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«Балалар жылы» аясында
атқарылып жатқан жұмыстардың бірі
-өткен аптада облыстық балалар
ауруханасының дәрігерлері ауданға
келіп қабылдау жүргізіп, емдерін
тағайындап, кеңестерін берді.
Ойылға  арнайы келген невролог

Ақжібек Есқали, лор дәрігері Светлана
Қауысова мен педиатр Ирина
Челиктер сырқаты мазалаған
балаларға ем жүргізіп, аналарына
кеңес, кейбір балаларға облыстық
ауруханаға жолдама берді.
Ал облыстың бас балалар хирургі,

жерлесіміз Болат Медетбаев екі
балаға тегін ота жасады. Сонымен
қатар, қабылдау жүргізіп, бірнеше
балаға облыстық ауруханаға жолдама
берді. Жерлесіміз бұған дейінде
«Туған жерге тағзым» акциясының

 «Балалар жылы»

ДӘРІГЕРЛЕР АУЫЛҒА КЕЛДІ

аясында да бірнеше рет келіп талай
баланың дертіне дауа болар ота
жасап, жылдар бойы мазалаған
азаптан арылтып, елдің алғысына
бөленген азамат.
Тек Ойылдың ғана емес,

орблыстың балаларын бақытқа бөлеп
жүрген жуырда пайғамбар жасына
толып, зейнеткерлікке шыққалы
отырған Болат Базарұлының
омырауына аудан әкімі Асқар
Қазыбаев «Ойыл ауданына 100 жыл»
мерекелік медалын тағып, арнаулы
сыйлығын табыстады. Ойыл
аудандық ауруханасының бас дәрігері
Сәндібек Нұрбаев иығына шапан
жауып, әріптестерінің мерекелік
лебізін жеткізді.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ.

Соңғы жылдары Ойыл ауданында
жыл сайын Наурыз мерекесінде және
мамыр айындағы мерекеде ат
жарысын ұйымдастыру дәстүрге
айналып келеді. Алайда, мамырдағы
жарыс – Ойыл өзенінің арнасынан
асуы салдарынан кейінге шегерілген
еді. Селоның іргесіне дейін тепкен су
ұзақ уақыт қайтпады. Ойылдық-
тардың ауызекі тіліндегі «Сайдың
асты» - арнаулы бәйге алаңы да
судың астында қалған еді. Өзен
қайтқанымен алаңның су жырған
жолдарын қалпына келтіруге
мамырдағы дамылсыз жаңбыр тағы
мүмкіндік бермеді. Сондықтан, ауыл
азаматтары Ойыл селосының
Ашықбай тоғайы жақ бағыттағы
алаңқайды қарап, арнайы алаң
дайындады. Содан соң, 12 маусымға
ат жарысын ұйымдастыру ұйғарылып,
төңірекке сауын айтылды.
Көкжар жәрмеңкесінің 155 жылды-

ғына орай ұйымдастырылған бұл
жарыстың бастамасын көтерген
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Арайбек Жұмағалиев болса, қолдау
білдірген құрдастары Ойыл
ауданының аумағында 1979 жылы
туған жігіттер. Бәйге десе ішкен асын
жерге қоятын қазақ емеспіз бе? Елдегі
шарадан ауылдың азаматтары да тыс
қалған жоқ. «Ерұлан» шаруа
қожалығының төрағасы Мұрат
Арыстанов бәйгенің жүлде қорына
деп бір жылқы берсе, Ерлан Абдуов
100 мың теңге ұсынды. Ауданның
намысын талай дүбірлі додаларда
қорғап жүрген қаракемерлік көкпар-
шылар 150 мың теңге беріпті.
Межелі күнге таяу алаңға киіз үй

тігіліп, барлық шаралар ойластыр-
ылды. Бәйге десе делебесі қозатын
көрермендер таңғы сегізден бастап
алаңға қарай ағылды. Мерекеге
жиналғандарды аудан әкімі Асқар
Қазыбаев құттықтаса, ауыл ақсақалы
Өтеген Сағатов бата берді.
Алдымен көмбеге құнандар

жіберілді. Бәйге алаңының бір айна-
лымы үш шақырым. Тоғыз шақырым-

дық бәйгеге 13 атбегі құнандарын
әкеліпті. Демек, құнандар үш
айналым. Әрине, «Жүйріктен жүйрік
озар жарысқанда» дегендей,
ауыздығымен алысып, шабандозға
бас бермегенімен бабы төмен
құнандар алғашқы айналымнан кейін-
ақ жарыс жолынан шығып қалды.
Қобдалық Қобылан деген шабандоз-
дың мінген Ғалымжан Сулихановтың
«Айшахы» оқ бойы озық келсе,
Қайсардың тақымындағы ақшатаулық
Мұхит Рахатовтың  «Хабары» мәреге
екінші болып жетті. Басынан алда
отырған Бауыржан шабандоз
құнанының қарымын есептей алмаса
керек. Темір ауданының  Алтықарасу
ауылынан келген Алтынбек
Серғазиннің «Қараталы» үшінші жүл-
деге ілікті.

24 шақырымға белгіленген «аламан
бәйгеге» 11 ат қосылды. Бес айналым
бойы алғашқы болып мәреден өткен
көптоғайлық Саян Сағындықовтың
«Әденторысы» үшінші болып келсе,

Күмісбек Базаровтың «Бақторысы»
екінші жетті. Атырау облысы Сағыз
ауылынан келген Азамат Құраловтың
«Тасқыны» бауырын бәйгенің соңына
таман жазды. Шабандозы Орынбек те
атының күшін есептей білетін
«Тасқынның» сыралғы серігі екен.
Соңғы айналымдарда көсіле шапқан
«Тасқын» мәреден бәрінен бұрын өтті.
Тағы бір айта кетерлігі, Саян мен
Күмісбектің шабандоздары -
ағайынды Қадырбек пен Жазылбек
Құмаровтар. Жеңімпаздарды аудан
әкімі мен ұйымдастырушылар
арнаулы тігілген жүлделерін
тапсырып , жеке-жеке марапаттады.
Ат спортынан бөлек, кез-келген

тойдың көрігі болған сайыстар қол
күрес пен арқан тартуда ауыл жігіттері
күш сынасса, Ойылдың көкпар-
шылары жаппай көкпар ұйымдасты-
рды. Шақырылған қонақтар мен
бәйгеге ат қосқан атбегілерге киіз үйде
ас берілді.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

Жаздың жайма шуақ күндерінде
аталып өтетін мерекелер аз емес.
Соның бірі – медицина қызмет-
керлерінің күні. Маусым айының
үшінші жексенбісі – елімізде медицина
қызметкерлерінің кәсіби мерекесі
дәстүрлі түрде аталып өтеді.
Медицина қызметкерлер күні - бұл
барлық ғұмырын алғысқа, лайықты
істерге – өзге адамдардың
денсаулығы мен өмірлеріне қамқор
болуға арнаған жандардың еңбектері
еленетін күн.
Биыл да аудандық мәдениет үйіне

