке тарихы музейіне қоғам
қайраткері Шығанақ Берсиевтің есімі
берілді. 2005 жылдың 9 ақпанынан
бастап музей директоры болып
Балкия Рысбаева  тағайындалды.
2013 жылдың 28 желтоқсан күнгі
Ақтөбе облысы әкімінің № 423
қаулысына сәйкес «Ақтөбе облысы-
ның мәдениет, мұрағаттар және
құжаттама басқармасы» мемлекеттік
мекемесінің «Ш.Берсиев атындағы
Ойыл аудандық өнер және өлке
тарихы музейі» коммунальдық мем-
лекеттік мекемесі болып өзгертілді.
Ақтөбе облысының аудандарының

ішіндегі  6 экспозициялық ғылыми
көрме залы бар, екі қабатты ғимаратта
орналасқан музей. Жалпы көлемі
422,5 шаршы метр аумақты алып
жатыр.
Залдары:  «Өлке тарихы», «Арда-

герлер», «Кеңес Одағы жылдары»,
«Этнография», «Ш.Берсиев», «Аудан
табиғаты». Музейдің ғылыми -
экспозициялық көрме залдары өлке
хронологиясы бойынша жасақталған.
Жәдігерлер, құжаттар,  нақты  архивтік
деректер бойынша  дәлелденген.
Музей өлке тарихына байланысты

бірнеше жылдан бері аудан мектеп-
терімен этно-педагогикалық салада
жұмыс жасап келеді, «Туған жер-туған
ел» бағдарламасы аясында ғылыми-

зерттеу жұмыстары алға қойылған.
Ш.Бекмұхамбетова атындағы мектеп-
гимназиямен меморандумға отырды.
«Жас археолог» үйірмесі жұмыс
жасайды. Музей жұмысына қажетті
материалдық – техникалық
құралдармен жабдықталған.

Жалпы музей қоры мен
жетістіктері

Музей  қоры – 6619. Оның ішінде
негізгі қоры - 4330. Қосымша қоры-
2289 экспонатты құрайды. Рухани
жаңғыру бағдарламасы аясында
мәдени көпшілік шаралар мен экскур-
сиялар, тақырыптық көрмелер ұйым-
дастырылып,  халыққа кеңінен наси-
хаттауда. Музей жанынан «Жас
археолог» үйірмесі мен  Қасиетті
Қазақстан географиясы аясында
«Өлкетанушылар клубы» нәтижелі
жұмыстар атқарып  келеді. 2007 жылы
Ақтөбе облысы бойынша «Ең үздік
музей», 2018 жылы Ақтөбе қаласы
бойынша «Үздік музей» атағымен  екі
мәрте  марапатталған.

Туған жердің тарихын
ұлықтаған ұжым

Музейдің негізгі мақсаты: тарихи
құндылықтарды, мәдениет ескерткіш-
терін сақтау және жұртшылыққа таны-
ту жұмыстарын ұйымдастыру. Қазіргі
таңда музей  ұжымы 10 штаттық  бір-
лікті құрайды. Оның үшеуі шығарма-
шылық бағытта қызмет етеді.
Дулат Исабаев 2007 жылдың 25

маусымынан бастап Ш.Берсиев атын-
дағы Ойыл аудандық өнер және өлке
тарихы музейінде экскурсия жетекшісі
қызметін атқарып, 2020 жылдың 3
тамызынан бастап ғылыми қызметкер
болып жұмыс жасайды. Өлке тарихы
ғылыми зерттеуде «Ойыл энциклоп-
едиясы», «Ойыл ауданының хроноло-
гиясы», «Ойыл жерінің жер-су аттары
туралы аңыз-әңгімелер», «Ойыл
ауданы бойынша әулиелер мен киелі
жерлер» атты кітапшалардың шы-
ғуына  үлесін қосты. Өз маманың жетік
меңгерген, музей келушілері мен
қонақтарға Ойыл жерінің сан ғасыр-
лық тарихын жеткізе біледі. Облыстық
мәдениет, архивтер және құжаттар
басқармасы мен облыстық тарихи
өлкетану музейі ұйымдастырылған
экскурсия жетекшілерінің кәсіби
шеберлік байқауына бірнеше жыл
қатысып, үздік экскурсовод иегері,
жүлдері орын иегері, алғыс хат және
дипломмен марапатталды.
Медет  Құлмұханов 2007-2011 жыл-

дар аралығында Қ.Жұбанов атындағы
Ақтөбе мемлекеттік университетіне
түсіп, «тарих» бакалавры бойынша
бітірген.

