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Өткен жексенбі күні ауданға облыс
әкімінің орынбасары Ж.Иманқұлов
арнайы жұмыс сапарымен келіп,
Саралжын, Ш.Берсиев, Көптоғай,
Сарбие ауылдық округтерінде болды.
Аталмыш ауылдардағы лиманды

Өткен аптада ауданға облыстық
мәслихаттың депутаты, жерлесіміз
Талғат Салфиков бастаған арнайы
топ келді. Топ құрамында қоғамдық
кеңес мүшелері мен облыстық
мәслихаттың депутаты Жұлдыз
Қожабекова және облыстық
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары басқармасының басшысы
Айбек Қайыр болды.

Президентіміз Қасым-Жомарт
Тоқаевтың «Әкімдердің халықпен
кездесулерін өткізу туралы»
Жарлығына сәйкес өткен жұмада
аудан әкімі Асқар Қазыбаев
Саралжын ауылдық округіне қарасты
Бестамақ, Ақкемер, Қоңырат елді
мекендерінде және округ орталығы
Кемер ауылында тұрғындармен
кездесті. Айта кетсек, әр тоқсан сайын
халықпен кездесу өткізудің басты
мақсаты тұрғындардың ұсыныс-
пікірлерін тыңдап, көтерілген мәселе
бойынша жұмыстану. Сондықтан
кездесу жиындарында аудан әкімі
атқарылған жұмыстардан бұрын
атқарылу тиіс ауқымды жобалар
бойынша тоқталды.
Саралжын ауылдық округі бойынша

мал күтімін ұйымдастыру
жұмыстарында салғырттық бар. Бұл
үрдіс округ орталығында ғана жүзеге
асқанымен елді мекен тұрғындары
енжарлық танытып отыр.
Әрі қарай жалғасақ Бестамаққа

ұялы байланыс қажет. Сондай-ақ,
Қобда-Ойыл трассасына жалғайтын 1
шақырымға толмайтын жолға жөндеу
жүргізіп беруді сұрайды. Бұл мәселе

ЕНДІГІ МІНДЕТ

алқаптарды суландыру жүйесін көрді.
Қиыл-Тассай, Тамдыкөл бас су
реттегіш және Жекендісай арқылы
лиманды алқаптарға шыққан мол су
ауыл тұрғындары мен шаруа
қожалықтарына мал азығын

дайындауға үлкен мүмкіндік береді.
Сондықтан, алдағы мақсат осы
лиманды алқаптарды қорып, мол мал
азығын жинап алуды ұйымдастыру
туралы жергілікті атқарушы органның
алдына міндеттер қойды.

-ШАБЫНДЫҚТЫ ҚОРУ-ШАБЫНДЫҚТЫ ҚОРУ-ШАБЫНДЫҚТЫ ҚОРУ-ШАБЫНДЫҚТЫ ҚОРУ-ШАБЫНДЫҚТЫ ҚОРУ

ТАСҚЫН СУДЫҢ ЗАЛАЛЫ МЕН
АЛДАҒЫ ЖҰМЫСТЫҢ АМАЛЫ

Алдымен Ш.Берсиев атындағы
ауылдық округіне ат басын тіреген
олар ауыл тұрғындарымен кездесті.
Көктемгі су тасқыны салдарынан
жарақсыз болған жол учаскесінің жай-
күйін қарап, алдағы уақытта қалпына
келтіру жұмыстары бойынша
атқарылатын шараларды талқылады.
Ш.Берсиев атындағы ауылдық

округінен кейін депутаттар мен

қоғамдық Кеңес мүшелері болып
аудан орталығына келді. Мұнда
аудандық аурухананың жұмысымен
танысты.Әрі қарай жұмыс сапары
Көптоғай ауылдық округінде
жалғасып, жаңа әкімдік ғимаратын
салу, ауылдық клубқа күрделі жөңдеу
өткізу және Құрман дәрігерлік
амбулаториясы құрылысын бастау
бойынша жұмыстарды талқылады.

ТҰРҒЫНДАР ТІЛЕГІ
ЕСКЕРУСІЗ ҚАЛМАЙДЫ!

ақкемерліктерді де толғандырып
отыр. Қобда-Ойыл трассасына дейінгі
12 шақырымдай көтерме жолдың
көктем, қыс айларында сын
көтермейтінін алға тартып, жөндеу
жұмыстары қажет екенін айтты. Ал,
Қоңырат елді мекені тұрғындарының
тілегі ауыз су мен жолды қырып-
тегістету.
Саралжанда ауыл тұрғындарының

айтары көп болды. Аталған округтегі
қазіргі өзекті мәселенің бірі - Шиқұдық
елді мекенінде қатынас жоқ. Су
тасығаннан кейін ауыл тұрғындары
округ орталығына бару үшін судан
қайықпен өтеді. Себебі бұрын «Шықпа
жаным, шықпамен» пайдаланып
келген қолдан салынған ескі көпірді де
су шайып кеткен. Сондықтан
шиқұдықтар бұл мәселеге бей-жай
қарамай, қатынасты реттеп беруін
сұрады. Лек-легімен қойылған
сауалдар ескеріліп, толыққанды
жауап берілді. Қордаланып қалған
мәселелердің көбісі жерге
байланысты болды. Бұл мәселе
бойынша Ойыл аудандық жер
қатынастары бөлімінің басшысы
Мәулен Төремұратов жан-жақты

түсінік беріп, жер берудің
заңдылықтары мен алған жерді
пайдаланудың ережелерін егжей-
тегжейлі түсіндірді. Әйтсе де ауылдың
тыныс-тіршілігі мен тұрғындардың
тұрмысын көзбен көріп, ұсыныс-пікірін
тыңдауға барған жергілікті билік
өкілдерін сын астына алып, жасалған
жұмысты жоққа шығарған жастардың
әрекеті сырт көзге әбестеу көрінді.
Мәдениеттілікті айтпағанның өзінде
сананың таяздығы таразы басын
дауға іліктірді. Осы тұста батыр
бабамыз Бауыржан Момышұлының
«Сын айту үшін шын айт, Шын айтпай
сын айтпа», - деген даналығы тоқтау
болар ма дерсің. Ауыл тұрғыны, еңбек
ардагері Жақсылық Бисалиев әр сөзін
нық, ойын жинақы, салмақты
сөздерімен елге аянбай қызмет
қылуға шақырды.

P.S. Тұрғындармен кездесу
жиынының соңында аудан әкімі Асқар
Қазыбаев, аудан прокуроры Нұрлыбек
Жолаев және бірқатар мекеме
басшылары жеке қабылдау өткізді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Бестамақ-Ақкемер-

Саралжын-Қоңырат-Ойыл.

Өткен аптада аудан әкімі Асқар
Қазыбаев Сарбие ауылдық округінің
екі ауылына арнайы барып ауыл
тұрғындарымен кездесті.
Тұрғындармен кездесу жиынына

аудан прокуроры Нұрлыбек Жолаев
пен бірқатар мекеме басшылары
қатынасты. Алдымен онның үстінде
түтіні бар Қаракөлге ат басын бұрған
топ ауылдың тұрмыс-тіршілігіне көз
жүгіртті. Қаракөл малын бағып
отырған шаруалардың шағын ауылы
болса да, көшеде бір малдың тезегі
немесе көлденең жатқан шөпте
көрмейсің. Тап-таза ауылдың
тұрғындары мектептің жылыту
жүйесін жөндеп беруді сұрайды.
Ал, Сарбиеде мәселе мал күтімі

САРБИЕ САРЫПТАН ТАЗА.
МӘСЕЛЕ - МАЛ КҮТІМІ

болып тұр. Одан өзектісі жолдың
жыры. Округ пен ауданды жалғайтын
күре жолды көрген жанның төбе
шашы тік тұрады. Оны қырып-
тегістеуге техника табылар емес.
Әрі қарай жалғасақ, сарбиеліктер

мемлекеттік бағдарламалар арқылы
берілетін жеңілдетілген несиенің
игілігін көріп келеді. Ауыл
шаруашылық техникаларын алуда да
белсенді. Осы орайда аудан әкімі
ауыл тұрғындарын шағын және орта
кәсіппен айналысуға шақырды.
Сондай-ақ қысқы мал азығын
дайындауға осы бастан қамданып,
лиманды алқаптарды малдан қорып
мал азығын молынан дайындап алуға
ұсыныс айтты. Малды кезекпен

немесе күтумен бағып, жерді
тоздырмау керектігін жеткізді. Оған
қоса сарыптан таза ауылды
ветеринариялық шараларды сақтап,
сырттан мал әкелмеуге шақырды.
Кездесуде тұрғындардың ұсыныс-

пікірлерін тыңдап, туындаған сұрақтар
мен өзекті мәселелер бойынша аудан
әкімі Асқар Қазыбаев мекеме
басшыларына нақты тапсырмалар
жүктеді. Сондай-ақ әлеуметтік
нысандарды аралап, жиын соңында
тұрғындарды жеке сауалдары
бойынша қабылдау өткізді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Қаракөл-Сарбие-Ойыл.

Жуырда Ойыл ауданына
іссапармен Ақтөбе облыстық
жұмыспен қамтуды үйлестіру және
әлеуметтік бағдарламалар
басқармасының басшысы Асланбек
Шүйіншалиев пен Ақтөбе облыстық
мүгедектер қоғамының төрағасы

КЕҢЕСТІҢ ӨЗІ КӨП КӨМЕК

Алмаз Жантикенов келді. Алдымен
аудандық жұмыспен қамту
орталығына барып, атқарылып
жатқан жұмыс барысымен танысты.
Одан кейін ауданымызда өткен жылы
мемлекеттен қайтарымсыз грант
алып, өз кәсібін дөңгелетіп отырған

кәсіпкерлердің жұмыстарын көріп
қайтты. Сонымен қатар «Мейірім»
әлеуметтік үйінде болып, мүгедек
жандардың оңалту бағдарламасымен
жүзеге асып жатқан жұмыстарымен
танысты. Аудандық орталық
кітапхананың «Коворкинг»
орталығында мүмкіндігі шектеулі
азаматтармен және көп балалы
аналармен кездесу өткізді. Кездесуге
арнайы қатысқан аудан әкімінің
орынбасары Мұратбай Айдарбаев
ойларын ортаға салып, қандай да бір
ұсыныс, сауалдар болса еркін
жеткізуге шақырды. Жиын үстінде
жаңадан кәсіп ашқысы келетін
жұмыссыз отбасыларға кеңестер
беріліп, қосымша мемлекеттік
шаралар туралы, яғни қайтарымсыз
гранттар ұту, жеңілдетілген несие,
алғашқы жұмыс орны, ұрпақтар
келісім шарты мен әлеуметтік жұмыс
орындары бағытында түсіндірме
жұмыстары жүргізілді.

Г.АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.
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ГЕНДЕРЛІК ТЕҢДІК: САЯСАТТАҒЫ ӘЙЕЛДЕР, ҚҰҚЫҚТЫҚ САУАТ ЖӘНЕ ЕҢБЕКАҚЫ ТӨЛЕУДЕГІ АЛШАҚТЫҚ
өзгерістер енгізіп, бұдан бұлай

партиялар мәжіліс пен мәслихат
депутаттарына кандидаттар тізімін
жасақтаған кезде әйелдер мен
жастарға 30 пайыздық квота
қарастыруды міндеттеген еді. Еңбек
және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігінің 2022 жылы 1 ақпандағы
дерегіне сәйкес, ҚР Сенатында 9
әйел, Мәжілісте 28 әйел депутат
болып қызмет атқарады. Әрине, бұл
аса жаман көрсеткіш емес. Сарапшы
мамандардың пайымынша, Мәжіліс
пен Сенаттағы әйел депуттар санын
көбейту кейбір заңдық мәселерді
шешуде маңызды рөл атқарады.
Заңгер, құқық қорғаушы Айман
Омарова да саясатпен айналысатын
әйелдер санын арттыру қажет екенін
айтады. Оның сөзінше, сол кезде ғана
әйелдерге қатысты көптеген
проблема шешімін таппақ. «Бізде
әйелдердің құқығын қорғайтын заң
бар. Бірақ сол бар заңды әйелдердің
өздері пайдалана алмайтын кездер де
болып жатады. Заңды дұрыс білмейді.
Мемлекет басшысы партиялар
туралы заңға өзгеріс енгізген тұста
саяси партиялардың депутат болудан
үмітті адамдары тізімінде әйелдер мен
жастардың үлесі 30 пайыз болуға
тиісекені айтылды. Әйелдер осы
құқығын пайдаланып, саясатқа
араласып, онымен айналысады деп
ойлаймын. Сенатта, Мәжілісте
неғұрлым әйелдердің саны көп болса,
соғұрлым олардың құқығы туралы
мәселелер көтеріледі»,-дейді құқық
қорғаушы А.Омарова. Әйелдердің
құқықтық сауатын арттыру - жалпы
қоғамда орныққан ер мен әйелге
қатысты түрлі стереотиптерден бөлек,
мамандар да елімізде салыстырмалы
түрде ерлер әйелдерге қарағанда
білімдірек екенін айтады. Осы тұста
статистикаға көз салсақ, шын мәнінде
ресми деректердің мүлдем басқа
екеніне куә боламыз. Мәселен,
пандемияға дейін республикада
әйелдердің 73,2%-ында жоғары білімі
бар екені белгілі болған. Ал ерлер
арасында бұл көрсеткіш 61,1%-ды
құраған. Сондай-ақ төменде берілген
кестеден зерттеуші мамандардың
53,4%-ын әйелдер, 47,6 %-ын ерлер
құрап отырғанын көруімізге болады.
Дегенмен мамандар елдегі әйелдер
қауымының құқықтық сауатын
арттыру керегін алға тартады. Заң
саласының білікті маманы Айман
Омарованың пайымынша, әйелдерде
жоғары не орта білімінің болғаны
олардың құқықтық сауатының жоғары
екеніне дәлел бола алмайды. Өйткені
оның тәжірибесіне сәйкес, әйелдер
жоғары білімді болса да, заңдық
тұрғыдан өз талаптарын сауатты
түрде жеткізе алмайтын көрінеді.
«Елімізде білім алмаған, оқуын
бітірмей, тұрмысқа шығып кеткен
әйелдер бар. Кейбір жағдайда
тұрмысқа шыққаннан кейін отбасы
мүшелері кедергі жасап, оқуын
жалғастыра алмай қалғандары да
жетерлік. Көбінің құқықтық
сауаттылығы төмен деп айтар едім.
Міне, сондай әйелдер өздерінің
құқығын қорғай алмайды. Тіпті,
оқыған, көзі ашық, жоғары білімді
болса да, құқықтық тұрғыдан өз
талаптарын сауатты жеткізе алмайды.
Сондықтан әйел адамдардың
құқықтық сауаттылығын көтеру