жиналған медицина қызметкерлері
салтанатты шараның куәсі болды. Ақ
халатты абзал жандарға арналған кеш
шымылдығы дәрігерлердің жанкешті
қызметіне арналған бейнероликпен
ашылды. Мерекелік шараға қатысқан
аудан әкімі Асқар Қазыбаев
дәрігерлерді төл мерекесімен
құттықтап, халықтың денсаулығын
сақтауда еңбек етіп жүрген Ойыл
аудандық ауруханасының бас
есепшісі Жанаргүл Есенғарина,
Жекенді дәрігерлік амбулатор-
иясының фельдшері Гүлсара Мусина,
акушер-гинеколог дәрігер Тұрсынхан
Жайықбаева, психолог маман Айгүл
Майлыбаева, Саралжын дәрігерлік
амбулаториясының зертханашысы
Гүлзада Өмірғалиева, окулист
кабинетінің мейірбикесі Клара
Бейісоваларды алғыс хатымен
марапаттады. Сонымен қатар
аудандық аурухананың хирург
дәрігерлері Бағдат Көптілеу мен
Дәулет Салинге 50 мың теңгелік
сертификатын табыстады. Медицина

«КӘСІБІҢЕ
 БАСЫМДЫ ИЕМ!»

саласындағы қажырлы еңбегі үшін
Ойыл аудандық ауруханасының
невропатолог дәрігері Айбек
Асылбеков пен жалпы тәжірибе
дәрігері Эра Базарова «Асыл дәрігер»
медалімен марапатталды. Әрі қарай
«Шарапат» медициналық қызмет-
керлер, тәуелсіз сарапшылар және
денсаулық сақтау саласындағы
ардагерлер Ассоциациясы Ақтөбе
облыстық қоғамдық бірлестігінің
төрайымының Алғыс хатымен
аудандық аурухананың невропатолог
дәрігері Әйгерім Хасенова, Саралжын
дәрігерлік амбулаториясының
мейірбикесі Жұмагүл Теміралина
марапатталды. Ал, аудандық
аурухананың бас дәрігері Сәндібек
Нұрбаев медицина саласының
әртүрлі буынында еңбек ететін
бірнеше қызметкерге кәсіподақ
ұйымының құрмет грамотасын, өз
атынын алғыс хаттарын табыстады.
Сонымен қатар, бас дәрігер ән-бимен
алмасқан марапатты сәтте аудандық
орталық аурухананың медицина
қызметкері 60 зейнеткерлік жасқа
толып отырған Фарида Есқалиеваға
естелік сыйлығын табыс етті. Сондай-
ақ аудандағы бірқатар мекеме
басшыларының атынан да алғыс
хаттар берілді.
Салтанатты жиын соңы мерекелік

бағдарламаға ұласты.
Аудан өнерпаздары мен аурухана

ұжымының жастары мереке иелеріне
өз өнерлерін көрсетіп, ән шашуларын
тарту етті.

Г.АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.
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КЕҢДІК
Ол кісінің бойынан ең әуелі кеңдікті

байқадым. Бір қарағанда кеңдік деген
сөзіңіз жомарттықтың синонимі
сияқты қабылдануы мүмкін. Бірақ бұл
сөздің, бұл ұғымның мән-мағынасы
жомарттықтан әлдеқайда терең. Бұл
ең әуелі ойдың кеңдігі, пейілдің кеңдігі.
Ой мен пейіл кең болған жерде адам
ешқашан тарылмайды. Қазақтың
«пейілің тарылмасын» деген ұлағатты
сөзі – біріншіден тілек, екіншіден
тапсырма. «Кең болсаң, кем
болмайсыңы» да сол. Ал енді ойдың
кеңдігі дегеніңіз үлкен шаруа. Кең
ойлау әркімнің қолынан келе
бермейді. Елеусін ағаның осы ойлау
турасындағы лекцияларының өзі – бір
кітап. Ол кісі адам өмірінің қандай
болмағы ойы мен ниетіне байланысты
деп біледі.
Бұл кісінің бойындағы осынау кеңдік

қайдан келді деген сұрақ болды.
Әрине, ойдың кеңдігі – оқумен,
тоқумен, ізденумен қалыптасып,
пейілдің кеңдігі – әкенің қаны, ананың
сүті арқылы бойыңа дариды. Оның
сыртында бұл кісі перзентхананың тар
бөлмесінде емес, қазақтың кең
даласында дүние есігін ашқан. Анасы
оны егіс даласында өмірге әкелген
екен. Және туа салысымен жаялыққа
орап, құндақтап тастамаған. Егіс
даласынан үйіне дейін анасының тері
сіңген күпіге орап әкелген.
Бұрынырақта әжелеріміз ерке
келіндеріне «біз бала дегенді далада
жүріп-ақ туа салатынбыз» деп
ескерткенінде, ертегі, аңыз әңгіме
тыңдап отырғандай әсерде
болатынбыз. Мына жағдайды
естігенде аңыз адамнан туған
ертегінің кейіпкерін көргендей күй
кешкенім рас. Кең далада дүние есігін
ашқан адамның кеңдігін осы
жағдаймен де байланыстырғым
келеді.
Көзін ашып көргені де кеңдік. Әкесі

Наурызбай егіншілікпен, аңшылықпен,
балықшылықпен, ұсталықпен
айналысып, тұтас бір ауылды
асыраған. Екі бөлмелі үйінің бір
бөлмесін Тұрсын, Балқия атты екі
қызы бар Қалампыр, Лиман деген
кісілерге босатып беріп, өз
қамқорлығына алған. Оларға жеке
шым там салып беріп бөлек шығарған
жылы, босаған бөлмесіне Сүйрік атты
қызы бар Мақтым деген кемпір келіп
кірген. Олар да Елеусін ағаның
Наурызбай әкесін пана тұтқан. Одан
кейінгі жылдары Жәйкен, Монтақай
атты ерлі-зайыптылар да Айсұлу
деген қарындасымен бірге осы
шаңырақтың отына жылынып,
ошағынан дәм татқан екен. Тұтас
ауылды аштықтан аман алып шыққан
Наурызбай әкесі 1952 жылы 65
жасында қайтыс болады. «Қырсық
қырық ағайынды» деген рас, әкесі
қайтыс болғаннан кейін бір жыл
өткенде талайларға пана болған
үйлері өртеніп, орнында күлі ғана
қалады. Одан кейінгі жылы өзінен
бірер жас қана үлкендігі бар
Қобыланды ағасы шетінеп кетеді. Бар
салмақ тағдырдың жүгін арқалап,
тіршіліктің қамытын киген анасына
түседі. Үйі өртеніп, екі ұлының бірінен
айырылған Бақыт анасы бес жасар
Елеусінді жалғыз қалдыруға қорқып,
таңғы бесте оятып алып, жұмысына
арқалап кететін болған. Сиырға шөп
салатын ақырдың бір бұрышына
жатқызып қойып, жұмысына кіріседі
екен. Арасында бөтелкеге құйып
алған сүті мен бір жапырақ нанын
беріп, ішіне ел қондырады. «Сол
уақытта қалыптасқан таңғы бесте
оянатын әдетімнен өмір бойы
жаңылмай келе жатырмын,
шетелдерде жүргенде де Қазақстан
уақытымен таңғы бесте оянып
аламын», дейді Елеусін аға.
Анасының бір жағына шығысып,