2011-2012 жылдар аралығында
Ақтөбе облыстық мәдениет басқарма-
сының тарих, этнография және архео-
логия жөніндегі орталықта ғылыми
қызметкер болып жасады.

2013-2014 жылдары Ойыл қазақ
орта мектебінде тарих пәні мұғалімі,
2014-2016 жылдар аралығында Ойыл
аудандық ішкі саясат бөлімі ММ-нің
«Жастармен жұмыс жөніндегі ресурс-
тық орталығы» КММ-де психолог, бас
кеңесші,директордың міндетін атқару-
шы, орталық директоры қызмет-
терінде болды.

2016-2019 жылдарда Ш.Берсиев
атындағы Ойыл аудандық өнер және
өлке тарихы музейінде қор сақтаушы
қызметін атқарды.

2019-2020 жылдар аралығында
Ойыл аудандық ішкі саясат бөлімі ММ-
де бас маман болып жасады.

2020 жылдың наурыз айынан
Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудандық
музейі КММ-де қор сақтаушы, 2020
жылдың 3 тамызынан бастап экскур-
сия жүргізуші болып жасайды.
Өз ісіне адал, шынайы көзқарасты

жақсы көреді. Жұмысқа деген қызығу-
шылығы, адалдығы бар. Берілген,
жүктелген тапсырманы уақытында,
ұқыпты орындағанды ұнатады. Атқа-
рып отырған қызметін ғана емес,
музей жұмысының барлық саласы –
қор жұмысы, цифрландыру, музей
сайты,әлеуметтік желімен байланыс
жұмыстары тағы басқалай жұмыс-
тарды атқаруда біліктілігі бар.  2016
жылдан бері аудан музейі жанынан
құрылған «Жас археолог» үйірмесінің
жетекшісі. 2018 жылы өткен облыстық
музей қызметкерлерінің байқауының
бас жүлде иегері.

Алтын кітапқа енген
Музей директоры

Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудан-
дық өнер және өлке тарихы музейінің
тұтқасын ұстап отырған Балқия
Рысжанованы ойылдықтарға таныс-
тырып жатудың өзі артық тәрізді.
Өйткені өзінің білікті басшылық
қабілетімен, іскерлігімен көпке үлгі
болып келеді. Тынымсыз шығарма-
шылықпен ғана емес, ғылыми ізденіс-
пен алға ұмтылған Балқия Тілеужан-
қызы «Қазақстанның алтын кітабына»
енді. Ендеше бізде адал басшы
еңбегін «Алтын кітапта» жазылған
жазбамен жеткізуді жөн көрдік.
Балқия Тілеужанқызы – аудандағы

қоғамдық жұмыстарға белсене қаты-
сушы. Аудан әкімі жанындағы әйелдер
ісі жөніндегі кеңестің мүшесі. Аудан-
дық қоғамдық кеңестің мүшесі. Көп
жылдар бойы елімізде өткен референ-

