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Ақтөбедегі «Анвар» дүкендер желі-
сінің иесі Талғат Салфиковты Ойыл-
дағы «еңбектеген бала» танымаса да,
ес білгенінен еңкейген қартына дейін
таниды. Соңғы жиырма жылда оның
Ойылға жасаған тартуы көп. Аудан
көлемінде өткен әртүрлі шараларға
қосқан үлесін айтпағанда, Ойылдың
бір көшесін асфальттап беріп, салып
берген спорт алаңы мен саябағының
игілігін ел көріп отыр. Туған жерін түле-
ту  мақсатында тамшыдай үлес қосу-
ды перзенттік парызы санайтын биз-
несмен ағамыздың былтырғы тартуы
тіпті бөлек болды. Аудан орталығынан

Құрметті аудан тұрғындары!
Сіздерді тәуелсіз ел тарихындағы ең басты мерекенің бірі – Қазақстан

Республикасының Конституциясы күнімен шын жүректен құттықтаймын!Бұл күн
— халқымыз үшін аса қастерлі, ең ұлық мереке. Бүкілхалықтық дауыс беру
арқылы қабылданған Ата заңымыз өркениетті мемлекеттің барлығына тән
демократиялық қағидалармен толық қамтылды. Конституция бірлігіміздің
тұрақтылығын, мемлекеттік құрылыс пен еліміздің тұтастығын бекітіп берді.
Конституцияда атап көрсетілген мемлекеттік басқару жүйесі негізгі
реформаларды жедел қарқынмен жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Әрбір
азаматтың өзін тең сезінуіне және құқықтарын сақтауына берік негіз болды.
Ғасырлар тоғысында әлемдік өркениеттің шыңына ұмтылған Қазақстан халқы

тарихи да тағдырлы шешім қабылдап, жасампаз жаңа дәуірге қадам басты.
Ата заң біздің барлық жарқын істеріміздің қайнар бастауына айналды.
Конституция – мызғымас мемлекетіміздің алтын қазығы, бірлігі мен ынтымағы

жарасқан елдігіміздің айнымас бағдары, кемел келешегіміздің кепілі. Қысқа мер-
зімде Қазақстан халқы айбары асқан қуатты ұлтқа, дәулеті тасыған мемлекетке
айналды. Ортақ шаңырағымыздың шекарасын шегелеп, іргемізді мызғымастай
етіп бекіттік. Тағдыр тоғыстырған, тарих табыстырған түрлі ұлт өкілдері Ата
заң қағидаттары төңірегіне топтасты. Еуразияның жүрегіне орналасқан елор-
дамыз әлемге руханияттың ірі орталығы, саясаттың іргелі ордасы ретінде
танылып отыр. Әрбір азаматы өзін тең сезінетін, татулығы жарасқан қазақ елінің,
Қазақстан халқының қарымды істері бүгінде әлем жұртшылығы үшін үлгі-өнегеге
айналды.
Ата заңымызға деген ерекше құрмет біздің сеніміміз бен күшіміздің қайнар

көзі.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде: «Конституция - Қазақ елінің

өркендеуі мен өрлеуінің негізі» деген болатын. Осы ретте,  барша
қазақстандықтар еліміздің бүгінгі жетістігін демократиялық қоғамға қойылар
басты талаптарға сай келетін Конституциямыз бен дұрыс бағдар таңдаған
Елбасымыздың ерен еңбегі деп бағалайды.

Қадірлі жерлестер!
Елімізді әлемнің маңдайалды мемлекеттерінің қатарына қосып, қарқынды

дамытып, Қазақстанды қарыштап өркендете беру – біздің қастерлі де, қасиетті
борышымыз!
Қазақстан жерінде тату-тәтті ғұмыр кешіп жатқан барлық азаматтардың теңдігі

– біздің Отанымыздың табысты дамуы мен өркендеуінің қайнар көзі.
Осынау мәні терең, мерейлі мерекемен құттықтай отырып, Сіздерге зор
денсаулық, отбасыларыңызға амандық, ел болашағы мен халық игілігі
жолындағы мақсатты істеріңізге сәттілік тілеймін!

Құрметпен, Ойыл ауданының әкімі
Асқар Қайырғалиұлы Қазыбаев

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ
АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ ҚАЗЫБАЕВТЫҢ
АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫН КОНСТИТУЦИЯ

КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ

360 БҮЛДІРШІНГЕ БАЗАРЛЫҚ
ТАЛҒАТ АҒАМЫЗДЫҢ КЕЗЕКТІ ТАРТУЫ

1. Ағымдағы жылдың 28 тамызынан
бастап  рұқсат беріледі:

«ASHYQ» жобасына қатысатын
барлық бизнес объектілерінің дема-
лыс күндері сағат 24:00-ге дейін,
«ASHYQ» жобасының көшбасшы-
лары - «ASHYQ» қосымшасы арқылы
расталған қызметкерлер мен келу-
шілердің «жасыл мәртебесі» (вак-
цинацияланғандар, 7 күннен кем емес
теріс нәтижесі бар ПТР тестінің болуы)
болған жағдайда сағат 02:00-ге дейін;
сенбі күні-қоғамдық көлік қызметіне.

2. Ағымдағы жылдың 30 тамызынан
бастап жұмыс күндері:

«ASHYQ» жобасына қатысатын
барлық бизнес объектілерінің жұмыс
уақыты 22:00-ден 24:00-ге дейін,
«ASHYQ» жобасы көшбасшылары-
ның жұмыс уақыты 24:00-ден 02:00-
ге дейін ұзартылды.
Бұл ретте эпидемиологиялық жағ-

дайды ескере отырып, Алматы қала-
сында карантиндік шаралардың
жеңілдетілуін а. ж. 4 қыркүйегінен бас-
тап демалыс күндері, ал жұмыс
күндері а. ж. 6 қыркүйегінен бастап

Мемлекет басшысының қылмыстық
процестің үш буынды моделін енгізуге
қатысты Жолдауын іске асыру шең-
берінде Қазақстан Республикасының
2020 жылғы 19 желтоқсандағы Заңы-
мен Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне қыл-
мыстық процесте азаматтардың құ-
қықтарын қорғауды күшейту мәсе-
лелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілді.
Осы Заңмен прокурорға адам

құқықтары мен бостандықтарын қоз-
ғайтын негізгі іс жүргізу шешімдерін
келісу міндеттері жүктелді.
Бұл жаңа өзгерістер азаматтардың,

соның ішінде күдіктілер мен жәбірле-
нушілердің де конституциялық құқық-
тарын қорғауға, тұлғалардың қылмыс-
тық процеске заңсыз тартылуын бол-
дырмауға және тергеп-тексерудің
обьективті жүргізілуін қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді.
Сондай-ақ, аталған жаңашылдық

мемлекеттік органдардың қызметін
оңтайландыруға, статистикалық мәлі-
меттердің ашықтығы мен анықтығын

Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінде
Президенттік жастар кадр резервіне
іріктеу басталады, оның қорытын-
дысы бойынша мемлекеттік сектор
үшін 50 резервші іріктелетін болады.
Президенттің 2021 жылғы 18 ма-

мырдағы №580 Жарлығымен белгі-
ленген талаптарға сәйкес іріктеуге 35
жастан аспаған, жоғары білімі және
кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар, сон-
дай-ақ мемлекеттік тілді орташа
деңгейден төмен емес деңгейде
білетін Қазақстан Республикасының
азаматтары қатыса алады. Резервте
болу мерзімі 3 жылды құрайды.
Резервшіні бос мемлекеттік лауа-

зымға тағайындау құзыреттер жиын-
тығы ескеріле отырып және Жастар
кадр резерві жөніндегі ұлттық комис-
сияның ұсынымы бойынша конкурс-
тан тыс тәртіппен жүзеге асырылатын
болады. Бұл ретте резервке қабылдау
мемлекеттік лауазымға тағайындауға
кепілдік бермейді.
Резервке алу үшін үміткерлерге

бірнеше жүйелі кезеңдерден өту
керек, оның ішінде:
1) күрделі сандық және мәтіндік

ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін
бағалау;

2) ситуациялық тапсырмаларды
шешу;

қалыптастыруға, сыбайлас жемқор-
лық тәуекелдерін азайтуға және
бюджет қаржысын үнемдеуге бағыт-
талған.  Үш буынды моделдеу проку-
рордың қылмыстық істі тергеп-тексе-
рудегі жауапкершілік жүгін екі есе арт-
тыра отырып, оның шешімі қылмыс-
тық процестегі басты шешімнің бірі
болатынын айқындап берді.
Күдікті деп тану, күдіктінің іс-әре-

кетін саралау, қылмыстық құқық бұзу-
шылықты саралау, сотқа дейінгі тер-
геп-тексеру мерзімдерін үзу, тоқтату
туралы процестік шешімдерге және
қылмыстық теріс қылық туралы хат-
тамаға прокурор келісім бермей заңды
күші болмайды. Аудан прокуратурасы-
мен тергеп-тексеру барысында қа-
былданатын процестік шешімдердің
алгоритмі мен қаулы үлгілері әзірле-
ніп, жұмыста қолдану үшін тергеу
органына жолданды.
Мемлекет басшысының қылмыстық

процестің үш буынды моделін енгізуге
байланысты Жолдауын жүзеге асыру
аясында қолданылып жатқан шара-
лар өз нәтижесін беруде.

сәні мен салтанаты жарасып, сәулеті
мен дәулеті ұштасқан балалар музыка
мектебі бүгінде біздің мақтанышымыз-
ға айналып үлгерді. «Аймақтың атым-
тайы» атанған Талғат ағамыздың өс-
кен өлкесін көркейтуге қосқан үлесі
мұнымен де шектелген жоқ.
Әлемді әбігерге салған пандемия

кезіндегі қамқорлығы тағы бар. Күні
кеше ғана көктемде Ойылдың аз қам-
тылған 100 отбасына 2 миллион тең-
геге азық-түлік себетін берсе, отан-
сүйгіштік қасиетті ісімен үлгі ретінде
көрсеткен кәсіпкер ағамыз бүгін 360
отбасын қуанышқа кенелтіп отыр.

Бұл биыл алғаш рет мектеп табал-
дырығын аттағалы отырған бүлдіршін-
дерге арналған базарлық. Бұл базар-
лығының бағасы да 2 миллион теңге-
ден астам. Яғни, оқушы сөмкесінің
ішінде бірінші кластың оқушысына
қажетті мектеп құралдарының бәрі
бар. Күнделік, әртүрлі дәптерді айтпа-
ғанда, түрлі-түсті бояу, сызғыш, өшір-
гіш сияқты ұсақ-түйекке дейін еске-
рілген. 360 сөмкенің 185-і ұлдікі, 175-і
қыздікі. Бұл биыл қоңырау үнін алғаш
рет естігелі отырған аудандағы
оқушылар.
Ынтымағы ырысты өлкенің өрке-

ниеті мен келешектің өрісін кеңейтуге
үлес қосқан ағамызды биыл мектеп
табалдырығын алғаш аттағалы отыр-
ған бүлдіршіндер білімімен биіктерді
бағындыратынына сеніміз кәміл!
Р.S. Белгілі меценат ағамыз-

дың жолдаған «базарлығы»
бүгін аудандық білім бөліміне
табысталды. Ертең аудандағы
мектептерге таратылады .
Атымтай ағаларының жолдаған
базарлығы оқушыларға білім
күні табысталмақ.