қолғанат болу мақсатында ол он бір

ЕЛАҒА
ТЕГІНДЕ, «АДАМ СӨЙЛЕСКЕНШЕ, ЖЫЛҚЫ КІСІНЕСКЕНШЕ» ДЕГЕН СӨЗ РАС. ҮЛКЕН ҚЫЗМЕТТЕР

АТҚАРҒАН, ЖАСЫ ҮЛКЕН, ӘКЕММЕН ҚҰРДАС АДАММЕН ҚАТАР ҚҰРБЫША АРАЛАС-ҚҰРАЛАС БОЛЫП
КЕТЕМІН ДЕГЕН ОЙ ӘУ БАСТА БОЛҒАН ЕМЕС.
ОЛ КІСІМЕН ОСЫДАН ЕКІ ЖЫЛ БҰРЫН ТАНЫСҚАН ЕДІМ. ҚЫЗМЕТ БАСПАЛДАҚТАРЫНЫҢ БӘРІНІҢ

ДӘМІН ТАТЫП, САТЫЛАП ӨСІП, ЖОҒАРЫ БИЛІК ДӘЛІЗІНДЕ ЗЕЙНЕТ ДЕМАЛЫСЫНА ШЫҚҚАН КЕЗІ ЕДІ.
БҰҒАН ДЕЙІН ЕЛЕУСІН ДЕГЕН ЕСІМ-СОЙЫНА НАУРЫЗБАЙ ӘКЕСІНІҢ АТЫ ҚАТАР ЖАЛҒАНЫП, «ЕЛЕУСІН
НАУРЫЗБАЙҰЛЫ» БОЛЫП КЕЛГЕН КІСІМЕН ҚАРАПАЙЫМ ТІЛДЕ, ЕЛЕУСІН АҒА ДЕП СӨЙЛЕСТІМ.
«ЖАҚСЫНЫҢ ЖАТТЫҒЫ ЖОҚ», АЛҒАШ КЕЗІККЕН КҮННЕН-АҚ ЖАҚСЫ ТІЛ ТАБЫСТЫҚ. ӘҢГІМЕМІЗ
ЖАРАСТЫ. ӘР ОЙЫН АБАЙ СӨЗІМЕН САБАҚТАП, ТҰЗДЫҚТАП ОТЫРАДЫ ЕКЕН. СОДАН БЕРГІ
КЕЗДЕСУЛЕРДЕ МЕН ОЛ КІСІНІ БЕЛГІЛІ БІР ДЕҢГЕЙДЕ ТАНИ АЛДЫМ ДЕП ОЙЛАЙМЫН.

жасында жұмысқа шығып, жазғы
каникулда трактор тіркемесіндегі
тырмаққа отырған. Сол жылы
еңбекақысына 2 қап бидай, 1 қап тары
және 2 арба шөп алған. Одан кейін
бірер жыл өткенде комбайнның
тіркемесіне отырған. Сол жылы
қомақты ақша алған. Тапқан
ақшасының тең жарымын Бақыт
анасы молданың қолына ұстатқан.
«Әкеңе, ата-бабаңа құран шықсын,
өлі разы болмай тірі байымайды, бізге
қалғаны да жетеді» деген. Осы
оқиғалардың барлығы ол кісінің
бойындағы кеңдікті қалыптастырса
керек. Сол он бір жасында-ақ шым
ойып, үй салысқан.

БИІКТІК
Екінші байқағаным – биіктік. Биіктен

қараған адамға алмайтын асу
болмайды. Бірақ адам бірден биік
бола алмасы анық. Ол кісіні тағдыры
о бастан күрескерлікке,
қайраткерлікке тәрбиелеу арқылы
биікке көтергеніне көзім жетті. Он
жасынан интернатта оқыды. Айына
бір рет интернат пен ауылдың
ортасындағы 60 шақырым жолды
жаяу жүріп өтеді. Анасына бір айлық
отын-суын реттеп беріп, кері қайтады.
Төртінші кластан бастап староста
болуы да лидерліктің бастауы болса
керек. Төртінші класс оқушысы
Елеусін Сағындықовтың оқушыларды
ұйымдастырудағы, тәртіпке
бағындырудағы қабілетіне тәнті
болған ұстазы Анна Павловна: «Мен
байқап жүрмін, сен түптің түбінде
жақсы адам боласың. Сенен ел
басқаратын мықты маман шығады.
Сенің болашағың жарқын. Тек
сабағыңды жақсылап оқы. Басқасына
қарама», деген екен. Кейіннен боксқа
қатысып, республикалық жарыстарда
топ жаруы да өзін өзі қайрауы шығар.
Училище директорының

орынбасарлығынан басталған,
кейіннен қалалық білім бөлімі мен
облыстық білім басқармасындағы
басшылық қызметтерде барлық
мәселеге биіктен қарап,
жаңашылдыққа жол ашқан. Соның
арқасында қаншама жақсы
нәтижелерге жетті. Білім саласындағы
оң өзгерістерді айтпағанда, Ақтөбеде
басталып, кейіннен республика
көлемінде жыл сайын өтіп келе
жатқан, дарынды оқушылар мен
мүмкіндігі шектеулі балаларға
арналған Президент шыршасының
бастауында да Елеусін
Наурызбайұлы тұр. Іскерлігінің
арқасында жетістіктерге жетіп жүрген
маман Білім және ғылым министрінің
орынбасары болып тағайындалып, ол
жерде де жемісті еңбек еткен. Орта
мектептердегі білім беру
бағдарламаларының тәуелсіз ел
талаптарына, уақыт сұранысына
лайықталып жаңартылуынан бөлек,
бұл күнде ел игілігіне айналған түрік-
қазақ лицейлерінің ашылуының өзі
үлкен ерлік емес пе?! Шамасы
жеткенше соңындағы, айналасындағы
адамдарды өмір сүруге құлшындыру,
ашыққан адамға балық жеуді емес,
қармақ салуды үйрету, оларды да
биікке жетелеу – көшбасшыға тән
қасиет.
Тоқсаныншы жылдардың

тоқырауында, Ақтөбе қаласының әкімі
болып тағайындала салысымен,
қаланы қоқыстан тазартып, суық,
қараңғы үйлерге жылу мен жарық
бергені де ақтөбеліктердің есінде.
Зейнетақы мен жалақыларын
алмағандарына жарты жылдан асқан
тұрғындардың да еңселерінің ептеп
көтерілгені де сол шақ екен. Әр
көшенің бойындағы жабайы жайма
базарлар бір жерге шоғырландыр-
ылып, ретке келтірілген. Автопарк-
терде қаңтарылып қалған қоғамдық
көліктер де уақтылы жүре бастаған.
Мектептерде бастауыш сынып
оқушылары ыстық тамақ ішіп,