МУЗЕЙ - ҒЫЛЫМИ, МӘДЕНИ-ТАРИХИ ОРТАЛЫҚ
ҚАЗІРГІДЕЙ ЖАҺАНДАНУ ЗАМАНЫНДА ЕЛІМІЗДІҢ ТАРИХЫ МЕН АЙБАРЫН ХАЛЫҚҚА ТАНЫТЫП,

ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІ ТҰҒЫРЛЫ ЕТУ ЖОЛЫНДАҒЫ ЖОСПАРЛАР МЕН ІСТЕРДІ ЕЛ ІШІНЕ ЖЕТКІЗУ МАҢЫЗДЫ ДА
ЖАУАПТЫ МІНДЕТ. ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ҒАСЫРЛАРДАН ТАМЫР ТАРТАТЫН ӨТКЕНІН, ЯҒНИ, ТАРИХЫН ХАЛЫҚ
АРАСЫНА, КЕЙІНГІ ҰРПАҚҚА ТАРАТУДА МУЗЕЙЛЕРДІҢ МАҢЫЗЫ ЗОР. МУЗЕЙ - ҒЫЛЫМИ, МӘДЕНИ-ТАРИХИ
ОРТАЛЫҚ. МУЗЕЙЛЕР - БІРНЕШЕ ДӘУІРДІҢ ТАРИХЫН, ЭТНОГРАФИЯСЫН, ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАРЫН, ӨНЕРІН
ЖИНАҚЫ ТҮРДЕ ҰРПАҚТАН ҰРПАҚҚА ЖАЛҒАП ОТЫР.

Қоғамымыздың  әрбір  азаматы
еліміздің Конституциясының 13-бабы-
ның 2-бөлігіне сәйкес, қаралған
құқықтары мен бостандықтарының
немесе заңмен қорғалатын мүдде-
лерінің  бұзылған жағдайларында
оларды қорғау үшін азаматтық іс жүр-
гізу кодексінде белгіленген тәртіппен
сотқа жүгінуге құқылы.
Сот төрелігіне азаматтардың қол

жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы
Соты жұртшылыққа қолайлы «Сот
кабинеті» электрондық ақпараттық
сервисін енгізген болатын. Осы
аталған «Сот кабинеті» арқылы сотқа
құжаттарды, яғни талап арызды, сот
отырысының хаттамасын ұсыну тура-
лы арызды, сот отырысының хатта-
масына ескертуді, өтінішті электрон-
дық құжат нысанында беруге болады.
Егер де бірнеше талапкер мен

жауапкер болған жағдайда олардың
әрқайсысы туралы ақпарат көрсеті-
леді. Пайдаланушы тиісті құжаттарды
жүктеп болғаннан кейін де оларды
түзету мүмкіндігін пайдаланып, дерек-
тердің дұрыстығын тексере алады.
Талап арыз пайдаланушының элек-
трондық цифрлық қолтаңбасымен
куәландырылғаннан кейін ғана сот
органдарының ақпараттық жүйесіне
беріледі.
Талапты азамат тікелей өзі және

қорғаушымен бірлесіп немесе сенім-
хат арқылы қорғаушы бере алады.
Талап арыз сотқа жазбаша нысанда
беріледі. Арызға талап қоюшы немесе
талап арызға қол қоюға  және оны
ұсынуға өкілеттігі болған кезде оның
өкілі қол қояды. Арыз электрондық
құжат нысанында берілген кезде ол
талап қоюшының электрондық цифр-
лық қолтаңбасымен, ал өкілеттігі
болған кезде талап арыз өкілдің
электрондық цифрлық қолтаңбасы-
мен куәландырылады.
Сонымен қатар электрондық құжат-

тарды сотқа тапсыру үшін жеке тұлға-
лар, олардың өкілдері, заңды тұлға-
лар мен олардың өкілдері «Сот каби-
нетінде» орналастырылған электрон-
дық нысандарды толтыра отырып
тіркеледі. Тіркелгеннен кейін ол тұлға
электрондық құжаттарды беру серви-
сінің пайдаланушысы болып табыла-
ды. Сот кабинетіне тіркелу ЖСН-нің
немесе БСН-нің және парольдің
көмегімен жүзеге асырылады.
Сот кабинеті сервисін пайдаланушы

(арыз беруші) талап арызбен сотқа
жүгінгенде «талап арыз беру»
сервисін таңдай отырып, оның ішінен
мына деректер көрсетілетін элек-
трондық талап арыз нысанын тол-
тырады.
1) Облыс
2) Талап арыз берілетін сот
3) Соттарда мемлекеттік баж

төлеуден босатылған жағдайда
«төлемеу» деген жолға белгі қояды
және мемлекеттік баждан босатылған
істер санаты, талапкерлер көрсетіледі

4) Мемлекеттік баж сомасы

5) «электрондық үкімет» төлем
шлюзі арқылы мемлекеттік бажды
онлайнмен төлеген жағдайда «онлайн
төлем жолы» толтырылады.