С.ХАМЗИН,
Ойыл селосы.

3) құзыреттерді бағалау;
4) Сарапшылық комиссияда әңгі-

мелесу;
5) Қазақстан Республикасы Прези-

дентінің жанындағы Жастар кадр
саясаты жөніндегі ұлттық комис-
сияның отырысы.
Көптеген кезеңдер онлайн режи-

мінде өтеді.
Алдыңғы іріктеуден айырмашы-

лығы, кадрларды іріктеу процесі талап
етілетін білімді, дағдыларды анық-
тауға ғана емес, сонымен қатар канди-
даттардың шынайы мотивтері мен
олардың құндылық бағдарларын
бағалауға бағытталған.
Мақсаты - қоғамдық мүдделерді

басшылыққа алатын жас таланттар-
ды анықтау және мемлекеттік қыз-
метке тарту.
Құжаттарды қабылдау ағымдағы

жылдың 1 қыркүйегінен бастап ар-
найы әзірленген pkrezerv.gov.kz
цифрлық платформада онлайн ре-
жимде жүргізіледі деп жоспарлануда.

Г.МУСАШЕВА,
ҚР Мемлекеттік қызмет

істері агенттігінің Ақтөбе
облысы бойынша
департаментінің

бас маманы.

енгізу жоспарлануда.
Сондай-ақ, ВАК-та жаңа оқу жылы-

на дайындық мәселесі қаралды.
Премьер-Министрдің орынбасары
ағымдағы жылдың тамыз айының
соңына дейін орындау үшін келесі
тапсырмалар берді:
медициналық қарсы көрсетілімдері

бар адамдарды қоспағанда, педагог-
тер мен техникалық персоналды
вакцинациялауды аяқтау;
санитариялық талаптарға сәйкес

мектептердің толық дайындығын
қамтамасыз ету;
педагогтер, қызметкерлер және

ата-аналар үшін барлық білім беру
ұйымдарында «ASHYQ» жүйесінің
жұмысын қамтамасыз ету;
білім беру ұйымдарын оқулық-

тармен, оқу-әдістемелік кешендермен
100% қамтамасыз ету бойынша
шаралар қабылдау;
мектептерде күрделі және ағым-

дағы жөндеу жұмыстарын аяқтау.
ВАК отырысында Премьер-Министр-
дің орынбасары басқа да бірқатар 
тапсырмалар берді.

16 тамыз 2021 жыл                        № 7                            Ойыл селосы
Аудандық мәслихаттың
кезекті алтыншы сессиясын
шақыру туралы
Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 18 қаңтардағы №19

«Әкімдердің мәслихаттар алдында есеп беруін өткізу туралы» Жарлығына және
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 10 бабының 2 тармағына сәйкес  ШЕШІМ ЕТЕМІН:
Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың  кезекті алтыншы сессиясы 2021

жылдың 27 тамызы күні сағат 10.00-ге аудан әкімдігінің мәжіліс залында
шақырылсын.
Сессияның күн тәртібіне мынадай мәселелер енгізілсін:
1. Өзіне жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуы туралы аудан

әкімі А.Қ.Қазыбаевтың есебі туралы
Баяндамашы: А.Қ.Қазыбаев -Ойыл ауданының әкімі
2.  Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №467 «2021-2023

жылдарға арналған Ойыл аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Хабарламашы: Қ.Ж.Ұлықпанов - аудандық экономика және бюджеттік

жоспарлау бөлімінің басшысы
3. Басқа да мәселелер

Аудандық мәслихаттың
хатшысы:  С.Ғ.Займолдин

Жаңа оқу жылындағы жаңалықтардың бірі — «Әліппе» және «Букварь»
оқулықтарының мектеп бағдарламасына қайта оралуы. 1 қыркүйекте мектеп
табалдырығын алғаш аттаған бірінші сынып оқушылары алғашқы оқулықтарын
алады.

«Әліппе» Ахмет Байтұрсынұлының әдістемесі бойынша жасалған, яғни
қарапайымнан күрделіге өту. Алдымен дыбыстар, әріптер, содан кейін буындар
мен сөздер зерделенеді. «Әліппе» оқулығының көмегімен бірінші сынып
оқушылары шағын мәтіндерді оқып, түсініп, қарапайым сөздер мен сөйлем
жазуды үйренеді.
Оқулықтардың мазмұны технологиялық әзірлемелермен толықтырылған:

смартфон камерасын арнайы QR-кодқа апарған кезде «суреттерді сөйлетуге»
болады. Оқушылар еліміздің Әнұранын, өлеңдер мен ертегілерді тыңдай алады.
Бұл баланың бойында ақпаратты визуалдық және тыңдау арқылы қабылдау
дағдыларын дамытады.

«Әліппе» және «Букварь» оқулықтары мазмұны жағынан бірдей және бірінші
сынып оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып жасалған.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ  ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТЫ ХАТШЫСЫНЫҢ ШЕШІМІ

ПРЕЗИДЕНТТІК ЖАСТАР КАДР
РЕЗЕРВІНЕ ІРІКТЕУ БАСТАЛАДЫ!

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІҢ
ҮШ БУЫНДЫ МОДЕЛІ

Ойыл ауданының прокуратурасы

«ӘЛІППЕ» ЖӘНЕ «БУКВАРЬ»
МЕКТЕПТЕРГЕ ҚАЙТА ОРАЛАДЫ

КАРАНТИН РЕЖИМІ ЖЕҢІЛДЕТІЛДІ
ӨТКЕН СӘРСЕНБІ КҮНІ ҚР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ

ЕРАЛЫ ТОҒЖАНОВТЫҢ ТӨРАҒАЛЫҒЫМЕН ҚР АУМАҒЫНДА
КОРОНАВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯНЫҢ ТАРАЛУЫНА ЖОЛ БЕРМЕУ
ЖӨНІНДЕГІ ВЕДОМСТВОАРАЛЫҚ КОМИССИЯНЫҢ (ВАК) ОТЫРЫСЫ
ӨТТІ. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРДІҢ ТАПСЫРМАСЫ БОЙЫНША
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫҢ ТҰРАҚТАНУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ
ВАК КАРАНТИНДІК РЕЖИМДІ ЖЕҢІЛДЕТУ БОЙЫНША БІРҚАТАР
ШЕШІМДЕРДІ МАҚҰЛДАДЫ.
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2021-2022 оқу жылындабілім беру
ұйымдарында коронавирустық
инфекцияның алдын алужөніндегі
санитариялық-эпидемияға қарсы
және санитариялық-профилактикалық
іс-шараларды жүргізу туралы
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7

шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 104-бабының 1-тармағына
сәйкес барлық меншік нысанындағы және ведомстволық бағыныстағы білім
беру ұйымдарында білім алушылар арасында COVID-19 коронавирустық
инфекциясының (бұдан әрі – COVID-19)таралуының алдын алу және Қазақстан
Республикасының Үкіметі отырысының 2021 жылғы 11 тамыздағы № 25
хаттамасының 3.2-тармағын іске асыру мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. 2021-2022 оқу жылында барлық меншік нысанындағы және ведомстволық

бағыныстағы білім беру ұйымдарында штаттық форматта оқуға рұқсат етілсін.
2. Облыстардың, Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларының әкімдері,

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, барлық меншік
нысанындағы және ведомстволық бағыныстағы білім беру ұйымдарының
басшылары:
1) 2021-2022 оқу жылында штаттық форматта барлық меншік нысанындағы

және ведомстволық бағыныстағы білім беру ұйымдарында мынадай:
- осы қаулыға 1, 2 және 3-қосымшалардың талаптарында көзделген

санитариялық-эпидемияға қарсы іс-шараларды сақтау;
- педагогтар мен персоналдың 100% вакцинациялануы (тұрақты

медициналық қарсы көрсетілімдері бар адамдарды, COVID-19 ауырып
сауыққан адамдарды сауыққаннан кейін 3 ай ішінде қоспағанда);

- ұйымға кіру кезінде «Ashyq» қосымшасын енгізу (педагогтарды,
персоналды, ата-аналарды (заңды өкілдерді), 18 және одан жоғары
жастағыбілім алатын келушілерді QR-код (check-in) бойынша тіркеу);

- маска режимін сақтау;
- рециркуляторлардың, санитайзерлердің, тері антисептиктерінің,

дезинфекциялау және жуу құралдарының жеткілікті санымен қамтамасыз ету;
- үй-жайларды жинау және дезинфекциялау жиілігін арттыру;
- үй-жайларды ылғалды жинау және дезинфекциялау, үй-жайлардың ауасын

желдету және зарарсыздандыру режиміне қойылатын талаптарды сақтау;
- педагогтардың, персоналдың және білім алушылардың күнделікті «кіру»

сүзгісі (байланыссыз термометрмен термометрия);
- бұқаралық іс-шараларды өткізуге тыйым салу (мәдени, тәрбие, сыныптан

тыс және ата-аналар жиналыстары және т. б.);
- мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарында топтар мен

сыныптарды біріктіре отырып іс-шаралар өткізуге тыйым салу;
- зертханалық, практикалық сабақтарды қоспағанда, кабинеттік оқыту

жүйесін болдырмау;
- бастауыш, орта және жоғары сынып оқушыларын бөлек ұстау (сабақтың

басталу уақыты бойынша ең жоғары мүмкіндікті ескере
отырып)жағдайларында оқытуды;

2) асханадағы ауа рециркуляторларының қондырғыларын қамтамасыз ете
отырып, тамақтануды ұйымдастыруды бақылауды күшейтуді;

3) бөгде адамдардың кіруіне тыйым сала отырып, COVID-19-ға қарсы
вакцинация алған (18 жасқа толмаған, сондай-ақ тұрақты медициналық қарсы
көрсетілімдері бар және соңғы 3 ай ішінде COVID-19 ауырып сауыққан
студенттерді жатақханаға орналастыруға жол беріледі) студенттерді
жатақханаға орналастыруды;

4) оқу орны бойынша аумақтық медициналық ұйымдардың егу пункттерінде
(жылжымалы егу пункттерін немесе көшпелі егу бригадаларын қоса
алғанда)COVID-19-ға қарсы вакцинациялаудың толық курсын (екінші
компонентпен) аяқтамаған студенттерге вакцинация жүргізуді ұйымдастыруды;

5) шетелдік студенттерді:
- тұрғылықты елдің уәкілетті органымен расталған COVID-19-ға қарсы

вакцинациялаудың толық курсы;
- Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасынан өткеннен кейін 3

тәуліктен кешіктірмей ПТР әдісімен алынған COVID-19-ға тестілеудің теріс
нәтиже бар болған жағдайда күндізгі оқу форматына жіберуді;