керек»,-дейді ол. Оның сөзінше,
әйелдердің құқықтық сауатын
арттыру мектептен бастау алуы керек.
Сондай-ақ ол қыздардың міндетті
түрде білім алуы керегін, белгілі бір
кәсіп меңгеру қажеттігін де тілге тиек
етті. « Заң бойынша, әйел мен ер - тең.
Сондықтан қыздар мен қыз баламын
демей, оқып, білім алуға ұмтылуы
керек. Кейбір жастар оқуын аяқтамай,
отбасын құрып алады. Кейін
ажырасатын кезде не отбасы жоқ, не
білімі жоқ, не жұмысы жоқтығынан
қиындыққа ұшырайды. Отбасын
құрар алдында білім алуды мақсат
етуі керек»,-дейді сарапшымыз.
Заңгердің тағы бір көтеріп отырған
мәселесі мынау - 9 сыныптан бастап
құқықтық сауатпен қоса, қыздарды
белгілі бір кәсіпке баулыған жөн.
«Мысалы, мектеп қабырғасында шаш
қию, тігінші секілді мамандықтарды
қоса оқыту керек. Толықтай болмаса
да, базалық білім алып шықса да
жетіп жатыр. Кейін оқу орындарына
түсе алмай қалса, тіпті тұрмысқа
шығып кетсе де, осындай кәсіппен
айналысуына мүмкіндігі болады. Міне,
сондықтан 9 сыныптан бастап бір
кәсіпке деген бағыт пән ретінде
қосылып отыруы керек»,-деп атап өтті
заңгер А. Омарова. Әйелдерге қарсы
тұрмыстық зорлық-зомбылық
Елімізде әйелдерге қатысты
тұрмыстық зорлық-зомбылық
мәселесі – күн тәртібінде тұрған
проблеманың бірі. Әсіресе пандемия
тұсында оның әбден өршігенін көз
көріп, құлақ естіді. Осы тұста заңгер
еліміздегі әйелдерге қатысты тұрмыс
зорлық-зомбылық туралы заң
жобасын реформалау керек екенін
айтады. «Бұл жердегі үлкен мәселе -
зорлық-зомбылықтың құрбаны тек
әйелдер ғана емес, оның ішінде
балалар да бар. Көпбалалы
аналардың да құқығын қорғайтын
заңға өзгерістер керек. Көп жағдайда
олар баламен отырып, оқымай
қалады немесе оқуға қаржылай
мүмкіндігі бола бермейді. Әйелдердің
құқығы тапталатыны рас, бірақ көбіне
олардың өздері құқығын білмейді.
Әсіресе зорлық-зомбылыққа
ұшыраған әйелдер күйеуінен қорқады,
күйеуінің таныстары барын айтады,
қайда барып шағым жазарынан да
бейхабар. Кейде ажырасамын деп,
бірақ күйеуім баламды бермей қояды
деп, шыдап отыра беретіндері де бар.
Заңгерге барып, ақыл-кеңес алуға
болатыны секілді қарапайым
дүниелерді біле бермейді»,-дейді
білікті құқық қорғаушы. Ашық
дереккөздердегі статистикалық
мәліметке сүйенсек, соңғы жылдары
әйелдерге қатысты тіркелген
тұрмыстық зорлық-зомбылық
оқиғаларының саны азайған. Соңғы 10
жыл көлемінде, дәлірек айтсақ, 2013
жылы басқа жылдармен салыс-
тырғанда зорлық-зомбылыққа
қатысты оқиғалар саны көбірек
тіркелген. Ал 2019 бен 2020 жылдар-
ды салыстырсақ, 96 мыңнан 63 мыңға
дейін азайғаны мәлім болып отыр.
Бұдан бөлек Айман Омарова
әйелдердің құқықтарын заңнамалық
деңгейде қорғау тұрғысынан алғанда
Еуропа елдері, АҚШ секілді дамыған
мемлекеттер алда келетінін атап өтті.
Дегенмен бұл ол жақта «мәселе жоқ
дегенді білдірмейді» дейді. «Мәселен,

Германияда болған кезде сондағы
құрбымның танысы қоластында
жұмыс істейтін қызметкерінің ылғи
үйінде зорлық - зомбылыққа
ұшырайтынын айтып, кеңес сұрады.
Біз полицияға бару керегін айттық.
Алайда ол құқық қорғау органдарына
барғысы келмейтінін айтты. Сол
сияқты АҚШ-тың шығысында
орналасқан Солтүстік Каролина
штатында әйелдерді қорғау
ұйымдарын әдейі араладым. Оларда
да тұрмыстық зорлық-зомбылық
мәселесі бар екенін көрдім. Онда
тұратын әйелдердің ұлты да, нәсілі де
әртүрлі. Олар көбіне заңнан гөрі, салт-
дәстүрді сақтауға тырысады. Сол
себепті де үйінде зорлық зомбылық
көргенімен, заңға жүгінбейді»,-деп
сөзін толықтырды заңгер.
Жоғарыдағы диаграммада көрсет-
ілген статистикаға назар аударсақ,
бізде де әйелдердің полицияға
жүгінбеуі мүмкін екенін ескерген жөн.
Қазақстандағы еңбекақы төлеудегі
гендерлік алшақтық мәселесі Енді
гендерлік теңдік тақырыбының тағы
да бір қырына терең үңілсек, еңбек
күшіне қатысты мәселенің қылаң
беретінін байқаймыз. Оған қоса жыл
сайын Қазақстанның еңбек
нарығында әйелдердің үлес салмағы
артып келеді. Мәселен, қазірдің өзінде
экономикалық белсенді халықтың
48,5% - әйелдер. Сондай-ақ әйелдер
елдегі барлық жұмыспен
қамтылғандардың 48,1%-ын және
барлық жалдамалы қызметкердің
48,9%-ын құрап отыр. Еңбек
нарығында әйелдер үлесі (ІV тоқсан,
2021 ж.) Барлығы Әйелдердің үлесі
Экономикалық белсенді халық 4,49
млн 48,5% Жұмыспен қамтылғандар
саны 4,24 млн 48,1% Жалдамалы
жұмыспен қамтылғандар саны 3,29
млн 48,9% Алайда еңбекақы төлеудегі
гендерлік алшақтық әлем елдерінің
басым бөлігінде сақталған. Мәселен,
Ұлыбританияда, Германияда және
АҚШ-та бұл көрсеткіш шамамен 17-
18%-ды, Францияда, Аустралияда
және Нидерландта шамамен 15-17%-
ды, Балтық елдерінде – 20%-ды,
Жапонияда – 25%-ды және Кореяда-
35%-ды, Қытайдың ауылды
жерлерінде және Сауд Арабиясында
ол 50%-ды құрайды. Ал жалақыдағы
ең аз гендерлік алшақтық
Люксембургте тіркелген, онда бұл
көрсеткіш шамамен 1%. М.Нәрікбаев
атындағы KAZGUU Халықаралық
экономика мектебінің деканы Сәуле
Кемелбаеваның айтуынша,
Қазақстанда да еңбекақы төлеуде
алшақтық бар. «Біздің соңғы жүргізген
зерттеуіміздің нәтижесі бойынша,
Қазақстанда әйелдердің орташа
есеппен 25-27%-ға аз табыс табатыны
анықталды. Және бұл өте тұрақты
үрдіс болып отыр. Тарихи деректер
жоқ, бірақ кеңестік экономикада
гендерлік теңдікке, әйелдердің
салыстырмалы тең жағдайына
қатысты марксистік идеологияның
жетістіктеріне байланысты гендерлік
жалақы айырмашылығы азырақ деп
саналды. Алайда, қолдағы бар
дерекке сүйенсек, 2000 жылдардың
басынан бастап гендерлік алшақтық
25-27% - ға дейін өскен»,-деді ол
университет қолдауымен
Халықаралық әйелдер күніне орай
ұйымдастырылған дөңгелек үстелде.

Қазақстан экономикасына мониторинг
жасайтын Ranking.kz агенттігінің
мәліметінше, 2021 жылы елдегі ер
адамдардың жалақысы әйелдерге
қарағанда 22%-ға жоғары болған.
Сондай-ақ маманның айтуынша,
еңбекақы төлеудегі гендерлік
алшақтық салалық сегрегациямен де
байланысты. Бұл еліміздің ең бай
индустриалды аймақтарында, мұнай
экспорттаушы Батыс және Орталық
Қазақстанда көбірек байқалып отыр.
Оған қоса Сәуле Кемелбаева
Қазақстандағы әйелдердің
салыстырмалы түрде білімдірек
екенін және олардың білім алудағы
артықшылығы гендерлік жалақы
айырмашылығын қысқартатынын
атап өтті. Оның пайымдауынша,
салалық сегрегация болмаса, бұл
көрсеткіш бұдан да аз болуы мүмкін
еді. Сонымен бірге ол елімізде
еңбекақы төлеудегі гендерлік
алшақтық өңірлерге байланысты
ерекшеленетінін де тілге тиек етті.
«Мәселен, елдің оңтүстік бөлігінде
еңбекақы төлеудегі гендерлік
алшақтық көрсеткіші төмен. Бұл көп
адам үшін күтпеген жаңалық болуы
мүмкін, бірақ экономист маман
ретінде мұның ақылға қонымды екенін
жақсы түсініп тұрмын. Осылайша,
саясаткерлер бұл мәселені шешу
барысында, яғни гендерлік жалақы
алшақтығын жою үшін деректерге
негізделген саясатты әзірлеуі керек»,-
дейді Халықаралық экономика
мектебінің деканы. Әйелдердің
экономикалық мүмкіндіктерін арттыру
Қазіргі таңда әйелдердің белсенді
түрде жұмысқа араласып, шешім
қабылдауға қабілетті болуы – бұл
гендерлік теңдік үшін күрес емес,
елдің бәсекеге қабілетін арттырудағы
маңызды мәселенің бірі. 2020 жылы
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің
төртінші отырысында мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
мемлекеттің қатысуымен қызмет етіп
жүрген көпшілік компанияда
әйелдердің үлесі әлі де төмен, яғни
5-7% шамасында екенін атап өтіп, оны
арттыру үшін белгілі бір іс-шаралар
қабылдау керегін баса айтқан еді.
«Осындай жағдай ел тұрғындарының
жартысынан астамын құрап тұрған
әйелдердің әлеуетін толықтай жүзеге
асыруға мүмкіндік бермейді. Кеңес
мүшелері бұл мәселені жан-жақты
қарастырып, мемлекеттің қатысуы
бар компаниялардың басшылық
органдарында әйелдердің үлесін 30%-
ға дейін арттыру туралы міндетті
норманы енгізу қажетт. Аталған
бастаманы кезең-кезеңмен жүзеге
асыру туралы ойластыруымыз керек.
Бұл өз кезегінде бизнес саланы
әйелдер үшін тартымды етіп,
мамандандырылған халықаралық
рейтиңлерде Қазақстанның
позицияларын жоғары көтереді»,-деді
президент өз сөзінде. Осы орайда
«Цифрлық трансформация»
қоғамдық қорының жетекшісі, «Techno
women», «Гендерлік квоталар»
қоғамдастығының жетекшісі Азиза
Шөжеева мемлекет басшысы айтқан
көрсеткіштерге жету үшін қолға алу
керек іс-шаралар жөнінде өз пікірімен
бөлісті. Ол Халықаралық әйелдер күні
қарсаңында М. Нәрікбаев атындағы
KAZGUU-дің қолдауымен өткен іс-
шарада бірқатар мәселеге тоқталды.

