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Ардақты аналар, қадірлі қыз-келіншектер!
Сіздерді жыл басы көктеммен бірге келген айшықты мереке – 8 наурыз

Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын!
Қай кезде де әрбір халық үшін әйел жанының жылулығы мен сұлулығы,

мейірімділігі мен кеңдігі әлемге рух беріп келеді. Біздің ата-бабаларымыз әйелдің
тек үйдегі ғана емес, жаратылыстағы маңыздылығын «Әйел бір қолымен бесік
тербетсе, екінші қолымен әлемді тербейді» деп бір ауыз сөзбен жеткізген. Ең
қасиетті ұғымдар – Отан, Ана тілі, Туған жерді ананың мейірімі мен
қамқорлығына балады.
Көктемнің шуақты сәті әйел-аналарымыз бен аруларымыздан бастау алады.

Ізгі ниет пен сұлулыққа, сырбаз сезім мен сыйластыққа толы осы күн жан-
дүниені жадыратып, жүректерге жылу береді.
Әйел бақыты – жар сүю, ана болу, елге тұтқа, ұрпаққа пана болу деген сөз.
Қазір де, Сіздер, әсемдік әлемінің үлгісіндей сұлу да сымбатты

қалыптарыңызды сақтай отырып, шаңырақтың шырайын келтірер Отанасы –
аяулы ана, адал жар, үлгілі қызметкер миссияларын қатар алып жүрсіздер.
Әдеміліктің символы болған әйел – әлемнің тірегі. Мейірімділік шуағы Анадан

тарайды. Жер бетіндегі тіршілік атаулы Сіздерден бастау алып,  отбасының
берекесі, ұрпақ тәрбиешісі болып отырсыздар.
Ананың жүрегінен тараған мейірім мен шапағат, ақыл мен даналық  бізге

үлкен сенім мен жігер сыйлайды.
Ойыл өңірінің қыз-келіншектері де барлық саланы игеріп, кәсіпкерлік пен

саясат, білім мен денсаулық, мәдениет пен өнерді еркін меңгеріп, бізді
жетістіктерімен қуантуда. Жүздері күннің шуағындай жылы, тұла бойына
сұлулық тұнған, айдай ажарлы аруларымыз да бүгінде еліміздің барлық
салаларында жемісті еңбек  етіп, туған өлкеміздің түлеуіне өзіндік үлестерін
қосуда.
Перзенттерін дүниеге әкеліп, тәлім-тәрбие берген, «Алтын алқа», «Күміс алқа»

иегерлері атанып Батыр Ана болып отырған аналарымыз да аз емес.
Заманауи өмір ағымынан да қалыс қалмай, ғасырлар бойы келе жатқан халық

даналығын да сақтай отырып, жер бетіндегі әсемдіктің көрінісі болып келе
жатқан Сіздерді осындай шуақты мерекелеріңізбен құттықтап, бақыт пен
махаббат, еңбектеріңізге табыс, шалқар шабыт пен мол қуаныш, зор денсаулық
пен отбасылық бақ-береке тілеймін.
Ардақты әжелер, қымбатты аналар, ақжелең жеңгелер, сүйкімді қарындастар,

аяулы арулар!
Төл мерекелеріңіз құтты болсын! Сіздерге баянды бақ, берекелі ғұмыр,

отбасыларыңызға шаттық пен қуаныш тілеймін!
Құрметпен, Ойыл ауданының әкімі

 Асқар Қайырғалиұлы Қазыбаев

1 наурыз күні Ақтөбеде облыстағы
кәріс халқының бастамасымен қазақ-
тарға алғыс ретінде орнатылған мүсін-
дік композицияның ашылуы болды.
Шараға облыс әкімі Оңдасын Ораза-
лин, ҚР Қазақстан халқы Ассам-
блеясы төрағасының орынбасары
Марат Әзілханов, Корея Республика-
сының Төтенше және Өкілетті Елшісі
Ку Хонг-Сок, Корея Республикасы
Елшісінің консулы Ким Вон Йон би-
кеш, Қазақстан халқы Ассамблеясы-
ның мүшелері, этно мәдени бірлестік-
тердің төрағалары қатысты. Корея
Республикасының Қазақстандағы
Төтенше және Өкілетті Елшісі Ку Хонг-
Сок құттықтау сөзінде: «Осыдан 85
жыл бұрын Сталин үкіметінің бұйры-
ғымен кәрістер қиыр шығыста пойызға
отырғызылып Қазақстанға күштеп қо-
ныс аударылған. Сол кезде Қазақстан
халқы ашаршылық пен шаруа-
шылықты ұйымдастыру салдарынан
қиын жағдайда болғанымен кәрістерге
баспана, киім-кешек, азық-түлік жағы-
нан көмек қолын созып, оларды жаңа
жақын көрші, отбасы мүшесі ретінде
қарсы алды. Бүгінгі алғыс айту ескерт-
кішінің ашылу салтанаты кәрістердің
85 жыл өткен соң Қазақстан халқының
ынтымақтастығының асқақ рухын
еске алып алғысын білдіру үшін
дайындалған шара»,- деп атап өтті. Өз
кезегінде облыс әкімі Елшіге біздің
өңірге мерекеге орай келгені үшін
ризашылығын білдірді. «Алғыс айту
күні - қазақстандықтардан қолдау
тапқан мейірімділіктің, өзара сый-
ластықтың, достық пен ынтымақ-
тастықтың мерекесі. Ақтөбе

облысында Алғыс айту күні болған
жарқын оқиға - аталмыш ескерт-
кіштің ашылуы болды. Бұл біздің
халыққа деген шынайы ризашылық-
тың куәсі. Құрметті Елші, Ақтөбе
өңірінің тұрғындары атынан Сізге
және сіз арқылы Корея Республи-
касының бүкіл халқына алғысымды
білдіремін! - деді облыс әкімі Оңдасын
Оразалин. Жиналғандарды алғыс

айту күнімен сондай-ақ, Қазақстан
халқы Ассамблеясы төрағасының
орынбасары Марат Әзілханов та құт-
тықтап, Қазақстан халқы Ассамблея-
сы мен этномәдени бірлестіктердің
бірқатар мүшесін марапаттады.
«Ақтөбе облысының кәрістері атынан
қазақ халқына алғыс» мүсіндік ком-
позициясы - қазақ және кәріс әйел-
дерінің мүсіндері жасалған ескерткіш.

АҚТӨБЕДЕ КӘРІС ҰЛТЫНЫҢ АТЫНАН ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНА
АЛҒЫС РЕТІНДЕ МҮСІНДІК КОМПОЗИЦИЯ ОРНАТЫЛДЫ

Қасым-Жомарт Тоқаев сөз басында
барша қазақстандықтарды Алғыс
айту күнімен құттықтады.

– Біз осындай ынтымақтың арқа-
сында қаңтардағы қиын-қыстау күн-
дерде мемлекеттігіміз бен тұтастығы-
мызды қорғап қалдық. Тәуелсіздігіміз-
ге төнген қатердің бетін қайтардық.
Сын сағатта бірлігін сақтай білген
барша отандастарымызға зор риза-
шылық білдіремін. Ұйымды жаңғырту
туралы алқалы жиынның дәл бүгін
өтуінің  символдық мәні бар. Бірінші
наурыз – партияның құрылған күні. 23
жыл бұрын еліміздегі ең басты саяси
ұйымның негізі қаланды. Партия
 халықты ортақ мақсатқа жұмылдыр-
ды. Қоғамға пайдалы көптеген баста-
малар көтеріп, сайлаушылардың қол-
дауына ие болды, – деді Президент.
Мемлекет басшысы партияның

келешегі жөнінде айта келіп, оның
бұған дейін атқарған жұмысын ұмы-
туға болмайтынына, өз ісіне берілген
партия белсенділерінің қажырлы
еңбегіне құрметпен қарау керек
екеніне тоқталды. 
Президент еліміздің «Жаңа Қазақ-

станды» құру жөніндегі ауқымды мін-
детті орындауға кіріскенін мәлімдеді.
Алдымызда мемлекетіміздің болашақ
тағдырын шешетін аса маңызды жұ-
мыс тұр. Оны ойдағыдай жүзеге асыру
үшін жаңа мақсат-міндеттерімізді
айқындап алуымыз қажет. Партия
барлық реформаға ұйытқы болуға
тиіс. 

– Саяси ұйымның атауын Аманат
деп өзгерту ұсынылды. Жасыратын
ештеңе жоқ, мен де бұл мәселеге
байланысты пікірталасқа қатыстым.
Бірнеше ұсыныс болды, соның ішінен
Аманат деген атауға тоқтадық.   Бұл
– еліміз үшін де, ұлтымыз үшін де
 айрықша мәні бар киелі ұғым.  Еге-
мендігіміз, елдігіміз бен бірлігіміз, кең
байтақ жеріміз – бізге бабалардан
жеткен аманат. Осы қастерлі құнды-
лықтарымызды көздің қарашығындай
сақтап, болашаққа мирас етуіміз

керек. Мемлекеттілік дәстүр жалғас-
тығы, ұрпақ сабақтастығы дегеніміз –
міне осы. Халқымыз ешқашан ама-
натқа қиянат жасамаған. Партия бұл
қағидатты берік ұстанады. «Аманат»
ата-бабаларымыздың келешек ұрпақ-
қа қалдырған өсиеті деген ұғымды
білдіреді. Аманат сөзінің – мағынасы
терең, халқымыздың тарихы мен
мәдениетінде ерекше орын алады. Ол
бабаларымыз өсиет еткен тәуелсіз-
діктің мәңгі арман-мұраты, қуатты
мемлекеттіліктің және жалпыұлттық
тұтастықтың, кең-байтақ Отанымыз-
дың құндылығы ретінде сипатталады.
Біз осы баға жетпес мұрамызды
сақтап, нығайтуға тиіспіз. Бұл – біздің
аға буын мен өскелең ұрпақ алдын-
дағы қастерлі борышымыз. Сондық-
тан мен партиямызды ресми түрде
Аманат деп атауды толық қолдаймын,
– деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент өткен айда жүргізілген

ауқымды аналитикалық жұмыстар
партия қызметіне маңызды өзгерістер
енгізу қажет екенін көрсетті деп атап
өтті.
Жоғарыда айтылған ұсыныстар-ды

қолдай отырып, партия Төрағасы
бірқатар басым міндетті айқындап
берді. Оның пікірінше, ең алдымен,
орталыққа тәуелділікті жою және пар-
тия аппаратының тиімділігін арттыру
қажет.

– Партия аппаратының жұмысында
бюрократияның теріс сипаттары анық
көрінді. Желілік кестелер, есеп беру
және қағаз жүзіндегі іс-шаралар сай-
лаушылармен тікелей жұмыс істеуді
екінші орынға сырғытты. Жұмысқа
құлшынып тұрған азаматтар өз орын-
дарын дарынсыз функционерлерге
беруге мәжбүр болды. Сондықтан
орталық аппараттың филиалдармен
және бастауыш партиялық ұйымдар-
мен өзара іс-қимыл әдістерін толы-
ғымен қайта қарау қажет. Бюрократия
мен қағазбастылықтан үзілді-кесілді
бас тарту керек. Аймақтық филиалдар
мен бастауыш ұйымдары сайлаушы-

лармен өздігінен жұмыс істей алады
және жұмыс істеуге міндетті. Орталық
аппарат нұсқаушылық және «қолмен»
басқару тәжірибесінен арылуға тиіс,
– деді Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуын-

ша, Мәжіліс пен мәслихаттардағы
фракциялардың қызметін жандан-
дыру қажет. Депутаттық фракциялар
диалог алаңдарын ұйымдастыру мін-
детін өздеріне алып,  олардың жұмыс
қорытындысы бойынша нақты нәти-
жеге қол жеткізуі керек.

– Әлеуметтік желілер мен қала
алаңдарындағы қоғамдық талқылау-
ларды Парламент пен мәслихаттарда
өткізген жөн. Бұл – аса маңызды мін-
дет. Фракциялар депутаттық сауал-
дармен шектеліп қалмай, парламент-
тік және қоғамдық талқылаулар мен
ашық пікір-сайыстарға баруға тиіс.
Қажет болса, Үкіметтің нақты мүше-
лері мен әкімдерге сенім мәселесін
көтеру қажет. Барлық деңгейдегі пар-
тия депутаттарының рейтингі алдын
ала дайындалған есептерге емес, нақ-
ты істер мен азаматтардың мәселе-
лерін шешуге негізделуі керек, – деді
партия Төрағасы.  Мемлекет басшысы
азаматтардың мүдделерін ілгеріле-
туді және партияның ашықтығын
басты мәселе ретінде айқындады.

– Партия популизмге салынып,
орындалмайтын уәде бермегені жөн.
Сонда Премьер-министр мен кабинет
мүшелерінен қажетті сандарды талап
етуге де жол берілмейді. Егер осылай
жалғаса берсе, күдік күшейіп, адам-
дардың партияға деген сенімі жоға-
лады. Ал оның партияға кері әсері
тиеді. Бұндай көзбояушылықтың
салдары  адамдардың әлеуметтік
көңіл-күйіне және ішкі саяси тұрақ-
тылыққа ықпал етеді. Бұған, әсіресе,
геосаяси тұрақсыздық жағдайында
жол беруге болмайды. Сайлаушы-
лармен кері байланысты күшейткен
жөн және осы бағытта қоғамдық қа-
былдаулардың әлеуетін барынша
пайдалану қажет, – деді Президент.