6) арыздың сипаты,
7) істің санаты
8) даудың жалпы сомасы
9) процестің тараптары
Судья талап қою арызы келіп түскен

күннен бастап бес жұмыс күні ішінде
оны соттың іс жүргізуіне қабылдау
туралы мәселені шешеді. Талап қою
арызын бірінші сатыдағы соттың іс
жүргізуіне қабылдап, судья сот ісін
жүргізу тілін көрсетумен бірге
азаматтық іс қозғау туралы ұйғарым
шығарады.
Талап қою арызына қоса берілетін

құжаттар
1) жауапкерлер мен үшінші тұлға-

лардың саны бойынша талап қою
арызының және оған қоса берілген
құжаттардың көшірмелері;

2) мемлекеттік баждың төленгенін
растайтын құжат;

3) өкілдің өкілеттігін куәландыратын
сенімхат немесе өзге де құжат;

4) талап қоюшы өзінің талаптарын
негіздеген мән-жайларды растайтын
құжаттар;

5) дауды сотқа дейін реттеу тәрті-
бінің сақталғанын растайтын құжат-
тар, егер осы тәртіп заңда белгіленсе
немесе шартта көзделсе;

5-1) тараптың (тараптардың) тату-
ласуға бағытталған әрекеттерді жаса-
ғанын растайтын құжаттар, егер мұн-
дай әрекеттер жасалған болса;

6) егер дәлелдеме жауапкерде
немесе үшінші тұлғада болса, талап
қоюшының дәлелдемелерді талап ету
туралы өтінішхаты;

7) егер талап қоюды заңды тұлға
берсе, жарғының, мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе
анықтаманың көшірмелері қоса
беріледі.
Талап қою арызы жазбаша нысанда

не электрондық құжат нысанында
бірінші сатыдағы сотқа беріледі.
Талап арыздың мазмұнында талап
қоюшының тегі, аты және әкесінің аты
(егер ол жеке басты куәландыратын
құжатта көрсетілсе), оның туған күні,
тұрғылықты жері, жеке сәйкестендіру
нөмірі, ал егер талап қоюшы заңды
тұлға болса, онда оның толық атауы,
орналасқан жері, бизнес-сәйкес-
тендiру нөмiрi мен банктік деректе-
мелері; егер арызды өкіл берсе,
өкілдің атауы мен оның мекенжайы
көрсетілуге тиіс. Арызда, егер бар
болса, талап қоюшы мен өкілдің ұялы
байланысының абоненттік нөмірі мен
электрондық мекенжайы туралы
мәліметтер көрсетілуі тиіс.
Егер істердің белгілі бір санаты үшін

дауды сотқа дейін реттеу тәртібі заңда
белгіленсе немесе шартта көзделсе,
сотқа жүгіну осы тәртіп сақталғаннан
кейін мүмкін болады.

Сауле ТАНИМОВА,
Ойыл аудандық сотының

төрағасы.

Мейірбике – науқастың саулығына
дәрігермен бірдей жауапкершілікпен
қарайтын денсаулық жанашырының
бірі. Дәрігер емінің нәтижелі болуы
медбикенің ем-домды уақытылы көр-
сетіп, өз міндетін жауапкершілікпен
атқаруына тікелей байланысты екені
анық.
12 мамыр – Халықаралық мейірби-

келер күні. Осы атаулы күнге орай
құттытаулар легі толассыз түсіп жа-
тыр. Қазіргідей пандемия уақытында
бұл бізге үлкен дем берері сөзсіз.
Ойыл ауданаралық ауруханасында