бойларын жылытқан.
«Шынайы бақытқа қол жеткізетін

мәселелерде адамдардың бірігуін
мақсат ететін қала – ізгілікті қала, ал
адамдар бақытқа жету үшін бір-біріне
көмектесетін қоғам – ізгілікті қоғам.
Барлық қалалары бақытқа жету үшін
бір-біріне көмектесетін адамдар –
өнегелі халық. Сол сияқты ұлттар бір-
біріне бақытқа жетуге көмектессе,
бүкіл жер беті ізгілікке айналады...».
Ақтөбенің көшелеріне әл-Фарабидің
«Қайырымды қала тұрғындарының
көзқарасы туралы трактатынан»
жоғарыдағыдай үзінділер жазылған
билбордтар ілінген.
Тіршілігі жанданып, жарқыраған

қалаға инвестиция да тартыла
бастаған. Сол кезде Ақтөбедегі қысқа
мерзім ішінде болған оң өзгерістерді
көзімен көрген ел Президенті
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
Елеусін Наурызбайұлын тәжірибелі,
іскер басшы, экономист ретінде
жоғары бағалап, Қазақстандағы
облыс орталықтары мен ірі
қалалардың әкімдерін Ақтөбеге
жинап, семинар өткізу керек деп
шешкен. Қала менеджменті, қала
әкімдеріне өтпелі кезеңде үлкен
қаланы қалай басқаруға
болатындығын көрсету және іс
жүзінде үйрету тақырыбындағы
әкімдер кездесуі Президент
Әкімшілігінің қолдауымен 1997
жылдың тамызында
ұйымдастырылған. Президент
Әкімшілігінің басшысы Оралбай
Әбдікәрімовтің жетекшілігімен өткен
үш күндік семинар-кеңесте әкімдер
заманауи технологиялармен жұмыс
істейтін өнеркәсіптік кәсіпорындарда,
коммуналдық қызметтерде болып,
шағын және орта бизнесті дамыту
әдістерімен танысқан.
Елеусін Наурызбайұлы кейін облыс

әкімі болғанында өңірдің «Ақтөбе –
Қазақстан экономикасының
локомотиві» деген атаққа ие болуы да
бекерден-бекер емес. Сол себепті
облысты басқарған жылдарында
экономикалық өсімді сипаттап, цифр
тізіп отырудың қажеті шамалы. Ол
жылдардағы Ақтөбенің қарқынды өсуі
мен қарыштап дамуы тасқа да
басылды, ел жадына да жазылды.
Бірақ айтулы оқиғалардың бірерін
тілге тиек еткеніміз дұрыс шығар.
Біріншісі – Қобыланды батырдың

сүйегін бүтіндеп, басын қарайтып,
үлкен ас бергені. Қобыландының
сүйегін кезінде Ноэль Шаяхметов
зерттеу үшін Мәскеуге алып кеткен
екен, бір бөлігі Алматыда қалыпты.
Адамын жіберіп, ақшасын төлеп,
Мәскеудегі сүйегін де, Алматыдағы
бөлігін де алдырып, түгендеп, арулап
жерлеген. Басына теңдессіз кесене
тұрғызып, үлкен ас берген.
Мемориалдық кешеннің ашылу
салтанатындағы қойылымға 2 500
адам қатысқан. Әйгілі астағы дала
театрының қойылымын тамашалаған
сол кездегі Мәдениет министрі
Ермұхамед Ертісбаев: «Мынаның
жанында «Көшпенділер» фильмінің
массовкасы ойнамай қалды» деген
екен.
Киелі жерге әйгілі эпостың кейіпкері,

қазақтың батырлар жырындағы ең
кемел қаһарман – Қобыландының
сүйегін жерлеп, елдегі ең ірі кесенені
тұрғызу – түбі бір түркі жұртының
рухани өміріндегі маңызы терең,
мазмұны бөлек оқиға болған. Қазақ
баласының құлағына сіңісті эпостың
кейіпкері, ел тарихындағы ең
айбынды, аруақты батыр –
Қобыландының рухы қайта оралған.
Ғылыми мүмкіндіктер пайдаланылып,
Қобыланды батырдың бет-пішіні
мүсінделген.
Тағы бір ерлікке пара-пар ісі – жер

бетінен жойылып кете жаздаған туған
ауылын қалпына келтіруі. Парламент
Сенатындағы депутаттық мандатын

тапсырып, облыс әкімі болып
тағайындалып, сол кездегі Астанадан
туған өлкесіне келгеннен кейін кіндік
қаны тамған ауылына барады. Барса,
ауылының өзі жоқ, орны ғана
қалыпты. Уақытында алпыстан аса
түтіні бар ауылында айналасы бірер
жылда үш-ақ үй қалған екен.
Ұзындығы жетпіс, ені отыз-қырық
шақырымды құрайтын жері бар,
Батпақты, Егіндібұлақ сынды өзендері
бар, нулы, сулы ауылдағы қалың
елден бір мүгедектігі бар кісі, екі
зейнеткер қария және жалғыз баласы
бар жесір келіншек қана қалыпты.
Кезінде екі мың жылқы жайы¬лып
жүретін құнарлы жерде жаман лақ та
көрінбейді. Бұның жалғыз себебі сол,
мектепті жауып, жарықты қиғаннан
кейін-ақ жұрт үдере көшкен.
Қолынан іс келетін адамдарды

жинап, шаруа қожалығын құрып,
әртүрлі бағдарламамен несие алу
арқылы егін егіліп, өріске мал толтыру
жұмыстары жасалған. Ауылға жарық,
су, газ құбырларын тартып, көшіп
кеткен тұрғындарды іздеп тауып, елге
оралыңдар деген. Мектепті ашуға
бала саны жетпегендіктен, жақын
маңдағы ауылдардың балаларын да
оқыту үшін интернат салдырған.
Бұрынғы жеті жылдықтың орнына он
бір класты орта мектеп салып, жан-
жақтан мұғалімдер алдырған. Кейінгі
жылдарда осы мектептен он «Алтын
белгі» иегері шыққанының өзі
мектептегі білім сапасын, еңбектің
өтелгенін білдірсе керек. Ауылда
демеуші жігіттердің көмегімен үйлер
салынған. Жарық беріліп, мектеп
ашылғаннан кейін-ақ үдере көшкен ел
атажұртына орала бастаған.
Мәдениет үйі мен мешіт, стадион бой
көтерген. Жүк машиналары мен
тракторларды жөндейтін МТС-тері де
болған. Осылай түтіні біржола өшіп
кете жаздаған туған ауылының отын
қайта тұтатқан. Бұл турасында ол:
«Әрине, облыс әкімі ретіндегі негізгі
жұмысым бұл емес. Мен жалпы
облысқа жауап беретін адаммын.
Бірақ туған ауылыма да маңдай
терімді сіңіргім келді. Ауылым
қалпына келе бастаған сайын көңілім
көтеріліп, жаным марқая бастады»,
дейді.
Осы арада, әңгімеміз құрғақ сөз