Партия Төрағасы елімізді одан әрі
жаңғырту үшін партияластарынан тың
ұсыныстар күтетінін атап өтті. Сон-
дықтан жалпыұлттық өзекті мәселе-
лер күн тәртібін әзірлеу үшін Қазақ-
станның әрбір азаматынан тың идея-
лар мен ұсыныстар жинау жөнінде
республикалық акция ұйымдастырған
жөн. Мемлекет басшысы партиялас-
тардың ішінен сенімді адамдарды ірік-
теп, оларды ілгерілету ісін жалғастыр-
ған жөн деп санайды.

– Ашығын айтқанда, қазіргі кезде
саяси менеджерлерді даярлау ісі
ақсап тұр. Қазіргі жағдайда саяси бас-
шылар түрлі мамандармен, жастар-
мен, журналистермен, халықтың бар-
лық өкілдерімен тіл табыса алуы
керек. Мұндай адамдар ел арасында
аз емес. Әлеуметтік лифтінің жоқтығы
– бірден-бір кедергі.  Жас әрі қабілетті
мамандарға мүмкіндік бермейміз. Бұл
– біздің басты кемшілігіміз. Партия
құрылымында Саяси менеджмент
академиясы бар. Осы академияның
қызметін күшейту қажет, – деді
Президент.
Президент осы айтылған міндеттер-

ді мейлінше қысқа мерзім ішінде
орындау қажет екеніне назар аудар-
ды. Партия Төрағасы орталық аппа-
ратқа жұмыс тобын құрып, партияның
жаңа тұғырнамасын әзірлеуді тапсыр-
ды. Оның айтуынша, Аманат – озық
ойлау мен әділдіктің, бірлік пен алға
ілгерілеудің партиясы, халықтың пікірі
мен ел мүддесін ескеретін азаматта-
рымыздың игілігі жолында қызмет
ететін негізгі ұйым. Украинада болып
жатқан қазіргі жағдайда осы айтылған
барлық мәселенің мәні зор.

– Біздің ұстанымымыз мемлекеті-
міздің қауіпсіздігін, егемендігі мен
аумақтық тұтастығын қамтамасыз
етуді көздейді. Біз 2010 жылы Еуропа-
дағы қауіпсіздік және ынтымақтастық
ұйымының саммитін өткізген ел ретін-
де еуразиялық қауіпсіздіктің тұтас-
тығы қағидатына бейілдіміз. Мен бұл
туралы 10 ақпанда Мәскеуге жасаған
сапарымда айттым. Біз екі мемлекетті
келіссөз үстелінде ортақ тіл табысуға,
уағдаластық пен келісімге келуге
шақырамыз. Басқа жол жоқ. Жақсы
жанжалдан жаман бітім артық.
Бейбітшіліксіз даму болмайды, – деді
Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың пікірін-

ше, Қазақстан, қажет болса, делдал-
дық қызметтермен қоса, барлық
көмек түрлерін көрсетуге дайын.

– Мен Қауіпсіздік Кеңесінің бірқатар
отырысын өткіздім. Санкциялық қар-
сылықтың бұрын-соңды болмаған
шиеленісуі жағдайында Үкіметке
елдің тұрақты әлеуметтік-экономика-
лық дамуын қамтамасыз ету жөнінде
нақты міндеттер жүктедім. Біздің эко-
номикамыз дағдарыс жағдайында
үздіксіз жұмыс істеуді қамтамасыз ету
үшін санкциялық сын-қатерлерге қар-
сы тұруға дайын болуы керек. Алдағы
қиындықтар мен сынақтарды бәріміз
бірге еңсереміз деп ойлаймын. Олар-
дың күрделілігін бағаламауға немесе
асыра көрсетуге болмайды, – деді
Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев елдің қауіп-

сіздігі мен халықтың әл-ауқатын қам-
тамасыз ету үшін қолдан келгеннің
бәрін жасауға уәде берді.

ПРЕЗИДЕНТ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ
БИЛІК ПАРТИЯСЫНЫҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС СЪЕЗІНЕ ҚАТЫСТЫ

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ
АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ ҚАЗЫБАЕВТЫҢ

 8 НАУРЫЗ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР
КҮНІНЕ ОРАЙ ҚҰТТЫҚТАУЫ

Қазақ әйелі кәріс әйеліне қазақи
қонақжайлылықтың белгісі ретінде
кесемен қымыз ұсынып тұр. Бұл
депортацияның ауыр кезінде мыңда-
ған кәрістің аман қалуына көмек-
тескен. Әйелдердің артындағы шаңы-
рақты ұстап тұрған ақ құстың стиль-
денген қанаттары - қазақ үйлерінің
белгісі. Композицияның жалпы биіктігі
- 4,7 метр, ені - 4,5 метр.

Газетіміздің келесі саны,
11 наурыз, жұма күні
жарыққа шығады.

Осындай тақырыппен өткен сейсен-
біде аудандық мәдениет үйінде көк-
темнің алғашқы күнімен бірге келіп
жеткен алғыс айту күніне арналған
салтанатты шара өтті. Айтулы шараға
арнайы қатысқан аудан әкімі Асқар
Қазыбаев елімізде тыныштық пен
үндестік, бейбітшілік пен келісім
саясатының салтанатты мерекесі
алғыс айту күнімен барша ойылдық-
тарды құттықтап, ауданымыздың
әлеуметтік-экономикалық дамуы
жолында өзіндік үлестерін қосып келе
жатқан бірқатар жандарға алғыс
хаттар табыстады. Тарқатып айтсақ,
ауданның қоғамдық-мәдени іс-шара-
ларына белсене қатысқаны үшін
Мәлік Мамедов, ауданда мемлекеттік
жастар саясатын дамытуға қосқан
үлесі үшін Қайсар Махметов марапат-
талса, ауданның денсаулық сақтау
саласын дамытуға қосқан үлесі үшін
Жұмазия Төремұратова мен Мөлдір
Меңдібаева алғыс хат берілді. Соны-
мен қатар аудан көлеміндегі көркейту
және санитарлық тазалық жұмыста-

рындағы қажырлы еңбегі үшін Бибат-
па Орынбаева, мәдениет саласы
бойынша Клара Байжиренова, Елена
Пикалова, халыққа қызмет көрсету
саласы бойынша Ойыл ауданының
№18 өрт сөндіру бөлімінің өрт сөн-
дірушісі бойынша Әлімжан Кенебаев,
білім саласы бойынша Алена
Ананьева, ауданның құқық қорғау
саласы бойынша Дастан Бисебаевтар
аудан әкімінің алғыс хаттарымен
марапатталды.
Келесі кезекте, «Достық» клубының

мүшесі Елена Пикалова айтулы
мерекемен құттықтау тілегін жеткізсе,
ауданның әр саласында қызмет етіп
жүрген жандар бейнебаян арқылы
алғыстарын жаудырып, анаға, әкеге,
ұстазға, дәрігерге, отанға деген ыстық
лебіздерін білдірді. Әрі қарай аудан
өнерпаздары «Әкеге алғыс», «Рахмет
саған ана», «Шексіз алғыс», «Мың
алғыс анаға» әндерін шырқап мере-
келік шараға концерттік бағдар-
ламамен үн қосты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

АЛҒЫС АЙТУ –
ПАРЫЗЫМ
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Мемлекеттік қызмет көрсету сапасы
– мемлекеттік қызметшілер жұмысы
тиімділігінің басты көрсеткіші болаты-
нын және ол мемлекеттік тұтынушы
ретінде халыққа тікелей бағдарлануы
тиістілігін айқындап берді.  Осы мін-
деттерді жүзеге асыру үшін , Қазақ-
стан Республикасының  2013 жылдың
15 сәуірдегі  «Мемлекеттік көрсетіле-
тін қызметтер туралы» №88-V Заңы
қабылданды. 

«Ойыл аудандық экономика және
қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2009 жылғы 18 ақпандағы «Ауылдық
елді мекендерге жұмыс істеу және
тұру үшін келген денсаулық сақтау,
білім беру, әлеуметтік қамсыздан-
дыру, мәдениет, спорт және агроөнер-
кәсіптік кешен,ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер әкімдері аппарат-
тарының мемлекеттік қызметшілеріне
мамандарына әлеуметтік қолдау
шараларын ұсыну мөлшерін айқын-
дау туралы» №183 қаулысына, Қазақ-
стан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің 2014 жылғы 6 қарашадағы
«Ауылдық елді мекендерге жұмыс
істеу және тұру үшін келген денсаулық
сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыз-
дандыру, мәдениет, спорт және агро-
өнеркәсіптік кешен, ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер әкімдері аппарат-
тарының мемлекеттік қызметшілеріне
саласындағы мамандарға әлеуметтік
қолдау шараларын ұсыну қағидала-
рын бекіту туралы» №72  бұйрығына
сәйкес, «Дипломмен ауылға» бағдар-
ламасын Ойыл ауданында іске асыру
бойынша жұмыс органы болып табы-
лады.
Бағдарлама бойынша денсаулық

сақтау, білім, әлеуметтік қамсыздан-
дыру, мәдениет, спорт және агро-
өнеркәсіптік кешен,ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер әкімдері аппарат-
тарының мемлекеттік қызметшілеріне
саласындағы мамандарға көтерме
жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу
үшін бюджеттік несие беріледі. Бағ-
дарламаның мақсаты жоғары және
арнаулы орта білімі бар мамандарды
елді мекендерге жұмысқа орналас-
тырып, ауылдық елді мекендердегі
мекемелерді мамандармен қамту
және сол мамандарға әлеуметтік
қолдау шараларын көрсету. 

ҚАНДАЙ КӨМЕК КӨРСЕТІЛЕДІ? 
- бір жүз  еселік айлық есептік көр-

сеткішке тең сомада біржолғы көтер-
ме жәрдемақы төленеді. 2022 жылдың
1 қаңтарынан бастап  айлық есептік
көрсеткішті 3063 теңгені құрады. Нәти-
жесінде жоба бойынша әр қатысушы
306300 теңге көлемінде жәрдемақы
ала алады;

- қажеттілігіне қарай тұрғын үй са-
тып алу үшін әлеуметтік қолдау арқы-
лы 1500 еселік айлық есептік көрсет-
кіш  мөлшерінде  4594500 теңгеге
дейін 15 жыл мерзімге 0,01 пайыздық
мөлшермен бюджеттік несие түрінде
әлеуметтік қолдау көрсетілді. (аудан-
ның елді мекендеріндегі тұрғын үйлер-
дің орташа бағасына қарай кредит
беріледі)

ҚАНДАЙ ҚҰЖАТТАР ҚАЖЕТ?
Әлеуметтік қолдау шараларын алу

үшін көрсетілетін қызметті алушы
немесе нотариалды куәландырылған
сенімхат бойынша оның өкілі (құжат-
тарды Мемлекеттік корпорация арқы-
лы ұсынған кезде) көрсетілетін қыз-
метті берушіге Мемлекеттік корпора-
ция арқылы немесе электрондық
форматта «электрондық үкімет» веб-
порталы (бұдан әрі - Портал) арқылы

мынадай құжаттарды ұсынады:
1) көтерме жәрдемақы алған кезде:
 осы Қағидаларға 2-қосымшаға

сәйкес нысан бойынша өтiнiш;
жеке басын куәландыратын құжат

(сәйкестендіру үшін);
бiлiмi туралы дипломының көшiр-

месi;
көрсетілетін қызметті алушының

еңбек қызметін растайтын құжаттың
көшiрмесi;

2) тұрғын үй сатып алуға бюджеттік
кредит алған кезде:
осы Қағидаларға 2-қосымшаға

сәйкес нысан бойынша өтiнiш;
жеке басын куәландыратын құжат

(сәйкестендіру үшін);
бiлiмi туралы дипломының көшiр-

месi;
көрсетілетін қызметті алушының

еңбек қызметін растайтын құжаттың
көшiрмесi;
сәйкестендіру үшін неке қиюды (ер-

лі-зайыптылықты) мемлекеттік тіркеу
туралы куәлік (некеде тұрған көрсе-
тілетін қызметті алушылар үшін);
Кредиттік бюродан есеп;
3) тұрғын үй салуға бюджеттік

кредит алған кезде:
 Осы Қағидаларға 2-қосымшаға

сәйкес нысан бойынша өтiнiш;
Жеке басын куәландыратын құжат

(сәйкестендіру үшін);
Бiлiмi туралы дипломының көшiр-

месi;
Көрсетілетін қызметті алушының

еңбек қызметін растайтын құжаттың
көшiрмесi;
Сәйкестендіру үшін неке қиюды (ер-

лі-зайыптылықты) мемлекеттік тіркеу
туралы куәлік (некеде тұрған көрсе-
тілетін қызметті алушылар үшін);
Кредиттік бюродан есеп.
Осы Қағидаларда көзделмеген бас-

қа құжаттарды ұсынуды талап етуге
жол берiлмейдi.
Көтерме жәрдемақы және тұрғын үй

сатып алуға немесе салуға бюджеттік
кредит алуға бір мезгілде өтініш беру-
ге жол беріледі.