6) (қол қойылған хабардар етілген келісімі болған кезде рұқсат етілетін,
тұрақты медициналық қарсы көрсетілімдері бар адамдарды, COVID-19-мен
ауырып сауыққан адамдарды сауыққаннан кейін 3 ай ішінде қоспағанда)
медициналық колледждер мен жоғары оқу орындарының білім алушыларына
клиникалық базаларға, резидентура базаларына, денсаулық сақтау
саласындағы білім беру ұйымдарының клиникаларына, университет
ауруханасына, интеграцияланған академиялық медициналық орталыққа
вакцинациялау паспортымен расталған COVID-19-ға қарсы вакцинациялаудың
толық курсы бар болған кезде  кіруіне рұқсат етуді;

7) педагогтарға, персоналға, ата-аналарға (заңды өкілдерге), келушілерге,
студенттерге мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарына,
колледждерге, интернаттар мен жатақханаларды, асханалар мен буфеттерді
қоса алғанда жоғары оқу орындарына QR-код (check-in) бойынша «Ashyq»
қосымшасы арқылы, оның ішінде басқа платформалар (мысалы, EGOV mobile,
Аitu,Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz платформасындағы
аналог) арқылы тіркелу кезінде кіруге рұқсат етуді қамтамасыз етсін;

8) мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарына, колледждерге,
асханалар мен буфеттерді қоса алғанда, жоғары оқу орындарына:

- респираторлық инфекция белгілері бар адамдарға (жөтел, мұрынның
бітелуі, дене температурасы 37 градустан жоғары);

- QR-код бойынша тіркеу кезінде «сары» және «қызыл» мәртебесі бар
адамдарға («Птр-зерттеулердің бірыңғай интеграциялық порталы» және
«COVID-19 бақылау орталығы» ақпараттық жүйелерінде тіркелген, COVID-
19-ға ПТР-тестілеудің оң нәтижесі бар, «инфекция жұқтырған» мәртебесі бар
пациент ретінде немесе COVID-19-бен ауыратын пациентпен байланыс
ретінде;

- COVID-19-ға қарсы вакцинациясы жоқ педагогтар мен персоналға (тұрақты
медициналық қарсы көрсетілімдері бар, ауырып жазылған адамдарды
сауыққаннан кейін 3 ай ішінде қоспағанда) кіруге рұқсат етілмейді.

3. Облыстардың, Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларының бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерлері:
1) карантинді енгізуге сараланған тәсілді:
- сыныпта (топта) COVID-19ауруының 1 жағдайы тіркелген кезде –сынып

(топ) 14 күн бойы үй карантиніне оқшаулауға жатады;
- бір ауысымның 30%-дан астам сыныптарында COVID-19 ауруының

жағдайлары 1 инкубациялық кезеңде Орта білім беру ұйымында тіркелген
кезде-ауысым 14 күн бойы үй карантиніне оқшаулануға жатады;

- колледждерде, жоғары оқу орындарында COVID-19 ауруының 1
инкубациялық кезеңінде бір ағын топтарының 30%-дан астамы тіркелген кезде
– ағын 14 күн бойы үй карантиніне оқшаулануға жатады;

2) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау комитетімен келісу бойынша барлық білім
алушыларды қашықтықтан оқыту форматына ауыстыра отырып, орта орта
білім беру ұйымдарына, колледжге, жоғары оқу орнына карантин енгізу
мәселесін шешуді;

3) оқу процесі басталар алдында барлық мектепке дейінгі және орта білім
беру ұйымдарына, колледждерге және жоғары оқу орындарына осы қаулыда
көзделген санитариялық-профилактикалық іс-шараларды жүргізуге қаулылар
шығаруды;

4) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы
саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық бөлімшесінің
лауазымды адамдарын білім беру ұйымдарының білім алушылары,
педагогтары мен персоналы арасында COVID-19 ауруы жағдайы туралы
уақтылы хабардар етуге (шұғыл хабарлама/ақпарат алған кезден бастап 24
сағат ішінде), сондай-ақ олардың арасында COVID-19 ауруымен
ауыратындарға жақын қарым-қатынас жасайтын адамдарды анықтауға:

- осы білім беру ұйымына қызмет көрсететін медициналық-санитариялық
алғашқы көмек ұйымына;

- білім беру басқармасына;
- білім беру ұйымдарына жауапты етіп айқындауды қамтамасыз етсін.
4. Облыстардың, Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларының әкімдері,

облыстардың, Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменттері, облыстардың, Алматы, Нұр-
Сұлтан, Шымкент қалаларының полиция департаменттері:
1) орта білім беру ұйымдарында, колледждерде және жоғары оқу

орындарында карантиндік шаралардың, санитариялық-дезинфекциялық
режимнің сақталуын бақылауды қамтамасыз етеді. Бұзушылықтар анықталған
кезде «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Кодексіне сәйкес әкімшілік шаралар қолдануды;

2) білім беру ұйымдарында COVID-19 ауруымен ауыратын білім
алушылардың, педагогтардың және білім беру ұйымдарының персоналының,

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

БАС МЕМЛЕКЕТТІК САНИТАРИЯЛЫҚ ДӘРІГЕРІ
ҚАУЛЫСЫ
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сондай-ақ COVID-19 ауруымен ауыратындарға жақын қарым-қатынас
қатарындағы адамдардың білім беру ұйымдарына кіруіне жол бермеу жөніндегі
шараларды дереу (халықтың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган ведомствосының аумақтық
бөлімшесінен ақпарат алғаннан кейін) қабылдауды қамтамасыз етсін;

3) тәрбиеленушілер, білім алушылар, педагогтар және білім беру
ұйымдарының персоналы арасында COVID-19 ауруы жағдайлары және
байланыста болғандар туралы ақпарат алмасу үшін білім  беру басқармалары
мен білім беру ұйымдарында жауапты адамдарды айқындасын.

5. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу
пункттеріндегі мемлекеттік кірістер органдарының құрылымдық бөлімшелері,
Көліктегі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті,
Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің аумақтық
департаменттері:
1) Қазақстан Республикасының аумағына шетелдік студенттерге:
- тұрғылықты елдің уәкілетті органы берген вакцинациялау анықтамасымен/

паспортымен расталған COVID-19-ға қарсы вакцинациялау;
- алынған сәттен бастап 3 тәуліктен аспаған ПТР әдісіменCOVID-19-ға

тестілеудің теріс нәтижесі бар болған жағдайда кіруіне рұқсат етсін.
6.«Қазақстан Республикасының халқы арасында коронавирустық инфекция

ауруының алдын алу жөніндегі шараларды одан әрі күшейту туралы»
Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2020

жылғы 25 желтоқсандағы № 67 қаулысына 14, 19, 46 және 47-қосымшалардың
күші жойылды деп танылсын.

7. Осы қаулының орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
8. Осы қаулы қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
Қазақстан Республикасының
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігері                               Е. Қиясов

Қазақстан Республикасының
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
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ШЕКТЕУ ІС-ШАРАЛАРЫН, ОНЫҢ ІШІНДЕ КАРАНТИНДІ ЕНГІЗУ
КЕЗЕҢІНДЕ ОРТА БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ, КОЛЛЕДЖДЕРДІҢ
ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ, ИНТЕРНАТТАРДЫҢ ЖӘНЕ
ЖАТАҚХАНАЛАРДЫҢ ЖҰМЫСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Жалпы ережелер
1. Білім беру ұйымдарында:
1) жауапты жұмыскерлер барлық педагогтарға, персонал мен білім

алушыларға (байланыссыз термометрмен термометрия, қолды антисептикпен
өңдеу) жүргізеді;

2) жүріп-тұру, оның ішінде баспалдақпен көтерілу «бір жақты қозғалыс»
қағидасы бойынша арнайы көрсеткіштермен таңбаланады;

3) кезекте қашықтықты қамтамасыз ету үшін кірер алдында асфальтқа таңба
қойылады;

4) жалпы, білім беру объектісінің үй-жайларында да, ғимаратында да
қашықтықты сақтау үшін сигналдық белгілер қойылады.

2. Сабақ режимі және жұмыс орнын ұйымдастыру мынадай талаптарға
сәйкес жүргізіледі:
1) сабақтар арасындағы үзіліс уақыты бастауыш, орта және жоғары

сыныптарда білім алушыларының барынша ажырауын қамтамасыз етуді
ескере отырып белгіленеді;

2) зертханалық, практикалық сабақтарды қоспағанда кабинеттік жүйе алып
тасталады;

3) «бір сынып – бір кабинет» қағидаты сақталады;
4) үй-жайларды толтырудың жобалық қуаты сақталады;
5) спорттық іс-шаралар таза ауада, жылдың салқын мезгілінде желдету және

ылғалды жинау режимі сақтала отырып, спорт залдарында өткізіледі.
3. Білім беру ұйымдарында эпидемияға қарсы мынадай іс-шаралар

жүргізіледі:
1) педагогтардың, персонал мен білім алушылардың маска кию режимі

сақталады;
2) әр қабатта қолжетімді жерлерде  және санитариялық тораптарда білім

алушылар, педагогтар, қызметкерлер қолдарын өңдеуі үшін тері антисептигі
бар санитайзерлер, лас маскаларды жинауға арналған таңбаланған
сыйымдылықтар (урналар) орнатылады;

3) санитариялық тораптарда білім алушылар, педагогтар және қызметкерлер
үшін дозаторлардағы сабынның, қол жуу қағидалары бар плакаттардың болуы
қамтамасыз етіледі;

4) жинау жиілігі артады (тұтқаларды, таяныштарды, басқа жанасатын
беттердің тұтқаларын қосымша өңдеу);

5) білім алушылардың объект аумағында, дәліздерде, үй-жайда жүріп-тұруы
кезінде кемінде қашықтық сақталады;

6) білім алушылар, педагогтар және  персонал арасында айына кемінде 1
рет жеке (өндірістік) гигиена қағидаларын сақтау қажеттілігі туралы нұсқама
және олардың мүлтіксіз орындалуын бақылау (педагогтар мен қызметкерлер
арасында нұсқама өткізу күнін журналда белгілей отырып) жүргізіледі;

7) санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауға жауапты адамдар
тағайындалады (температураны байланыссыз термометрмен өлшеу, білім
алушыларға, педагогтареға, өндірістік оқыту шеберлеріне және
қызметкерлерге санитариялық-гигиеналық талаптарды сақтау туралы нұсқама
беру, нұсқама өткізу журналын жүргізу);

8) техникалық персоналға жеке қорғаныш құралдарын (маскаларды,
қолғаптарды) кию және уақтылы ауыстыру, дезинфекциялау, жуу және
антисептикалық құралдардың қажетті қорын қадағалау және дозаторларды
уақтылы толтыру, үй-жайларды, жабдықтар мен мүкәммалды жинау және
өңдеу бойынша нұсқама жүргізіледі;

9) жыл мезгілін ескере отырып, оқу, жаттығу, өзге де ұйымдастыру
процестері мен жұмыс режимі кестесіне сәйкес ауаны залалсыздандыру
жөніндегі жабдықтарды (рецеркуляторлар) пайдалана отырып, ауаны тұрақты
зарарсыздандыру және (немесе) үй-жайларды желдету;
10) профилактикалық қарап-тексеру, жөндеу, оның ішінде сүзгілерді

ауыстыру, ауа өткізгіштерді дезинфекциялау жүргізе отырып, желдету жүйелері
мен ауаны баптау жүйелерінің үздіксіз жұмысы қамтамасыз етіледі;
11) қажетті жабдық және медициналық дәрі-дәрмектер бар (термометрлер,

шпатель, маскалар) медициналық кабинеттер мен изоляторлар (ауырған
адамдар анықталған жағдайларға оқшаулау, қағаз немесе электрондық
тасығышта тіркей отырып, температураны күн сайын өлшеу, дене
температурасы жоғары және (немесе) респираторлық инфекция (жөтел,
мұрынның бітелуі) белгілері бар адамдарды анықтау үшін) жұмыс істейді;
12) ауысымдар мен кіші ауысымдарды арттыру, білім беру ұйымдарында

аралас форматта оқытуды ұйымдастыру кезінде дененің жанасуын азайту
жүргізіледі.