болып кетпес үшін, бір жылда ғана
атқарылған істің қысқаша дерегін
келтіре кетейік. 2008 жылдың
қыркүйек айында жиырмадан астам
зауыт-фабрика мен 3,5 мың адам бір
мезгілде намаз оқитын орны бар
орталық мешіт, 2000 орындық
православие храмы, жылына 1,5 млн
адамға қызмет көрсететін, құрылысы
10 млн 300 мың доллар болатын жаңа
аэропорт ашылған. Солтүстік
Қазақстан – Ақтөбе облыстары
аралығындағы 570 шақырымды
құрайтын жоғары вольтті электр
жүйесі іске қосылған. Никель-кобальт
өңдейтін фабрика, силикат кірпіші мен
газобетон шығаратын зауыттар, хром
өңдейтін жаңа тау-кен комбинаты,
жез-мырыш комбинаты, газ-
турбиналық электр стансасы, шпал
шығаратын, базальт өндіретін
кәсіпорындар іске қосылған. Бір
жылда барлығы 100-ден астам нысан
іске қосылған. Осыған байланысты
облыс экономикасы бірден екі есе
өсіп, 2003 жылы облыстың ішкі жалпы
өнімі 190 млрд теңге болса, 2006
жылы 600-700 млрд теңгені құраған.
Осындай үлкен әлеуетті ескерген

Президент сол жылы Қостанайда
өтеді деп жоспарланған Қазақстан –
Ресей шекаралас аймақтарының
форумын күтпеген жерден Ақтөбеде
өткізуді ұсынған. Және бұл форум
бұрынғыдай тек шекаралас
аймақтардың форумы емес, бүкіл
Ресей мен тұтас Қазақстанның
форумы болған. Ресейден
бұрынғыдай 11-12 аймақтың басшысы
емес, 34 аймақтың басшылары
келген. Оның ішінде Татарстанның,
Башқұртстанның, Ингушетияның,
Қалмақияның Президенттері
қатысқан.
Бұл ел экономикасы мен әлеуетінің

қарқынды өсуінің бір ғана мысалы.
2011 жылы «Ауылдың гүлденуі –
Қазақстанның гүлденуі»
республикалық жастар жобасына 600
мыңнан астам адам қатысты. Осы
мега-жобаның бастауында да
ақтөбеліктер тұрды. Облыстық іс-
шара республикалық деңгейге жетті.
Бұл жоба 2005 жылы басталған.
Бастапқыда құрылыс отрядтары 500
болса, 2010 жылы 2 500-ге жеткен.
Осы жылдар аралығында қаншама
ауыл абаттандырылды.

2005 жылдан тікелей Елеусін
Наурызбайұлының қолдауымен
«Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның
гүлденуі» атты облыстық жастар
марафон-эстафетасына 50 мың
студент пен оқушы және 20 мың
жұмысшы жастар, барлығы 70 мың
адам қатысқан. Ақтөбелік жастардың
елді мекендерді көріктендіріп,
әлеуметтік объектілердің құрылысы
мен жөндеу жұмыстарына қатысу
бастамасы облыс тұрғындарының
ризашылық сезімін тудырып, үлкен
қолдауға ие болған. Осынау ауқымды
іс-шараны іске асыру үшін облыстық
бюджеттен 1 млрд-тан астам теңге
бөлінген.

2010 жылы Мемлекет басшысы
Н.Ә.Назарбаев Ақтөбеге жұмыс
сапарымен барғанда жастардың
марафон-эстафетасын, оны
ұйымдастырушылар мен
қатысушылардың жасаған
жұмыстарын жоғары бағалап, сол
жобаны Қазақстанның өзге де
аймақтарында жалғастыруды
міндеттейді. Сөйтіп, бұл бастама
кеңінен қолдау тауып, республикалық
мега-жобаға айналған. Осы жобада
жетістікке жеткен қатысушыларға бір
ғана 2010 жылы 65 автокөлік, 1200
ноутбук, 2 500 адамға Астанада
демалуға жолдама берілген.
Ауылдарды абаттандырып қана

қоймай, әр перзенттің туған жеріне
деген құрмет сезімін оятатын бұл
жобаның қаншалықты жемісті
болғаны әмбеге аян.
Елеусін Наурызбайұлы Ақтөбе

облысына әкім болып барғанда
«Ақтөбе» футбол клубы республикада
соңғы орында болған. Бір ғана клубтан
жоғары тұрған. Көңіл бөліп,
жанашырлықпен қарағанның
арқасында 2005, 2006 жылдары
Қазақстанның жоғарғы лигасында
чемпион болды. 2007 жылы күміс
жүлдегер атанса, 2008 жылы
қайтадан чемпион болды. 2009 жылы
тағы да күміс жүлдені иеленіп, 2010
жылы қайтадан чемпиондықты жеңіп
алды. 2011 жылы да «Ақтөбе»
Қазақстанның жоғарғы лигасында көш
бастады. Және 2004-2011 жылдар
аралығында «Ақтөбе» клубы екі мәрте
Қазақстанның супер кубогының иегері
атанып, екі мәрте ТМД мен Балтық
жағалауы елдері кубогының күміс
жүлдегері болды. Бұдан бөлек,
қатарынан алты жыл Еуропа
лигасында ойнап, Қазақстанға ең көп
ұпай әкелген команда болғанын
жанкүйерлер ұмытпаса керек. Бұл
еліміздің спорт тарихында болмаған
жетістік еді.
Бұл айтқандарымыз – Елеусін

Наурызбайұлы атқарған мың сан
шаруаның бірері ғана. Әйтпесе, оның
атқарған істерін тізе берсе, том-том
болары сөзсіз. Оны Ақтөбе халқы әлі
күнге жыр қылып айтады. Осыдан
біраз бұрын ақтөбеліктердің
инстаграмдағы парақшасында сол
өңірді осыған дейін басқарған
әкімдердің қайсысы елге пайдалы
жұмыс істеді деген сауалдама
жүргізіліп, сонда басым көпшілік
Елеусін Наурызбайұлының есімін
атаған.
Ақтөбе облысының әкімі қызметінен

кейін бірнеше жыл қайтадан
Парламент Сенатының депутаты
болды. Ол жерде де абыройлы жұмыс
істеді. 2013 жылы Мемлекет басшысы
Нұрсұлтан Назарбаев шақырып алып:

«Ақтөбеге (облысқа) қайтадан әкім
болып барасың ба?», деп сұрапты.
Сонда: «Жоқ, жастар барсын», деген
екен. Сәл үнсіздіктен кейін Нұрсұлтан
Әбішұлы: «Бұндай ұсыныстан бас
тартып отырған сен бірінші адамсың»,
депті.
Елеусін Наурызбайұлының осы