ЖАҢАДАН  ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРІСТЕР:

1. Тұрғын үй сатып алуға немесе
салуға бюджеттік кредит түріндегі
әлеуметтік қолдау шаралары жақын
туыстарынан (жұбайынан (зайыбы-
нан), атасынан (әжесінен), ата-ана-
ларынан (оның ішінде асырап алушы-
лардан), балаларынан (оның ішінде
асырап алынғандарынан), ата-анасы
бір және ата-анасы бөлек аға-інілері
мен апа-қарындастарынан) тұрғын үй-
жай сатып алуға, сондай-ақ азамат
тұрақты тұратын тұрғын үй-жайды
сатып алуға пайдаланылмайды.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету
мерзімі азайтылып, 6 (алты) жұмыс
күні болды.(бұрын көтерме жәрдем-
ақы беру мерзімі  27 күн болған)

3. Ауданның жергілікті атқарушы
органы алдағы кезеңге денсаулық
сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыз-
дандыру, мәдениет, спорт және агро-
өнеркәсіптік кешен, ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер әкімдері аппарат-
тарының мемлекеттік қызметшілеріне
сұранысқа ие мамандықтардың тіз-
бесін қалыптастырады.
Тізбеде алдағы кезеңде көтерме

жәрдемақы және тұрғын үй сатып алу-
ға немесе салуға бюджеттік кредит
түрінде әлеуметтік қолдау шаралары
көрсетілетін қызметті алушылардың
және/немесе олардың мамандық-
тарының атауы мен саны көрсеті-
леді.Осы тізбеге енген мамандарға
әлеуметтік қолдау шаралары көрсе-

тілетін болады.
ҚОЛДАУ ТАПҚАННАН КЕЙІНГІ

МІНДЕТ:
1. Әлеуметтік қолдау шараларын

алған күннен бастап 60 жұмыс күні
ішінде  жұмыс органына бюджет қара-
жатының мақсатты пайдаланылғаны
туралы растау құжаттарын беруі тиіс.

2. Меншiгiне сатып алынған немесе
салынған жылжымайтын мүлiктi әдi-
лет органдарында тiркегеннен кейiн
сенiм бiлдiрiлген өкiлге (агентке)
тұрғын үйге арналған құжаттардың
түпнұсқаларын осы келiсiмдi кемiнде
үш жыл мерзiмге қамтамасыз ету
жөнiндегi кепiл ретiнде беруге мін-
деттеледі;

3. Келiсiмнiң шарттары орындал-
маған жағдайда әлеуметтiк қолдау
шаралары ретiнде алынған бюджет
қаражатын толық көлемде қайтаруды
қамтамасыз етуге мiндеттi;

4. Егер де жоғарыда аталған әлеу-
меттік қолдау шаралары жоба қаты-
сушысына берілсе, тиісті ауылдық
елді мекенде орналасқан ұйымында
міндетті түрде 3 жыл тұрақты жұмыс
істеуі қажет. Сатып алынған тұрғын үй
15 жыл бойы Ойыл ауданы әкімдігінде
кепілде тұрады. Мамандардың 3 жыл
мерзім өткеннен кейін, бюджеттік
кредиттің қалған бөлігін толық жауып,
тұрғын үйді кепілден шығаруға құқығы
бар.

5. Ойыл ауданының экономика және
қаржы бөліміне тоқсан сайын жұмыс
орнынан анықтама ұсынып отыруы
керек.

6.Көрсетілетін қызметті алушы-
ларға көтерме жәрдемақы және тұр-
ғын үй сатып алуға немесе салуға
бюджеттік кредит беру тиісті қаржы
жылына арналған міндетемелер мен
төлемдер бойынша қаржыландыру
жоспарларына сәйкес бөлінген сома
шегінде жүзеге асырылады.

7. Көрсетілетін қызметті алушы-
ларға әлеуметтік қолдау шараларын
ұсыну үшін бюджет қаражаты жетіспе-
ген жағдайда, көрсетілетін қызметті
беруші әлеуметтік қолдау шараларын
алушы үміткерлердің қатарынан
кезектілікті қалыптастыру жолымен
әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну
мерзімін тоқтата тұрады.
Әлеуметтік қолдау шараларын

алуға кезекте тұрған көрсетілетін қыз-
метті алушылардың құжаттарын қай-
та қарау мерзімін көрсетілетін қыз-
метті беруші белгілейді және ол бір
жылдан аспайды.
Сонымен қатар,мамандарға оқу

орынын бітіріп, жұмысқа орналасқан-
нан кейін, мүмкіндігіне қарай сол
жылы көп кешіктірмей әлеуметтік
қолдау шараларын алуға өтініш беруін
сұраймыз. Құжаттары стандарт талап-
тарына сәйкес болса,өтініш қанағат-
тандырып, иісті қаржы төленетін бола-
ды. Бюджет қаражаты жетіспей қалған
жағдайда, есепке алынып, кезекке
қойылып (1 жылға дейін), бюджет
қаражатының бөлінуіне қарай, әлеу-
меттік қолдау шаралары көрсетілетін
болады.
Әлеуметтік қолдау шараларын ал-

ған  мамандардан әрбір іске ұқыпты
және жауапкершілікпен қараулары-
ңызды сұраймыз. Осынша қаржыны
қолға алған маманға артылатын мін-
дет – ауылдың өркендеуіне үлес қосу
және сапалы қызмет жасау. Көрсетіл-
ген көмектерге қол жеткізген  маман
бағдарламаның шарты бойынша
ауылдық жерде 3 жыл қызмет етуге
және әр тоқсан сайын жұмыс орнынан
тиісті орындарға анықтама өткізіп

тұруға міндетті.  Сатып алынған үйдің
15 жыл бойы кепілде тұратынын да
естен шығармау қажет. Егер көрсе-
тілген ережелер маман тарапынан
бұзылса, ол барлық шығынды өтеуі
тиіс.
Өкінішке орай, көтерме жәрдемақы

және бюджеттік кредит алып, келісім
шарт талаптарын бұзып, жұмыстан
шығып, ауылдан көшіп кетіп жатқан-
дар да бар. Әлі күнге дейін сот бұйры-
ғымен мемлекеттің ақшасын кейін
қайтарып жатқан мамандар да бар-
шылық.
Сондықтан, мамандардан мемле-

кеттен көтерме жәрдемақы мен бюд-
жеттік кредитке өтініш беруге жауап-
кершілікпен қарауды сұраймыз.

2021  жылы 53 маманға  жалпы
соммасы  15460,1 мың   теңге   көтер-
ме жәрдемақы берілді. (әр маманға
291700 теңгеден) Оның ішінде, 26
маман білім 17 маман денсаулық, 4
маман мәдениет, 1 маман АӨК , 2
маман спорт  салаларының маман-
дары, 3 маман ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер әкімдері аппарат-
тарының мемлекеттік қызметшісі.

2021 жылы 26 маманға жалпы сом-
масы  98523,6 мың теңге тұрғын үй
сатып алуға бюджеттік кредит берілді.
Оның ішінде, 14 маман білім (55447,1
мың), 8 маман денсаулық (29238,1
мың), 1 маман мәдениет (4375,5 мың),
1 маман АӨК (2577,2 мың), 1 маман
спорт (4375,5 мың) саласының, 1
маман ауылдар, кенттер, ауылдық
округтер әкімдері аппараттарының
мемлекеттік қызметшісі (2510,1 мың).

2022  жылға 45  маманға жалпы сом-
масы 13783,5 мың теңге көтерме  жәр-
демақы беру жоспарланған. Ағымда-
ғы жылдың 21 ақпанына 22 маман
жалпы соммасы 6738,6 мың теңге
көтерме жәрдемақы алды.

2022  жылға 10 маманға тұрғын үй
сатып алу үшін жалпы соммасы
45945,0 мың  теңге тұрғын үй сатып
алу үшін бюджеттік кредит беру жос-
парланған.
Сонымен қатар, қәзіргі уақытта 13

маман тұрғын үй сатып алуға бюд-
жеттік кредит алуға есепке алынып,
кезекке қойылған.
Мамандарға тұрғын үй сатып алуға

бюджеттік кредит беру осы жылдың
сәуір айынан басталады.
Көрсетілетін қызметті берушінің

атауы:
«Ойыл аудандық экономика және

қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі.
Орналасқан жері:
Ойыл селосы, Құрманғазин көшесі

№43 ғимарат,тел. 8(713)32 2-11-54
Мемлекеттік қызметті ұсыну

тәсілдері:
«Азаматтарға арналған үкімет»

мемлекеттік корпорациясы» коммер-
циялық емес акционерлік қоғамы,
«электрондық үкімет» веб-порталы
Көрсетілетін қызметті берушінің

жұмыс кестесі:
Көрсетілетін қызметті беруші -

Қазақстан Республикасының еңбек
заңнамасына сәйкес демалыс және
мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі-
ден бастап жұманы қоса алғанда
сағат 12.30-ден 14.00-ға дейінгі түскі
үзіліспен сағат 09.00-ден 18.30-ға
дейін.
Мемлекеттік корпорация - Қазақ-

стан Республикасының еңбек заңна-
масына сәйкес жексенбі және мереке
күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бас-
тап жұма күнін қоса алғанда жұмыс
кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат
9.00-ден 18.00-ге дейін.

Әркім бұзылған немесе даулы
құқықтарын, бостандықтарын немесе
заңды мүдделерін қорғау үшін Қазақ-
стан Республикасының Азаматтық
процестік кодексте (әрі қарай АПК)
белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге
құқылы.

«Неке (ерлі-зайыптылық) және
отбасы туралы» кодекстің 17-бабына
сәйкес кәмелетке толмаған ортақ
балалары жоқ ерлі-зайыптылардың
некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуға
өзара келісімі кезінде және бір-біріне
мүліктік және өзге де талаптары бол-
маған кезде тіркеуші органдарда неке
(ерлі-зайыптылық) бұзылатын бола-
ды.
Егер ерлі-зайыптылардың бі-

реуін:
1) сот хабар-ошарсыз кеткен деп

таныса;
2) сот әрекетке қабілетсіз деп

таныса;
3) сот әрекет қабілеті шектеулі деп

таныса;
4) қылмыс жасағаны үшін кемінде

үш жыл мерзімге басбостандығынан
айыруға соттаса, неке (ерлі-зайып-
тылық) ерлі-зайыптылардың кәмелет-
ке толмаған ортақ балаларының
болуына қарамастан,ерлі-зайыпты-
лардың біреуінің өтініші бойынша
тіркеуші органдардабұзылады.

«Неке (ерлі-зайыптылық) және от-
басы туралы» кодекстің 19-бабының2-
тармағана сәйкес некені бұзу
мынадай:
1) осы Кодекстің 17-бабының 2-тар-

мағында көзделген жағдайларды қос-
пағанда, ерлі-зайыптылардың кәме-
летке толмаған ортақ балалары бол-

ған;
2) ерлі-зайыптылардың біреуінің

некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуға
келісімі болмаған;

3) егер ерлі-зайыптылардың біреуі
өзінің қарсылығы болмауына қара-
мастан, өз іс-әрекеттерімен не әрекет-
сіздігімен некені (ерлі-зайыптылықты)
бұзудан жалтарған;

4) ерлі-зайыптылардың бір-біріне
мүліктік және өзге де талаптары бол-
ған жағдайларда, неке (ерлі-зайып-
тылық) сот тәртібімен бұзылады.
Некені бұзу туралы талап қою АПК-

нің 148-бабының талаптарына сай
болуға тиісті. Атап айтқанда, қашан
және қай жерде некенің қиылғаны,
некеден дүниеге келген ортақ бала-
лары туралы мәліметтер, қай уақыт-
тан бастап некелік қатынастардың
тоқтағаны, ортақ шаруашылықтықтың
жүргізіліп немесе жүргізілмей жатқан-
дығы, некені бұзу себептері (некені
бұзуға ортақ келісім болмаған жағ-
дайда) көрсетілу қажет.
Сонымен қатар, ерлі-зайыптылар-

дың келесі мән-жайлар бойынша келі-
сімге келгендігі немесе келмегендігі
анықталуға жатады. Яғни, балалар-
дың тұрғылықты жері қай ата-анасы-
мен қалатындығы; балаларды күтіп-
бағу үшін төленетін төлемдердің төле-
ну тәртібі және мөлшері; некеге дейінгі
тегі ауысқан жағдайда неке бұзыл-
ғаннан кейін тегін ауыстыру; сондай-
ақ неке бұзуымен қатар шешілетін
басқа да мәселелер.
Ерлі-зайыптылардың ортасында

ортақ мүлікке қатысты дау болған жағ-
дайда, талап қоюда бөлісуге жататын
мүліктің сипаттамасы, оның құны

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІ
КІМ, ҚАЛАЙ АЛАДЫ?