4. Балалардың ата-аналары немесе заңды өкілдері білім алушыларды ұйым
ғимаратына кіретін есіктерге дейін ертіп апарады, ғимаратқа кіруге жол
берілмейді.

5. Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарындағы оқу процесінің
форматы (штаттық, аралас, қашықтықтан) ведомствоаралық комиссияның
шешімімен және эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, Қазақстан
Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулыларымен
айқындалады.

6. Білім беру ұйымдарында оқытуды штаттық және аралас форматта
ұйымдастыру кезінде физикалық байланыстардың қысқаруымен ауысымдар
мен кіші ауысымдардың саны артады.

7. Сырқаттанушылықтың тұрақты өсуі кезінде Кодекстің 38 және 104-
баптарына сәйкес және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрінің міндетін атқарушының 2021 жылғы 27 мамырдағы № ҚР ДСМ-47
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 22833 болып тіркелген) бекітілген «Жіті респираторлық вирустық
инфекциялар, тұмау және олардың асқынулары (пневмония), менингококк
инфекциясы, COVID-19 коронавирустық инфекциясы, желшешек, скарлатина
кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы, санитариялық-профилактикалық іс-
шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының ережелеріне
сәйкес  шығарылған Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік
санитариялық дәрігерінің қаулысымен мынадай:
1) білім беру объектілері үй-жайларының толымдылығына (адамдардың

кабинеттерде, корпустарда, аудиторияларда, спорт, акт залдарында,
сыныптарда, топтарда, асханаларда бір мезгілде болуы);

2) білім алушылар контингентіне, педагогтерге және персоналға;
3) көпшілік пайдаланатын орындарды пайдалануды шектеуге (оқу залдары,

спорт және акт залдары);
4) интернаттар мен жатақханалардың толымдылығына қойылатын шектеу

шаралары айқындалады.
8. Инфекциялық аурулар белгілері бар білім алушылар, педагогтар мен

персонал көрсетілген белгілер анықталған сәттен бастап жедел медициналық
жәрдем бригадасы келгенге дейін не ата-аналары (заңды өкілдері) келгенге
дейін дереу оқшауланады немесе үй жағдайында өздігінен оқшаулауды жүзеге
асырады.

9. Білім алушыларды білім беру ұйымдарына және кері қарай үйлеріне

жеткізуді ұйымдастыру кезінде жүргізушілер қолдарын өңдеуге арналған
антисептикпен және оларды қажетті жиілікпен міндетті түрде ауыстыра отырып,
қорғау құралдарымен (маскамен) жабдықталады, сондай-ақ әрбір рейс
алдында кейіннен желдете отырып, автокөлік салонын дезинфекциялауды
жүргізу қамтамасыз етіледі.
10. Көлік құралының салонында білім алушылар, педагогтар, персонал және

көлік құралының жүргізушісі маска кию режимін сақтайды.
11. Білім беру ұйымдарында ауыз су режимін сақтау қамтамасыз етіледі.

Ауыз су, оның ішінде ыдыстарға (графиндерге, шәйнектерге, шағын бактарға)
құйылған немесе бөтелкеге құйылған су қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша
нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес келеді.
Жеке ыдысты пайдалануға рұқсат етіледі. Ішу үшін таза ыдыс қолданылады.

Қайнатылған ауыз суды үш сағаттан аспайтын уақыт сақталған жағдайда
пайдалануға жол беріледі.
Ауыз су режимін ұйымдастыру үшін объект басшысының бұйрығымен

жауапты адам тағайындалады, білім алушылар мен тәрбиеленушілердің
объектіде болған барлық уақыты ішінде ауыз суға еркін қол жеткізуі
қамтамасыз етіледі.

2. Дезинфекциялау режиміне және үй-жайларды жинауға қойылатын
талаптар
12. Білім беру ұйымының әкімшілігі үй-жайларды жинауға, білім

алушылардың, педагогтер мен персоналдың қолын өңдеуге арналған
дезинфекциялау және жуу құралдарының азаймайтын (кемінде бір айлық)
қорын қамтамасыз етеді.
13. Дезинфекциялау құралдарымен жұмыс істеуге денсаулық жағдайы

бойынша қарсы көрсетілімдері жоқ кәмелетке толған адамдарға рұқсат етіледі.
Дезинфекциялау құралдары оларға қоса берілген вирустық инфекциялар
кезінде дезинфекциялау режимдері көрсетілген нұсқаулықты қатаң сақтаған
кезде қолданылады.
14. Дезинфекциялау құралдары өнім берушінің ыдысында (қаптамасында)

заттың атауы, оның мақсаты, заттаңбадағы жарамдылық мерзімі көрсетіле
отырып сақталады. Ыдыстағы заттаңба дезинфекциялау құралын сақтаудың
(пайдаланудың) барлық кезеңі бойы сақталады, бөгде адамдарға берілмейді
және қараусыз қалдырылмайды.
15. Үй-жайларды үнемі желдету оқу, жаттығу, басқа ұйымдастырушылық

процестер мен жұмыс режимінің кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.
Сыныптардың, фойелердің және дәліздердің үй-жайларының ауасын
залалсыздандыру ауаны зарарсыздандыруға арналған жабдықты пайдалану
жөніндегі нұсқаулықты сақтай отырып жүргізіледі.
16. Жанасатын масканы (жабдықтарды, мүкәммалды, үстелдерді,

орындықтарды), есік тұтқаларын, ажыратқыштарды, тұтқаларды,
таяныштарды, баспалдақ марштарын, кабинеттерді, аудиторияларды, ортақ
пайдаланылатын орындарды (спорт, акт залдары, кітапханалар, киім ілетін
орындар, асхана, санитариялық тораптар, себезгі және тұрмыстық бөлмелер
және т.б.) вирулицидті әсер ететін дезинфекциялау құралдарымен міндетті
түрде дезинфекциялай отырып, ылғалды жинау күніне кемінде 2 рет
жүргізіледі.
17. Үй-жайларды күрделі жинау аптасына кемінде 1 рет жүргізіледі.
18. Жинау мүкәммалы (шелектер, щеткалар, шүберектер)

пайдаланылғаннан кейін арнайы бөлінген орындарда өңделуі және сақталуы
тиіс.

3. Білім алушылардың тұру жағдайларына қойылатын талаптар
19. Білім беру ұйымдарының интернаттары мен жатақханаларында тұру

санитариялық қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, жобалық қуатқа сәйкес
жүзеге асырылады.

20. Білім беру ұйымдарының интернаттары мен жатақханаларында бос
уақытты және өзге де бұқаралық іс-шараларды өткізу тоқтатылады, үй-
жайлардың санитариялық өңделуіне және белгіленген өткізу режимінің
қамтамасыз етілуіне бақылау күшейтіледі.

21. Интернаттар мен жатақханаларда бөгде адамдардың болуына жол
берілмейді.

22. Интернаттың, жатақхананың әрбір қабаты жанаспайтын шашыратқыш
диспенсерлермен немесе оларды қосымша құю үшін дезинфекциялау
ерітіндісі бар санитайзерлермен жабдықталады.

23. Интернаттар мен жатақханаларда тұратын студенттер 14 күндік
карантинге оқшауланған уақытта дүкендер мен дәріханаларға шығуды
қоспағанда, тұрақты тұратын жерлерге немесе өзге де орындарға шығуына
жол берілмейді.

24. Білім беру ұйымы жатақханадан шыққаннан кейін оралған білім
алушының денсаулық жағдайына оралған күнінен бастап күнтізбелік 14 күн
ішінде мониторинг жүргізеді.

25. Интернаттарда, жатақханаларда мынадай эпидемияға қарсы іс-шаралар
жүргізіледі:
1) білім алушылардың дене температурасының жоғарылауы немесе жіті

респираторлық вирустық инфекцияның өзге де белгілері (жөтел, мұрынның
бітелуі, дене температурасы Цельсий бойынша 37 градустан жоғары)
жағдайлары журналда тіркеледі;

2) тәуекел топтарын ескере отырып, созылмалы аурулары бар білім
берушілерге ерекше бақылау қамтамасыз етіледі.

4. Жекелеген оқу орындарында болу режиміне және сабақтарға
қойылатын талаптар білім беру ұйымдарында
26. Ерекше білім беру қажет етілетін балаларға арналған арнайы мектеп-

интернаттарда (оның ішінде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім
балаларға арналған), жетім балаларға арналған және ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған білім беру ұйымдарында, дарынды балаларға
арналған мектеп-интернаттарда, жалпы үлгідегі мектеп-интернаттарда, мектеп
жанындағы интернаттарда және басқаларында мынадай:
1) білім алушылардың мектеп-интернатта тұруы үшін бір мезгілде келуі;
2) білім беру ұйымдары үшін белгіленген тәртіппен ауысымға түсетін педагог

қызметкерлердің денсаулық жағдайын бақылау;
3) ауысымдарды және кіші ауысымдарды арттыру, дененің жанасуын азайту

талаптары сақталады.
27. Арнайы білім беру ұйымдарында (психологиялық-медициналық-

педагогикалық консультациялар (бұдан әрі – ПМПК), психологиялық-
педагогикалық түзету кабинеттерінде (бұдан әрі – ППТК), оңалту
орталықтарында сабақтар санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды
сақтай отырып және білім беру ұйымының басшысы бекітетін жеке кесте
бойынша штаттық режимде өткізіледі.

28. ППТК-да ерекше білім беру қажет етілетін балалармен психологиялық-
педагогикалық процесті ұйымдастыру белгіленген оқу жүктемесіне, жеке және
кіші бағдарламаларға, жеке кестеге және бірнеше ауысымдағы сабақ кестесіне
сәйкес жүзеге асырылады.