жалпы 146 орта буын медицина қыз-
меткері бар. Оның 17-і фельдшер, 8-і
акушер, 2-і фармацевт. Оның ішінде 
аға мейіргерлер, рентген лаборант-
тар, медстатистер, патронаж мейір-
герлер болып та бөлінеді. Орта буын
қызметкердің 70 пайызы жоғары
санатты болса, 16-ы бірінші, 25-і екін-
ші санатты. Жалпы, медицина қыз-
меткерлерінің ішінде осы буын өкіл-
деріне деген көпшіліктің құрметі ерек-
ше екені сөзсіз. Себебі, олар денсау-
лық сақтау саласының алға жылжуы-
на үлес қосып, медицина саласын-
дағы қалыптасқан дәстүрлерді қазіргі

заманауи әдіс-тәсілдермен ұштасты-
рып, күнделікті тәжірибеде медицина-
лық көмек көрсету сапасын арттыруға,
мейіргерлік күтімді жетілдіруге үлес
қосып келеді. Бүгінде мейірбике – тек
дәрігер бұйрығын орындаушы ғана
емес, ол сонымен бірге үнемі ізденіс
үстінде жүретін шығармашыл тұлға.
Науқастың бірден-бір жанашыры. Бір
сөзбен айтқанда, емделушінің күтімін
ұйымдастырушы, орындаушы, науқас
ықыласын қорғаушы, кеңесші, зерт-
теуші, медициналық топтың белсенді
мүшесі. Сондықтан уақыт өткен сайын
оларға қойылатын талап пен жауап-
кершілік жүгі ауырлап келеді, яғни,
бүгінгі мейірбике өз саласын дәрігер-
ден кем білмеуі тиіс. Халық денсау-
лығын жақсарту, ана мен бала денсау-
лығын қорғау, тұрғындарды скрининг-
тік тексерулерден өткізу, салауатты
өмір салтына баулуда, өзге де көпте-
ген шаралардың басы-қасында бірін-
ші болып мейірбикелер жүреді. Мейір-
бикелік іс қайырымдылық, мейірім-
ділік пен гуманизмге негізделген.
Бұл қасиеттер ақ халат киіп, ант

берген әрбір медицина қызметкеріне
үлкен жауапкершілік жүктейтіні бел-

гілі. Сондықтан олар қай кезде де ал-
дыңғы шептен көрінеді. Қазіргі панде-
миямен күрес кезінде де мейірбике-
леріміз дәрігерлермен бірдей қауіпті
індетке қасқайып қарсы тұруда. Күн-
түн демей, аяғынан тік тұрып, міндет-
терін орындауда. Атап айтқанда,
коронавирус инфекциясына қарсы
карантиндік орталықта 18 мейірбике
қызмет атқарды. Сонымен бірге ау-
данға кірер тұстарда қойылған тос-
қауыл бекеттерінде 4 мейірбике мен
фельдшер қызмет атқарды.
Науқасты қабылдағаннан бастап,

оны емдеу барысындағы барлық
жауапты тірліктің бел ортасында
жүретін мейірбикелер еңбегі қоғам
алдында қашан да бағалы, сый-
құрметке лайық. Осы орайда індет-
пен күресте тынымсыз еңбек етіп
жүрген медицина қызметкерлеріне
мемлекет тарапынан айтарлықтай
қолдау көрсетілгені қуантады. Мәсе-
лен, карантиндік орталыққа және
тосқауыл бекеттерінде тұрған
қызметкерлеріміз айлық жалақысы-
нан бөлек 850, 425, 212 мың теңге
көлемінде үстемеақыларын алды.
Жалпы мейірбике ісі – денсаулық
сақтау жүйесінің бөлінбес бөлшегі.
Өйткені тұрғындарға медициналық
көмек көрсетудің тиімділігі көп
жағдайда мейірбике жұмысына
тікелей  байланысты.
Жұмысымыздың қиыны мен қызы-

ғы қатар жүреді. Соған қарамастан
пациенттердің көңілін тауып, бағыт
беріп, ыстық лебізіне бөленіп алғы-