Өткізілу орны№ Өткізілетін іс-шаралар

1.  «Ана -жыр, ана - гүл, ана - нұр»  балабақша бүлдіршіндерімен
мерекелік шара

Ойыл аудандық
балалар кітапханасы

3 наурыз
сағат: 10.00

2. Жазушы Ғ.Мүсіреповтың 120 жылдығына орай «Ана туралы
аңыздар» атты импровизациялық кеш

Ойыл аудандық
орталықтандырылған
кітапханалар жүйесі

4 наурыз
сағат: 10.00

3. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында «Еңбек елдің мұраты»
жобасы шеңберінде ұзақ жыл бір салада еңбек еткен әулеттерді
танымал ету мақсатында еңбек әулеттерінің қатысуымен
бейнероликтер дайындау, фотосессиялар (сырттай байқау)

Білім беру ұйымдары28 ақпан - 4 наурыз
аралығы

4. «Бақытты ана, бақытты бала» тақырыптық көрме және мәдени
шара

Ш.Берсиев  атындағы
Ойыл аудандық өнер

және өлке тарихы музейі

4 наурыз
сағат:

5. «Қоғамның алдыңғы шебіндегі әйелдер» фотосуреттер көрмесі «Шұғыла» мәдениет
және демалыс орталығы

1-4 наурыз аралығы

6. «Ана әлдиі» атты бесік жыры байқауы «Шұғыла» мәдениет
және демалыс орталығы

4 наурыз
сағат: 11.00

7. Аудан мекемелерінің қыз-келіншектері арасында волейболдан
аудан  біріншілігі

Ойыл балалар-
жасөспірімдер спорт

мектебі, дене
шынықтыру-сауықтыру

кешені

4-5 наурыз аралығы

8. «Beauty» аудандық сұлулық байқауы Ойыл аграрлық
колледжі

3 наурыз
сағат: 16.00

9. «Әлем – әйелмен әсем» көгілдір от думанкеші «Шұғыла» мәдениет
және демалыс
орталығы

5 наурыз
сағат: 20.00

10. «Әлемді шаттық пен сұлулыққа толтырған....» атты балалар
шығармашылығының көрмесі

Білім беру ұйымдары1-7 наурыз аралығы

Өткізілу мерзімі

11. «Аналарды ардақтау - асыл дәстүр» атты тәрбие сағаттары Білім беру ұйымдары1-7 наурыз аралығы

12. «Әйел-ана тіршіліктің гүлі, өмірдің нұры» салтанатты мерекелік
шара

Аудандық мәдениетүйі5  наурыз
сағат: 16.00

ҚҰРМЕТТІ ОЙЫЛДЫҚТАР ЖӘНЕ АУДАН ҚОНАҚТАРЫ!
 СІЗДЕРДІ «8 НАУРЫЗ – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР КҮНІ» МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ

ОЙЫЛ СЕЛОСЫНДА ӨТЕТІН МЕРЕКЕЛІК ШАРАЛАРҒА ШАҚЫРАМЫЗ!

13. «Іскер әйел-ел мерейі» тақырыбында кездесу «Шұғыла» мәдениет
және демалыс
орталығы

3 наурыз
сағат: 11.00

14. «Әйел отбасында шуақ, қоғамда тірек» білім саласының
ұстаздарымен кездесу.

«Шұғыла» мәдениет
және демалыс
орталығы

2 наурыз
сағат: 11.00

НЕКЕ БҰЗУ ТУРАЛЫ

Ойыл аудандық экономика және қаржы бөлімі

Ол кезде біздің үй Ойыл ауданының
Қоңырсай деп аталатын шөбі шүйгін,
жайылымы мол мекенінде тұратын.
Ойы шалғынды, қыратында ә түрлі
шөп өсетін құйқалы қоңырлық
болатын. Бала кезім. Бәрі есімде.
Әжемнің егде тартқан шағы. Бір күні
түс мезгілі ауған шақ.

- Жүр, балам,- деп ауылдың батыс
беткейін сілтеп, Итсигек шауып
келейік. Мен шотпен шабамын, сен
жинайсың дегені.
Шешенің айтқаны заң. Соңынан

еріп жүре бердім. Ауылдан біраз
ұзағанымыз сол екен, аяғымызға жиі,
әрі бітік өскен қырат шөбі оратыла
берді. Әжем көптеген дала өсімдігінің
атауын біледі екен.                                 -
Мынау жусан, оның көптеген түрі бар.
Біздің жерімізде де он бес, тіпті одан
да көп тұқымы өседі. Ал- мына шөп
Итсигек деп аталады,- деп, күзгі
мезгілі жақындағандықтан болуы
керек, гүлін жарып, көзге көрінер-
көрінбес ұсақ дәнін шаша бастаған,
онша биік емес, түбірлі өсімдікті
көрсетті.

 Бұл өсімдіктің қасиеті өте көп. Мал
біткен бұл шөпті жеуге құштар емес.
Қышқыл дәмі болады. Көктемде жай
көктейді. Ол кезде мал ерте шыққан
көкке ынтық келеді. Ал итсигек сүйекті,
отқа жағуға қуаты мол. Шаруалар
отын үшін, күздің аяғына таман шауып
алып, қызуы мол болғандықтан жинап
алады.

 Біз қазір отын үшін емес, басқа
мақсатқа пайдалану үшін шауып
жинаймыз,- деді де, иығындағы шотын
алып, шаба бастады. Тез-тез қимыл-
даған әжем итсигекті шауып өндіріп-
ақ тастады. Мен оны құшақтап жинап,
бір орынға үйе бастадым. Сүйтіп біраз
қимылдаған соң шешем шабуын
тоқтатып, үй орнындай жердің шөбін
қырып тазалады. Шөбі тазартылған
жерге екеулеп әкеліп, үйдік. Белін
жазып, айналаға қарап алды да, ауа
райы тынық екен, - деді де, қазір
шөмеленің астына от қоямын. Сен
оттан әрі тұр, - деп маған бұйырды.
Пышырлап жанған итсигек лаулап
біраз жанды да басылды. Әбден
жанып болсын, сосын үйге қайтамыз.
Қызыл шоқтанып жанған шөмелеміз,
біраздан соң, ақ күлге айналды.
Оттың әбден сөнгенін сезген анам,
осылай түнімен жатады, ертең келіп
күлін таза қапшыққа салып аламыз.
Үйге апарып, күл су тартады
сондықтан құрғақ жерге іліп қоямыз.

 - Әже, одан соң бұдан не істейміз?
- деген сауалыма, жауап берген
болып, оны Алла қаласа көктем шыға
не істегенімді көресің балам,- деп
қысқа қайырғанды.
Үйіміздің қасында саманнан салған

екі бөлмелі шағын мектеп үйі бар. Мен
сол мектепте оқимын. Әжем сол
бастауыш мектепте үй сыпырушы, әрі
екі бөлменің ортасын бөле тартқан
пешін қамыс, қара жусан, шағыр, ши
сияқты жалпылдақ отын жағып жылы-
тады. Қыс өтті. Наурыз айы туып,
көктемгі каникул басталғанды. Әжем
мектепке бармастан үй шаруасына
кірісіп кетті. Қыс бойы қасқалдақтың
қанындай етіп құрғақ жерде сақтаған
күл жинаған қапшығын ашты. Бұны не
істейін деп жүр деп қарап қоямын.
Тазалап жуған іші жылтыраған шойын
қазанға қапшықтағы күлді мұқият
аударды да, үстіне шағындап су
құйып, қайната бастады. Ара-арасын-
да өзі дайындап алған ағаш қалақпен
аударып-аударып қояды. Менің екі
көзім әжемнің іс-қимылында. Қызыға
қараймын. Біраз қайнаған күлдің
нобайын салып алды. Қазанда қой-
малжындау ерітінді қалды. Ол шы-
мырлап қайнап жатыр.

 Әжем оның үстіне қыстағы жеген
соғым етінің сүйегінде шашау шығар-
май жинап жүретін, соны әкеліп қазан-

да қайнап жатқан қоймалжың ерітін-
дінің үстіне салды. Қазан астына
үстемелеп отын салып, қатты қайна-
тып, араластырып жіберді. Біраз
қайнаған соң, сілтіге салған сүйектей
дегендей, аппақ болған сүйектерін
салып алды. Салған сүйектің майын
сорып алған қазандағы қойыртпақтай
ерітінді баяу қайнай берді. Әжем оны
қалағымен араластыруды жиілетті.
Қазандағы ақ қойыртпақ қоюланып,

ағаш қалаққа жабыса бастаған соң
біраз араластырып жіберіп, жайып
қойған өзінің ескілеу ақ шарқатының
үстіне бөлек-бөлек етіп салып алды
да, суытты. Мен бәрін көріп тұрған соң,
енді не істейсің, - деп шешемді
мазаламадым. Бір шәй ішімдей уақыт
өткен соң, қолын жуып, білегін сыбан-
ды да, суытқан ақ құймаққа қолын
тигізді.
Оны дайындап алудың өзің көріп

тұрғаныңдай, біраз машақаты бар.
Оған кеткен іс-қимылды машақат
деуге болмас. Игілікті іс деген дұрыс.
Сабын асқан тазалықтың, парасат-
тылықпен пайдалана білудің құралы.
Оны дайындап жатқан жерге бөгде
адамның кіруіне, сонымен қатар темір
аспаптарын пайдаланса, ерітінді
бұзылып кетеді.

 Балам бұл сабын деген болады.
Ертеден бері аналарымыз өзің көр-
гендей әдіспен сабын дайындап күн
көрген. Менде көрген істерімді жал-
ғастырдым. Ұлан-ғайыр қазақ дала-
сына сабынды кім әкелсін. Ата-баба-
ларымыз дана халық қой. Осындай игі
істерін ұрпағына үйретіп, тұрмыстық
жағдайын жасап отырған, - деген
сөздерін меніңде құлағыма құйып,
ісімен көрсеткен жайды жазып
отырмын.
Туған анамызды әже дейтінбіз.

Менен үлкен туыстарым солай атаған-
дықтан болу керек деп ойлаймын.
Әжеміз марқұм қолға алған ісіне
мұқият, оны аяғына дейін жеткізбесе
тыныштық таппайтындай көрінетін.
Қолыма алған сабынды қамырша

илеп-илеп жіберді де, алақанымен
ұрып-ұрып жіберіп, бөлек-бөлек етіп
жайып қойды. Мына бөлігі өз үйімізге,
ал мына шағындау бөлігін көрші-
көлемдерге, шешей-ау сабын жаса-
сақ, бізге бұзаушық берерсің- деп
қолқалап жүрген келіндеріме, - деп
оларға арнаған шағындау бөлігінде,
алақанына салып тегістеп қойды.

 Мен оларды қай келіндеріне
беретіндерін ішім сезгендей. Екі-үш
жақын ағаларымыз соғысқа кетіп,
оралмай қалғандардың екі-үш бала-
мен жесір қалған жеңгелеріміз бар
болатын. Келіндеріме деп отырғаны
дәл солар.
Ақ сабынды біраз кептіріп, орап-

орап кермеге, кебежеге салып қойды.
Ал енді әжем дайындаған ақ сабын-
ның қасиетіне ол кезде бала болсам
да көз жіберіп, шешемнің осы сабы-
нымен жуған кіріне ақ шатырдай етіп
жайып қойғанда таң қалмайтын көрші-
көлемдер болмайтын. Шешей-ау
қолың жамандық көрмесін! Сенің
берген сабыныңмен кірімізді жуып алу
қандай жеңілдедік. Сабынды көйлек-
көншегімізге бір жаққанда-ақ аппақ
болып, көпіріп жүре береді. Екінші рет
сабын тигізбей-ақ, таза суға шайып-
шайып алып жайып қоямыз. Кіріміз
жақсы ашылады, - деген ауыл әйел-
дерінің ризашылықпен айтқан сөз-
дерін талай естігенім бар. Бұл
Алламыз алдында еш қоспасы жоқ
шындық. Мен бала көңілмен естіген,
көрген шындықтардың куәсі екенімді
оқырманым үшін қағаз бетіне түсіруді
жөн көрдім. Әжем дайындаған ақ
сабынды әлі еске аламын.

Арыстан АЙМАҒАМБЕТҰЛЫ,
Қазақстанның

Құрметті журналисі,
Ақтөбе қаласы.

туралы мәлімет көрсетілу керек.
Жоғарыда айтылғандай, бір-біріне

мүліктік және өзге деталаптары бол-
маған, олардың жасы кәмелетке тол-
маған балалары болмағанерлі-зайып-
тылардың арасындағы некеөзара
келісімі негізінде тіркеуші органдарда
бұзылуға жатады.
Егер жауапкер тіркеуші органдарын-

да некені бұзуға келіспесе  немесе өзі-
нің қарсылығы болмаса да өзінің әре-
кетімен немесе әрекетсіздігімен некені
бұзудан жалтаратын жағдайда, тіркеу-
ші орган ерлі-зайыптылардың некені
бұзуға бірлесіп өтініш бермегені тура-
лы немесе ерлі-зайыптының біреуі
некені бұзуға өтініш берген уақыттан
бастап бір ай ішінде екінші ерлі-зайып-
тының тіркеуші органға келмегені
туралы мәлімет беруге тиісті.
Сонымен қатар, талап қоюшы тір-

кеуші органы арқылы некені бұзуға
арызданатын ниеті туралы жауап-
керге тиісінше хабарлау қажет және
сол хабарлама талап қоюмен сотқа
табысталуға жатады.
Неке бұзу туралы талап қоюды

электрондық форматта беруге бола-
ды. Ол кезде некені қию туралы
куәліктің түпнұсқасы сотқа талап қою
қабылданғанға дейін табыс етілуі тиіс.
Осы көрсетілген дәлелдемелерді

табыс ету талап қоюшының міндеті
болып табылады, болмаған жағдайда
талап қою АПК-нің 152-бабының
талаптарына сәйкес талап қоюшыға
қайтарылуға жатады.

Сауле ТАНИМОВА,
Ойыл аудандық

сотының төрағасы.