29. Ерекше білім беру қажет етілетін балалармен оқу-дамыту және
психологиялық-педагогикалық процесс белгіленген оқу жүктемесіне, жеке, кіші
топтық және топтық бағдарламаларға, жеке кесте мен сабақ кестесіне сәйкес
жүзеге асырылады.

30. Емдік дене шынықтыру ата-аналар (заңды өкілдер) мен педагог (1-1,5
м) арасындағы қашықтықты сақтай отырып, маска кию режимін сақтай отырып,
сабаққа ата-аналардың (заңды өкілдердің) рұқсатымен залда өткізіледі.

31. Физио-ем-шараларды, массажды жүргізу кезінде бөлмеде 2-ден
аспайтын баланың болуы кушеткалар арасындағы қашықтықты сақтай отырып
шектеледі. Физио-ем-шаралар және массаж кушеткалар арасындағы
қашықтықты сақтай отырып, үй-жайларды 1 балаға 4 ш.м. толтырған кезде
жүргізілуі мүмкін. Балаға медициналық ем-шаралар маска кию режимін сақтай
отырып жүргізіледі.

32. ПМПК балаларды консультацияға алдын ала жазу бойынша қызметті
жүзеге асырады.

33. Қосымша білім беру ұйымдарында білім беру процесі штаттық режимде
санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды қатаң сақтай отырып жүзеге
асырылады.
Контингент, кесте, жұмыс кестесі ұйым басшысының бұйрығымен бекітіледі.
34. Топтар бір адамға 4 ш.м. есебінен білім алушылар арасындағы

қашықтықты сақтау шартымен құрылады.
35. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларға арналған жекелеген

білім беру ұйымдарына да осы қаулының жалпы талаптары қолданылады.
5. Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді енгізу кезеңінде

техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру орын-
дарынан кейінгі білім беру ұйымдарында сабақ режимін ұйымдастыруға
қойылатын талаптар

36. Ұйымдарда мынадай эпидемияға қарсы іс-шаралар жүргізіледі:
1) ағынды аудиторияларды, кітапханаларды өңдеу дезинфекциялау

құралдарын қолдана отырып, ылғалды жинау және кейіннен желдету арқылы
күніне кемінде 2 рет жүргізіледі;

2) корпус (корпустар) ішінде қосымша өткізу режимін болжайтын аймақтарға
бөлу жүйесі енгізіледі;

3) зертханалық, практикалық сабақтар 1 білім алушыға кемінде 4 м2
қамтамасыз ете отырып жүргізіледі;

4) қажет болған жағдайда оқу процесінде пайдаланылатын жұмыс
орындарында, зертханаларда, аудиторияларда мөлдір қалқаларды орнату
көзделеді;

5) кітапханалардағы оқу залдары үстелдер арасындағы қашықтықты
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Гүлжанның
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасына, ағайын-туыстарына
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

қамтамасыз ете отырып жұмыс істейді.
37. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары және жоғары

білім беру орындарынан кейінгі білім беру ұйымдарына осы қаулының жалпы
талаптары қолданылады.
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2021 жылғы «25» тамыздағы  № 36  қаулысына
2-қосымша

ШЕКТЕУ ІС-ШАРАЛАРЫН, ОНЫҢ ІШІНДЕ КАРАНТИНДІ ЕНГІЗУ
КЕЗЕҢІНДЕ БАРЛЫҚ МЕНШІК НЫСАНЫНДАҒЫ ЖӘНЕ

ВЕДОМСТВОЛЫҚ БАҒЫНЫСТАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДАҒЫ
ҚОҒАМДЫҚ ТАМАҚТАНУ ОБЪЕКТІЛЕРІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
1. Жалпы ережелер
1. Білім алушыларға тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтерді

жүзеге асыратын қоғамдық тамақтану объектілерінде мынадай эпидемияға
қарсы іс-шаралар жүргізіледі:
1) білім беру объектісінің ғимаратынан оқшауланған кірнетін орын болған

жағдайда асханаға кіретін жерде «Ashyq» қосымшасын енгізу қамтамасыз
етіледі (асхана персоналының, өнім берушілердің және асхана қызметімен
байланысты басқа да адамдардың (білім алушыларды, педагогтерді және білім
беру ұйымының персоналын қоспағанда) QR-код (check-in) бойынша тіркелуі);

2) асхана персоналының QR-код (check-in) бойынша «Ashyq» қосымшасы
арқылы, оның ішінде басқа да платформалар арқылы кіруі (мысалы, еGov
mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz платформасындағы аналогы,
www.ashyq.kz сайты);

3) байланыссыз термометрия жүргізе отырып және дене температурасы
жоғары және (немесе) респираторлық инфекция белгілері (жоғары
температура, жөтел, мұрынның бітелуі) бар адамдарды міндетті түрде
оқшаулай отырып, персоналдың күн сайынғы «кіру сүзгісі» (білім беру
объектісінің ғимаратынан оқшауланған кіретін орын болған жағдайда);

4) персоналды 100% вакцинациялау (тұрақты медициналық қарсы
көрсетілімдері бар, сауыққаннан кейін 3 ай ішінде COVID-19-бен ауырып
жазылған адамдарды қоспағанда);

5) өндірістік процестермен байланысты жұмыстарды (технологиялық
жабдықты жөндеу және қызмет көрсету, шикізат пен өнімді жеткізу)
орындайтын адамдарды қоспағанда, асхана қызметіне байланысты емес
адамдардың кіруін шектеу;

6) көпшілік пайдаланатын орындарда (өндірістік үй-жайлар, санитариялық
тораптар) қолды сабынмен жууға арналған қолжуғыштар (оның ішінде
қабырғалық дозаторлармен жабдықталған), қолды тері антисептигімен
өңдеуге арналған дозаторлар, жеке қағаз сүлгілер немесе электр сүлгілер,
аяқ педалі бар қоқыс контейнерлері;

7) персоналды келушілермен жұмыс істеу кезінде пайдалануға арналған
маскалар қорымен, қолды өңдейтін дезинфекциялық сулықтармен немесе
тері антисептиктерімен, қолғаптармен, дезинфекциялау құралдарымен
қамтамасыз ету (жұмыс ауысымының ұзақтығына және 3 сағатта кемінде 1
рет маскаларды ауыстыруға қарай). Бір рет қолданылатын маскаларды қайта
пайдалануға, сондай-ақ ылғалданған маскаларды пайдалануға жол
берілмейді.

2. Асханаға кіре берісте және тамақтану залында қол жууға арналған
жағдайлар, келушілердің қолын өңдеуге арналған тері антисептиктері
көзделеді, олар көрінетін және қолжетімді жерлерде орнатылады.

3. Арасында кемінде 1,5 метр қашықтық сақтала отырып, 5 адамнан артық
кезек құрылмайды.

4. Асхана тамақтану залының отыратын орындарының жобалық қуатына
сәйкес толтырылады.

5. Отырғызу төменгі сынып оқушыларының басқа білім алушылармен
байланысын азайту мақсатында, сондай-ақ әр түрлі сыныптар (топтар, курстар)
арасында кемінде 2 м қашықтықты сақтай отырып қамтамасыз етіледі.

6. Асхана персоналы (сатушылар, аспаздар, даяшылар, кассирлер және
тамақ өнімдерімен тікелей байланысы бар басқа да персонал) келушілерге
қолды жиі өңдей отырып, бір рет қолданылатын маскалармен (маскаларды 3
сағатта кемінде 1 рет ауыстыру) қызмет көрсетеді.

7. Асханаларда өзіне-өзі қызмет көрсету түрі бойынша тарату жүргізілмейді.
8. Келушілердің қозғалысын бағыттау үшін еденге тиісті белгі қою,

қоршаулар мен тосқауыл таспаларын салу жолымен қашықтықты сақтау,
адамдар жиналуы мүмкін жерлерге жол бермеу, кіретін және шығатын
адамдардың қозғалыс ағынын бөлу мүмкіндігін көздеу қамтамасыз етіледі.

9. Асханаларда карантиндік шараларды сақтау мүмкін болмаған кезде, қол
гигиенасын сақтау үшін жағдайлар болған кезде тамақты сыныптарға бір рет
қолданылатын ыдыста не көп рет қолданылатын ланч-бокстарда жеткізу
ұйымдастырылады.
Тиісті алаң бар болған кеде білім беру ұйымдарының ғимарат карантиндік

шараларды сақтай отырып, тамақ ішуге арналған қосымша отырғызу
орындарымен жабдықталады.
10. Буфет өнімдерін сату жеке қаптамада жүзеге асырылады.
11. Асхананың жұмыс режимі тамақтану залын жинау және дезинфекциялау

үшін тамақтану аяқталғаннан кейін (ағындар арасында) кемінде 20 минут
үзіліспен мектеп әкімшілігінің келісімі бойынша белгіленеді.
12. Білім беру ұйымының ғимаратында тиісті алаңдар болған кезде тамақ

ішуге арналған қосымша отырғызу орындары жабдықталады.
13. Бөгде адамдардың кіруіне жол бермеу мақсатында асхана тек

оқушыларға, педагогтар құрамына және білім беру объектісінің
қызметкерлеріне қызмет көрсетеді.
14. Жоғарыда көрсетілген тармақтардың сақталуын бақылауды қамтамасыз

ететін жауапты қызметкер бекітіледі.
2. Дезинфекциялау режиміне және үй-жайларды жинауға қойылатын

талаптар
15. Объектінің әкімшілігі ауа температурасы мен ылғалдылығының оңтайлы

жағдайларын қамтамасыз ету үшін ауа ортасын желдету және баптау
жүйелеріне (тазарту, жуу, дезинфекциялау, сүзгілерді ауыстыру және т.б.)
тексеру жүргізеді. Барлық үй-жайларды желдету күніне кемінде 3 рет
жүргізіледі.
16. Желдету және ауаны баптау жүйесін тазарту және дезинфекциялау

жоспарлы профилактикалық жұмыстар кестесіне сәйкес жүргізіледі.
17. Тамақтану залында ауа рециркуляторларын орнату қамтамасыз етіледі.
18. Білім беру ұйымының әкімшілігі үй-жайларды жинауға, білім

алушылардың, педагогтар мен персоналдың қолын өңдеуге арналған
дезинфекциялау және жуу құралдарының азаймайтын (кемінде бір айлық)
қорын қамтамасыз етеді.
19. Дезинфекциялау құралдарымен жұмыс істеуге денсаулық жағдайы

бойынша қарсы көрсетілімдері жоқ кәмелетке толған адамдар жіберіледі.
Дезинфекциялау құралдары оларға қоса берілген вирустық инфекциялар
кезінде дезинфекциялау режимдері көрсетілген нұсқаулықты қатаң сақталып
қолданылады.

20. Дезинфекциялау құралдары өнім берушінің ыдысында (қаптамасында)
заттың атауы, оның мақсаты, заттаңбадағы жарамдылық мерзімі көрсетіле
отырып сақталады. Ыдыстағы заттаңба дезинфекциялау құралын сақтаудың
(пайдаланудың) барлық кезеңінде сақталады, бөгде адамдарға берілмейді
және қараусыз қалдырылмайды.