сын алсақ бізге одан асқан бақыт бар
ма? Елімізде таралып жатқан жаман
індеттің келуі оңайға тиген жоқ. Алайда
вируспен күресуде талмай жұмыс
атқарудамыз. Жұртшылыққа насихат-
тау жұмысын жүргізіп, сақтық шарасын
қатаң сақтауын қадағалап, қызмет-
керлер арасында қажетіне қарай
семинар сабағы өткізілуде. Кез келген
мамандықтың өзіндік жауапкершілігі
бар. Өзіме артылған жауапкершілікті
сезіне отырып, қызмет жолымда адал
еңбек етуге, сенімдерін ақтауға тыры-
самын. Ал індет көп жайлаған аймақ-
тардағы күні-түні қызметте жүрген
барша медицина саласының қызмет-
керлеріне тек сабырлық тілеймін.
Әлемде медицина қызметкерлерінің
жартысынан көбі медбикелер екен.
Олар денсаулық сақтау жүйесінде
өмірлік маңызы бар қызмет атқарады.
Бүгінде олар адам денсаулығына қауіп
төндірген пандемиямен күресте алдың-
ғы қатарда тұр. Олар COVID-19-ға
қасқайып қарсы тұруда. Иә, еліміздегі
барлық мейірбикелер мен мейіргерлер
құрметке лайық жандар.
Денсаулықтың жаршысы, адам өмірі-

нің қорғаушысы, науқастың дертіне
дауа сыйлаушы баршаңызды Халық-
аралық мейірбикелер күні мерекесімен
құттықтаймыз.
Ерең еңбектеріңіздің жемісін көріп,

ұлт саулығы жолында аянбай етіп етіп,
биік белестерді бағындыра беріңіздер!

Дархан БЕРДЕШОВА,
Ойыл аудандық ауруханасының

бас мейірбикесі.

Қазақстан Респуб-
ликасы Қаржы минис-
трінің 2020 жылғы 4
ж е л т о қ с а н д а ғ ы
№1232 бұйрығында
бекітілген пилоттық
жоба негізінде Қазақ-
стан Республика-
сында павильондар-
дың дүкендердің,
сауда орталықта-
рының және жабық
базарлардың аума-
ғында көтерме неме-се бөлшек сауданы жүзеге асыратын салық төлеушілер
комитетінің веб-парталы арқылы QR-(штрих-код)алуы тиіс. Аталған QR-(штрих-
код) бақылау-касса машинасы орналасқан жерде түрлі-түсті форматта
орналастырылуы қажет.

__ QR-код сатып алушылардың кәсіпкерді сәйкестендіруі үшін қажет. Себебі
фискальді чек берілмеген, тауарлар үшін төлемді банк картасымен қабылдаудан
бас тартылған, сондай-ақ жағдайда тұтынушы пилоттық жобаға қатысушыға
байланысты шағымын қағаз жүзінде немесе мобильді қосымша арқылы
мемелекеттік кірістер департаментіне жолдауға құқылы. Салық төлеуші QR-
кодты (штрих-кодты) алу үшін порталдағы «ақпараттық ресурстар» қосымша
бетіне ЖСН/БСН, бақылау-касса машинасының зауыттық нөмерін енгізіп,
«басып шығару» батырмасын басады. Бұл ретте ақпаратты сақтау қауіпсіздігін
қамтамасыз ету мақсатында бір пайдаланушыға тәулігіне QR-кодты алуға 5
реттен артық емес шектеу белгіленген.
Аталған пилоттық жобаға  қатысушыларды 1 маусымға дейінгі мерзімде QR-

код алуға және тұрғындарды кез-келген қолма-қол сауда жасау кезінде
сатушыдан чек талап етуге шақырды.

Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

Қазақстан Республикасы Прези-
денті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2021
жылғы 5 ақпандағы «Әскери қызметтің
белгіленген мерзімін өткерген мерзім-
ді әскери қызметтегі әскери қызмет-
шілерді запасқа шығару және Қазақ-
стан Республикасының азаматтарын
2021 жылдың наурыз-шілдесінде және
қыркүйек-желтоқсанында мерзімді
әскери қызметке кезекті шақыру
туралы» №503 Жарлығы бойынша
елімізде көктемгі әскерге шақыру
жүргізіліп жатыр. 
Белгіленген мерзімді әскери қызме-

ті өткерген мерзімді әскери қызмет-
шілерді босату және кезекті шақыруды
ұйымдастыру қолданыстағы заңна-
маға сәйкес жүзеге асырылады. Пан-
демия жағдайында тұрғындармен
тікелей байланысты азайту, сондай-

ақ көктемгі шақыру кезінде хабар-
ландыру процесін автоматтандыру
мақсатында, мерзімді әскери қызмет-
ке шақырылатын азаматтарға SMS
хабарламалар жіберілуде. Көктемгі
әскерге шақыру кезінде әскерге
шақырылушыларды тізбектік полиме-
разалық реакция зерттеуі (ТПР) екі
рет жүргізіледі. Көктемгі әскерге
шақыру науқаны шілде айына дейін
созылады.
Аудандағы әскерге шақыру жасына

толған азаматтардың әскери қызмет-
тен жалтаруы қылмыстық жауапкер-
шілікке соқтыруы мүмкін екендігін
ұмытпағандары абзал.

Л.ДЕМЕСИНОВА,
 Ойыл ауданының қорғаныс
істері жөніндегі қызметкері.

ҚҰРМЕТКЕ ЛАЙЫҚТЫ ҚЫЗМЕТ!
ЖЫЛ САЙЫН МАМЫР АЙЫНДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕДБИКЕЛЕР КҮНІ

ТОЙЛАНАДЫ. БҰЛ КҮНІ АҚ ХАЛАТТЫ АБЗАЛ ЖАНДЫ МЕДБИКЕЛЕРГЕ
ҚҰРМЕТ КӨРСЕТІЛІП, ОЛАРДЫҢ ЕСЕЛІ ЕҢБЕГІНЕ АЛҒЫС БІЛДІРІЛЕДІ.
РАСЫМЕН, МЕДБИКЕНІҢ ЖҰМЫСЫ ҚЫЗЫҚ ӘРІ ҚИЫН. ДӘРІГЕРДІҢ
НАУҚАСҚА ТАҒАЙЫНДАҒАН ЕМІН ЖҮРГІЗУ ДЕ ОСЫ МАМАНҒА ЖҮКТЕЛЕДІ.
АДАМДАРҒА АЛҒАШҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕКТІ ДЕ МЕДБИКЕЛЕР
КӨРСЕТЕДІ. ҚАЗІРГІДЕЙ КАРАНТИНДЕ КӨБІ ОТБАСЫНЫҢ ҚАСЫНДА
БОЛҒАНДА, ОЛАР ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙҒА СЕБЕП БОЛҒАН ІНДЕТПЕН
КҮРЕСУДЕ.

дум, сайлау науқаны кезінде штаб
басшысы және сенімді өкіл ретінде
қоғамдық шараларға атсалысып
келеді. Ойыл ауылдық округі жанын-
дағы жер-су атаулары, көшелерге ат
беру туралы қоғамдастық жиынының
мүшесі. 2005 жылдан бері «Көкжар-1»
корпоративтік қорының директоры.
Қорға демеушіліктен және ерікті түрде
түскен қаражаттың әлеуметтік, қайы-
рымдылық, мәдени шараларға, ден-
саулық сақтау жүйесіне, қоғамдық
бағдарламаларға, тұрмысы төмен
отбасылар, аз қамтылған азаматтарға
дәрігерлік, әлеуметтік көмек, жалғыз
басты аз қамтылған зейнеткерлерді
қолдау, Ұлы Отан соғысы мүгедектері
мен қатысушыларына, батыр аналар-
ға, интернационалист жауынгерлерге,
дарынды балаларды қолдауда -
мақсатты жұмсалуына аянбай еңбек
етіп келеді.
Музей - адамзаттың рухани, мате-