ӘЖЕМНІҢ АҚ САБЫНЫ
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«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

Ақтөбе қаласы, Ә. Смағұлов көшесі 9/2.
Басылу сапасы жөнінде 400-400
телефонына хабарласуға болады.Газетте жарияланған мақала авторының пікірімен редакцияның

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Дөңгеленген дүние-ай шыр айналған,
Сендей жанды өлімге қияр ма адам?
60-ың да үн-түнсіз өтіп кетті,
Сені ерте кетер деп кім ойлаған?
60 жасын достарың тойлап өтті.
Мүшелің де мінекей келіп жетті.
Туған күнге бағыштап құран ғана,
Отырар кез келерін кім біліпті?
Күлуші едің ақтарылып ақ таңдай,
Жан-жағыңа шұғыла шашып жатқандай.
Әлі күнге қарайлаймын артыма,
Көше бойлап өзің келе жатқандай.
Зайыбыңа ғұмыр берсін, Аллаһым
Балаларың өміріңді жалғасын.
Тілекші боп руһыңмен қолдап жат,
Ұрпағыңа еш жамандық болмасын.
Пейіш нұры шалқысын тек шырақтай,
Үнің қалды өшпестей боп құлақта.
Артыңдағы қалған жандар тілегі,
Мәңгі бақи орның болсын жұмақта.
Еске алушылар: зайыбы Гүлжан, балалары Ғазиз, Амандық, Дәулет,
бауырлары.

2022 жылдың 1 ақпанындағы жағ-
дай бойынша 2021 жылдың қаңтары-
нан бастап БЖЗҚ салымшылардың
(алушылардың) тұрғын үй жағдайын
жақсарту үшін жинақталған зейнетақы
қаражатын пайдалануға 781 736
өтінішін орындады. Уәкілетті опера-
тор-банктерде ашылған қазақстан-
дықтардың арнайы шоттарына БЖЗҚ
2,5трлн теңге қаржы аударды.
Біржолғы зейнетақы төлемдерінің
орташа сомасы – 3,2млн теңге.
Орындалған өтініштердің ең көбі

Алматы қаласының (17,7%), Нұр-
Сұлтан қаласының (13,5%), Маңғыс-
тау облысының (12,0%) тұрғындары
тарапынан жолданған. www.enpf.kz
сайтындағы «Көрсеткіштер» бөлі-
мінде салымшылардың біржолғы
зейнетақы төлемдерін қандай мақсат-
тарға пайдалануды жоспарлайтыны
туралы егжей-тегжейлі ақпарат
жарияланған. Мұндай ақпарат өңірлер
бөлінісінде де берілген («Мақсаттар
бойынша тұрғын үй жағдайларын жақ-
сартуға арналған біржолғы зейнетақы
төлемдері» және тиісінше «Тұрғын үй
жағдайларын жақсартуға арналған
біржолғы зейнетақы төлемдері»
шағын бөлімдері).
Айта кетерлік жәйт, 2022 жылдың

қаңтар айында БЖЗҚ тұрғын үй
жағдайын жақсартуға жалпы сомасы
76,2 млрд теңгеге50 060 өтінішті
орындады. Алынған қаржының орта-
ша сомасы шамамен 1,5 млн теңге.
Салыстыру үшін, желтоқсан айында
бұл көрсеткіштер мынадай болды:
орындалған өтініштердің саны –
208 431, жалпы сомасы 413,1 млрд
теңге. 2021 жылғы желтоқсанда алын-
ған қаржының орташа сомасы шама-
мен 2,0 млн теңге.
Қазіргі уақытта зейнетақы жинақ-

тарының бір бөлігін пайдалануға
өтініштерді қабылдайтын уәкілетті
операторлар: «Отбасы банкі» тұрғын
үй құрылыс жинақ банкі» АҚ, «Қазақ-
стан Халық банкі» АҚ, «Altyn Bank»
АҚ, «Банк ЦентрКредит» АҚ және
«Банк Фридом Финанс Казахстан» АҚ
болып табылады. Орындалған өтініш-
тердің едәуір (орындалған өтініш-
тердің жалпы санының 95,0%) бөлігі
«Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс

жинақ банкі» АҚ, одан әрі «Қазақстан
Халық банкі» АҚ (3,6%), «Банк
ЦентрКредит» АҚ (1,3%), «Altyn Bank»
АҚ (0,05%) және «Банк Фридом
Финанс Казахстан» АҚ (0,03%)
арқылы берілді.
Естеріңізге саламыз, біржолғы

зейнетақы төлемі уәкілетті оператор-
да («Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» АҚ) ашылған арнайы
шотқа түскеннен кейін алушы уәкілетті
операторға біржолғы зейнетақы
төлемдерінің нысаналы мақсатын
растайтын құжаттарды олар келіп
түскен күннен бастап 20 жұмыс күні
ішінде (Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес, тұрғын үй
жағдайын жақсарту үшін біржолғы
зейнетақы төлемдерін пайдалану
қағидаларының 13-тармағы аясында)
ұсынады. Бұған тұрғын үй сатып алу
немесе жеке тұрғын үй салу мақ-
сатында (жеке тұрғын үй құрылысы
деген нысаналы мақсаты бар жер
телімін сатып алуды қоса алғанда)
одан әрі жинақтау үшін тұрғын үй
құрылысына салымды толықтыру
жатпайды. Бұл жағдайда алушы
Отбасы банкіне біржолғы зейнетақы
төлемдерінің нысаналы мақсатын
растайтын құжаттарды олар келіп
түскен күннен бастап3 жыл
ішіндебереді. Басқа уәкілетті опера-
торлар (екінші деңгейдегі банктер)
бойынша біржолғы зейнетақы төле-
міне арналған өтініштер және алушы-
ның мақсаттары бойынша құжаттары
Банктің ішкі құжаттарында белгілен-
ген тәртіппен мерзімге сай қаралады.
Бұл ретте, банк біржолғы зейнетақы
төлемдерінің сомалары өтініш беру-
шінің (алушының) арнайы шоттарына
есептелген күннен бастап 10 жұмыс
күні ішінде олардың нысаналы мақ-
саты бойынша біржолғы зейнетақы
төлемдерін аударады. Уәкілетті опе-
раторға растаушы құжаттар белгі-
ленген мерзімде берілмеген жағдай-
да, бұл қаражат БЖЗҚ-ға қайтары-
лады.
Алушы, сонымен қатар көрсетілген

мерзімді күтпей-ақ, аударылған сома-
ны уәкілетті операторға тиісті өтініш
беру арқылы БЖЗҚ-ға қайтара алады,
оны уәкілетті оператор қайтаруға өті-

ніш алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс
күні ішінде орындауға міндетті.
Айта кетейік, уәкілетті операторлар-

дан салымшылардың (алушылардың)
жеке зейнетақы шоттарына (ЖЗШ)
өтініш берушінің өтініші және өзге де
себептер бойынша 337,7 млрд теңге-
ден астам сома қайтарылды, себебі,
қазақстандықтар біржолғы зейнетақы
төлемдерін белгіленген мерзімде
пайдаланбаған.Аталған соманың 17,3
млрд теңгесі 2022 жылдың қаң-
тарында қайтарылды.
Сонымен қатар, БЖЗҚ емделуге

берілген 143,4 млрд теңгеге159 591
өтінішті орындады. Бұл ретте алуға
болатын орташа сома шамамен 0,9
млн теңгені құрайды. Сонымен қатар,
салымшылардың (алушылардың)
БЖЗҚ-дағы ЖЗШ-на уәкілетті опера-
тордан («Отбасы банкі» тұрғын үй
құрылыс жинақ банкі» АҚ) 16,5 млрд
теңге қайтарылды, бұл қаражат өтініш
берушінің өтініші немесе өзге де
себептер бойынша белгіленген
мерзімде пайдаланылмаған.

2022 жылдың басынан бастап ем-
делу мақсатында жалпы сомасы 18,2
млрд теңгеге 21 276 өтініш орын-
далды. Ағымдағы жылдың қаңтар
айында алынған қаржының орташа
сомасы – 0,9 млн теңгеболды. Жел-
тоқсан айында бұл деректер мынадай
еді: орындалған өтініштердің саны –
64 394, жалпы сома 58,6 млрд теңге.
2021 жылғы желтоқсанда алынған
қаржының орташа сомасы 0,9 млн
теңге.
Зейнетақы жинақтарын емделуге

пайдалану жөніндегі өзекті статисти-
камен www.enpf.kz сайтындағы «Көр-
сеткіштер» – «Емделуге берілетін
біржолғы зейнетақы төлемдері»
бөлімінен танысуға болады.

2022 жылдың 1 ақпанындағы жағ-
дай бойынша инвестициялық порт-
фельді басқарушыларға(ИПБ) 7,4
млрд теңге аударылып, БЖЗҚ 4 329
өтінішті орындады. Аударымның
орташа сомасы 1,7 млн теңге. Зей-
нетақы жинақтарын сенімгерлік
басқаруға беру бойынша егжей-тег-
жейлі статистика enpf.kz сайтындағы
«Көрсеткіштер» - «Зейнетақы жинақ-
тарын басқарушы компанияларға

беру» бөлімінде жарияланған.
Қазіргі уақытта БЖЗҚ зейнетақы

активтерін сенімгерлікпен басқаруға
қатыстытөртИПБ-мен шарт жасасты.
Осы ИПБ туралы ақпаратпен enpf.kz
сайтындағы «Қызметтер» -«Инвес-
тициялық портфельді басқарушылар
тізбесі» бөлімінде танысып, инвес-
тициялық декларацияларын зерде-
леуге болады. Айта кетейік, 7,4 млрд
теңгенің 45,75% немесе 3,38 млрд
теңгесі«Jusan Invest» АҚ, 27,72% не-
месе 2,05млрд теңгесі«Halyk Global
Markets» АҚ, 15,94% немесе 1,18
млрд теңгесі«BCC Invest» АҚ, 10,59%
немесе 0,78 млрд теңгесі «Сентрас
Секьюритиз» АҚ аударылды.
БЖЗҚ-дан зейнетақы активтерін

алғаннан кейін ИПБ оларды ҚР
Ұлттық Банкі Басқармасының 2014
жылдың 3 ақпанындағы №10 қаулы-
сымен бекітілген Инвестициялық
портфельді басқару жөніндегі қыз-
метті жүзеге асыру қағидаларында
көрсетілген және ИПБ инвестициялық
декларациясында көзделген рұқсат
етілген қаржы құралдарына инвес-
тициялайды.
Зейнетақымен қамсыздандыру

туралы Заңға сәйкес, ИПБ инвести-
циялық басқаруды жүзеге асырғаны
үшін комиссиялық сыйақы алуға
құқылы. ИПБ сыйақысының шекті
шамасы алынған инвестициялық
табыстың 7,5%  аспауы тиіс. Комис-
сиялық сыйақының нақты шамасын
жыл сайын ИПБ-ның басқарушы
органы бекітеді және ол жылына бір
рет қана өзгеруі мүмкін.
Салымшы зейнет жасына толғанға

дейін Ұлттық Банктің басқаруында
болатын зейнетақы жинақтарына
инфляция деңгейі ескеріліп отыратын
сақталу кепілдігі қолданылады.
Зейнетақы жинақтары ИПБ-ның
басқаруына аударылған жағдайда,
мемлекеттік кепілдік басқарушы
компанияның зейнетақы активтерінің
ең төменгі кірістілік деңгейін қамта-
масыз ететін кепілдігімен алмасты-
рылады. Кірістіліктің ең төменгі
деңгейі нарықта әрекет ететін ИПБ-
ның басқаруына берілген зейнетақы
активтерінің орташа алынған кірісті-
лігін негізге ала отырып, есептелінеді.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР БЖЗҚ-ҒА
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БЖЗҚ АҚ баспасөз қызметі

Ойыл селосы.
Сандыбаев Ғалым Төлегенұлы

 (02.03.1961ж – 09.07.2020ж)

Туберкулез  құрт ауруы – адамдарда болатын жұқпалы ауру. Туберкулездің
қоздырғышы — микробактериялар. Бұл ауа-тамшыларымен таралатын және
aғзағa туберкулез бактериялары түскенде дамитын қауіпті ауру. Ең алдымен
өкпе, кейде басқа ағзаларды да зақымдайды. Аурудың негізгі жұқтырушы көзі
туберкулезге шалдыққан адам.
ТУБЕРКУЛЕЗ НЕЛІКТЕН ҚАУІПТІ АУРУ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ?
Ем қабылдамаған әpбi pнауқас жылына 10 адамнан 15 адамға дейін

туберкулез ауруын жұқтыруы мүмкін. Туберкулезге шалдыққандар санының
жартысын 18-44 жас аралығындағы, жұмыс істеуге қабілетті адамдар кұрайды.
ТУБЕРКУЛЕЗДІ ЖҰҚТЫРУ ҚАЛАЙ ЖҮРЕДІ?
Туберкулез қоздырғыштары ауру адам сөйлегенде, жөтелгенде, түшкіргенде

бактериялар ауаға (ауа тамшылары арқылы) тарайды. Адамдар қоздырғышы
бар ауаны жұтқан кезде бактерия жоғарғы тыныс алу жолдарына, өкпелеріне
түседі. Туберкулез бактериялары кез-келген ағзада дами алады, бірақ көп
жағдайда өкпеде дамиды.
АУРУДЫҢ ДАМУЫНА ЫҚПАЛ ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР:
Иммунитеттің әлсіреуі. Толыққанды, үйлесімді тамақтанбау;
Ауыр аурулардың қатар жүруі (ВИЧ/СПИД, қант диабеті, ойық жара аурулары