21. Дезинфекция үшін Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық
экономикалық одақтың аумағында белгіленген тәртіппен тіркелген және
қолдануға рұқсат етілген және Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің
мемлекеттік тіркеу туралы куәліктерінің бірыңғай тізіліміне енгізілген құралдар
қолданылады.

22. Дезинфекция жүргізу кезінде экспозиция уақытын (өңделетін объектінің
бетінде дезинфекциялау құралының жұмыс ерітіндісінің болу уақыты) және
препараттың нұсқаулығына сәйкес дезинфекциялау құралының жұмыс
ерітіндісінің шоғырлануын қатаң сақтаған дұрыс.

23. Объектілерді дезинфекциялау мынадай жиілікпен жүргізіледі:
- тамақтану залының едендері, сауда сөрелері – күніне кемінде 2 рет

таңертең және кешке, сондай-ақ қажеттілігіне қарай;
- подностар, тамақ тарату лентасы, есік тұтқалары, кассалық аппараттар,

банк терминалы – күніне кемінде 2 рет;
- қоғамдық санитариялық тораптар (еден, санитариялық-техникалық

жабдық, оның ішінде крандардың вентильдері, унитаз бөшкелерінің су

ағызатын тетігі) – күніне кемінде 3 рет.
24. Жанасатын беттерді (жабдықтарды, мүкәммалды, үстелдерді,

орындықтарды), есік тұтқаларын, ажыратқыштарды, таяныштарды және т.б.)
вирулицидті әсер ететін дезинфекциялау құралдарымен міндетті түрде
дезинфекциялай отырып, ылғалды жинау күніне кемінде 2 рет жүргізіледі.
Жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін (жұмыс ауысымы 6 сағаттан артық

болған кезде - әрбір 6 сағат сайын) есік тұтқаларын, таяныштарды, үстелдерді,
орындықтардың арқаларын (креслолардың шынтақ сүйеніштерін), тамақтану
залына (асханаға) кіре берістегі қол жууға арналған раковиналарды, өзіне-өзі
қызмет көрсету витриналарын, санитариялық тораптарды, себезгі және
тұрмыстық бөлмелерді дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып, үй-
жайларды ылғалды жинау жүргізіледі.

25. Үй-жайларды күрделі жинау аптасына 1 реттен сиретпей  жүргізіледі.
26. Жинау мүкәммалы (шелектер, щеткалар, шүберектер)

пайдаланылғаннан кейін арнайы бөлінген орындарда өңделуге және сақталуға
тиіс.

Қазақстан Республикасының
Бас мемлекеттік  санитариялық дәрігерінің

2021 жылғы «25» тамыздағы
№  36 қаулысына

3-қосымша
ШЕКТЕУ ІС-ШАРАЛАРЫН, ОНЫҢ ІШІНДЕ КАРАНТИНДІ ЕНГІЗУ
КЕЗЕҢІНДЕ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНА

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
1. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында:
1) жауапты қызметкерлер барлық персонал мен тәрбиеленушілерге

күнделікті «кіру» сүзгісін жүргізеді (байланыссыз термометрмен термометрия,
ғимаратқа кіре берісте қолды антисептикпен өңдеу);

2) объектіде жүріп-тұрудың «бір жақты қозғалыс» қағидасы бойынша арнайы
нұсқағыштармен, оның ішінде сатылар бойынша көтерілетін жер таңбаланады;

3) кезекте қашықтықты қамтамасыз ету үшін кіре беріс алдында асфальтқа
таңба салынады;

4) үй-жайларда, сондай-ақ объектінің ғимаратында да қашықтықты сақтау
үшін сигналдық белгілер салынады.

2. Объектіні ашу алдында дезинфекциялау құралдарын  қолдана отырып,
күрделі жинау (оның ішінде жиһаздың, қабырғалардың және басқа да
заттардың беттерін дезинфекциялау құралдарымен жинау және өңдеу)
жүргізіледі.

3. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мынадай эпидемияға қарсы
іс-шаралар жүргізіледі:
1) персоналға арналған санитариялық тораптарда педагогтердің,

персоналдың қолын өңдеуге арналған тері антисептигі бар санитайзерлер,
лас маскаларды жинауға арналған таңбаланған сыйымдылықтар (урналар)
орнатылады;

2) топтық санитариялық тораптарда тәрбиеленушілер үшін дозаторларда
сабынның болуы, қол жуу қағидалары бар плакаттардың болуы қамтамасыз
етіледі;

3) жинау жиілігі артады (тұтқаларды, таяныштарды, басқа жанасатын
беттердің тұтқаларын қосымша өңдеу);

4) топтарда тәрбиеленушілердің қолдарын уақтылы жууды бақылау жүзеге
асырылады;

5) күн сайын температураны өлшеу, дене температурасы жоғары және
(немесе) респираторлық инфекция белгілері (жөтел, мұрынның бітелуі,
Цельсий бойынша 37 градустан жоғары температура) бар адамдарды анықтау
үшін, қажетті медициналық жабдықтар және дәрі-дәрмектер бар
(термометрлер, қалақшалар, маскалар) медициналық кабинеттер мен
изоляторлар жұмыс істейді;

6) айына 1 реттен сиретпей педагогтер мен персонал арасында жеке
(өндірістік) гигиена қағидаларын сақтау қажеттілігі туралы нұсқама және
олардың мүлтіксіз орындалуын бақылау (нұсқама өткізу күнін журналда
белгілей отырып) жүргізіледі;

7) санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуына жауапты
адамдар тағайындалады (температураны байланыссыз термометрмен өлшеу,
педагогтер мен персоналға санитариялық-гигиеналық талаптарды сақтау
туралы нұсқама беру, нұсқама өткізу журналын жүргізу);

8) жеке қорғаныш құралдарын кию және уақтылы ауыстыру (маска, қолғап),
дезинфекциялау, жуу және антисептикалық құралдардың қажетті қорын
бақылау, дозаторларды уақтылы толтыру, үй-жайларды, жабдықтар мен
мүкәмаллды жинау және өңдеу бойынша персоналған нұсқама жүргізіледі;

9) ауаны зарарсыздандыратын жабдықты (рециркуляторлар) пайдалана
отырып, ауаны тұрақты зарарсыздандыру және (немесе) оқу, өзге де
ұйымдастырушылық процестер кестесіне және жыл уақытын ескере отырып,
жұмыс режиміне сәйкес үй-жайларды желдету;
10) профилактикалық тексеру, жөндеу, оның ішінде сүзгілерді ауыстыру,

ауа өткізгіштерді дезинфекциялай отырып, желдету жүйелері мен ауаны
баптау жүйелерінің үздіксіз жұмысы қамтамасыз етіледі;
11) педагогтер мен персоналдың маска режимін сақтауы.
4. Балалардың ата-аналары (заңды өкілдері) балаларды мектепке дейінгі

ұйым ғимаратының есігіне дейін ертіп барады, ғимаратқа кіруге жол берілмейді.
5. Балалардың объектіге баруы ата-ананың (заңды өкілдің) өтініш-келісімі

негізінде ата-ананың (заңды өкілдің) жеке жауапкершілігімен жүзеге
асырылады.

6. Сабақтар мен демалыс режимі мынадай талаптарға сәйкес жүргізіледі:
1) серуендеу мен ойын сабақтарының уақыты барынша бөлуді және топтық

оқшаулауды қамтамасыз ету ескеріле отырып белгіленеді;
2) үй-жайларды толтырудың жобалық қуаты сақталады;
3) залдарды тұрақты желдету қамтамасыз етіледі (жыл уақытын ескере

отырып).
7. Балалардың санын ескере отырып, штатта (немесе шарт бойынша)

дәрігердің және (немесе) орта медицина қызметкерінің болуы қамтамасыз
етіледі.

8. Дене шынықтыру сабақтарын және басқа да топтық сабақтарды ойнауға
арналған оқшауланған алаң болмаған жағдайда көшеде өткізуге (тұрғын үй
кешендерінің құрамында орналастыруға) жол берілмейді.

9. Білім алушылардың білім беру ұйымына және одан кері апаруды жүзеге
асырған жағдайда жүргізушілер қолды өңдеуге арналған антисептикпен және
міндетті түрде талап етілетін жиілікпен ауыстырылатын  қорғаныш
құралдарымен (маска) жабдықталады, сондай-ақ әр рейс алдында автокөлік
салонын кейіннен желдете отырып дезинфекция жүргізу қамтамасыз етіледі.
10. Көлік құралының салонында педагогтар, персонал және көлік құралының

жүргізушісі маска режимін сақтайды.
11. Мектепке дейінгі тәрбиелеу ұйымдарында ауыз су режимін сақтау

қамтамасыз етіледі. Ауыз су, оның ішінде ыдыстарға (графиндерге,
шәйнектерге, шағын бактарға) құйылған немесе бөтелкедегі су қауіпсіздік
көрсеткіштері бойынша нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес келеді.
12. Ішу үшін таза ыдыс пайдаланылады. Қайнатылған ауыз су үш сағаттан

аспайтын уақыт сақталған жағдайда, оны пайдалануға жол беріледі.
Ауыз су режимін ұйымдастыру үшін объекті басшысының бұйрығымен

жауапты адам тағайындалады, білім алушылар мен тәрбиеленушілердің
объектіде болған барлық уақыты ішінде ауыз суға еркін қол жеткізуі
қамтамасыз етіледі.
13. Есік тұтқаларын, ажыратқыштарды, тұтқаларды, таяныштарды,

баспалдақ марштарын, жанасатын беттерді (жабдықтарды, мүкәммалды,
үстелдерді, орындықтарды), ортақ пайдаланатын орындарды (спорт, акт
залдары, киім ілетін орындар, санитариялық тораптар) міндетті түрде
дезинфекциялай отырып, топтарды вирулицидті әсер ететін дезинфекциялық
құралдармен күніне кемінде 2 рет ылғалды жинау.
14. Үй-жайларды күрделі жинау аптасына 1 реттен сиретпей жүргізіледі.
15. Жинау мүкәммалы (шелектер, щеткалар, шүберектер)

пайдаланылғаннан кейін арнайы бөлінген орындарда өңделуге және сақталуға
тиіс.
16. Дезинфекциялау құралдары дайындаушының қамтамаларында, арнайы

бөлінген құрғақ, салқын және қараңғы, балалардың қолы жетпейтін жерде
тығыз жабылып сақталады. Дезинфекциялау іс-шараларын жүргізу кезіндегі
сақтық шаралары және кездейсоқ улану кезіндегі алғашқы көмек әрбір нақты
дезинфекциялау құралын қолдану жөніндегі нұсқаулықта жазылған.