мінезін биіктік демегенде, не дейміз?!
ТЕРЕҢДІК

Елеусін ағаның бойындағы тағы бір
қасиеті – тереңдігі. Ол – терең
ойлайтын адам. Жинаған ілім-білімі де
терең. Сонау бала кезінде анасына,
көрші-көлемнің үлкендеріне батырлар
жырын, аңыздар мен ертегілерді оқып
беруден басталған кітапқа деген
құмарлығы бір кемімеген екен. Қазақ
ақын-жазушыларынан бөлек, әлем
әдебиеті өкілдерінің шығармалары-
мен, философтарының еңбектерімен
жете таныс. Алты құрлыққа аты
шыққан саясаткерлердің де
тұжырымды сөздерін жатқа айтады.
Соның бәрінен артық көретіні – Абай.
Абай жырлары, Абай қарасөздері ол
кісінің өмірлік темірқазығы іспеттес.
Ұлы ойшылдың кітабы Елеусін ағаның
айырылмас серігіне айналған. Отырса
үстелінің үстінде, жатса төсегінің
басында тұрады. Үйде де, кабинетте
де, көлігінде де – Абай кітабы.
Шетелдерге жиі шығатын бұл кісінің
жол сөмкесінің бір бұрышында да
Абай кітабына орын бар. Ұшақта ақша
бұлттардың төбесінде ұшып бара
жатқанында да қолында Абай кітабы
болады. Абаймен сырласады,
Абаймен мұңдасады. Қара өлеңімен
қанаттанып, қарасөзімен
қайраттанады. Негізінде, Абайдың
нұрын сіңірген адамның сәулелі
болатыны анық қой. Елеусін аға
сондай сәулелі адам. Сөздерін Абай
өлеңдерінің, қарасөздерінің
үзінділерімен сабақтап отырады. Биік
мінберде жасайтын баяндамасында
да Абай сөздері айтылып жататын.
Бұл кісінің күнделік жазатынын

кейіннен білдім. Бір күні сол күнделігін
ашып, оқып берді. Күнделігі де Абай
өлеңдерінен алынған үзінділерге
самсап тұр. Және ол үзінділерді
жайдан-жай жаза бермеген. Өзі жазып
отырған сол күнгі оқиғаларды тілге
тиек еткен. Сонымен Елеусін ағаның
күнделігіндегі менің көзім түскен Абай
жолдары мыналар:

«Жүректің көзі ашылса, Хақтықтың
түсер сәулесі. Іштегі кірді қашырса,
Адамның хикмет кеудесі...».

* * *
«Дүние бір қисық жол бұраңдаған,
Бақ тайса, басқа дәулет

құралмаған.
Күніне мың пәлеге жолықсаң да,
Сонда да күдер үзбе бір Алладан»,
 * * *
«Мал, мақтан, ғиззат-құрмет

адамды өзі іздеп тапса, адамдықты
бұзбайды Һәм көрік болады. Егер де
адам өзі оларға табынып іздесе, тапса
да, таппаса да адамдығы жоғалады»

* * *
«Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті –

ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы
жүрек»

* * *
«Мен боламын демеңдер,
 Аяқты алшаң басқанға.
Екі көзің аларып,
Құр қарарсың аспанға.
* * *
«Сағаттың шықылдағы емес ермек,
Һәмиша өмір өтпек, ол білдірмек.
Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас,
Өтті, өлді, тағдыр жоқ қайта

келмек».
* * *
«Ниетің түзу болса сенің аппақ,
Екі елі аузыңа қойсаң қақпақ.
Сыбыр, өсек дегенді сырттай жүріп,
Ғылым, өнер, мал таппақ,
жұртқа жақпақ»
* * *
«Күшік асырап, ит еттім,
 Ол балтырымды қанатты.
 Біреуге мылтық үйреттім,

Ол мерген болды – мені атты».
«Өзіңе сен, өзіңді алып шығар,
 Еңбегің мен ақылың екі жақтап»
* * *
«Көп шуылдақ не табар,
Билемесе бір кемел?
Берекелі болса ел –
Жағасы жайлау ол бір көл»,
* * *
«Болмасаң да ұқсап бақ,
Бір ғалымды көрсеңіз.
Ондай болмақ қайда деп,
Айтпа ғылым сүйсеңіз», –
* * *
«Махаббатпен жаратқан

адамзатты,
Сен де сүй сол Алланы жаннан

тәтті.
Адамзаттың бәрін сүй бауырым

деп,
Және хақ жолы осы деп әділетті».
* * *
«Адамның адамшылығы істі

бастағанынан білінеді, қалайша
бітіргендігінен емес»

* * *
«...өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді

сау еңбек қылсаң, қара жер де береді,
құр тастамайды», «Еңбекті сат, ар
сатып неге керек?», «Бақпен асқан
патшадан, мимен асқан қара артық,
Сақалын сатқан кәріден, еңбегін
сатқан бала артық»
Осы жолдардан Елеусін

Наурызбайұлының Абайдан қандай
тәлім, ғибрат алғанын, сол арқылы
қандай ұстанымда болғанын білуге
болатындай.
Ол тоқсаныншы жылдары

ғылыммен айналысып, Вознесенский
атындағы Санкт-Петербург
мемлекеттік экономика және қаржы
университетінде 1997 жылы «Еңбек
нарығы мен білім беру қызметтерін
реттеудің әдіснамалық негіздері» атты
тақырыпта кандидаттық дисертация
қорғаған. Кейіннен сол университеттің
докторантурасына түсіп, төрт жылда
төрт монография жазып, орталық
баспасөзде 60-тан астам ғылыми
мақала жариялаған. «Аймақтың
әлеуметтік-экономикалық дамуын
басқару» оқулығының авторы болды.
Бұл оқулықты Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым
министрлігі екі рет қайта басып
шығарған. Осындай ыждаһатты
еңбектің нәтижесінде 2001 жылы
диссертациясын сәтті қорғап,
экономика ғылымының докторы
атанды. «Ғылыммен айналысуым
менің кейінгі қызметтерімде көп көмегі
тиді. Мен әр нәрсеге ғылыми негізде
қарайтын болдым», дейді ол.
Жетпістен асқан, зейнетке шыққан