Оның айтуынша, әйелдердің
экономикалық мүмкіндіктерін арттыру
мақсатында институтционалды
реформалар жасау, әлеуметтік
саясатты модернизациялау,
қоғамдағы әйелдердің мәртебесін
көтеру, сонымен қатар цифрландыру
саласына әйелдерді көптеп тарту
керегі бүгінгі күннің ең бір өзекті
мәселесі болып отыр. «Біріншіден,
әйелдердің экономикалық мүмкін-
діктерін кеңейтудің ұлттық жоспарын
әзірлеу керек. Сонымен қоса
дискриминацины жою бойынша
заңнамаға талдау жүргізіп, гендерлік
тепе-теңдікті қалыптастыру туралы
заң қабылданып, еңбек кодексіне
және өзге де заңнамалық актілерге
өзгерістер мен толықтырулар енгізілу
керек. Сонымен бірге әйелдерге
арналған ресурстық орталықтар
желісін құрып, дағдарыс
орталықтарын жаңғырту қажет»,-деді
ол. Бұдан бөлек әлеуметтік
кәсіпкерлікті ынталандыратын
әйелдерді жұмыспен қамту
бағдарламасын әзірлеу, әйелдер
кәсіпкерлігін қолдау және қаржылық
ресурстардың қолжетімділігін
арттыру, несие беру жасын ұлғайту
бағдарламаларын іске қосу қажет
екенін тілге тиек етті. Сондай-ақ
әлеуметтік саясатты жаңғырту
асяында ана мен баланы қолдау
жүйесін реформалау, әлеуметтік
қызметкердің мәртебесін көтеру,
балалармен және ерекше қажет-
тіліктері бар адамдармен жұмыс
істейтін мамандарды дайындау үшін
инфрақұрылым құру, кішкентай
балалары бар әйелдерге, жалғыз
басты ата-аналарға қолайлы еңбек
жағдайларын жасау керегін де атап
өтті. «ІТ мамандықтары бойынша
қыздарға арналған гранттар санын
көбейту, бағдарламалау және басқа
да дағдыларды үйрету үшін қыздарға
арналған тегін сабақтарды ашу керек.
Аймақтарда қыздарға арналған
қолжетімді кодтау және цифрлық
дағдыларды оқыту курстарын қолға
алу қажет»,-деді Азиза Шөжеева.
Жалпы бәсекеге қабілетті ел болу
үшін де мемлекеттік және қоғамдық
саясатта гендерлік теңдікті нығайту,
әйелдер мен балалардың құқығын
қорғау, олардың құқықтық
сауаттылығын арттыру, саясатпен
айналысатын әйелдер санын көбейту
керек. Гендерлік саясатты жүзеге
асыру - демократияға жетудің негізгі
факторларының бірі екенін ұмытпаған
жөн. Қазіргі қазақстандық қоғамда
тиімді гендерлік саясатты іске асыру
үшін халыққа гендерлік құқықтар мен
бостандықтар туралы, гендерлік білім
жөнінде белсенді түрде ақпарат беру
қажет. Сонда ғана гендерге
байланысты көзқараста оның
әлеуметтік құрылым екенін
мойындауымызға әрі бір жыныс
басқаға қарағанда құзыретті, сыйлы
деген қасаң қағидаттарды жоюға
мүмкіндігіміз зор. Қысқасы,
гендерлікке қатысты конфликтиология
теоретиктері түсіндіретін сексизм
құбылысының да мәні азайып,
күнделікті өмірде туындайтын
гендерлік теңсіздіктермен күресте
сауатты болуымыз үшін әр адамның
қоғам алдында, адамзат алдында өзін
жауапты сезінгені абзал.

Назерке Сүйіндік

Неден сақтану керек?
Алаяқтар қолданатын әлеуметтік
инженерияның заманауи әдістері тіпті
тәжірибелі және қаржылық сауатты
адамды да шатастыруы мүмкін.
Сондықтан азаматтардың қаражатты
жоғалтуына байланысты көп
жағдайларда зардап шеккендер шотқа
қол жеткізу үшін барлық қажетті
ақпаратты алаяқтарға өздері
хабарлайды.
Сонымен қатар, алаяқтар көбінесе
нақты телефон нөмірін жасыратын
арнайы бағдарламалық жасақтаманы
пайдаланады. Сондықтан, Сіздің
телефоныңызда Банктің таныс нөмірі
болса да, бұл сөзсіз сенімге себеп емес.
Егер күмәніңіз болса, дереу жедел желі
нөмірін немесе Банктің call-орталығын
қолмен теріңіз – оларды әрқашан банк
картасының артқы жағынан немесе
банктің ресми сайтынан табуға болады.
Алаяқтар өздерін қалай жасырады?
Алаяқтар әдетте өздерін қаржы
ұйымының қауіпсіздік немесе
киберқауіпсіздік бөлімінің
қызметкерлері ретінде ұсынады және
«жүйе іске қосылып кетті» деп
хабарлайды. Олардың айтуынша, дәл
осы сәтте «клиенттің картасы немесе
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шоты бойынша күдікті операция
жүргізіледі». Оны тоқтату үшін Сіз дәл
қазір банк ұялы телефонға жіберетін
код сөзін немесе SMS кодын атауыңыз
керек. Сонымен қатар, алаяқтардың
өздері картаның толық мәліметтерін
және тіпті оның иесінің жеке
куәліктерінің деректерін атайды.
Қазіргі кездегі қылмыскерлер
психологиямен жақсы таныс: жылдам
және сенімді түрде сөйлейді, кәсіби
терминдерді пайдаланады, офистің
жұмысына ұқсайтын дыбыстардың
реңін келтіреді. Осының барлығы
олардың сеніміне кіруге көмектеседі
және әңгімелесушінің қырағылығын
төмендетеді. Бұл ретте олар клиентті
асықтырады және қорқытады, оның
сезіміне қысым жасайды және
түзетілмейтін кемшіліктің болғанына
сендіреді. Егер адам қобалжитын болса
немесе ақпаратты ашудан бас тартса,
оны оның картасындағы және
шоттарындағы ақшаны осы қазір
жоғалтады деп қорқытады.
Осындай жағдайда не істеу керек?
Егер банктің қауіпсіздік қызметіненмін
немесе тіпті «жеке менеджеріңмін» деп
қоңырау шалса,  әңгімені бірден үзіп,
тұтқаны қойған дұрыс. Себебі банктің

қызметкері ешқашан  осы деректерді
сұрамайды және бірінші болып қоңырау
шалмайды.
Сонымен қатар, нағыз банк
менеджеріне сіз туралы ақпаратты:
тегіңізді және төлқұжат деректеріңізді,
ресімделген карталарды және олардың
деректемелерін, сондай-ақ ақша
қаражатының қалдығын нақтылау үшін
қоңырау шалудың қажеті жоқ. Банкте
сіздің толық қаржы досьеңіз және
кредит тарихыңыз бар. Сондықтан
банктің қызметкерлері осы мәселе
бойынша ешқашан қоңырау шалмайды.
Бұл ақпараты алаяқтар үшін ғана
маңызды.
Банктің қызметкерлері сізден
операцияларды және ақы төлеуді
жүзеге асыру үшін қажетті банк
картаңыздың деректерін мүлдем
сұрамайды. Тіпті автомат-тандырылған
банк жүйелерінен келетін SMS-те де
«Кодты ешкімге, тіпті банктің
қызметкерлеріне де бермеңіз» деп
көрсетіледі. Картаның қолданылу
мерзімін де,  CVC/CVV-кодтарды
(сыртқы жағында көрсетілген үш мәнді
кодтар), код сөзін және ақша
қаражатының қалдығын айтуға
болмайды.
Егер сіздің картаңыз немесе шотыңыз
бойынша расында да күмәнді
операциялар жүргізілсе, банк оларды
оқшаулайды және картаңызды бұғаттап

тастайды, ол туралы мобильдік
қосымшада немесе SMS арқылы
хабарлайды. Сол кезде сіз өзіңіз не call-
орталық, не бөлімшесіне бару арқылы
банкпен өзара іс-қимыл жасай
бастайсыз. Осылайша, қаржы
ұйымының «қауіпсіздік аясында»
боласыз. Хабарласып тұрған адамның
не айтқанына қарамастан, ешқашан
үрейге берілмеңіз, тұтқаны қойып,
банктің call-орталығына өзіңіз
хабарласыңыз.
Алаяқтық қаржылық алаяқтық қана
болмайды!
Соңғы екі жылда алаяқтық қылмыстың
ең кең тараған түрлерінің бірі болып
табылады. Қылмыстың жалпы
құрылымында алаяқтықтың үлесі 10%-
дан 13,3%-ға дейін өсіп, ұрлықтан кейін
екінші орында тұр.
Телефонмен жасалатын алаяқтық
түрлерінің ішінде құқық қорғау
органдардан хабарласып тұрмыз-
дейтін алаяқтықты атап өтуге болады.
Ол қаржылық алаяқтыққа тікелей
жатпаса да Fingramota.kz олар жайында
да ескертеді.
Біріншіден, алаяқтар құжаттар мен түрлі
хабарламаларды қолдан жасау үшін
бағдарламалық қамтылымды
пайдалануы мүмкін. Егер сіздің
ақпаратыңыз қандай да бір жолмен
алаяқтардың қолына түссе, олар,
мәселен, салық органынан және

прокуратурадан жалған хат жазып, оны
сіздің электрондық поштаңызға немесе
мессенджерлер арқылы жіберуі мүмкін,
содан кейін алаяқ өзі жеке хабарласып,
қорқытып, бопсалап, «жақсылықпен
келісуді», мысалы, сіз электрондық
әмиянға белгілі бір соманы жіберсеңіз,
іс одан әрі насырға шаппайды деуі
мүмкін.
Пара беру қылмыс екенін атап өтеміз.
Сондықтан да мәселені ешқашан пара
беріп шешуге болмайды. Сонымен бірге
егер расында айыппұлыңыз болса,
алаяқтарға жіберген аударым сізді одан
босата алмайды. Кейде алаяқ сіздің
берешегіңіз туралы біліп алып, сізден
ақша сұрайды, одан соң ізін суытады.
Айыппұлыңыз бен берешегіңіз одан
ешқайда кетпейді.
Алаяқтардың түрлері мен әдістері көп!
Сонымен, алаяқтықтың өте күрделі
тәсілі ішкі органдардың атын жамылып,
солардың атынан қоңырау шалу болып
табылады. Алаяқтар сіздің
танысыңыздың, досыңыздың немесе
туысыңыздың ісімен айналысатын заң
қызметкері ретінде өздерін
таныстырады. Олар үлкен
проблемаларға тап болды, ауыр
қылмыс жасады дегендей. Мысалы, ол
адамды қағып кетті, немесе біреуді
ұрды, немесе террористік ұйымда бой
көрсетті немесе ауыр есірткі түрін
таратты дегендей. Қалай болғанда да,

жасалған қылмыс өте ауыр, ал оның
салдары тіпті қорқынышты болатындай
етіп көрсетіледі. Сосын мәселені белгілі
бір ақша мөлшерімен шешуге
болатынын айтады. Бір жағынан, бұл
адамға әсер ету үшін жеткілікті, екінші
жағынан, ақша соншалықты төлей
алмайтындай көп емес.
Негізінен, мұндай алдаудың құрбаны
қарттар болып келеді, олар жақын
адамдарына көмектесу үшін соңғы
ақшаларын беруге дайын. Әдетте
абоненттің қоңырауларға қол жеткізе
алмауы қосымша стресс фактор болып
табылады - алаяқтар мұны да біліп
алуға тырысады. Сұрақтарды осы
сәттен бастаған дұрыс. Әлеуетті күдікті
қай полиция бөлімшесінде? Оған
қандай бап тағылып отыр? Қылмыстық
әрекет қашан жасалды? Адвокаттың
көмегі көрсетілді ме және бұл
адвокаттың аты кім? Бұдан басқа, ҚР
ІІМ жедел желі  телефонына және
өзіңіздің аудандық полиция
бөлімшесіне қоңырау шалуыңыз керек.
Қандай жағдайда болмаса да
абыржымаңыз. Ақшаны бейтаныс
адамдарға бермеңіз және олардың
шотына аудармаңыз.

Абай болыңыз, телефон
алаяқтарының араңдатушы-

лықтарына бой алдырмаңыз және
Fingramota.kz–тен пайдалы

ақпаратпен танысып отырыңыз!