1936-1938 жылдардағы Саяси қуғын-сүргіннің құрбаны, Ақтөбе облысы,
Шалқар аудандық комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарған
Бермұхаммедов Нұрфазылдың ұрпақтарына іздеу саламыз!
Бермұхаммедов Нұрфазыл 1938 жылы НКВД қолынан қаза тапқаннан кейін

оның жұбайы мен балаларының тағдыры белгісіз күйде қалды.
Бермұхаммедов Нұрфазылдың отбасы:
1) жұбайы Жанғаным (шамамен 1903-1904 дүниеге келген);
2) ұлы Кеңес (шамамен 1926 жылы дүниеге келген);
3) қызы Гүлбаран ( шамамен 1926 жылы дүниеге келген);
4) ұлы Назар (шамамен 1927 жылы дүниеге келген);
5) ұлы Болат немесе Мұрат (шамамен 1932 жылы дүниеге келген);
Бермұхаммедов Нұрфазылдың отбасы жайында немесе туысқандарын

танитын адамдар болса 87132(59-51-82), 8(707)-158-10-43, 8(708)-697-94-22
телефон нөміріне хабарласуды сұраймыз!

Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы бойынша 1.07.2021
жылға мемлекеттік жалпы болжам 195 227,0 мың теңге болып белгіленсе,
бюджетке түскені 327 916,4 мың теңге болып, 168,0 пайызға орындау
қамтамасыз етілді, оның ішінде республикалық бюджет болжамы     4 706,0
мың теңге, түсті 9 175,5 мың теңге 195,0 пайызға орындалды, жергілікті бюджет
болжамы 186 830,0 мың теңге одан нақты бюджетке түскені 312 321,9 мың
теңге болып болжам 167,2 пайыз орындалды, ал облыстық бюджет болжамы
3 671,0 мың теңге болса, одан бюджетке түскені 6 419,0 мың теңге болып
болжам 173,9 пайыз орындалды.

Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

ХАБАРЛАНДЫРУ!

2021 ЖЫЛҒЫ 1 ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҚ
БЮДЖЕТІНІҢ ОРЫНДАЛУЫ ЖӨНІНДЕ АҚПАРАТ
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Жуырда аудан орталығынан шал-
ғайда орналасқан Қаракөл, Құбасай
елді мекендеріне блок модульды су
тазартқыш кешені орнатылды. Бұл

кешеннің орнатылғаны қос ауылдың
да тұрғындарын қатты қуантты.
15-ке тарта түтіні бар Қаракөл мен

Құбасай елді мекендерінде халық
саны аз болғандықтан ауыз су тарту
мәселесі бірнеше жылдар бойы
ескерусіз қалып келді. Қазір ол күндер
артта қалды. Ауданда ауыз су
мәселесі оңтайлы шешімін тауып
келеді. Нақтырақ айтсақ, аудан
халқының 91,4 %-ы таза ауыз сумен
қамтылған. 22 елді мекеннің 14-не
орталықтандырылған ауыз су жүйесі
іске қосылған. Сонымен қатар Бес-
тамақ елді мекенінде орталықтан-
дырылған ауыз су құбырын тарту
жұмыстары жүріп жатыр. Оған қоса
биыл халық саны аз 3 елді мекенге
блок модульды су тазартқыш кешенін
орнату жұмыстары жүргізілуде. Әрі
қарай жалғасақ, аталған ауылдың
тұрғындары бұрын тіршілік нәрін 10-
15 метр тереңдіктегі құдықтардан

Сведение об организаций:
Полное наименование организа-ций: ТОО «Кредитное

товарищество «Ойыл Несие»
Юридический и почтовый адрес:  030900 г.Актю-бинская

обл, Уилский р/н, п.Уил, ул.Кокжар 69,тел 8/71332/2-11-51
Среднесписочная  численность,5 человек
Уставный капитал 19450,0 тыс.тенге
Денежные средства на счете         5589,0 тыс. тенге.
Финансовые активы                              2280,0 тыс.тенге

– долгосрочные вклады
Остаточный  стоимость основных средств   13,0

тыс.тенге
Финансовые  активы:

Краткосрочная дебиторская задолженность    4059,0 тыс.
тенге:
Текущий налоговый актив 58,0  тыс.тенге
долгосрочная дебиторская задолженность заемщиков

160295,0 тыс. тенге
Обязательство и капитал

Прочие краткосрочные финансовые  обязательства –
4067,0 тыс.тенге – краткосрочный  задолженность  по
процентам перед АО АКК
Краткосрочная  торговая и прочая кредиторская

задолженность   - 2267,0 тыс.тенге
субсидируемая . часть вознаграждения  по конечным

заемщикам

Қазақстан Республикасы Тәуелсіз-
дігінің 30 жылдығын мерекелеуге
арналған іс-шаралар жоспарына
сәйкес «Мектепке жол» жалпы рес-
публикалық қайырымдылық акциясы
аясында «Қазхром» Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік қоғамының Пре-
зиденті, облыстық мәслихат депутаты
Арман Есенжолов Ойыл өңіріне келіп
оқушыларымызды өз сыйлықтарымен
қуантты. Ауданымыздың жекелеген
санаттағы 10 оқушысына «Samsung»
планшеті, мектеп формасы, спорттық
форма, аяқ киім, спорттық аяқ киім,
қазіргі заманғы және ыңғайлы рюк-
зактар кеңсе құралдарымен, ұл бала-
ларға футболға арналған доптар, қыз
балаларға жұмсақ ойыншықтар сый-
лап қуанышқа кенелтті.
Жомарт болу — өзіңде барды зәру

адаммен шын жүректен бөлісу екен-
дігін кәсіпорын  ұжымы бүгінгі қарба-
лас өмірде қалың жұртшылықтың
есіне салды. Жылы жүрек танытып,

I. Краткосрочные активы   
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты 10 5589     2470
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 11
Производные финансовые инструменты 12
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
 через прибыли и убытки 13
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 14 28432     26264
Прочие краткосрочные финансовые активы 15 4059      5503
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 16
Текущий подоходный налог 17 58         44
Запасы 18
Прочие краткосрочные активы 19 12365       12088
Итого краткосрочных активов(сумма строк с 010 по 019) 100 50503       46369
Активы (или выбывающие группы), предназначенные
для продажи 101
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
через прибыли и убытки 112
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113
Прочие долгосрочные финансовые активы114
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115 119498      157410
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
Инвестиционное имущество 117
Основные средства (остаточная стоимость) 118 13           31
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы (остаточная стоимость) 121
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123 2280         2280
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 121791      159721
Баланс (стр. 100 + стр.101 + стр. 200) 172294      206090

Текущая налоговые активы,71,0  тыс.тенге (налоговые
задолженность  за текущий период)
Краткосрочные  резервы –325 тыс.тенге –   начисленный

резерв  отпуска и материальный  помощи работников
Прочие краткосрочные  обязательство –71,0 тыс.тенге

(предоплачен процент заемщиков)
Займы –151859 тыс.тенге (долгосрочный займы перед

АКК)
Уставный капитал  – 19450,0  тыс.тенге (оплач капитал)
Резервы –302,0 тыс.тенге (фонд резерв с накоп прибыли

прошлых лет)
Доход (убытка) на 31 декабря 2020 года  составила

1228,0 тыс.тенге
   Непокрытый убыток прошлых лет – 3459,0 тыс.тенге
Собственный капитал составило 17521,0 тыс.тенге.
В отчетном году выручка от деятельности составила

21833,0  тыс. тенге
в том числе: доходы по финансированию 21833,0  тыс

тенге
Расходы за отчетный год составила 20605,0  тыс.тенге
в том числе расходы по вознаграждению 13787,0  тыс.

тенге
админстративный расход              6818,0  тыс. тенге
По результатам деятельности  за 2020 год  балансовая

прибыль составила 1228,0 тыс. тенге

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на «01» января 2021 года

(Форма 1)
Наименование организации: ТОО «КТ «Ойыл Несие»
Вид деятельности организации кредитования сельского хозяйства
Организационно-правовая форма (ТОО) товарищество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес организации : Актюбинская обл., Уилский р/н., ул.Кокжар №69.

Активы Код стр. На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода

III. Краткосрочные обязательства     
Займы 210 28432     26264
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212 4067       3763
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 2267       1612
Краткосрочные резервы 214 325        594
Текущий налоговые обязательства под, соц налогу и по КПН 215 37
Вознаграждения работникам 216
Прочие краткосрочные обязательства 217 71          58
Итого краткосрочных обязательств
(сумма строк  с 210 по 217) 300 35162       32328
Обязательства выбывающих групп, предназначенных
для продажи 301
IV. Долгосрочные обязательства       
Займы 310 119498     157410
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313
Долгосрочные резервы 314
Отложенные налоговые обязательства 315 113         113
Прочие долгосрочные обязательства 316
Итого долгосрочных обязательств
 (сумма строк с 310 по 316) 400 119611      157523
V. Капитал   
Уставный (акционерный) капитал 410 19450       19396
Неоплаченный капитал 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413 302          302
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 414 1228         -464
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет 415 -3459       -2995
Итого капитал, относимый на собственников материнской
организации (сумма строк с 410 по 414) 420 17521       16239
Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420+/-строка 421) 500 17521        16239
Баланс (строка 300 + строка 301 строка 400 + строка 500)   172294       206090

Пассивы Код стр. На конец
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Председатель Правления: Косжанов Руслан Амангелдиевич       ________________
                                (фамилия, имя, отчество)                     (подпись)
Главный бухгалтер: Шаймаков Медет Шекеевич                 ________________
                            (фамилия, имя, отчество)                  (подпись)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ПО СОСТОЯНИЮ
на 01  января  2021 года

Председатель Правления ТОО КТ «Ойыл Несие»:                                РА.Косжанов.
Главный бухгалтер ТОО КТ «Ойыл Несие»:                                           М.Ш. Шаймаков.

ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ ДЕПУТАТЫ
ОЙЫЛДЫҚ ОН ОҚУШЫНЫ ҚУАНТТЫ

қамқорлықты қажет ететін жандарға
қолұшын беру арқылы адам баласы
жақсылыққа қадам бастары анық.
Қолынан келген көмегін аямаған жан-

ға оқушылар мен ата-аналары риза-
шылығын білдіріп, қуаныштарын
жасыра алмай, алғыстарын жау-
дырды.