және басқалары);
Суық тигізу;
Кез-келген зиянды әдеттер – темекі шегу, ішімдік iшy, есірткі пайдалану;
Созылмалы күйзелісті жағдайлар;
ТУБЕРКУЛЕЗДІҢ АЛҒАШҚЫ БЕЛГІЛЕРІ:
Жөтелдің екі аптадан астам уақытқа созылуы;
Дене қызуының көтерілуі;
Кеуде қуысының ауыруы және шаншуы;
Дене салмағының түсуі;
Түнгі уақытта терлеу;
Тәбеттің төмендеуі;
Қатты шаршау және әлсіздік;
АУРУДЫҢ БЕЛГІЛЕРІН БАЙҚАҒАН ЖАҒДАЙДА НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?
Тексерілу үшін тұрғылықты мекен-жай  және оқу орныңыз бойынша

медициналық мекемеге жүгініңіз;
ТУБЕРКУЛЕЗДІҢ СПЕЦИФИКАЛЫҚ АЛДЫН-АЛУ ЖОЛДАРЫ:
Жаңа туған нәрестелер перзентханада туберкулезге қарсы БЦЖ

вакцинасымен егіледі, егер нәрестеде медициналық қарсы көрсеткіштері бар
болса, екі айға толғанға дейін вакцинацияны емдеу мекемелерінде алады. Ал,
екі айдың ішінде вакцинацияны алмаған жағдайда, балаға Манту сынамасы
жүргізіледі, Манту сынамасы қойылып, нәтижесі теріс болған жағдайда, БЦЖ
вакцинациясы жүргізіледі. 6  жастағы 1 сыныпқа баратын балаларға Манту
сынамасы қойылып, нәтижесі теріс болған жағдайда, БЦЖ ревакцинациясы
(қайта вакцинациялау) жүргізіледі;
14 жасқа дейінгі «Қауіп тобындағы» және туберкулез ошақтарындағы

балалардың арасында туберкулезді ерте анықтау мақсатында Манту
сынамасымен жылына 1 рет қамту;
Міндетті түрде жылына 1 рет профилактикалық флюорографиялық

тексерілуден өту;
ТУБЕРКУЛЕЗБЕН АУЫРМАУ ҮШІН:
Салауатты өмір салтын ұстану: жүйелі түрде белсенді дене шынықтырумен

айналысу, спортпен айналысу, жақсы демалу;
Тиімді тамақтану: бұл ет пен сүт, балық өнімдерін, көкөністер мен жеміс-

жидектерді жетілікті мөлшерде қолдану;
Зиянды әдеттерден аулақ болу: темекі, алкоголь, есірткіден аулақ болу;
Жеке тазалық тәртібін сақтау: жуғыш заттар мен таза суды пайдаланып қолды,

ыдыстарды жуу, жеке ыдыс қолдану, жөтелген және түшкірген кезде мұрын
мен ауызды бүркемелеу;
таза ауада жиі болып, табиғат аясында демалыс жасау;
үй ішін мезгіл-мезгіл желдетіп, тазалап (ылғалды) отыру;
қақырықты кез-келген жерде түкіре салмау керек.
Есіңізде болсын, туберкулез емделетін ауру.
Өз денсаулықтарыңыз өз қолдарыңызда!!!

Ойыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау басқармасы

ЕСКЕ АЛУ

Елімізде МӘМС жүйесінің еңгізілгеніне үшінші жылға таяп барады.
МӘМС тізіміне тәулік бойғы стационарда ауруларды емдеу және
диагностикалау, соның ішінде қымбат тұратын операциялар, мысалы,
кардиологиялық, ортопедиялық, есту органдарына жасалатын
операциялар және т.б. сақтандырылған азаматтарға көрсетіледі. Ауыл
тұрғындары да аталған жүйенің игілігін көріп келеді. Солардың бірі –
Ақтөбе облысы Ойыл ауданы, Сарбие ауылының тұрғыны Руслан
Сыдыков.

«Осыдан 1,5 жыл бұрын күнделікті күйбең тірлікпен жүріп, мұзға тайып
құлап, омыртқамды зақымдаған болатынмын. Күнделікті сылап-сипап,
ертең жазылып кетеді деп осыншама уақытты өткізіп, ауыруымды
асқындырып алдым. Орнымнан тұра алмай, балдаққа сүйендім. Ауруым
жаныма батқасын, дәрігерлерге жүгініп, Ақтөбе медициналық
орталығының нейрохирургия бөліміне жатқызылдым. Білікті дәрігер,
өзісінің нағыз шебері Узганов Ержан Есенгелдіұлы жеке бақылауында
қарап, ота жасау қажеттілігін айтты. Басында «Нар тәуекел» деп келісе
қоймай, бірақ ауру әбден жаныма батқандықтан 8 сағатқа созылған ота
жасалды. Сол отадан кейін жәйлап – жәйлап жақсара бастадым. Ота
жасатқаннан 2 айдан кейін реаблитацияға келіп емімді жалғастырдым.
МӘМС жүйесі тұрғындардың денсаулығы үшін ең пайдалы бағдарлама
екенін атап өткім келеді. Көрсетілген қызметтің барлығы тегін болды.
Бұл мен үшін үлкен көмек. Медицина қызметкерлеріне де алғысым
шексіз», – деді Р.Сыдыков.

«МӘМС – тегін медициналық көмек алуға мүмкіндік береді. МӘМС пакеті
арқылы күрделі операцияларды жасатуға болады. Сақтандырылған
тұрғындар бағасы қымбат болып келетін, жоғары технологиялардың
көмегімен жасалатын қызмет түрлерін қажетінше пайдалана алады» -
деді Ойыл аудандық ауруханасының бас дәрігері Сәндібек Нұрбаев.

ТУБЕРКУЛЕЗ ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕСІЗ?

АУРУЫНА ЕМ ІЗДЕП...

Жат ағымдардың жарға жығатын-
дығын барлығы білуі тиіс. Ол үшін көп-
шіліктің деструктивтік діни ағымдарға
қарсы иммунитетін ақпараттық-наси-
хат жұмыстары арқылы қалыптастыру
қажет. Осы кезеңге дейін мемлекеттік
дін саласындағы саясатының 2017-
2020 жылдарға арналған тұжырымда-
масы қабылданды. Сонымен бірге
«Діни экстремизм мен терроризмге
қарсы іс-қимылдың 2018-2022 жыл-
дарға арналған мемлекеттік бағдар-
ламасы» бекітілді. 2022 жылға арнал-
ған дін саласындағы мемлекеттік
саясатты түсіндіру бағытындағы ақпа-
раттық топ ауданымызға келіп ақпа-
раттық түсіндіру жұмыстарын жүргізді.
Құдайберген Жұбанов атындағы

Ақтөбе өңірлік университетінің тарих
факультетінің ұстазы, философия
ғылымдарының кандидаты Үмбетхан
Сәрсенбин кездесуде дін мен салт-
дәстүр арасындағы өзара байланысы
туралы кеңінен тоқталды. Қазіргі
таңда еліміздегі діни ахуал, түрлі діни
ағымдардың ықпалының алдын алу,
ғаламтор желісін дұрыс пайдалану-

дың маңыздылығы туралы «Аңсар»
орталығының теолог маманы Нұрлан
Асанов түсіндірді. Теолог маман өз
кезегінде оқушыларға қазіргі әлемде
болып жатқан соғыс, бүлік, түсініспеу-
шілік, айыпталулардың негізгі себебі
– білімсіздік екенін атап өтті. «Аңсар»
орталығының психолог маманы
Ақжол Қасенов оқушыларға деструк-
тивті діни ағымның қаупін және дәс-
түрлі емес ағым өкілдерінің белгілері
жайлы айтып, ақпарат берді. Әсіресе
мектеп бітіретін оқушыларға кез кел-
ген теріс идеологияның ықпалына еріп
кетпеуі үшін абайсызда салафиттік
ағымға кіріп адасып жүрген жастардың
өкініштерінен мысалдар келтіре
отырып, кеңірек мәлімет берді.
Жат діни ағымдар адам санасын

улайтыны және осы арбаудан арылу
жолдары туралы тереңінен түсінді-
ріліп, терроризм мен экстремизмнің
алдын алу және онымен күресудің
жолдарын, елімізге келтіретін зардап-
тарын жан-жақты талдап, жастарды
қатер төндіретін жат діни ағымдардан
сақ болуға шақырды.

ТҮСІНІК ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРГІЗІЛДІ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылаукомитетінің Ақтөбе

облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Ойыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық
бақылаубасқармасының, сыбайлас жемқорлыққа  қарсы фактілер анықталған жағдайда  «сенім телефонына»
хабарласуды сұрайды. «Сенім телефоны» 21-9-64 нөмірінде  орнатылған.
Сонымен қатар, ғимаратта  ұсыныс-пікір салу үшін жәшік орнатылған.

Басқарма басшысының
аты-жөні, тегі

Қызметі Азаматтарды
қабылдау күні мен

уақыты

Мемлекеттік органның
орналасқан жері

Байланыс
телефоны
 эл. пошта

Кубаев
Гарифолла
Антонович

Басқарма
басшысы

1) Сәрсенбі 1500-1700

2) Жұма 1500 – 1700
Ойыл селосы,

Шернияз көшесі, 60 үй
8(71332)
21-5-45

uilses@mail.ru

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ САНИТАРИЯЛЫҚ-

ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ САНИТАРИЯЛЫҚ-
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ» РММ-НІҢ 2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ

ТҰЛҒАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Эпидемиологиялық жағдайды
бағалау матрицасына сәйкес 2022
жылдың 12-ақпанынан бастап Ақтөбе
облысы «Жасыл» аймаққа енді. 17-
ақпаннан бастап аудан көлемінде
(аумағында) КВИ сырқаттанушылығы
тіркелген жоқ.
Ауданда осы уақытқа дейін

барлығы 455 адам КВИ дертімен, 82-
адам осы дерттің вирусымен
шақырылған пневмониямен ауырған,
оның барлығы емделіп, жазылып
шықты. Бүгінгі таңда медициналық
бақылаудағы науқастар жоқ. Былтыр
жыл бойына 14-жасқа дейінгі балалар
арасында 88 жағдай тіркелсе, биыл
жыл басынан бері бір жасқа дейінгі 4-
бала, 14-жасқа дейінгі 10-бала КВИ
індетін жұқтырған. Жаңа 2021-2022
оқу жылында 22 оқушыдан, 5
мұғалімнен короновирус инфекциясы
анықталды. Балабақшадағы балалар
арасында 2 жағдай тіркелсе, орта
арнаулы оқу орнында аурушаңдық
тіркелген жоқ. «Ashyg»жобасы
бойынша «қызыл» статуспен 1-адам
анықталды.
Былтырғы жылы мониторинг топтар

мен полиция органдарынан түскен
материалдар бойынша карантин
талаптарын бұзған 43 жеке тұлғаға
1881465 теңге әкімшілік айыппұл
салынып, 2 іс аудандық соттың
қарауына жолданды.

Ойыл аудандық санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау

басқармасы

Ойыл ауылының, Ақшатау, Қара-
кемер, Екпетал, Жаңабаз елді

мекені-нің тұрғындары және шаруа
қожалық басшылары!

ҚР АШМ Ветеринариялық бақылау
және қадағалау комитетінің 08 ақпан
2022 жылғы №43 санды хатына сәй-
кес Ақтөбе облыстық аумақтық инс-
пекциясы ауыл шаруашылық жануар-
ларының мал басы  жөніндегі ақпарат-
тың дәйектілігін қамтамасыз ету мақ-
сатында Ойыл аудандық ветерина-
риялық малдарды бірдейлендіру
АШЖБ АЖ (ауыл шаруашылығы жа-
нуарларын бірдейлендіру ақпараттық
жүйесі) дерек қорымен,Ойыл ауыл-
дық округіінің ЭӘШК «Электрондық  әр
шаруашылық бойынша кітаптарға»
тұрғындардың, әр шаруа қожалық-
тарының төрт түлік малдарының са-
нын бірдейлендіріп сәйкессіздіктерді
жою үшін жұмыстар жүргізілуде. Осы-
ған байланысты Ойыл ауылы Көкжар
көшесі № 69 мекен жайда орналасқан
Ойыл ауылдық округінің 201 бөлме-
сіне келіп ЭӘШК  дағы  дерек қорымен
салыстыру сұралады байланыс теле-
фондары 2-14-44 сот 87011698417.

«ОЙЫЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІ
АППАРАТТЫ» ММ

ХАБАРЛАНДЫРУ
Су тасқыны үйлерді, шаруашылық

фермаларды су басуы мен мүліктер-
дің жарамсыз болуымен ғана қауіпті
емес, сонымен қатар дизентерия, іш
тифі, А және В паратифі, тырысқақ,
ротавирусты инфекциялар сияқты
ішек инфекцияларының қолайсыз
эпидемиялық жағдайларының өр-
шуіне де әкеліп соқтырады.
Су тасқыны кезінде инфекциялық

және паразитарлық аурулардан сақ-
тану үшін қарапайым, әрі тиімді
қағидаларды ұстану керек, олар:

- аула мен тұрғын бөлмелерді
тазалықта ұстау;

- ауыз суына тек қайнатылған
немесе бөтелденген суды пайдалану;

- қазылған шұңқырлардағы тастан-
дыларды уақытылы тазарту;

- жеке бас гигиенасын сақтау, әсі-
ресе кішкентай балалардың күтімінде
(дәретханадан кейін, жануарлармен
қатынаста болғаннан соң, тағам
дайындар алдында және қабылдар
кезде қолды сабынмен жақсылап
жуу);

- жеміс-жидек, көкөністерді ағынды
сумен жуу;

- ет және тез бұзылатын тағам-
дарды салқын жерде сақтау, сақтау
мерзіміне аса көңіл бөлу, жақсылап
қайнатып немесе қуыру;

- су тасқынымен ластанған тағам
өнімдерін пайдаланбау;

- шаруашылық фермаларды
тазалау кезінде қорғағыш қолғап
қолдану, жұмыс істеу барысында
темекі тартпау, тамақ ішпеу керек,
өйткені лас қолмен инфекция ағзаға
түсуі мүмкін.
Жіті инфекциялық аурулардың

белгілері туындаған жағдайда (дене
қызуының көтерілуі, құсық пен сұйық
нәжіс және т.б. болғанда) тез арада
медициналық көмекке жүгініңіз. Төтен-
ше жағдайлар орын алған кезде күн-
делікті уақытта қарапайым гигеналық
қағидаларды, сонымен қатар біздің
ұсынысымызды орындасаңыз Сізді
көптеген аурулардан сақтайтынын
естен шығармаңыз!