адамның енді не істеуіне болады? Бұл
жаста көп адам ізденісті тоқтататыны
жасырын емес. Ал Елеусін аға олай
жасамаған. Ізденген, оқыған, тоқыған.
Және сол дүниелерінің барлығын
«Қорытынды ойларым» деп келешек
ұрпаққа аманат қылып қағазға
түсірген. Сол дүниесін оқып отырып
таңғалдым. Көпті көрген, көп іс
тындырған, қайраткерлік танытқан
өнегелі адамның айтпақ ойы мүлде
тереңде. Қазіргі жастар «Қалай тез
байып кетуге болады» деген шетелдік
бестселлерлердің бес-алтауын
оқығанша, Елеусін ағаның
«Қорытынды ойларын» оқыса
жеткілікті болатын сияқты. Себебі осы
жазбаны оқып отырып адам өзіне
байлық деген не, бақыт деген не,
жетістік деген не және бұларға қалай
жетуге болады, бай, бақытты,
жетістікті болу үшін адам өз
бойындағы қандай қасиеттерді қалай
дамытқаны жөн, қандай
құндылықтарды жоғары бағалауы
керек, тіпті қалай ойлау керек деген
қазіргі күнгі трендтегі сауалдарға өте
дәл жауап береді. Әрі өз еліміздің,
қазақтың менталитетін сақтай
отырып, яғни жаңа дүниеге, жаңа
көзқарасқа, ескі дәстүрді жоққа
шығармай жетудің жолын көрсетеді.
Бұл жазбаларды адамдыққа,
азаматтыққа, кәсіпке ұмтылған, білу
мен үйренуге талпынған әрбір жас
оқуға тиіс деп ойлаймын.

ТҮЙІН
Жеке өміріндегі, мемлекеттік

қызметтегі кей сәттеріне қысқаша
тоқталғаным болмаса, Елеусін
Наурызбайұлының кісілігі мен
қайраткерлігін толық сипаттаған
жоқпын. Және оның бәрін бір
мақалаға сыйдыру мүмкін де емес.
Өмір бойы Абай айтқан бес нәрсеге
ғашық болған, бес нәрседен қа¬шық
болған, ыстық қайрат, нұрлы ақыл,
жылы жүректі болуды мақсат еткен
адам туралы мерейлі жасында
осылай бір қайыруды жөн санадым.
Өзін өзі тәрбиелеген, қажымай қызмет
атқарған, жетпістің бел ортасына
келсе де ізденісін тоқтатпаған
адамның кісілік келбетінің кілтін өз
сөзінен таптым. Жазып отырған
мақаламды да Елеусін ағаның өз
сөзімен түйіндейін. Ел ағасы жасына
жетіп, Елаға атанып отырған Елеусін
Наурызбайұлы былай дейді:
«Қаршадайымнан өмірдің
қиыншылықтарымен бетпе-бет келіп,
мойымай күресіп, жеңіп шыққан
болсам, ол арысы – Алыбай, берісі –
Барсай бабаларым мен Тауасар
әкемнен қалған күрескерлік. Еліміздің
ең жоғарғы заң шығарушы органы –
Парламент Сенатының екі мәрте
депутаты болсам, ол – өз дәуірінің
әділ биі атанған Сағындық би атамнан
қалған ақыл мен парасат. Тұтас бір
өңірдің тізгінін қолыма алып, екі тізгін,
бір шылбырды тең ұстап, ат үстінде
жүрген болсам, ол – қара басының
қамын ойламай, ел үшін еңбек еткен
өз әкем Наурызбайдан жұққан қажыр
мен күш. Айналама қамқор болып,
біреуге көмектескен болсам, ол –
анамнан көрген мейірім».
Қайраткерлікті бағалаудағы бір-

бірінен ажырамас үш ұғым, үш өлшем
– кеңдік, биіктік, тереңдік тұрғысынан
қарағанда, Елеусін ағаның мен көрген
кісілік келбеті осындай.

Бейбіт САРЫБАЙ.
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ОЙЫЛ АУДАНЫ ТҰРҒЫНДАРЫМЕН КЕЗДЕСУ БАРЫСЫНДА
ТҮСКЕН ПРОБЛЕМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ БОЙЫНША

ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
(1 СӘУІРДЕН 10 МАУСЫМҒА ДЕЙІН)

Ойыл қазақ орта мектебіне демеушілік
қаржы есебінен жаңа музыкалық
аппаратура алу.

Ұсыныстар/ескертулер ОРЫНДАУ
 МЕРЗІМІ

2022 жылдың
аяғына дейін

ЖАУАПТЫ
(Т.А.Ә. ММ басшысы,

а.о. әкімі)

БАҚЫЛАУШЫ
(Т.А.Ә. аудан әкімі
орынбасары)

№

Н.Атагалиев М.Айдарбаев1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Көптоғай мәдениет үйіне жаңа
музыкалық аппаратура алу.

2022 жылдың
аяғына дейін

2022 жылдың
аяғына дейін

2022 жылдың
аяғына дейін

2022 жылдың
аяғына дейін

2022 жылдың
аяғына дейін

2022 жылдың
аяғына дейін

2022 жылдың
аяғына дейін

2022 жылдың
аяғына дейін

2022 жылдың
аяғына дейін

М.Айдарбаев

М.Айдарбаев

М.Айдарбаев

С.Сүлейменов

С.Сүлейменов

С.Сүлейменов

С.Сүлейменов

С.Сүлейменов

С.Сүлейменов

Шиқұдық ауылдық клубына ағымдағы
жөндеу  жүргізу.

Ақкемер ауылдық клубына ағымдағы
жөндеу  жүргізу.

Ойыл селосындағы 22 пәтерлік тұрғын
үй төбесіне демеушілік қаржы есебінен
жөндеу жүргізу.

Көсембай ауылы тұрғындары
малдарының жайылымдылық жерін
кеңейту.

Ақжар ауылында (ринотрохейд) мал
ауруына қарсы шаралар қабылдау.

Ш.Берсиев ауылдық округі Қарасу елді
мекенінің ауыз су қорын нақты зерделеу.

Қаракемер ауылының көктемгі су
тасқыны салдарынан істен шыққан
электр энергия жүйесін қалыпқа келтіріп,
ауыз су құбырын іске қосу.

Ауданның  лиманды алқаптарын
әкімдік тарапынан бақылауға алу.

Н.Атагалиев
Е.Асылбаев

Н.Атагалиев
М.Тажіғалиев

Н.Атагалиев
М.Тажіғалиев

С.Даулетқалиев

Ы.Қосдаулетов

Ы.Қосдаулетов
С.Сармуханов

А.Избасов

С.Даулетқалиев

А.Мубараков

«Еңбек жолы» конкурсын (бұдан әрі – Конкурс) өткізудің мақсаты:
1) Мемлекет басшысының «Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: жалпыға

ортақ еңбек қоғамына қарай жиырма қадам» бағдарламалық мақаласының
тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету, ұрпақтар сабақтастығын сақтау;

2) еңбек адамдары туралы оң қоғамдық пiкiр қалыптастыру және жаңа еңбек
әулеттерін құру үшін кәсіпорындар мен ұйымдарда жағдайлар жасау;

3) қазақстандықтарда Қазақстан Республикасы экономикасының дамуына
елеулі үлес қосқан отандастарының жетістіктері үшін мақтаныш сезімін
тәрбиелеу.
Кәсіпорынның (саласына қарамастан) барлық жұмыскерлері Конкурсқа