Біздің ауданда мемлекеттік қызмет-
те ұзақ жылдар еңбек етіп келе жатқан
жандар жетерлік. Солардың қатарын-
да бүгінгі біздің кейіпкеріміз Қыдыр-
ғали Қалешұлы да бар. Алпыстан
шыққан бұл азаматтың қара мұртына
қарап қайран қаласың. Қашан бара
қалсаң да аудан әкімдігінің ғимара-
тында зыр-зыр жүгіріп жүреді. Себебі
жұмыс барысында міндеттелген та-
лапты тиянақты, соңына дейін жет-
кенше тыным таппайды. Қолынан
қағазы түскен емес. Әр іске үлкен
жауапкершілікпен қарайды.
Қыдырғали Жақасов  1960 жылы 23

қарашада  Ойыл ауылында дүниеге
келген. Еңбек жолын Ойыл қазақ орта
мектебін бітіргеннен кейін 1978 жылы
Ойыл селосында ПМК №2111  құры-
лыс мекемесінде жұмысшы болып
бастады. 1979-1981 жылдары Кеңес
Армиясы қатарында әскери борышын
өтеген. 1982 жылы Батыс Қазақстан
ауыл шаруашылығы институтының
агрономия факультетіне оқуға түсіп,
1987 жылы аталған институтты «оқы-
мысты агроном» квалификациясы
бойынша  тәмамдаған. Оқуын аяқтай
салысымен үш жыл Ойыл ауданының
Ш.Берсиев атындағы совхозында аға
агроном қызметін атқарды. 1990
жылы  ауданда алғаш ашылған
шаруашылық жүргізу құқығындағы
Ойыл аудандық архиві директоры
лауазымына тағайындалып, екі жыл

еңбек етті. Одан кейін мамандығына
сәйкес Ойыл аудандық жер қатынас-
тары комитетіне бас маман қызметіне
ауыстырылып, 1997 жылға дейін
жұмыс жасады. Кейін штат қысқар-
тылуына байланысты Ойыл ауданы
әкімінің аппаратына бас маман қыз-
метіне ауыстырылып, 2005 жылға
дейін бас маман қызметін атқарды.
2005 жылы қызмет бойынша жоғары-
латылып, бүгінгі күнге дейін үзіліссіз
аудан әкімі аппаратының бақылау
және құжаттамалық қамтамасыз ету
бөлімінің басшысы қызметін абырой-
лы атқарып келеді. Қызмет бабында
ісіне мығым, қағазына тастай екенін
әріптестері жақсы біледі. Қыдырғали
өзінің жұмыс жасаған уақытында
мемлекеттік қызметкер ретінде жақсы
жағынан көрсете білді. Біліктілік
талаптарымен белгіленген міндетті
жұмыстарын тиянақты, дер кезінде
орындайды. Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызметшілерінің Ар-
намыс кодексі талаптарын үнемі
жадында ұстап, оның бұзылмауына
жол берген жоқ.  Сонымен бірге қоғам-
дық жұмысқа белсене араласады.
«Nur Otan» партиясының мүшесі,
аудан әкімі аппаратының бастауыш
кәсіподақ ұйымының төрағасы. Осы-
лайша мемлекеттің саясатын әр-
дайым қолдап, қоғамда өзіндік орны
бар азамат марапат пен алғыстан
кенде болған жоқ. Мемлекеттік қыз-

Қай ғасырда болсын, ұлт өмірін өр-
кендетуші саналы да сауатты, ұлт-
жанды, рухы биік, ақыл парасаты мол,
мәдени – ғылыми өрісі кең, төзімді
тұлғаны қалыптастыру – қоғам алдын-
дағы басты міндет. Халық өзіне дейінгі
қоғамда қолы жеткен тәрбиелік жақсы
дәстүр атаулыны жинақтап пайдалана
отырып, шынайы адамгершілік, табан-
дылық қасиеттерге баулып тәрбие-
леуді мақсат етіп отырған. Өйткені
өмір сүру қаншалықты күрделі болса,
алдындағы мақсатынан айнымай,
жолда кездескен қиындықты өз беті-
мен шеше алатын, адами мінез –құ-
лық қасиеттерін басқара алатын өмір
сүруге бейімделген, тұрақты тұлғаны
тәрбиелеу оңай мәселе емес. Ислам
дінінде төзімділік, сабырлық, шүкірлік
деген құндылықтардың мәртебесі
жоғары. Осы ұғымдар бірігіп, бүгінде
толеранттылық ұғымын құрап отыр.
«Толеранттылық» сөзі латын тілінен
алдымен француз, кейін еуропа тіл-
деріне енген. Оны «төзімділік» деп ау-
дарып жүрміз. Шындығында, оның
мәні қазақ тілінде терең мағынада
қолданылады. Толеранттылық – руха-
ни, адами, идеялық, діни көзқарастар
мен ұстанымдарға ортақ болса да,
қабылдаймын дегенді білдіреді.
Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.с)
барлық адамдарға құрметпен, ықы-
ласпен және түсінікпен қарау керек-
тігін айтып, өз іс-әрекеттерімен үлгі
көрсете білді. Бұған қатысты Құран
Кәрімде: «Егер сен дөрекі қатал бол-
саң, олар сенен алыстап бет-бетімен
кетер еді», «Мұсылман құлдарыма
айт, аса сыпайы сөйлесін» деп бұйыр-
ған. Қазақ халқының дәстүрі мен
салты, әдеті мен ғұрпы мұсылман-
дықпен біте қайнасып, негізін ислам
дінінен алғандықтан, толерантты
болуы әр қазақтың ұлттық міндетте-
рінен деп санаймыз. Толерантты

парасаттың үлгісі қазақ билерінде көп
кездеседі. Мысалы, Қазыбек бидің
қалмақ ханы Қоңтайшыға айтқан «біз
қазақ деген мал баққан елміз” деп
басталып, «досымызды сақтай білген
елміз, дәм-тұзды ақтай білген елміз,
асқақтаған хан болса, хан ордасын
таптай білген елміз”, «…берсең жөн-
деп бітіміңді айт, не тұрысатын жеріңді
айт!” деп аяқталатын сөздері өзара
төзімділікке, сыйластыққа шақырады.
Қазақ билері «Төремін деп тепсінбе.
Төре мен құл майданда, кәрі мен жас
ақылда, бай мен кедей мырзалықта,
барлық адам көр мен қаза жауабында
теңеледі”, – деп, адамдардың намыс,
ақыл-парасатпен теңесетінін айтқан.
Толеранттылық – басқа ойға, наным-
сенімге, іс-әрекетке, әдет-ғұрыпқа,
сенім-күйге, идеяларға деген төзім-
ділік. Ал, қазіргі таңда бұл ұғым кең
мағынаны қамтып, ашық қоғамдық
құрылыстың көрсеткішіне айналған
төзімділік ұғымы – діни үдерістерден
бастау алатын қоғамдық құбылыс.
Яғни, толеранттылық – саяси, діни,
ұлттық және басқа да қоғамдық топ-
тардың үйлесімді тіршілігін қамтама-
сыз ететін азаматтық қоғамның негізгі
әлеуметтік қағидасы мен құндылығы,
әр тұлғаның бірегейлігінің құқықтық
көрінісі, әлемдегі мәдениеттердің, ұлт-
тардың ерекшеліктеріне деген құр-
меті. Ислам мәдениетінде толерант-
тық сөзін – әт-тасамук сөзімен
баламалайды.  Әт-тасамук араб тілін-
де бірнеше мағынаны білдіреді.
Мұның төзімділікке қатысты мағына-
сы: өзгенің пікіріне, іс-қимылына
сабырлық таныту, оған кешіріммен
қарай білу, ұстамдылық көрсету.
Исламда төзімділіктің мәнмағынасын
аша түсетін құндылықтардың әрбірі-
нің мазмұны терең. Мәселен, сондай
ұғымдардың бастысы әрі негізгізгісі –
сабырлық, ұстамдылық, төзімділік

ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ -
БЕЙБІТШІЛІК КЕПІЛІ

қасиеттері. Сабырлық адам бойын-
дағы адамгершілік құндылықты құрай-
тын көркем сипаттардың бірі.
Төзімділік тек күнделікті сөзде, пікі-

рімізде немесе жиналған жерде айты-
лып қана қоймай, іс-әрекеттерімізде
де жүзеге асырылған уақытта пай-
дасын көреріміз ақиқат. Ислам дінінің
негізгі қағидаларының бірі болып
табылатын діни төзімділік адамдар
арасында бір-біріне деген махаббат,
сүйіспеншілік,  көмектесу секілді жақ-
сы істерді насихаттайды. Ислам тари-
хында бұл тақырып ерекше орынға ие.
Ислам тарихына көз салатын болсақ,
ешбір уақытта адамдарды қинап,
қорқытып, зәбір көрсетіп, зорлық-
зомбылықпен исламға кіргізу немесе
оны қабылдату секілді оқиғаға кезік-
пейміз. Ислам мұсылмандардың қол
астына өткен жерлердегі өмір сүріп
жатқан ешбір адамды зорлықпен дінге
кіргізуге рұқсат етпеген. Бұл дін
барлық адам нәсілінің өз сенім-бос-
тандығында еркін әрекет жасауына
мүмкіндік береді. Құранда Алла
Тағала сүйікті пайғамбарына: «Сен
адамдарды мұсылман болуға күштеп
көндіремін деп ойлайсың ба? Жоқ,
жер бетіндегі адамдар тек Алла
Тағаланың бұйрығы болса ғана түгел
мұсылман болады» (Юнус, 99) –
дейді. Бұл аяттан шығатын нәтиже –
жаппай исламды қабылдау тек бір
Алланың қалауындағы іс болып
табылады. Бұл дүниенің әрбір пенде
үшін сынақ дүние екені естен шық-
пағаны жөн. Қорыта келгенде егемен
еліміздің келешегі мен кемел білімі
ұлағатты тәрбиеге байланысты. 

Нұрперзент ЕЛАМАНҰЛЫ,
Жезқазған қаласы,

«Ахмет Ишан Оразайұлы»
мешітінің бас имамы.

ihsan.kz

меттегі жоғары кәсіби еңбегі үшін
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
қызмет істері Агенттігінің  «Құрмет»
грамотасымен, Ақтөбе облысы кәсіп-
одақтар кеңесінің «Құрмет» грамо-
тасымен, Ақтөбе облысы әкімінің
алғыс хатымен, «Қазақстан Консти-
туцияна 20 жыл» мерекелік медалі-
мен, «Қазақстан Республиккасының
Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік
медалімен, Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызмет істері министрлігі
Ақтөбе облысы бойынша департа-
ментінің  Алғыс хатымен, «Ойыл ауда-
нының жыл адамы-2018» атағымен
марапатталған.

тасып ішетін. Құдықтың суы тұнық
болғанымен тазартылмаған су адам
денсаулығына тозаңдай болса да
зиян тигізері шындық. Сондықтан
осылай мемлекеттің қамқорлығына
бөленген шалғайдағы шағын ауылдың
тұрғындары жергілікті билік өкілдеріне
алғыстарын жаудыруда. Қазір екі
ауылдың да орталық көшесінде таза
су шүмектен ағып тұр. Мердігер
«Акватория – Ақтөбе» ЖШС-і блок
модульды су тазартқыш кешенін
асықпай іске қосқан. Себебі ауыз су
тұтынушыларға таза, сапалы су
беруді мақсат қылған. Блок модульды
су тазартқыш кешенін орнатуға
аудандық бюджеттен Қаракөлге 9
миллион 484 мың 791 теңге, Құба-
сайға 10 миллион 44 мың 791 теңге
қаржы бөлінген.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

ҚАРАКӨЛ МЕН ҚҰБАСАЙҒА
СУ ТАЗАРТҚЫШ КЕШЕНІ ОРНАТЫЛДЫ
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