Ойыл аудандық санитарлы-
эпидемиологиялық бақылау

басқармасы

СУ ТАСҚЫНЫ КЕЗІНДЕ
ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ҮШІН...

ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ТҰРАҚТЫ
БІРАҚ, БОСАҢСУҒА БОЛМАЙДЫ!
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Аңызға айналған Домалақ ана,
Қарашаш сұлу, ел жадынан өшпес із
қалдырған Зере, Айғаным, Ұлжан
сынды абыз аналарымыздың жолын
жалғап, әйелдің үйдің де, түздің де
адамы бола алатынын дәлелдеп
жүрген жандар арамызда жүр. Солар-
дың бірі – Гүлайым Аманғосова апа-
мыз. Ол 1964 жылы мамырдың
мамыражай күнінде дүниеге келген.
1981 жылы мектепті тәмамдап, Ақтөбе
кооперативтік колледжіне оқуға түсе-
ді. Дүкенші мамандығын алып, 1982-
1985 жылдар аралығында Ойыл ауда-

БАЛАЛАРДАН АЛҒЫС ЕСТУ – ЗОР БАҚЫТ!
 ӘЙЕЛ - АНА, ӘЙЕЛ - ЖАР, ӘЙЕЛ - ДОС, ӘЙЕЛ - КЕЛІН, ӘЙЕЛ - ҚЫРЫҚ

ШЫРАҚТЫ. ТАРИХ ПАРАҚТАРЫНА КӨЗ ЖҮГІРТСЕК, ПАРАСАТЫ АСЫП,
ТАПҚЫРЛЫҒЫМЕН ТАҢ ТАМАША ҚЫЛАТЫН, АУЗЫ ДУАЛЫ АНАЛАР
БОЛҒАН. БІЛЕКТІ ТҮРІП, ЖАУҒА ҚАСҚАЯ ҚАРСЫ ШЫҚҚАН АЙБАТТЫ
ӘЙЕЛДЕР БАР.

Ажар Сапарова сонау тоқсаныншы
жылдардан бері сауда-саттықпен
айналысып, еңбекке жасынан құштар
болғанын айтады. Біз ұялы телефон-
мен тілдесу барысында өзінің Қызыл-
орданың қызы екенін де жасырмады.
Еңбектің дәмін ерте татқан қай-қай
жерде де енжарлық таныта қоймасы
анық. Сондықтан болар жолдасы
Серік Сапаров екеуі некесін қиғаннан
кейін отбасылық өмірдің алғашқы
сәттерін қалада өткізеді. Кейін
«Ананың көңілін қалдырған баланың
жолы бола ма?», - деген ұстаныммен
енесі (марқұм) Орынша әженің «Ауыл-
да тұрыңдар», - деген бір ауыз сөзін
жерге қалдырмай, ауылда тұруға бел
буады. Ал, ауыл тірлігін сізбен бізге

тізбектеп жату артық. Ол кездерде
нәпахаңды екі қолға бір күрек ұстап
табудан басқа жол қайсы? Сондықтан
олар мал шаруашылығы «Бізге
атадан мұра болған», - деп есептейді.
Осылайша, 2013 жылы балаларына
өнеге болған ананың аманаты бойын-
ша «Орынша» шаруа қожалығын
ашып, алғашқы жұмысты шөп шабу-
дан бастайды. Бір жылдан кейін жаңа
трактор алып, мал азығын дайындау
жұмыстарын жандандыра түседі. 2017
жылы жеке қаражат есебінен 300 бас
еділбай тұқымды аналық бас қой
алады да, жыл сайын оның төлін
сатып келеді. Бүгінде асыл тұқымды
қой шаруашылығы мәртебесі бар
шаруашылықтың алдындағы Шопан
ата төлі 700 басқа жетіп отыр. Жаз
жайлауда, қыс айында округтің
орталығына келеді.
Қазіргі таңда «ҚазАгроҚаржы» АҚ-

ы арқылы арқылы шаруашылық
техникаларын жаңартқан. Жер аяғы
кеңісімен көп жылдық шөп егуге
ниетті. Оған қажетті 100 гектар жері
де дайын. Түркістан облысынан
жонышқа тұқымын әкеліп қойған.
Ажар апаймен арнайы тілдесу кезінде
шаруашылықтың жонышқаны күтіп-
баптау, суару технологияларында
меңгеріп, жерге түрен салып, дәнін
себуге де әбден дайын екенін
аңғартады. Бұл жұмыстар сәтін салса,
алдағы күндердің еншісінде...

Ойыл аудандық орталық кітапхана-
сының «Коворкинг» орталығында
өлкемізді дәріптеу мақсатында Ауда-
нымыздың оқушылары арасында
«Өлке көзбасшысы» атты библио –
лото өткізілді.

«Атқанда бозторғайдың
шырылымен,

Таңына асық болған құлының ем.
Батқанда қызыл арай Көкжар түні,
Айына ғашық болған бір ұлың ем.
Ер жүрек Ботагөздей батырың бар,
Жыр тұлға Шернияздай ақының

бар.
Жәрменкеңнің даңқы үшін

саудагерлер,
Алты ай жүріп көш керуенмен қаты-

наған», - деп жерлесіміз Самат Наре-
геев жырлағандай, Көкжар жәрмең-
кесі тек сауданың ғана емес, өнердің
де қызған жері болғанына тарих куә.
Қазіргі тарихи шақта, тәуелсіздік

кеңістігінде күндей жарқырап отан-
шылдық рух пен туған жерге деген
махаббат сәуле шашып тұруы керек.

Әр қазақстандық өз елінің картасына
көз салып, байтақ өлкесінің туған же-
рін мақтан тұтуы тиіс деп ойлаймын.
Осындай өлкемізді дәріптеу мақса-
тында аудан оқушылары арасында
«Өлке көшбасшысы» атты библио-
лото өткізілді. Шараға аудан орталы-
ғындағы мектеп оқушыларынан құ-
ралған командалар қатысты. Библио-
лото ойыны 4 кезеңнен тұрды. Коман-
даларға өлкеміздің тарихына, елді
мекендеріне, өлкемізден шыққан ақын
– жазушыларымыздың шығармала-
рымен өлеңдеріне қатысты сұрақтар
берілді. Қазылардың шешімімен
Ж.Жүсібалиев атындағы қазақ орта
мектебінің оқушыларынан құралған
команда бірінші орынға ие болса,
Ш.Бекмұхамбетова атындағы мектеп
гимназиясы мен Ойыл қазақ орта мек-
тебінің оқушыларынан құралған ко-
мандалар жүлделі орындарды өзара
бөлісті.
Кеш соңында «Ойыл – тарих пен

тағылым мекені» атты кітап көрмесі

жасақталып, аға кітапханашысы
Гүлнара Сағатова библиографиялық
шолу жасады. Сонымен қатар, Мәде-
ниет үйінің әншісі Жаңылдық Бисен-
ғалиеваның орындауында жерлесіміз
ақын, сазгер Жолдыбай Айтқұловтың
сөзіне жазылған «Ойылым менің -
Ойдағым елім» атты әні шырқалды.
Әр адамның туып – өскен жері

жанына жақын, көзіне ыстық көрінер
кішкентай Отаны болары аян. Ал, сол
Отан біз үшін Ойыл өңірі. Қандай
мамандықтың иесі болсандар да, қай
жерде жүрсендер де қасиетті туған
жерді қадірлеп өтіңіздер. Әрдайым
жақсылықтың жаршысы іспетті игі іс-
тердің бастамасын қолға алып жүре-
тін кітапхана ұжымы оқырмандарына
арнап осындай танымдық, тәрбиелік
бағыттағы кештерді жиі ұйымдас-
тырып тұрады.

Ару ТЕЛЕУ,
Ойыл аудандық орталық

кітапханасының
жасөспірімдер әдіскері.

нында дүкенші боп қызмет атқарады.
1985 жылы өзінің туып-өскен өлкесі

Саралжынға, әке үйіне оралады. 1986
жылы тұрмыс құрып, өз уақытын
отбасына арнайды. Үйінің түтінін түте-
тіп, ата-енеге қызметін жасап, бата-
сын алған Гүлайым апамыз торсық
шекелі екі атқа мінер мен қылығы мол
екі бұрымдыны дүниеге әкеледі.

«Сабақты ине сәтімен» демекші,
араға 20 жылға жуық уақыт салып, өзі
сүйген іспен шұғылдана бастайды.
2004 жылдан бастап «Жолшы» бала-
бақшасында аспаз қызметін атқарып
келе жатқан Гүлайым апамыз бұл
қызметтің өзіне ыстық екендігін айтып,
ақтарылды:

– Ес білгелі анам балабақшада
аспаз боп жұмыс жасады. Анам әзір-
леген тағамдардың дәмділігін сөзбен
айтып жеткізе алмаймын. Ып-ыстық
нанның иісі үйдің ішін алып кеткенде
бізден бақытты бала болмайтын.
Нанды бөлгендегі қытырлаған дауы-
сы, ауызға салғандағы жұмсақтығы,
дәмі бәрі-бәрі кешегідей есімде. Кіш-

АЖАРДЫҢ ҮЛГІСІ ТӘРБИЕМЕН ҰШТАСАДЫ

«ТУҒАН ӨЛКЕ ТАРИХЫ –
ҰРПАҚҚА ТАҒЫЛЫМ»

БҮГІНДЕ ЕЛІМІЗДЕ КӘСІППЕН АЙНАЛЫСАТЫНДАРДЫҢ ҚАТАРЫ КӨБЕЙІП КЕЛЕДІ. СОНЫҢ ІШІНДЕ
ӘЙЕЛДЕРДІҢ, ӘСІРЕСЕ, АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫМЕН АУЫЛДЫ ДАМЫТУДАҒЫ НӘЗІК ЖАНДЫЛАРДЫҢ ОРНЫ
ЕРЕКШЕ. МАЛ ӨСІРУ, ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРУДЫ КӨБІНЕ ЕР-АЗАМАТҚА ТӘН КӘСІП РЕТІНДЕ ҚАБЫЛДАЙМЫЗ.
АЛАЙДА, БІЗДІҢ АУДАНЫМЫЗДА ДА АТА-КӘСІППЕН АЙНАЛЫСЫП ОТЫРҒАН ӘЙЕЛДЕР ЖОҚТЫҢ ҚАСЫ. ДЕСЕ
ДЕ, БҮГІНГІ ӘҢГІМЕМІЗ САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕ БҰЛ ЖҰМЫСТЫ ШЫР АЙНАЛДЫРЫП ОТЫРҒАН АЖАР
САПАРОВА ЖАЙЫНДА БОЛМАҚ.

кентайымнан түрлі тамақ әзірлеген
анамды көріп өскендіктен де шығар,
мен де осы іске сүйіспеншілікпен
кірісіп кеттім. Балаларға тағамда-
рын дәмді қылып беруге тырысамын,
балалардың қуанғанын көргенде,
одан әрі осы істен ләззат аламын, -
дейді ол.
Жұмысын беріле атқаратын бақыт-

ты ана ұн тағамдарын жасағанды
көбірек ұнататынын айтты. Оның
қолынан шыққан тәтті нандар мен
бәліштердің дәмі тіл үйіреді. Бала-
бақша балалары тағамдардан сүйсіне
дәм татады.
Әр ісінен ләззат алатын адамның

жұмысы жемісін береді. Ондай жан
нақты нәтижеге қол жеткізе біледі. Біз
Гүлайым апамыздың еңбек жолынан
осыны аңғардық. Оның сан жылдық
тәжірибесі мен қажырлы еңбегі жас-
тарға үлгі. Өз-өзін дамыта түсуге баса
назар аударатын аспаз апамыз
қашанда құрметке лайық.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.

Айта кетсек, аталған шаруа
қожалықтың басшысы Ажар апай.
Өйткені, шаруашылыққа қажетті
құжаттарды жинақтап, мемлекеттің
қолдауларын тиімді пайдалану үшін
де бір адам жүруі керек. Сондықтан
болар жолдасы Серік ондай қағазбас-
тылыққа құлықсыз. Есесіне Ажар
апаның шаруаға мығым серігі болып,
шаруашылық қамы үшін барын салып
келеді.
Бақытын еңбектен тапқан ананың

бала тәрбиелеуі де өзгелерге үлгі
боларлықтай. Перзенттерін табан
ақы, маңдай термен тірлік етуге
үйретті. Бүгінде жолдасы Серік аға
екеуі соның жемісін көріп отырған
жайы бар.