риалдық құндылықтарының, ғылыми
жетістіктерінің дамуы мен жай-күйін
баяндайтын мәдени ордасы ғана
емес, ұрпақ жалғастығының негізгі
алтын көпірі, Өткен мен бүгінгі күннің
тарихын жалғастыруда, оны кейінгі
ұрпаққа таратуда музей ісінің алатын
орны ерекше. Материалды жинау,
тіркеу, экспонаттарды сақтау және
оларды халыққа таныстыруға дейінгі
жұмыстардың бәрінде қаншама көзге
көрінбейтін еңбек жатыр. Бұл орайда
музей қызметкерлерінің еңбегі ұшан-
теңіз. Балқия Тілеужанқызы басшы-
лық етіп отырған ұйым да бұл жауап-
кершілікті жақсы біледі, сезіне атқа-
рады. Жалпы, Балқия Тілеужанқы-
зының өзі де бүгінге дейін музей жұмы-
сын жетілдіріп, оның қоғамдық-мәде-
ни өмірдегі орны мен маңызын артты-
руға күш салып келеді. Тарихи-мәдени
мұраны жинап, сақтап, қорғап және
насихаттау ісіндегі жұмыстарды жа-
ңарту, жақсартуда, жас ұрпақтың
тарихи санасын қалыптастыруда
музей жұмысын белсенді ұйымдас-
тыра біледі. Музей ғимаратын заман
талабына сай жабдықтап, өлке тари-
хының зерттелуінде ауыл азамат-
тарының мәдени құндылықтарға және
ақпараттық ресустарға қол жеткізуіне
ықпал етуде.
Музей басшысы - музейдің негізгі

қызметі әдеби және архив көздерін
пайдалану, экспедиция, ғылыми-зерт-
теу жұмыстары, ғылыми-іздестіру
жұмыстары арқылы туған өлкенің
табиғатын, тарихы мен экономикасын,
мәдениетін, ел тұрғындарының салт-
дәстүрлері мен тұрмыстарын, архео-
логиясын, этнографиясын жан-жақты
ұйымдастыру, материалдық және
рухани ескерткіштерін насихаттау
жұмыстарын әрдайым негізгі жұмыс,
музейдің басты мақсаты ретінде
ұйымдастырып келеді. Соның нәти-
жесінде аудандық музейде «Өлке-
тану» клубы және «Жас археолог»
үйірмесі жұмыс істей бастады. Үйірме
мүшелері аз ғана уақыттың ішінде
айтарлықтай жетістіктергеде жетіп
үлгерді.
Білікті басшы - ұжым жетістігінің

кепілі. Балқия Тілеужанқызы ақылға
бай, сезімге кенен жан. Еңбек еткен
жылдарында өзінің жан-жақты қабі-
леттілігімен өз ісіне деген асқан
жауапкершілігін көрсете білді. Әділ-
дікті ту еткен, ақиқаттың шеңберінен
шықпайтын жан. Қай салада жұмыс
істесе де табандылық пен беріктілікті,
әр іске деген адалдық пен тазалықты
талап етті. Бәрінен адамгершілікті биік
қояды. Қарауындағы қызметкерлерге
қамқорлықпен қарайды. Өзімен қыз-
мет істеген кадрлардың сағын сын-
дырып, көңіліне дақ түсірмейді. Қыл-
дай қиянат та жасаған емес. Ол -
«Адамды абыройға жеткізетін атқар-
ған ісі ғана. Кімде-кім қызметін шын
ниетімен атқарса, сол адам халық
құрметіне бөленеді» - дегенді жиі
жадында ұстайды. Қарым-қатынас
мәдениетіне ерекше назар аудара-
тын. Байыпты басшының байсалды-
лығы мен адами болмысына әркім-ақ
ризашылық білдіреді, әрі сүйсінеді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

СОТҚА ТАЛАП ҚОЮДЫҢ ҮЛГІСІ

КӨКТЕМГІ ӘСКЕРГЕ ШАҚЫРУ ЖҮРІП ЖАТЫР
ЖАЛТАРҒАНДАРҒА ЖАЗА БАР!

ЕНДІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕР
QR- КОД АЛУЫ ТИІС!