Чего следует опасаться?
Современные методы социальной

инженерии, используемые
мошенниками, могут поставить в тупик
даже опытного и финансово грамотного
человека.Поэтому в большинстве
случаев, связанных с потерей
гражданами средств, пострадавшие
сами сообщают мошенникам всю
необходимую для доступа к счетам
информацию.
Кроме того, мошенники зачастую

используют специальное программное
обеспечение, маскирующее их
реальный номер телефона. Поэтому
даже если у вас на телефоне
высветился знакомый номер банка, это
еще не повод для безусловного
доверия. Если есть сомнения, сразу
наберите номер горячей линии или call-
центра банка вручную – их всегда
можно найти на обратной стороне
банковской карты или на официальном
сайте банка.
Как маскируются мошенники?
Мошенники обычно представляются

сотрудниками отдела безопасности или
кибербезопасностифинансовой
организации и сообщают о том, что
«сработала система».По их словам,
именно в этот момент «по карте или
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счету клиента проводится
подозрительная операция». Чтобы
ее остановить, нужно назвать кодовое
слово или SMS-код, который прямо
сейчас будет направлен банком на
мобильный телефон. При этом
мошенники сами называют полные
реквизиты карты и даже данные
удостоверяющих документов
ее владельца.
Современные преступники хорошо

знакомы с психологией: говорят быстро
и уверенно, используют
профессиональные термины, нередко
фоном включают звуки, имитирующие
работу оживленного офиса. Все это
помогает им втереться в доверие и
снизить бдительность собеседника.При
этом они торопят и запугивают клиента,
давят на его эмоции и уверяют, что
случится что-то непоправимое. Если
человек колеблется или отказывается
раскрывать информацию, ему
угрожают, что деньги с его карт и счетов
будут потеряны прямо сейчас.
Что нужно делать в таких ситуациях?
В случае, если вам поступает звонок

якобы от службы безопасности или
даже «личного менеджера» банка,
лучше сразу прервать разговор и
положить трубку. Ведь сотрудник банка

никогда не запросит эти данные и
первым не позвонит.
Кроме того, помните, что настоящему

банковскому менеджеру нет нужды
звонить, чтобы уточнить информацию
о вас: фамилию и паспортные данные,
оформленные карты и их реквизиты,а
также остатки денежных средств. В
банке имеется ваше полное
финансовое досье и кредитная
история. Поэтому с этими вопросами
сотрудники банка по телефону никогда
не обратятся. Эта информация
представляет ценность только
мошенникам.
И уж тем более сотрудники банка не

будут запрашивать у вас те данные
ваших банковских карт, которые
необходимы для осуществления
операций и оплаты. Даже в SMS,
приходящих от автоматизированных
банковских систем, указано: «Не
передавайте коды никому, даже
сотрудникам банка». Нельзя
передавать также срок действия карты,
 CVC/CVV-коды (трехзначные коды,
указанные на оборотной стороне),
кодовое слово и остаток денежных
средств.
В случае если по вашей карте или

счету действительно происходили
подозрительные операции, банк
заблокирует их и, скорее всего,
заблокирует вашу карту, о чем
уведомит вас в мобильном приложении
или посредством SMS. И тогда вы сами

инициируете процесс взаимодействия
с банком либо через call-центр, либо в
отделении и будете таким образом
находиться в «периметре
безопасности» финансовой
организации. Что бы ни говорил вам
звонящий, ни в коем случае не
поддавайтесь панике, кладите трубку и
самостоятельно перезванивайте в call-
центр своего банка.
Мошенничество бывает не только

финансовым!
За последние два года

мошенничество стало одним из самых
распространенных видов
преступлений. Доля мошенничеств в
общей структуре преступности выросла
с 10% до 13,3% и занимает второе
место после краж.
Среди различных видов телефонного

мошенничества также можно выделить
звонки якобы от официальных органов.
Хотя к финансовому мошенничеству
напрямую это не относится,
Fingramota.kz предупреждает вас и о
них.
Во-первых, мошенники могут

использовать программное
обеспечение для подделки документов
и различных уведомлений. Если ваша
информация, каким-либо образом
попала в руки злоумышленников, они
могут сделать фейковое письмо,
например, от налоговой и прокуратуры,
выслать вам его по электронной почте
или через мессенджеры, после чего

мошенник будет уже лично звонить,
угрожать, шантажировать и предлагать
«договориться по хорошему».
Например, вам необходимо будет
перечислить определенную сумму на
электронный кошелек, после чего ход
делу якобы не будет дан.
Отметим, что взятка является

уголовным преступлением. Поэтому
решать проблемы с ее помощью ни в
коем случае нельзя. Кроме того, скорее
всего, перевод мошенникам, не
поможет вам избавиться от реального
штрафа, если таковой существует.
Иногда мошенник просто узнает о
вашей задолженности, выманивает у
вас деньги, а потом пропадает. Штраф
или задолженность при этом никуда не
деваются.
У мошенников множество лиц и

методов!
Ну и совсем уж изощренный способ

мошенничества – звонки якобы от
правоохранительных органов.
М о ш е н н и к и п р е д с т а в л я ю т с я
служителями закона, которые сейчас
занимаются делом вашего знакомого,
друга или родственника. У него якобы
большие проблемы: он совершил
ужасное преступление. Например, сбил
человека, или нанес кому-нибудь
побои, или был замечен в
террористической организации, или
распространял тяжелые наркотики.
Преступление в любом случае должно
выглядеть страшным, а последствия

необратимыми. Решить вопрос может
некоторая сумма. С одной стороны,
достаточно внушительная, чтобы
произвести впечатление, с другой — не
такая уж неподъемная, чтобы ее нельзя
было бы быстро заплатить.
В основном жертвами такого рода

обмана становятся пожилые люди,
готовые отдать свои последние деньги,
только бы выручить любимого
человека. Дополнительным
стрессовым фактором обычно является
недоступность абонента для звонков –
мошенники умудряются узнать и это.
Лучше всего в этот момент начинать
задавать вопросы. В каком именно
отделении полиции находится
потенциальный подозреваемый? Какую
статью ему вменяют? Когда было
совершено деяние? Предоставлена ли
помощь адвоката и как этого адвоката
зовут? Кроме того, следует сделать
звонок на горячую линию МВД РК и в
ваше районное отделение полиции. И
ни в коем случае не паниковать. И тем
более не передавать и не переводить
деньги на счета незнакомцев.

Будьте бдительны, не
поддавайтесь на провокации
телефонных мошенников и
узнавайте больше полезной

информации на www.fingramota.kz!

Қазіргі қазақстандық қоғамда
гендерлік саясатты іске асыру
мемлекеттік саясаттың маңызды
бағытына айналып отыр. Оны жүзеге
асыру демократияға қол жеткізудің,
қазақстандық мемлекеттілікті
нығайтып, қоғамды жаңғыртудың
негізгі факторларының бірі деуге
болады. 2021 жылғы деректерге
сәйкес, Қазақстан гендерлік теңдік
рейтингінде 80-орында. 2006 жылы
32-орында тұрғанымызды ескерсек,
соңғы 10 жылдықта гендерлік теңдік
өзекті мәселеге айналғанын байқауға
болады. Осыған байланысты
Халықаралық әйелдер күні
қарсаңында еліміздегі гендерлік
теңдік саясатын жүзеге асыру,
әйелдер құқығы, олардың саясаттағы
рөлі, тұрмыстық зорлық-зомбылық,
әйелдердің құқықтық сауатын
арттыру, еңбекақы төлеудегі
гендерлік алшақтық мәселелері,
сонымен қоса әйелдердің эконом-
икалық мүмкіндіктерін арттыру
бағытында қолға алынуы керек
шаралар жөнінде материал
дайындауды жөн көрдік.
Биылғы қаңтар айындағы мәлімет

бойынша, елімізде 9,84 миллион әйел
бар екені анықталған. Бұл көрсеткіш
бір жыл бұрынғы көрсеткішпен
салыстырғанда 1,2%-ға көп. Яғни
елдегі әйелдер саны республикадағы
жалпы халық санының 51,4 пайызын
құрап отыр. Сондықтан гендер,
гендерлік теңдікке қатысты көптеген
мәселенің белең алуы – бесенеден
белгі жайт. Себебі қоғам үздіксіз даму
процесіне түскелі бері ерлер мен
әйелдер үшін норма саналатын
құқықтар һәм міндеттер, дәлірек
айтсақ, гендерлік рөлдер біраз
түрленіп, өзгеше бағыт ала бастады.
Қазақстандағы гендерлік теңдік Осы
тұрғыдан әлеуметтік зерттеулердің
көбірек жүргізілуі, әйелдердің талап-
тілегі мен құқығы тапталмас үшін
сауатты, теңдікті, әділдікті қызғыштай
қорғай алатын қоғам құра білгеніміз
жөн. Сонымен статистикалық
деректер не дейді? Егер кезінде
жүргізілген статистикалық деректерге
сенсек, 2006 жылы Қазақстан
гендерлік теңдік рейтингінде 32-
орынды иеленіп, дамыған 30 елдің
қатарына жақындаған. Ал содан бері
14-15 жылдың бедері өткелі 2020
жылы кестеден аталмыш рейтингте
Қазақстанның 80-орынға дейін
түскенін көріп отырмыз. 2021 жылы да
сол 80-орынды сақтап, тоқтап тұрмыз.
Қазақстанның соңғы 15 жылдағы
Бүкіләлемдік экономикалық форум-
дағы көрсеткішіне талдау жасасақ,
осы жылдары 48 позицияны
жоғалтқанымызды көруге болады. Бұл
бізге нені көрсетіп отыр? Гендерлік
теңдік динамикасы Гендерлік теңдік:
Әйелдердің саясаттағы рөлі Еліміздің
саяси өміріне барлық азаматтың тең
дәрежеде қатысуын қамтамасыз ету
мемлекетте демократия мен
еркіндіктің, азаматтық қоғамның
қалыптасуына ықпал етеді. Бүгінде
қазақстан үкіметі әйелдердің саясатқа
араласуына, олардың жай ғана
саясатпен айналысып қана қоймай,
шешім қабылдау деңгейінде
араласқанына мүдделі болып отыр.
Өйткені бұл – уақыт талабы. Осыған
орай мемлекет басшысы 2020 жылы
саяси партиялар туралы заңға
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2016 жылдың 21 қаңтарында
тіркеліп,

№15790-Г куәлігі берілген.

Меншік иесі: «Ойыл газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директоры-Редактор Серікбай Қойбағаров

Мекен-жайы: 030900, Ойыл селосы, Көкжар көшесі, №69, 3 қабат
Байланыс телефоны: 8 (71332) 2-11-07.

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1645 дана. Тапсырыс №482
Көлемі 1 баспа табақ, индексі 65525

«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.

Ойыл аудандық  аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Ойыл аудандық
ауруханасының учаскелік мейірбикесі Төлеубаева Гүлсезімге інісі

Нұрматтың
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.
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1. Зейнетақы жинақтарының жеткіліктілік шегінен асқан қаражатты қанша

рет ала аламын?
ҚР «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы»

Заңында біржолғы зейнетақы төлемі – салымшының (алушының) заңда
белгіленген тәртіппен тұрғын үй жағдайын жақсарту және (немесе) емделуге
ақы төлеу мақсатында БЖЗҚ-дан алатын МЗЖ және МКЗЖ есебінен
қалыптастырылған зейнетақы жинақтарының сомасы деп көзделген.
Сондай-ақ, заңда зейнетақы жинақтары – салымшының (зейнетақы

төлемдерін алушының) жеке зейнетақы шотында ескерілетін, МЗЖ және МКЗЖ
және ерікті зейнетақы жарналары, инвестициялық табыс, өсімпұл және
шарттарға, осы Заңға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге
де түсімдер қамтылатын ақшасы деп белгіленген.
Егер ең төменгі жеткіліктілік шегі сіздің зейнетақы жинақтарыңызды

пайдалануға мүмкіндік берсе, жеткіліктілік шегінен асатын біржолғы зейнетақы
төлеміналу туралы өтінішті шектеусіз рет бере аласыз.