«Еңбектің наны тәтті» екенін бала-
ларына ұғындырғандықтан, әзірге бес
баласы осы шаруашылықтың «Кеті-
гіне кірпіш болып қаланып...» жүр.
Олар енді атакәсіпті балалары әрі
қарай жалғап әкететіне нық сенімді.
Әйтсе де, алпысты алқымдаған Ажар
апай бойында қуаты барда бұл
жұмыстардан әлі қол үзбек емес.
Демек, Ажар апаның ісі өзгелерге үлгі.
Ендеше ауданның ауыл шаруашы-

лығын дамытуға зор үлесіп қосып келе
жатқан Ажар Сапарованы Халық-
аралық әйелдер мерекесімен құттық-
тай отырып, кәсібіне береке тілейміз!

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Шараға арнайы қатысқан аудан
әкімі Асқар Қазыбаев білім саласында
қызмет атқарып жүрген әйелдер
қауымын мерейлі мерекемен құттық-
тап, «Сіздер - бүгінгідей ыстық ықы-
лас пен ізгі ілтипатқа мереке кезінде
ғана емес, әрқашанда ие болуға
лайықтысыздар. Алдағы уақытта

да қоғамыздағы тұрақтылық пен
ынтымақтың кепілі, жасампаз істер-
дің дем берушісі болып қала бере-
тіңіздерге сенемін», - деген ақ жарма
тілегін арнады. Әрі қарай әсем әнмен
әрленген шара барысында бірқатар
кәсіподақ белсенділеріне білім беру
саласында көп жылғы нәтижелі

КӘСІПОДАҚТЫҢ КЕЗЕКТІ СЫЙЫ
АНАЛАРҒА АРНАЛДЫ

«ӘЙЕЛ БІР ҚОЛЫМЕН БЕСІКТІ ТЕРБЕТСЕ, ЕКІНШІ ҚОЛЫМЕН ӘЛЕМДІ
ТЕРБЕТЕДІ», - ДЕЙДІ ХАЛЫҚ ДАНАЛЫҒЫ. ОСЫНАУ КӨРКЕМ МЕРЕКЕНІҢ
ҚАЙ КЕЗДЕ ДЕ ОРНЫ БӨЛЕК. ОЛАЙ БОЛАТЫНЫ, АНАЛАРҒА ЫСТЫҚ СЕ-
ЗІМ, АЛҒЫС ПЕН ҚҰРМЕТ ЕШҚАШАН СӨНБЕК ЕМЕС. БІЗДІҢ ҚАЗІРГІ ҚОҒА-
МЫМЫЗДА ӘЙЕЛ ТЕК ОТБАСЫНЫҢ БЕРЕКЕ-БІРЛІГІН ОЙЛАЙТЫН ТҰЛҒА
ҒАНА ЕМЕС, ОЛ МЕМЛЕКЕТТІҢ ӨМІРГЕ ЖӘНЕ САЯСИ МӘСЕЛЕЛЕРГЕ
БЕЛСЕНЕ АРАЛАСАТЫН ҚОҒАМ МҮШЕСІ. ОСЫ ОРАЙДА «ШҰҒЫЛА» МӘДЕ-
НИЕТ ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС ОРТАЛЫҒЫНДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР КҮНІ
ҚАРСАҢЫНДА ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ БІЛІМ БӨЛІМІ МЕН КӘСІПОДАҚ
ҰЙЫМЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН САЛТАНАТТЫ ШАРА ӨТТІ.

Осы орайда кеше түске дейін Ойыл
аудандық орталықтандырылған кітап-
ханада жазушы Ғабит Мүсіреповтың
туғанына 120 жыл толуына орай «Ана
туралы аңыздар» атты импровизация-
лық мерекелік кеш өтті. Ғабит Мүсі-
репов шығармашылығына әр жылда-
ры жазылған ана туралы еңбектері
мен аудармалары «Ананың анасы»,
«Ашынған ана», «Ананың арашасы»,
«Ер ана», «Ақлима», «Адамның ана-
сы», «Өлімді жеңген ана», «Ұлпан»
ана тақырыбына көптеген шығарма-
ларын арнаған. Ананың балаға деген
шексіз мейірімін ұлықтаған кешке
тағдыр тауқыметін арқалап, жанұясы-
ның жылуын суытпай, мүмкіндігі
шектеулі балаларына бар мейірімін
төгіп жүрген аналар және аудан әкімі
Асқар Қазыбаев, аудандық мүгедек-
тер қоғамының төрағасы Тыныш-

еңбектері үшін аудан әкімінің алғыс
хатымен және емдеу-сауықтыру орын-
дарына жолдама берілді. Тоқталып
өтсек, Қаракөл бастауыш мектебінің
меңгерушісі Ақсұлу Бюрина, «Бал-
дырған» бөбекжай-бақшасы шаруа-
шылық меңгерушісі Нұрсұлу Рауша-
нова, Ойыл қазақ орта мектебінің бас-
тауыш сынып мұғалімі Клара Исма-
ғұлова, «Жолшы» бөбекжай-бақша-
сының тәрбиешісі Заура Тәттіғалиева,
Сапақкөл орта мектебінің бастауыш
мұғалімі Жұмагүл Балапашева, Ш.
Берсиев орта мектебі интернатының
күзетшісі Марал Әлиханова, Ж.Жүсі-
балиев атындағы орта мектебінің үйір-
ме жетекшісі Алма Ахметова, Тайсой-
ған негізгі мектебінің психологі Айна-
гүл Шотықова, Қаракемер мектеп-
балабақшасының кітапханашысы
Гүлнар Сағиданова аудан әкімінің ал-
ғыс хатымен марапатталса, аудандық
білім бөлімінің алғыс хатымен Екпетал
мектеп-балабақшасының кітапхана-
шысы Ақерке Қитанова, Қараой мек-
теп-балабақшасының тарих пәні мұға-
лімі Гаухар Жұмағазиева, Ш.Бекмұ-
хамбетова атындағы мектеп-гимна-
зиясының бастауыш мұғалімі Татьяна
Луцева, Құбасай бастауыш мектебінің
күзетшісі Сандуғаш Егізбаева, Ойыл
ауданының білім бөлімінің әдіскері
Әлия Атшыбаевалар марапатталды.
Еркін форматта өткен шарада

емен-жарқын әңгіме құрылып, аудан
өнерпаздары мерекелік дастархан
басын әсем әнмен әрледі.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.

тыбай Шалабаев қатысты. Ойыл
аудандық орталықтандырылған кітап-
хана ұжымының ұйытқы болуымен
өткен шараны кітапхана әдіскері
Айнаш Жакина жүргізді. Айтулы кешті
өнерпаз жастарымыз анаға деген
шексіз махаббатпен шырқалған әсем
әнмен әрледі. Сонымен қатар өнерпаз
жастарымыз ана туралы әсерлі өлең-
дерін оқып, көңілдің көкжиегін тебі-
рентті. Толғанай Бекова «Ананың ана-
сы» әңгімесін жатқа оқып берсе,
Аяжан Бағытқалиқызы мен Анар
Мауленова «Ашынған ана» әңгіме-
сінен үзінді қойылым жасады. Кеш
кезінде аудан әкімі Асқар Қайырға-
лиұлы мен Тыныштыбай Шалабаев
кеш қонақтарын айтулы мерекемен
құттықтап, ыстық лебіздерін жеткізді.

8 наурыз Халықаралық әйелдер
мерекесі қарсаңындағы тағы бір шара

түстен кейін «Шұғыла» мәдениет және
демалыс орталығында «Іскер әйел –
ел мерейі» атты кешпен ұштасты.
Мұнда ауданның кәсіпкерлік саласын
дамытуға қажырлы еңбек етіп жүрген

қыз-келіншектер қатысып, мерекелік
кештің құрметті қонағы болды. Аудан
басшысы Асқар Қайырғалұлы барша
іскер әйелдердің кәсібіне береке тілеп,
мерекелік құттықтауын жеткізсе,
аудандық кәсіпкерлік және ауыл
шаруашылығы басшының міндетін
атқарушы Ақмарал Есбатырова кәсіп
ашып, халыққа кәсіптің түрлі тетігі
бойынша қызмет көрсетіп отырған нә-
зік жандыларға алғысын білдірді. Оған
қоса кәсіпкер аналарымызда жергілікті
билік өкілдеріне алғыстарын жауды-
рып, мемлекет тарапынан көрсетіліп
жатқан қолдауларға дән риза екен-
дерін айтты. Кәсіпкер аналарға арнал-
ған салтанатты шара әрі қарай мере-
келік дастархан басындағы ақжарма
тілектерімен жалғасты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

Биыл күміс көмей әнші Роза Бағ-
ланованың туғанына 100 жыл. Осы
орайда өткен жұмада аудандық мәде-
ниет үйінде Қазақстанның және КСРО
халық әртісі, Халық қаһарманы Роза
Бағланованың 100 жасқа толуына
орай «Ақмаңдайлым» атты еске алу
кеші өтті.
Кеш барысында мәдениет үйінің

Жоғары сынып оқушыларына ма-
мандықты таңдауға қатысты кездесу-
лерге мұғалімдер көңілі түскен адам-
ды шақырады. Түлектер көп жағдайда
инженер, технология саласына қатыс-
ты ақпаратты ала алмай жатады.
«Жол активтерінің ұлттық сапа орта-
лығы» осыған байланысты жол ма-
мандарын дәріптеу, осы мамандыққа
сұранысты арттыру мақсатында білім
ордаларын өздері аралауды қолға
алған.

«Былтыр «Мың мектеп» деген нау-
қанды қолға алған едік. Еліміздегі мың
мектептің жоғары сынып оқушыла-
рымен кездесіп, жол саласына қатыс-
ты түсініктеме жұмыстарын жүргіздік.
Ал биыл екі мың мектептің түлегімен
кездесуді жоспарлап отырмыз. Ақтөбе
облысындағы қырыққа жуық білім
ордасында болдық. Оқушылар-дан
«Кім боласың?» деп сұрасаң, әлі күнге
дейін заңгер мен қаржыгер бол-ғысы
келетіндер көп. Бала көргені мен есті-
геніне қарай келешекке бағдар алады.
Сары желет киіп, күрек ұстағанның
бәрі жолшы емес. Жол құрылысына
инженер де, зертханашы да, көлік
жүргізуші мен қарапайым жұмыс-шы
да керек. Жоғары оқу орнына маман-
дық таңдауға қатысты өз кәсі-біміз ту-

ралы кеңестер береміз. Жолдың жа-
йын білмесе ол мамандықты қайдан
таңдасын?»-дейді «ҚР Құрметті жол-
шы» төсбелгісінің иегері, инженер
Талғат Бижанов. Отыз жылдан астам
жол саласында еңбек етіп келе жатқан
инженер жол саласы мамандығын
таңдаудан қыздар да қорықпау керек-
тігін айтады. Ер азаматтармен бірге
еңбек етіп жүрген әріптес-қарындас-
тарын мақтан етеді. «Жол саласында
тек ерлер жұмыс істеу керек деген
дұрыс емес. Біздің мекемеде Райгүл

Миралинова деген инженер әріпте-
сіміз бар. Ол қызметін зертханадан
бастады. Сол жерде асфальт, битум,
қиыршық тас құрамдарын зерттеп,
сапасы мен беріктігін қадағалаудан
өткізеді. Мектепке кездесуге барғанда
оқушы қыздарым «бізге жол саласын-
да жұмыс істеуге бола ма?», - деп ата-
ды. Осы әріптесімді үлгі ретінде айтып
жатамын», - дейді Ақтөбе облыстық
Жол активтерінің ұлттық сапа орта-
лығы» филиа-лының инженері Талғат
Бижанов.

өнерпаздары кезінде Роза Тәжібай-
қызының орындаған тамаша әндерін
шырқады.
Қазақ өнерінде қайталанбас із

қалдырған тарихи тұлғаны еске алуға
арналған кеште Роза Бағланова жай-
лы арнайы дайындалған фильм көр-
сетілді. Онда Роза апамыздың өне-
ріне қысқаша шолу жасалды.

 Кеште Роза Бағланованың репер-
туарындағы қазақ халық әндері, қа-
зіргі композиторлардың шығармала-
ры орындалады. Халық арасында кең
тараған «Сәулем-ай», «Еркем-ай»,
«Екі жирен», «Іңкәрім-ай», «Ақ тамақ»
тағы да басқа әндерді көрермен
қосыла шырқап, ауыл үлкендерінің
көңілдерін бір серпілтіп тастады.

«АҚМАҢДАЙЛЫМДЫ» ӘУЕЛЕТКЕН
ӘНШІГЕ АРНАЛҒАН КЕШ

МЕКТЕПТЕГІ МАМАНДЫҚҚА БАҒДАРЛАУ
 ДӘРІСТЕРІНЕ ЖҰМЫСШЫЛАРДЫ ТАРТҚАН ДҰРЫС

МЕРЕКЕНІҢ МЕРЕЙЛІ МЕЗЕТІ
ЖЫЛДАҒЫ ДӘСТҮР БОЙЫНША БИЫЛДА КӨКТЕМНІҢ АЛҒАШҚЫ КҮНІ

АЛҒЫС АЙТУ КҮНІМЕН БАСТАЛЫП, 8 НАУРЫЗ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР
КҮНІМЕН ЖАЛҒАСЫН ТАУЫП КЕЛЕДІ. КӨКТЕМНІҢ ЖАЙМА ШУАҒЫНДАЙ
ЖҮРЕГІ МЕЙІРІМГЕ ТОЛЫ АНАЛАРҒА ҚАНДАЙ ҚҰРМЕТ КӨРСЕТСЕК ТЕ
АРТЫҚ ЕМЕС.