2.  Мен Қазақстанда уақытша жұмыс істейтін Ресей азаматымын, ерікті
зейнетақы жарналарын аудара аламын ба және оны қалай жүзеге асыруға
болады?
Иә, әрине. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің

еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы 20.12.2019 жылғы
Келісімнің 3-бабына сәйкес, ЕАЭО елдеріазаматтарының зейнетақы
құқықтарызейнетақы жарналары есебінен сол өзіңіз жұмыс істейтін елдің
азаматтарына тиесілі шарт пен тәртіпте қалыптастырылады.
Осы Келісімнің 1-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасында зейнетақы

жарналарына БЖЗҚ-дағы ерікті зейнетақы жарналары (бұдан әрі – ЕЗЖ) да
жатады.
Естеріңізге сала кетейік, 2021 жылдың 1 мамырынан бастап БЖЗҚ-ға келіп

түскен алғашқы ЕЗЖ – ЕЗЖ есепке алу үшін жеке зейнетақы шотын ашуға
негіз болып табылады. ЕЗЖ мөлшері мен мерзімділігін салымшы өз ырқымен
белгілейді.
Бұл ретте ЕЗЖ пайдасына жасалатын жеке тұлғаны сәйкестендіру ЕЗЖ

аудару кезінде төлем тапсырмасының электрондық форматында көрсетілген
дербес деректер (Аты-жөні, ЖСН, туған күні) бойынша жүзеге асырылады, ал
барлық қажетті мәліметтер: жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын
қолданыстағы құжаттың деректемелері, тұрақты тұратын жері, БЖЗҚ-ның өзге
де мәліметтері мемлекеттік органдардың тиісті ақпараттық жүйелерінен
алынды.
БЖЗҚ-ға ЕЗЖ төлеуді екінші деңгейдегі банктер (бұдан әрі-ЕДБ) немесе

«Қазпошта» АҚ  арқылы жүзеге асыруға болады. Кейбір ЕДБ жарналарды
онлайн (мобильді қосымша немесе өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдары
арқылы) аудару мүмкіндігін ұсынады.
БЖЗҚ сайтында егжей-тегжейлі ақпаратпен танысуға болатынын

хабарлаймыз. https://www.enpf.kz/ru/services/depositors/ipa/vpc.php) .
3. Мен телефон нөмірімді өзгерттім. Енді телефонымдағы БЖЗҚ

қосымшасына кіргім келеді. Құпиясөзді сұрап, оны маған SMS хабарлама
арқылы  ескі нөміріме жібергендіктен бұл SMS  келмейді. Сондықтан БЖЗҚ
деректеріндегі телефон нөмірімді қалай ауыстыруға болады?
БЖЗҚ қосымшасына, enpf.kz сайтындағы «Жеке кабинетке»кірген кезде сіздің

жеке ақпаратыңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында,ҚР «Қазақстан
Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңының 57-бабына
сәйкес, Қордың базасында тіркелген нөмірге ғана SMS-код жібереміз.
Жеке деректерді жаңартудың екі әдісі бар:
- enpf.kz сайтында «Электрондық қызметтер» бөлімінде «Деректемелерге

өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу» бөлімшесін таңдап,
электрондық-цифрлық қолтаңбаның (ЭЦҚ)көмегімен парақшаға кіріңіз;

- БЖЗҚ-ның кез келген бөлімшесі арқылы.
4. Өзімнің зейнетақы жинақтарымның жеткіліктілік шегінен асатын

бөлігін алмаймын деп шештім, ендеше  қандай тәуекел және мүмкіндіктер
бар?
Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйесі түрлі тәуекелден барынша

қорғалатындай етіп құрылған. 23 жыл ішінде әлемдік экономикадағы бірқатар
қаржылық дағдарыстарға қарамастан, ол тұрақтылықты сақтап қалды. Қазіргі
уақытта  Қазақстан – азаматтардың зейнетақы жинақтарының инфляциядан
қорғалуына мемлекеттік кепілдік беретін әлемдегі жалғыз ел. ҚР «Қазақстан
Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңы алушыларға
зейнетақы төлемдері құқығын иеленген сәттегі инфляция деңгейін ескеріп,
БЖЗҚ-дағы міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсіптік зейнетақы
жарналарының нақты енгізілген жарналар мөлшерінде зейнетақы төлемдерін
алу құқығы туындаған сәттегі инфлиция деңгейін ескере отырып, сақталуына
кепілдік береді. Егер зейнетке шығар алдында жинақтар инфляциядан төмен
болса, онда бұл айырма БЖЗҚ-дан алғашқы зейнетақы төлемін алған кезде
республикалық бюджет есебінен алушының пайдасына есептеледі.
Егер сіз зейнетақы жинақтарын пайдаланбас бұрын ескерілетін тәуекелдерді

айтып тұрсаңыз, зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алу, ең алдымен,
салымшының жеке зейнетақы шотының жай-күйіне, одан әрі оның болашақ
зейнетақы төлемдеріне әсер ететінін атап өткіміз келеді. Азаматтардың
зейнетақы жинақтарын есепке алу жеке жүргізіледі, және жинақтар дербес
зейнетақы жарналарынан, инвестициялық кірістен және бар болған жағдайда
оның дербес алымдарынан (немесе зейнетақы төлемдерінен)
қалыптастырылады.
Қаперге ұстайтын жәйт, ЖЗШ-да жеткіліктілік шегі аясында қалатын қаражат

салымшыны ең төменгі зейнетақыдан кем емес мөлшерде зейнетақы
төлемдерімен қамтамасыз етеді. Бұл азғантай сома БЖЗҚ-дан төленетін
төлемдер мен ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54% болатын ең төменгі базалық
зейнетақыдан құралады. Жеке зейнетақы шотында зейнет жасына жеткенде
алушыны ең аз төлеммен қамтамасыз ету үшін жеткілікті соманы сақтау
мақсатында зейнетақы жинақтарының жеткіліктілік шегі жыл сайын қайта
есептеледі. Сонымен қатар, лайықты зейнетақымен қамсыздандыру үшін
тұрақты, уақытылы жарналардан, алынған кірістерден толық көлемде
қалыптасатын жинақ болуы қажет.
Айтпақшы, Сіздің жағдайыңызда зейнетақы жинақтарыңыздың жеткіліктілік

шегінен асатын бөлігін инвестициялық портфельді басқаратын компанияларға
(ИПБ) аударуға болады. Яғни, тәуекелге бел буып, инвестор болуға, әрі көбірек
табыс алуға  мүмкіндігіңіз бар. Әрі бұл ақша келешектезейнетақы шотыңызға
қайта құйылатындықтан оны жұмсалған  емес,  болашақта зейнетақы
төлемдеріңізді алатын еселенген қаражат деп қарастырғаныңыз абзал.
Ол үшін басқарушының инвестициялық декларациясымен танысып,

қаражатыңыздың қалай және қандай құралдарға инвестицияланатынын түсіну
қажет. Қазір нарықта төрт ИПБ жұмыс істейді, олар туралы толық ақпаратты
enpf.kz сайтынан таба аласыз.

5. Қазір аннуитетті пайдаланудың мәні бар ма, болған жағдайда ол үшін
қандай мүмкіндіктер бар?
Зейнетақы аннуитеті – бұл сақтандыру ұйымымен жасалған шарт, оған сәйкес

зейнетақыны белгіленген мерзімнен ерте алуға болады.
Шарт жасасу үшін БЖЗҚ-да ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70 пайызынан кем

түспейтін төлемді қамтамасыз ететін зейнетақы жинақтарының жеткілікті
сомасы болуы қажет. Дәл есептеу сақтандыру ұйымында жүргізіледі.
БЖЗҚ-да жеткілікті мөлшерде зейнетақы жинақтары бар келесі санаттағы

азаматтар ақшаны сақтандыру ұйымына аудара алады:
* зейнет жасына жеткен;
* 45 жасқа толған (кейінге қалдырылған аннуитет кезінде);
* мерзімсіз белгіленген 1 немесе 2 топтағы мүгедектігі бар адамдар;
* міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын (МКЗЖ) жиынтығында кемінде

күнтізбелік 60 ай төлеген 40 жасқа толған азаматтар.
Бұл жерде түсіндіріп өтетін мәселе, кейінге қалдырылған зейнетақы аннуитеті

дегеніміз – зейнетақы жинақтарын өмірді сақтандыру компаниясына 45 жастан
бастап аударуға және олардан ресми түрде зейнетке шыққанға дейін (ерлер
55 жасқа толғанда, әйелдер 52,5 жасқа толғанда, 2022 жылғы 1 қаңтардан
бастап әйелдердің зейнетақы жасы жыл сайын жарты жылға ұлғайып, 2027
жылы 55 жасқа толғанға дейін) төлемдер ала бастауға мүмкіндік беретін өнім.
Бұдан әрі МЗЖ және/немесе МКЗЖ есебінен қалыптасқан зейнетақы

жинақтары жеткіліксіз болған жағдайда зейнетақы аннуитеті шартын жасасу
үшін ЕЗЖ есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтары пайдаланылуы
мүмкін.
Егер ЖЗШ-дағы зейнетақы жинақтарының сомасы зейнетақы аннуитеті

шартының сомасынан асатын болса, бұл айырма салымшыға (алушыға)
зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңда белгіленген тәртіппен БЖЗҚ-дан
ай сайынғы зейнетақы төлемдері түрінде төленеді. Немесе салымшы (алушы)
қолданыстағы зейнетақы аннуитеті шартына сақтандыру төлемдерінің және
зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру сыйақысының мөлшерін
ұлғайтуға қатысты өзгерістер енгізу үшін, не сақтандыру ұйымымен басқа
зейнетақы аннуитеті шартын жасасу үшін пайдаланады.

САЙЛАУ ЖҮЙЕСІНЕ ҚАНДАЙ
ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛЕДІ?

Саяси жаңғырудың басты мақсаты
– азаматтардың мемлекетті басқару
ісіне қатысуын арттыру болса, бұл
сайлау үдерісі арқылы жүзеге асады.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев «Жаңа Қазақстан: жаңару
мен жаңғыру жолы» Жолдауында
еліміздің сайлау жүйесін жаңа
өзгерістер күтіп тұрғанын айтқан еді.
Онда пропорционалды және
мажоритарлық сайлау жүйесін қатар
қолдану ұсынылды.
Аралас сайлау жүйесінің

мүмкіндіктері
Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев Жолдауында саяси
жаңғырудың басты мақсаты –
азаматтардың мемлекетті басқару
ісіндегі рөлін арттыру екенін атап өтті.
Осыдан тура 15 жыл бұрын
конституциялық реформа аясында
Мәжіліс депутаттары
пропорционалды жүйемен сайланса,
2018 жылдан бастап мәслихат
депутаттары да осы үлгімен сайлана
бастады. Ел Президенті бұл
қадамдар еліміздегі партиялық
жүйені дамытуға тың серпін
бергенімен, кері тұстары да
байқалғанын жеткізді. Осы орайда,
ол аралас сайлау жүйесін енгізуді
ұсынды. Яғни, бұдан былай
Мәжілістің депутаттық корпусының
70%-ы - пропорционалдық, 30%-ы -
мажоритарлық тәсілмен
жасақталатын болады. Мемлекет
басшысының айтуынша, бұл
жергілікті жерде бәсекелі саяси орта
қалыптастырып, елдің алдында
беделді, жаңа тұлғалардың саясатқа
келуіне жол ашпақ.
Ол өз сөзінде: «Партияда жоқ

азаматтар Мәжіліске ғана емес,
жергілікті өкілді органдарға да
сайлана алмайтын болды. Соның
салдарынан халықтың сайлау
науқанына қызығушылығы күрт
төмендеді. Сайлауды керек
қылмайтын адамдардың қатары
көбейді. Олар өздерінің дауысы
маңызды екеніне, ел өмірін
жақсартуға ықпал ете алатынына
сенбейтін болды. Ашығын айтсақ,
қазір жұрт депутаттарды аса тани
бермейді. Осындай жағымсыз
жайттарды ескере отырып, мен
аралас сайлау жүйесіне көшуді
ұсынамын. Сол кезде барлық
азаматтардың құқығы толық
ескеріледі», - деген еді.
Осы тұста қазіргі қолданыстағы

сайлау жүйесі, сондай-ақ аралас
сайлау жүйесінің мүмкіндіктері
жөнінде біз пікірін білген сарапшының
бірі - Қазақстандық қоғамдық даму
институтының сарапшысы Динара
Қамзанова. Оның сөзінше, аралас
сайлау жүйесіне көшу - уақыт талабы.
Бұл қадам мемлекеттің
институционалдық тұрақтылығын
жаңғыртуға септігін тигізеді.

«Мажоритарлық тәсілде ешқандай
партияға кірмейтін, бірақ сайлауға
қатысып, көп дауыс жинаған
кандидат жеңеді. Осылайша,
Парламенттің төменгі палатасына
жаңаша көзқарастағы, жергілікті
тұрғындар таңдаған және аймақтың
барлық проблемаларына қанық
депутат сайланады. Жалпы аралас
сайлау үлгісі азаматтардың саяси
белсенділігін арттырып, еліміздің
жаңғыру үдерісін ілгерілетеді деп
сенемін», - деді Динара Қамзанова.
Әлеуметтану ғылымдарының

кандидаты, ЕҰУ доценті Рамазан
Саттарұлының пайымынша,
мажоритарлық және
пропорционалды жүйенің қатар
болуы партия тізімі бойынша
сайлағаннан едәуір дұрыс. Десе де
ол депутаттық корпустың тең болуы
керегін алға тартады.

«Аралас сайлау жүйесінің
нәтижесінде алғашқы кезекте
паритет сақталады. Қазіргі кезде
партиялық тізіммен кімді
сайлағанымызды білмей жатамыз.
Мәжілістің депутаттық корпусының
пропорционалдық және
мажоритарлық тәсілмен жасақталуы
50 пайыздан екеуі тең болуы
керек.Жалпы менің ұсынысым
толықтай мажориталық жүйеге көшу
керек деп санаймын», - деді Рамазан
Саттарұлы.
Айта кететін жайт, аралас сайлау

жүйесі саяси партиялардың рөлін
кемітпейді. Қоғамның басты
институттарының бірі ретінде қала
береді. Керісінше, оларды дамыту
мүмкіндіктері кеңейді. Алдымен
тіркеу рәсімі жеңілдейді. Президент
партияны тіркеу шегін 4 есеге
төмендетуге пәрмен берді. Яғни, 20
мыңнан 5 мың адамға азаяды.
Өңірлердегі өкілдер саны 600-ден
200 адамға дейін төмендейді. Ал

партия құру үшін бастамашыл топтың
ең төменгі саны үштен бірге
қысқарды. 1000-нан 700 адамға
дейін.
Кандидаттар қалай іріктеледі?
Сондай-ақ Мемлекет басшысы

Жолдауда сенім мандатына ие
болған депутаттарға жоғары
жауапкершілік жүктелетінін ескертті.
Сарапшы Динара Қамзанова
мажоритарлық жүйе бойынша әрбір
аймақ Мәжіліске кемінде бір белсенді
депутатын сайлай алатынын атап
өтті. Сонымен қоса аудандар мен
облыстардағы сайлау толығымен
мажоритарлы тәсілмен өтетінін еске
салып, онда кандидаттар қалай
іріктелетініне тоқталды.

«Есептей келсек, 69 депутат
партия тізімімен, 29 депутат
мажоритарлы жүйемен жасақталады.
Осылайша, мажоритарлық жүйе
бойынша әрбір аймақ Мәжіліске
кемінде бір белсенді депутатын
сайлай алады. Мұндай аралас
тәсілмен сайлау өткізу облыстар мен
республикалық маңызы бар
қалалардағы мәслихаттарға да
енгізілетін болады. Ал аудандар мен
қалалардағы сайлау тек
мажоритарлық тәсілмен өтеді.
Кандидаттар өз-өзін ұсыну арқылы
іріктеледі», - деді ол.
Мамандардың сөзінше, қазір

әлемде түрлі гибридті қауіптер, оның
ішінде сайлау технологияларын
қолдану арқылы жасалатын
қатерлер көбейіп келеді. Осы және
басқа да жайттарды ескере отырып,
елімізде өтетін сайлауларға шетелдің
араласуына қандай да бір мүмкіндік
бермеу үшін заңнамалық деңгейде
нақты шаралар қабылдау
керегін Президент Жолдауында баса
айтып өтті. Сонымен қоса аумақтық
сайлау комиссияларының жұмыс
тәсілін қайта қарау қажеттігін айтып,
кандидаттардан бастап
байқаушылар мен БАҚ-қа дейін,
сайлау науқанына қатысушылардың
қаржылық қызметі барынша ашық
болуын қамтамасыз етуді тапсырды.
Электронды сайлау жүйесі
Сондай-ақ Президент

сайлаушылардың бірыңғай
электронды базасын құру
мүмкіндігіне тоқталып, бірқатар
мемлекетте енгізілген дауыс берудің
баламалы түрлері, яғни электронды,
мерзімінен бұрын, қашықтан,
көпкүндік дауыс беру тәсілдерін
зерттеп, қажет болса біртіндеп енгізу
керек екенін айтқан еді. Сарапшы
Динара Қамзанованың пікірінше,
мұндай балаламалы тәсілдерді де
көру керек, алайда бұған дейін
электронды сайлау жүйесін енгізген
бірқатар мемлекетте техникалық
қате кеткен, сондықтан мұны
толықтай зерттеу қажет.

«Сайлаудың әділ өтуі үшін негізгі
фактор халықтың сайлауға деген
қызығушылығы, белсенділігі және
халықаралық бақылаушылардың
көптеп қатысуы. Сондықтан халық
өзіне керек билікті таңдау үшін
өзгерісті өзінен бастап, сайлауға
белсенді түрде қатысуы керек деп
санаймын. Әлемде электрондық
сайлау тәсілін қолданған елдерде
біраз техникалық қателіктер болған.
Оны біздің мамандар толықтай
зерттеп, біртіндеп енгізеді деп
сенемін», - деді ол.
Оған қоса әлеуметтану

ғылымдарының кандидаты Рамазан
Саттарұлы әділдікті қамтамсыз ету
үшін сайлау учаскелері мен орталық
сайлау комиссияларының ашықтығы
маңызды екенін атап өтті.

«Сайлау жүйесіндегі әділдікті
қамтамсыз ететіндер орталық,
аумақтық, округтік, учаскелік
комиссиялар. Олардың жұмысында
адалдық пен ашықтық болмай әділ
сайлау болмайды. Ал сайлау
жүйесіндегі электронды формат
деген әрине жаңашылдық, қаржыны
және уақытты үнемдеу деп іске қосуға
болады. Десек те кез келген
электрондық жүйенің қауіп-қатерлері
мол екенін ұмытпаған жөн», - дейді
әлеуметтанушы.
Қорытындылай келе, енді сайлау

науқаны кезінде әлеуметтік желіде
үгіт-насихат жүргізуге заң бойынша
рұқсат беріледі. Байқаушылардың
қызметі заңмен реттеледі. Аумақтық
сайлау комиссияларының жұмыс
тәсілі қайта қаралады. Жолдауда
жүктелген міндеттерді орындау
мақсатында 10 негізгі бағыттан
тұратын Жалпыұлттық жоспар да
әзірленді. Мемлекет басшысы
Жолдауды іске асыру жөніндегі іс-
шаралар туралы Жарлыққа қол
қойғанын да атап өткен жөн.

Венера ЖОЛАМАНҚЫЗЫ.

    1.Сколько раз я могу изыматьсуммы своих пенсионных накоплений
сверх порога достаточности?
Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан» предусмотрено, что единовременная пенсионная выплата – это
сумма пенсионных накоплений, сформированных за счет ОПВ и ОППВ,
изымаемая вкладчиком (получателем) из ЕНПФ в целях улучшения жилищных
условий и (или) оплаты лечения, в порядке, установленном Законом.
Также в Законе указано, что пенсионные накопления – это деньги вкладчика
(получателя пенсионных выплат), учитываемые на его индивидуальном
пенсионном счете, включающие ОПВ и ОППВ и добровольные пенсионные
взносы, инвестиционный доход, пеню и иные поступления в соответствии с
договорами, настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан.
Если порог минимальной достаточности позволяет вам использовать свои
пенсионные накопления, вы можете подавать заявление на выплату
единовременных пенсионных выплат сверх порога достаточности
неограниченное количество раз.
    2. Я гражданка России, временно работающая в Казахстане, могу ли я
перечислять добровольные пенсионные взносы и как это сделать?
Да, конечно, так как согласно статье 3 Соглашения о пенсионном обеспечении
трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза от
20.12.2019г., формирование пенсионных прав трудящихся-граждан стран ЕАЭС
осуществляется за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же
порядке, что и формирование прав граждан государства трудоустройства.
В соответствии со статьей 1 данного Соглашения в Республике Казахстан к
пенсионным взносам относятся в том числе и добровольные пенсионные
взносы (далее – ДПВ) в ЕНПФ.
Напоминаем, что с 1 мая 2021 года основанием для открытия индивидуального
пенсионного счета для учета ДПВ является поступивший в ЕНПФ первый ДПВ.
Размер и периодичность ДПВ определяется вкладчиком самостоятельно.
При этом идентификация физического лица, в пользу которого производятся
ДПВ, будет осуществляться по персональным данным (ФИО, ИИН, дате
рождения), указанным в электронном формате платежного поручения при
перечислении ДПВ, а все необходимые сведения: о реквизитах действующего
документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного
проживания, прочие сведения ЕНПФ будут получены из соответствующих
информационных систем государственных органов.
Уплату ДПВ в ЕНПФ можно осуществлять через банки второго уровня либо АО
«Казпочта» (далее – БВУ). Отдельные БВУ предоставляют возможность
перечисления взносов онлайн (через мобильное приложение или терминалы
самообслуживания).
Для сведения информируем, что на сайте ЕНПФ (https://www.enpf.kz/ru/services/
depositors/ipa/vpc.php) можно ознакомиться с более подробной информацией.
   3.  Я поменяла свой номер телефона. Хочу зайти в программу ЕНПФ на
телефоне. Запрашивают пароль и отправляют пароль мне на номер смс-
кой. Но смс так и не приходит. Как поменять номер в данных ЕНПФ?
При входе в приложение ЕНПФ, «Личный кабинет» на сайте enpf.kz в целях
обеспечения безопасности Вашей личной информации мы отправляем SMS-
код только на тот номер, который зарегистрирован в базе Фонда согласно 57
статье «О тайне пенсионных накоплений» Закона «О пенсионном обеспечении
в РК».Есть два способа актуализации персональных данных:
- на сайте enpf.kz в разделе «Электронные сервисы» выберите подраздел
«Внести изменения и (или) дополнения в реквизиты», войдите на страницу с
помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП);
- через любое отделение ЕНПФ.
   4.Решил не изымать свои пенсионные накопления сверх порога
достаточности, какие у меня есть риски и возможности?
Накопительная пенсионная система Казахстана устроена таким образом, что
она максимально защищена от рисков. За 23 года, несмотря на ряд финансовых
кризисов в мировой экономике, она сохранила стабильность. На сегодняшний
день Казахстан - единственная страна в мире, где есть государственная
гарантия сохранности пенсионных накоплений граждан от инфляции. Закон
«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» гарантирует получателям
сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных
профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически
внесенных взносов, с учетом уровня инфляции на момент получения права на
пенсионные выплаты. Если к моменту выхода на пенсию накопления будут
ниже инфляции, то эта разница восполняется получателю за счет
республиканского бюджета при получении им первой пенсионной выплаты из
ЕНПФ.
Если Вы имеете в виду риски при принятии решения об использовании
пенсионных накоплений, то хотим обратить Ваше внимание на то, что досрочное
изъятие пенсионных накоплений отразится, прежде всего, на состоянии
индивидуального пенсионного счета вкладчика, изъявшего деньги, и, как
следствие, на его будущих пенсионных выплатах. Учет пенсионных накоплений
граждан ведется индивидуально и накопления формируются из персональных
пенсионных взносов, инвестиционного дохода и его персональных изъятий (или
пенсионных выплат) при наличии таковых.
Надо понимать, что средства, которые остаются на ИПС в пределах порога
минимальной достаточности, позволяют обеспечить вкладчика пенсионными
выплатами в размере не ниже минимальной пенсии. Это небольшая сумма,
которая складывается из выплат из ЕНПФ и минимальной базовой пенсии,
которая составляет 54% прожиточного минимума. Для сохранения на
индивидуальном пенсионном счете суммы, достаточной для обеспечения
получателя при достижении пенсионного возраста хотя бы минимальной
выплатой ежегодно пересчитываются пороги достаточности пенсионных
накоплений. В тоже время для достойного пенсионного обеспечения
необходимо иметь хорошие накопления, которые формируются из регулярных,
своевременных взносов, в полном объеме от получаемых доходов.
Кстати, как вариант, в Вашем случае можно перевести свои пенсионные
накопления сверх порога достаточности в компании, управляющие
инвестиционным портфелем (УИП), то есть попробовать рискнуть и стать
самому себе инвестором и, возможно, получить бОльший доход. Тем более,
что данная сумма в будущем вновь вернётся на ваш пенсионный счет и это
будут не потраченные деньги, а приумноженные, из которых вы впоследствии
будете получать свои пенсионные выплаты.
Для этого необходимо ознакомиться с инвестиционной декларацией
управляющего и понять, как и во что он будет инвестировать ваши средства.
Сейчас на рынке действуют четыре УИП и на сайте enpf.kz вы найдете полную
информацию о них.
    5. Есть ли смысл сейчас воспользоваться аннуитетом, и если да, то
какие для этого есть возможности?
Пенсионный аннуитет – это договор со страховой организацией, согласно
которому можно начать получать пенсию раньше положенного срока.
Для заключения договора необходимо наличие достаточной суммы пенсионных
накоплений в ЕНПФ, которая обеспечит выплаты не ниже 70% от величины
прожиточного минимума. Точный расчет производится в страховой организации.
Следующие категории граждан, имеющие достаточную сумму пенсионных
накоплений в ЕНПФ, могут перевести их в страховую организацию:
* достигшие пенсионного возраста;
* достигшие 45-летнего возраста (при отложенном аннуитете);
* имеющие инвалидность 1 или 2 групп установленную бессрочно;
* достигшие 40-летнего возраста, за которых уплачены обязательные
профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) в совокупности не менее 60
календарных месяцев.
Здесь необходимо пояснить, что отложенный пенсионный аннуитет – это
продукт, позволяющий перевести пенсионные накопления в компанию по
страхованию жизни с 45 лет и начать получать выплаты из них до официально
выхода на пенсию (мужчины по достижении 55 лет, женщины по достижении
52,5 лет с 1 января 2022 года с ежегодным увеличением пенсионного возраста
женщин на полгода до достижения 55 лет в 2027г.).
Далее, в случае недостаточности пенсионных накоплений, сформированных
за счет ОПВ и/или ОППВ, для заключения договора пенсионного аннуитета
могут быть использованы пенсионные накопления, сформированные за счет
ДПВ.
Если сумма пенсионных накоплений на ИПС превышает сумму договора
пенсионного аннуитета, данная разница выплачивается вкладчику (получателю)
из ЕНПФ в виде ежемесячных пенсионных выплат в порядке, установленном
Законом о пенсионном обеспечении, либо используется вкладчиком
(получателем) для внесения изменений в действующий договор пенсионного
аннуитета в части увеличения размера страховых выплат и страховой премии
по договору пенсионного аннуитета либо для заключения другого договора
пенсионного аннуитета со страховой организацией.
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КӨКТЕМГІ ТАЗАЛЫҚ
ЕНШІМІЗДЕ   ЕКІ   АЙЛЫҚ  БАР

Бұл аурудың туляремия деп
аталуының себебі, оны қоздырушы
микробының тұңғыш рет Солтүстік
Америкадағы Туляре деген жерде
анықталуына байланысты. Туляремия
ауруын қоздырушы – жәй көзге
көрінбейтін өте ұсақ микроб, табиғат
жағдайлары бұл микробқа түрліше
әсер етеді, мысалы: күн сәулесі
тікелей түссе туляремия микробы бір
сағаттың ішінде жойылады. Ал суыққа
өте төзімді келеді, яғни микроб салқын
суда немесе ылғалды жерде ұзақ
уақыт өзінің тіршілік қасиетін
жоймайды. Туляремия микробы
залалсыздандыруға қолданылатын
улы дәрілердің әсеріне төзімсіз, тез
арада жойылады.
Туляремия ауруының белгілері:

бұл ауруға адам жасына қарамастан
шалдығады. Туляремияның
қоздырғышы кісінің денесіне тері
арқылы, ауыздың, көздің тыныс алу
мүшелерінің шырышты қабығы
арқылы еніп, сол аймақта өсіп көбейе
бастайды. 3-5 күннен кейін аурудың
алғашқы белгілері біліне бастайды.
Адамның дене қызуы кенеттен
көтеріліп 38-39 градусқа дейін жетеді,
басының қатты ауруына, бұлшық
еттерінің сыздап ауруына
шағымданады, денесі құрысады,
тамаққа тәбеті төмендейді, терлейді,
ауырған адамның мойын, жұтқыншақ,
қолтық немесе шап бездері қабынып,
қол тигізбей ауырады.
Туляремия өте ұзаққа созылатын

қауіпті індет болғанымен, көп
жағдайда ауырған жандар мүлдем
айығып кетеді. Аурудың бір ерекшілігі
туляремия ауру адамнан сау адамға

ТУЛЯРЕМИЯ ЖӘНЕ ОДАН САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

жұқпайды.
Табиғатта туляремия

қоздырғышы қалай сақталады?
Кеміргіштер тобына жататын

хайуанаттардың ішінде көбінесе
туляремиямен ауыратындары: су
тышқаны, ондатра, аламан дала
тышқандары, қаптесер және қояндар.
Туляремия микробының хайуанаттар
арасында таралуына және оның
табиғатта сақталуына негізінен
жайылымдық жерде кездесетін
кенелер себепкер болады. Бұл
кенелер туляремиямен ауырған
хайуанаттардан қан сорған кезде
қанмен қоса ауру қоздырғыш
микробын бірге жұтып, оны бірнеше
жылға дейін өз денесінде сол күйінде
сақтайды. Бұндай кенелер
адамдарды, жан-жануарды шаққан
кезде туляремия ауруын жұқтырады.
Бірақ аурудың табиғатта таралу

жолдары жәндіктердің шағуымен ғана
шектелмейді. Туляремиямен ауырған
жануарлар өле-өлгенше өздерінің
құмалағымен, зәрімен бірге ауру
қоздырушы микробты көбейтіп
шығарады да, онымен қоршаған
ортаны, суды, топырақты, шөпті
ластайды. Туляремиядан мерт болған
жануарлардың өлексесі бұл аурудың
таралуының негізгі себептерінің бірі
екенін айта кеткен жөн. Себебі
көптеген кеміргіштер бірінің өліктерін
бірі жейді, сөйтіп олар ауруға
шалдығады, суды, шөпті, топырақты,
азық-түлікті ластайды.
Туляремияның адамға жұғу

жолдары
Туляремияның адамға жұғу

жолдары әртүрлі болады. Бұл ауру

әдетте ауылдық жердегі ел арасында
басталады. Себебі, халықтың
күнделікті кәсібі мал бағу, шөп шабу,
егін салу және балық аулау
болғандықтан, адамдар табиғаттағы
жануарлар арасында көп тараған
туляремия ауруымен немесе бұл
ауруды таратушы жәндіктермен жиі
кездеседі. Тышқандар өте көп болған
жылдары адамдардың да
туляремиямен жиі ауыратыны белгілі.
Туляремия ауруын таратушы
жәндіктер (маса, сона, кенелер) жаз
айларында өніп – өсіп көбейеді.
Туляремия адамға бұдан басқа да
жағдайларда жұғуы мүмкін, мысалы
пішен шауып немесе жем-шөп
тасыған кезде көтерілген шаң-
тозаңмен бірге аурудың микробы
араласқан ауамен тыныс алғанда
жұғады.
Аңшылар мен балықшыларға

туляремия ауруын жұқтыруда
ондатраның, су тышқанының және
қояндардың әсері зор. Бұл аңдарды
аулағанда, сойғанда, кеміргіштер
жүрген жердегі суды қайнатпай
ішкенде, аңшыларға және олардың
отбасы мүшелеріне аурудың жұғу
қаупі өте жоғары.
Туляремиядан сақтану жолдары
Қазіргі кезде туляремиядан алдын

ала сақтанудың бірден-бір шарасы –
бұл ауруға қарсы вакцина егу.
Алғашқы егу 7 жастан басталып,
қайталап егу әрбір 5 жыл сайын
өткізіліп отырады. Жыл сайын
облыстық бюджеттен туляремияға
қарсы екпе сатып алуға қаржы
бөлінеді және бұл аурудан қолайсыз
елді-мекендерде егуж үргізіледі. Біздің

елімізде туляремияға қарсы егудің
арқасында адамдардың
туляремиямен сырқаттануы сиреді.
Ауданымызда соңғы рет 2017 жылы
Қаратал ауылында тіркелді.
Туляремияның алдын-алуда екінші

маңызды мәселе – бұл ауруды
таратушы кеміргіштерді жою. Осы
жұмыстарды жүргізуге (дератизация)
Республикалық бюджеттен қаржы
бөлінеді, жылда 14 ауылда
дератизация жасалынады.
Жалпы осындай шаралар

жүргізілуіне қарамастан әрбір адам
өзін бұл аурудан қорғануды білу керек.
Ауылдық жерлерде үйлердің,
қоймалардың, құдықтардың
санитарлық тазалығына көңіл бөлу
маңызды мәселенің бірі. Аулаларды
шөп-шаламдардан тазартып тұру
қажет. Үйлерді, қораларды тышқан
кіре алмайтындай етіп бекіту керек.
Тышқандарды құрту үшін қақпан
тәрізді құралдарды кеңінен
пайдаланып және уланған жемтіктер
салу қажет, бірақ уланған жемтіктерді
салғанда улы заттардың азық-
түлікпен араласып кетпеуін мұқият
қадағалау ерек. Негізі ондай
жұмыстарды сұраныс жасап
кеміргіштерді жоюмен айналысатын
мекеме арқылы жасаған абзал, ол
қызметтер ақылы түрде жүргізіледі.
Азық – түлік сақтайтын жерді
тышқаннан қорғау басты міндет.
Табиғат аясына шыққан кезде кене
адамды шақпас үшін көйлектің жеңін,
шалбардың балағын қысып байлап,
күніне бірнеше рет денені, киімді
жәндіктерден тазартып отыру керек.
Жалпы тазалық шараларын ауыз су

алатын орындарда да жүргізу шарт.
Құдықтарды тышқан түспейтіндей
етіп қақпақтау, бұлақтарды балдыр
мен лайдан тазарту керек.
Кеміргіштердің өлікселерін

жалаңаш қолмен ұстауға болмайды,
өлекселерді арнайы құралмен ұстап
жерге көміп немесе өртеп жіберген
дұрыс. Ал егерде аулап жүрген аңдар
арасында туляремия ауруының белгісі
білінсе, өндірілген аң терілерін
арнайы әдіспен дезинфекция жасау
қажет.
Табиғат туляремия ауруының

ордасы болғандықтан адамның бұл
аурумен ауру қауіпі әрқашанда
сақталады.

Ойыл аудандық санитариялық-
эпидемилогиялық бақылау

басқармасы
«ҰСО» ШЖҚ РМК Ақтөбе

облысы бойынша филиалының
Ойыл аудандық бөлімшесі

Мәселен, биылғы жылдан бастап
барлық елді мекендерде жасыл
желектерді түгендеу, тиісті күтім
жұмыстарын жүргізу, зиянкестерден
қорғау, отырғызылатын көшеттерді
таңдау дендрологиялық жоспарға
сәйкес жүргізіледі. Ауылдық округтер
әкімдіктерінің берген мәліметіне
сәйкес 2022 жылға жоспарланған
көгалдандыру жұмыстары кезінде
Ойыл ауданы орталығы мен аудан
елді мекендерінде бұрын егіліп
шықпай қалған орындарға барлығы
1750 түп көшет отырғызылады.
Былтыр Ойыл ауылдық округі
аумағынан бөлінген 100 га жердің  20
га учаскесіне жасыл аймақ құрылып,
көшеттер отырғызылған еді. Биыл
тағы 20 га учаскеге механикалық
тәсілдермен 3215 түп ағаш отырғызуға
және күтім жұмыстарына қаржы
бөлініп, жұмыстар басталып кетті.
Жасыл аймаққа егілген көшеттерді
сумен қамтамасыз ету үшін  үш
скважин құдығы қазылып
пайдаланылуда. Ал, көшелерде
егілген талдарды биылғы жылы
пластик труба жүргізіп суару іске
асырылады. Жасыл аймаққа
отырғызылған екпелердің әрі қарай
өсуі үшін кемінде төрт жыл бойы күтім
жұмыстарын жүргізіліп, қорғау
шаралары ұйымдастырылатын
болады.
Ал, санитарлық тазарту

жұмыстарына келетін болсақ, екі
айлық кезінде әр апта сайын
сенбіліктер өткізіліп, оған аудандағы
мекемелер, кәсіпорындар
қызметкерлері және жастар, еріктілер
жмылдырылады.
Ауылдық округтер бойынша

санитарлық тазарту жұмыстары
барысында тұрмыстық қалдықтардан
тазарту, шығару, белгіленген орындар
айналасын қоршау, жиналған
қоқыстарды түйдірту сияқты
жұмыстар жүргізілмек.
Көшелердің тазалықтарын

қадағалауға жауапты мекемелер
бекітіліп олардың араласуымен
көшелердегі көктемгі уақытта су

ЖЕТІНШІ СӘУІР КҮНІ «АУДАННЫҢ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІ АУМАҒЫНДА
КӨГАЛДАНДЫРУ, САНИТАРЛЫҚ ТАЗАРТУ ЖӘНЕ АБАТТАНДЫРУ
ШАРАЛАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ» АУДАН ӘКІМІНІҢ ӨКІМІ ШЫҒЫП,
ЕКІ АЙЛЫҚ ЖАРИЯЛАНДЫ. БҰЛ ШАРА 4 МАУСЫМҒА ДЕЙІН ЖАЛҒАСАДЫ.
ЕКІ АЙЛЫҚ КЕЗІНДЕ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІ САНИТАРЛЫҚ ТАЗАРТУ,
АБАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ ЖАСЫЛ ЖЕЛЕКТЕНДІРУ БАҒЫТЫНДА АУДАНДЫҚ
ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ БЕКІТІЛДІ.

жырған жерлерді тегістеу,
жиектастарды, талдарды әктеу,
қураған ағаштарды кесу,
ғимараттардың сыртқы келбеттерін
талапқа сәйкестендіру, саябақтар мен
шағын бақтардың аумақтары
қалдықтардан тазарту басталды.
Автомобиль жолдарының

айналасын шашылған шөлмектерден,
пластик құтылардан, қағаздан,
металдар мен резиналардан,
тұрмыстық заттардан тазартып, тиісті
күйге келтіру бағытында жұмыстар
жалғастырылады.
Өзен, су жағалаулары тасталған

қалдықтардан тазартылады.
Қазақстан Республикасының

Экологиялық Кодексіндегі
өзгерістерге сәйкес аудан елді
мекендерінде қатты тұрмыстық
қалдықтармен жұмыс істеуде
пластикалық қалдықтарды,
макулатураны, шыныны, металды
бөліп алу, сұрыптау жұмыстарын
жүргізу, табиғатты ластамау туралы
түсіндіру, насихаттау жұмыстары
жүргізіледі.
Ауылдық округтер елді мекендер

аумағында екі айлық санитарлық
тазарту және абаттандыруға
бағытталған сенбілік жұмыстарын
ұйымдастыру іс-шаралары жоспары
шеңберінде тұрғындар  арасында
ауылдың тазалығын арттыру,
көркейту, сыртқы келбетін жақсарту,
тұрғындарды тазалыққа, еңбекке
ынталандыру мақсатында «Үлгілі үй»,
«Үлгілі аула», «Үлгілі ауыл»
тақырыбында конкурстар
ұйымдастыру, байқау Ережесіне
сәйкес іс шаралардың өтуі
қорытындысын ұйымдастыру
комитетінің шешімі бойынша тамыз
айындағы конституция мерекесі күніне
шығару жоспарлануда.

Нұржау ТҰРҒАМБЕКОВ,
Ойыл аудандық сәулет

құрылыс, тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы,

жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімінің

басшысы.

Шара барысында Ойыл ауданы бойынша қоғамдық медиатор Меруерт
Ғаббасова 2022 жылдың 1 тоқсанында медиаторлардың жүргізген жұмыстарын
атап өтіп, осы саладағы жүргізілу керек жұмыстарды да атап өтті. Осы ретте
ауылдық округтерден келген қоғамдық медиаторлар да ауылдық округтерде
жүргізілген жұмыстарға тоқталып, бірқатар шешімін таппай жүрген мәселелерді
көтерді.
Республикалық ардагерлер ұйымы орталық кеңесінің «Дәнекер» жобасы

облыста жергілікті соттармен бірлесіп іске асырылып келеді. Ауданда
медиаторларының рөлін нығайту, ардагерлермен бірлесе жұмыс жүргізудегі
«Дәнекер» жобасы бойынша Ойыл аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы
Сәрсенбай Аманғосов баяндады.

МЕДИАЦИЯ - ТАТУЛЫҚ МЕКЕНІ

Өткен аптада өңірлерде халықты
жұмыспен қамту және әл-әуқатын
көтеру мақсатында ауданымызға
келген облыстық жұмыспен қамтуды
үйлестіру және әлеуметтік
бағдарламалар басқармасы
басшысының орынбасары Эльмира
Сүйіншалина бастаған арнайы топ
Саралжын ауылдық округінің
тұрғындарымен кездесті. Онда
алдымен аудан әкімінің орынбасары
Мұратбай Айдарбаев ақпараттық-
насихаттық топ өкілдерімен
таныстырып, олардың ауылға
қатысты өрбіткен әңгімесін нақты
деректермен толықтырып отырды.
Кездесу барысында қосымша

мемлекеттік шаралар туралы, яғни
жеңілдетілген несие, қайтарымсыз
грант, қысқа мерзімді оқу мен атаулы
әлеуметтік көмек көрсету бағытында
түсіндірме жұмыстары жүргізілді.
Облыстық жұмыспен қамтуды
үйлестіру және әлеуметтік
бағдарламалар басқармасы
басшысының орынбасары Эльмира
Сүйіншалина ауылға келгендегі басты
мақсат - тұрғындарға жұмыспен қамту
және әлеуметтік қорғау шаралары
аясында азаматтарды қабылдаумен
қатар әлеуметтік мәселелерін шешу
екендігін ашық жеткізді.
Цифрландырудың мемлекеттік

АҚПАРАТТЫҚ  ТОПТЫҢ  МАҚСАТЫ  –

қызмет түрлерін пайдалануда
пайдасы  туралы, әсіресе мүмкіндігі
шектеулі жандарға қолайлы жағдай
туғандығы, бұдан басқа мүгедектерге
берілетін жеңілдіктер жайында сөз
қозғады.
Аз қамтылған отбасылармен жұмыс

және әлеуметтік көмек көрсету
бөлімінің басшысы Ақсұлу
Жұбаназарова атаулы әлеуметтік
көмектің жаңа шарттары туралы
түсіндірді. «Көп балалы
отбасылардың табысы ең төменгі
күнкөріс деңгейінің 70%-ынан төмен
болса, отбасы арнайы
жәрдемақымен қоса, атаулы
әлеуметтік көмекті алуға
құқылы. Егер 2022 жылы отбасы
табысы бір адамға шаққанда айына
25 212 теңгеден аз болса, онда
мұндай отбасы осы отбасының
барлық мүшесі үшін атаулы
әлеуметтік көмек алуға өтініш бере
алады», - деп түсіндірді. Тұрғындар
атаулы әлеуметтік көмек алу,
мүмкіндігі шектеулі азаматтарға
әлеуметтік қызметтер көрсету туралы
сұрақтарды көп қойды. Жиын
соңында сала мамандары ауыл
тұрғындарын жеке сауалдары
бойынша қабылдау өткізді.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл-Саралжын-Ойыл.

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ САУАЛЫН ДӨП БАСТЫ МЕДИАЦИЯ - ҚАЗІРГІ БІЗДІҢ ҚОҒАМЫМЫЗДА ӨЗІНДІК СҰРАНЫСҚА
ИЕ САЛАҒА АЙНАЛЫП КЕЛЕДІ. БҰЛ САЛАДА ТАРАПТАРДЫҢ ЕРІКТІ
КЕЛІСІМІ БОЙЫНША ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАТЫН, ОЛАРДЫҢ ӨЗАРА
ҚОЛАЙЛЫ ШЕШІМГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУІ МАҚСАТЫНДА МЕДИАТОРДЫҢ
ЖӘРДЕМДЕСУІМЕН ТАРАПТАР АРАСЫНДАҒЫ ДАУДЫ РЕТТЕУ ЖҮЗЕГЕ
АСЫРЫЛЫП ЖАТЫР. ОСЫ ОРАЙДА ӨТКЕН АПТАДА ОЙЫЛ АУЫЛДЫҚ
ОКРУГІ ӘКІМДІГІНДЕ «МЕДИАЦИЯ -ТАТУЛЫҚ КЕПІЛІ» АТТЫ ДӨҢГЕЛЕК
ҮСТЕЛ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛЫП, ОҒАН ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАН,
АУДАНДЫҚ АЛҚА БИ МҮШЕЛЕРІ, АРДАГЕРЛЕР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ
ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРДЕ БЕКІТІЛГЕН ҚОҒАМДЫҚ МЕДИАТОРЛАР
ҚАТЫНАСТЫ.

«Ойыл аудандық сәулет құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің
шаруашылық жүргізу құқығындағы «Көкжар» коммуналдық мемлекеттік
кәсіпорынының сумен жабдықтау қызметіне тарифті және тарифтік сметаны
бекіту туралы «ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе
облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 8 сәуір
2022 жыл №42-НҚ бұйрығы негізінде 1 мамыр 2022 жылдан бастап қолданысқа
енгізіледі.
1 текше метр судың орташа бағасы 215,60 теңге (қосымша құн салығынсыз)

Оның ішінде:
І топ - Халық – 118 теңге.
ІІ топ - Өзге тұтынушылар  – 760,51 теңге болып бекітіледі.

«Көкжар» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны

ХАБАРЛАНДЫРУ!

Тоң байланып, қардың күрт еруі,
сондай-ақ Ойыл-Қиыл қос өзеннің
қоса тасуы Ойыл ауданы
тұрғындарын біраз әбігерге салғаны
рас. Әйтсе де, молшылықтың көзі
болған өзеннің арнасынан асып,
аңғарларды суға толтыруын ел
жақсылықтың нышаны деп
қабылдады. Сәуірдің 6-7-сі күндері
толассыз толыққан өзен суы Екпетал,
Қаратал ауылдарына қауіп тудырды.
Су тасқынының алдын алу және оның
қатерін сейілту мақсатында аудан
әкімшілігі қабылдаған шаралар мен
қоса осы екі ауылдың ерікті жастар
жасағы күні – түні дамыл көрмей, су
жолдарын бөгеп, қажырлы еңбек етті.
Ел азаматтарының ауызбіршілігі,

ұйымшылдығы арқасында орын алар
аса ауыр зардаптардың беті
тойтарылып, өзен суы сабасына
түсті. Осы күндері тынымсыз еңбек
еткен ел азаматтарына алғыс білдіру
мақсатында «AMANAT» партиясы
Ойыл аудандық филиалының
атқарушы хатшысы Еркін Жиеналин
және аудандық мәслихат хатшысы,

ОҚУШЫЛАРЫМЫЗ ОБЛЫСТЫҚ БАЙҚАУДА ТОП ЖАРДЫ
жүлдені жеңіп алды. Ағымдағы
жылдың 4-6-шы мамыр аралағында
өтетін байқаудың республикалық
кезеңіне жолдама алды. Сондай-ақ,
Ш.Бекмұхамбетова атындағы
мектеп- гимназиясының оқушысы
Аманаллах Серікұлы «Отаным -
қасиетті туған жерім» номинациясы
бойынша жүлделі ІІ орынды иеленді.
Осы сәтте оқушыларға жетекшілік
етіп жүрген ұстаздары Ақтоты
Қыстаубаева, Медет
Құлмұхановтардың еңбегін айта
кеткеніміз жөн.

Г.АБАЙҚЫЗЫ.

ЕРІКТІЛЕР
МАРАПАТТАЛДЫ

«AMANAT» партиясы саяси кеңесінің
Бюро мүшесі Сәкен Займолдин ерікті
жасақшылармен кездесіп алғыс
хаттармен марапаттап, бағалы
сыйлықтар табыстады.
Сонымен қатар көктемгі су

тасқыны кезінде ауданда су тасу
қаупі бар елді мекендерде табиғи
және техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлардың алдын алу бойынша
үлес қосып, жақсы қызмет көрсеткені
үшін округ әкімі Сәндібек
Дәулетқалиев «Ойыл ауылдық округі
әкімінің аппараты» ММ автотиегіш
жүргізушісі Ерлан Құлмұрзин,
жұмысшы Марат Садықов және округ
әкімінің орынбасары Артур
Аманғосовтарды Алғыс хатымен
марапаттады.
Елеусіз жүріп, ерен істердің

басынан табылатын осындай
жастардың барлығы көңілді
марқайтады және игілікті
бастамалары ізбасарларына үлгі
болары хақ.

Өз тілшіміз.

Кеше аудандық білім бөлімінде жалпы білім беретін пәндер бойынша
республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінің жүлдегерлерін
марапаттау салтанаты өтті. Жалпы білім беретін пәндер бойынша
республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі 24-30 наурыз аралығында
өткен болатын. Облыстық кезеңге ауданның оқушылары қатысып, жүлделі
орындарға қол жеткізді.
Тарқатып айтсақ, биология пәні бойынша Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл

қазақ орта мектебінің 9 сынып оқушысы Ерасыл Жәнібекұлы, 11 сынып
оқушысы Бибарыс Мекеев ІІІ орынды иеленді. Соркөл орта мектебінің 9
сынып оқушысы Назерке Дүйсенова химия пәні бойынша ІІІ орынды
иемденді. Құрман орта мектебінің 10 сынып оқушысы Әсем Сисенова құқық
негіздері пәні, Сапақкөл орта мектебінің 11 сынып оқушысы Бекнұр Аманжан
Қазақстан тарихы пәні бойынша ІІІ орынды жеңіл алды.
Ал, Ш.Бекмұхамбетова атындағы мектеп-гимназиясының 10 сынып

оқушысы Ильнар Сабиржанов орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ
тілі бойынша жүлделі ІІ орынды жеңіп алды. Марапат соңында  бөлім
басшысы Серік Меруенов білім алушыларға оқу жолындағы ізденімпаздығы
мен жігерлілігі үшін алғысын білдірді. Жалпы білім беретін пәндер бойынша
республикалық олимпиаданың облыстық кезеңіне оқушылар дайындап,
білім сапасын арттыруға қосқан үлесі үшін жетекшілеріне Алғыс хат пен
шипажайға жолдама табысталды.

ЖҮЛДЕГЕРЛЕР   МАРАПАТТАЛДЫ
ЖЕТЕКШІЛЕРІ ШИПАЖАЙҒА ЖОЛДАМА АЛДЫ

 Ақтөбе облысы ТЖД бастығы полковник Марғұлан Аманбаев ҚР
Парламентінің Мәжіліс депутаттары Аманғали Бердалин және Ғалымжан
Елеуовпен кездесті. Кездесу барысында Ойыл ауданындағы су тасқынына
қарсы Жол картасындағы іс-шаралардың іске асырылу барысы талқыланды.
Сонымен қатар 6 сәуір күні Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар
департаментінің «ӨСжАҚЖҚ» басқармасының 1,2 мамандандырылған өрт
сөндіру бөлімі, жедел құтқару жасағы құтқарушылары және 3 өрт сөндіру бөлімі
арнайы ауыр техникаларды, соның ішінде  ДТ бульдозер тракторы, 2 дана Камаз
самосвал, Урал Кунг, 4 су сору мотопомпа және Газель маторлы қайығымен
қауіпті аймақтар болып есептелінетін Екпетал, Қаратал ауылдарына су
тасқынының қауіпсіздік шараларына көмек берді.

ҚҰТҚАРУШЫЛАР ДА КӨМЕК БЕРДІ

Жуырда облыстық «Менің
Отаныма - менің бастамам»
республикалық шығармашылық
жобалар байқауының облыстық
кезеңі қашықтықтан өтті. Аталған
байқауға аудан бойынша 4 мектептен
6 оқушы қатысып, ауданның
намысын қорғады. Спорттан да,
өнерден де топ жарып жүрген
ойылдық оқушылар білім саласынан
да оза шауып, жүлделі орындарға ие
болды.
Нақтырақ айтсақ, «Киіз үй-

ғаламның моделі» номинациясы
бойынша Құрман орта мектебінің
оқушысы Санат Бөгенбаев бас