қатыса алады. Конкурстың өткізілуі туралы ақпарат барлық бұқаралық ақпарат
құралдарында орналастырылуға тиіс.
Конкурс 3 номинациядан тұрады:
1) «Үздік еңбек әулеті» –еңбек өтілі ең ұзақ, марапаттарымең көп санды

әулет таңдалады.
Ескертпе:
Конкурсқа меншiктiң барлық нысанындағы ұйымдардағы еңбек әулеттерінің

өкілдері қатыса алады.
Еңбек  әулеті – бір ұйымның, бір отбасының екі және одан да көп ұрпағы

болып табылатын (ерлі-зайыптылардың бірі немесе екеуі балаларымен
немесе немерелерімен),қазіргі уақытта еңбек қызметін жүзеге асыратын және
аталған ұйымдағы жиынтық жұмыс өтілі кемінде 20 жыл жұмыскерлер тобы.
Еңбек қызметін бәрінен бұрын бастаған әулет өкілі әулеттің басшысы болып
танылады.
Еңбек әулеті ауылдың, ауданның (қаланың, облыстың) қоғамдық өміріне

белсенді қатысуға, жастарды кәсіптік бағдарлауға жәрдемдесуге, өз кәсібін
насихаттауға тиіс.

2) «Өндірістің үздік  жас маманы» - жұмыс өтілі 5 жылдан аспайтын, ең
белсенді және еңбекқор өндіріс жұмыскері таңдалады;

3) «Жұмыс істейтін жастардың үздік тәлімгері» -жұмыс өтілі кемінде 20 жыл,
жоғары тиімді жұмыс істейтін тәлімгер таңдалады.
Әр номинация бойынша жеңімпаздарды марапаттау үшін келесі сомалар

ақшалай сертификаттар беріледі:
- 1 орын – 1 000 000 (бір миллион) теңге;
- 2 орын – 500 000 (бес жүз мың) теңге;
- 3 орын – 200 000 (екі жүз мың) теңге.
 Конкурс 2 кезеңде өтеді:
І. Облыстық деңгейде «Еңбек жолы» конкурсы жеңімпаздарын іріктеу:
ОБЛЫСТЫҚ КОМИССИЯ конкурсқа қатысушылардың арасынан «Еңбек

жолы» Конкурсының ЖЕҢІМПАЗДАРЫН АНЫҚТАЙДЫ;
ІІ. Республикалық деңгейде «Еңбек жолы» конкурсы жеңімпаздарын іріктеу:
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОМИССИЯ конкурстың өңірлік деңгейінің

жеңімпаздарының арасынан «Еңбек жолы» Конкурсының ЖЕҢІМПАЗДАРЫН
АНЫҚТАЙДЫ;
Республикалық комиссия «Еңбек жолы»конкурсының республикалық

кезеңінің әр номинациясы бойынша (бірінші, екінші, үшінші орындар)
жеңімпаздарды анықтайды.
Салтанатты марапаттау рәсімі ағымдағы жылғы «Жалпыға ортақ Еңбек

қоғамына» республикалық форумы өтетін күні Астана қаласында өтеді.
Өңірлік және республикалық конкурсқа ұсынылатын құжаттар:
15. Конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынылады:
1) номинация көрсетілген, еркін нысандағы конкурсқа қатысу туралы өтінім;
2) жеке куәліктің көшірмесі;
3) номинация тақырыбы бойынша 1-3 минуттан аспайтын бейнеролик

(қалауы бойынша жұмыс орны және дағдылары көрсетілген);
4) конкурсант туралы (жұмысы, отбасы, қызығатын ісі, хоббиі және т.б.) 1-3

минут компьтерлік презентация (Microsoft Power Point форматында);
5)еңбек әулетінің әр өкілінің немесе жұмыскердің жұмыс өтілін растайтын,

жұмыс беруші куәландырған еңбек кітапшасының және өзге де құжаттардың
көшірмелері/жұмыс орнынан анықтама;

6) жұмыс беруші немесе кәсіподақ берген ұсынымдық хат.
Бар болса (мынадай құжаттардың көшірмелері):
мемлекеттік немесе ведомстволықнаградалардың, мадақтау қағаздарының,

алғыс хаттардың көшірмелері;
біліктілікті арттыру туралы куәліктер (бар болса).
Конкурсқа құжаттар мемлекеттік немесе орыс тілінде ұсынылады.

Конкурсқа қатысуға үміткерлердің өтініштерін а.ж.
20 маусымына дейін қабылданады.

Ақпаратты 8-71332 2-19-45  телефон арқылы алуға болады.

Ойыл аудандық жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, жастарды
еңбекті құрметтеу рухында тәрбиелеу, еңбек
дәстүрлерін сақтау және көбейту мақсатында

«Еңбек жолы» республикалық конкурсы
жарияланғандығы туралы хабарлайды.

Ойыл аудандық  аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Ойыл аудандық
аурухана дәрігері Арыстанова Нұрбану Бақтығалиқызына ардақты әкесі

Бектұрғанов Бақтығали Қозыбайұлынын
 мезгілсіз  қайтыс болуына байланысты отбасына, ағайын-туыстарына

қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Қазақстан Республикасы Еңбек
және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігі, Қазақстан Республика-
сының Экология, геология және
табиғи ресурстар министрлігі,
Қазақстан Республикасының
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер
палатасы, Қазақстан Республика-
сының Кәсіподақтар Федерациясы
және жергілікті атқарушы органдар
“Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі
жөніндегі «Парыз» конкурсы туралы ”
ҚР Президентінің 2008 жылғы 23
қаңтардағы № 523 Жарлығына сәйкес
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі
жөніндегі «Парыз» конкурсын 2022
жылы өткізуін хабарлайды.
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі

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

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

- шағын және орта кәсіпкерлік
субъектісі;

- ірі кәсіпкерлік субъектісі;
Үміткерлер тұтас алғанда қоғамның

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

жобаларына үміткерлер дербес және/
немесе азаматтық қоғам
институттарымен және жергілікті
атқарушы органдармен әріптестікке
жүзеге асыратын және әлеуметтік
салада оң өзгерістерге қол жеткізуге
бағытталған іс-шаралар кіреді.
Конкурс жыл сайын келесі

номинациялар бойынша өңірлік және
республикалық деңгейлерде
өткізіледі:
1)«Үздік  әлеуметтік  жауапты

кәсіпорын».
Бұл номинацияда өз персоналын

қолдауға, мүмкіндігі шектеулі
адамдарды әлеуметтік бейімдеуге
және жалпы қоғамның әл-ауқатын
жақсартуға бағытталған әлеуметтік
бағдарламаларды ( еңбекақыны және
әлеуметтік төлемдерді төлеуді,

кадрларды кәсіптік даярлау мен қайта
даярлау жүйесін ұйымдастыру,
мүмкіндігі шектеулі адамдарды
барынша көп мөлшерде жұмысқа
орналастыру және тағы басқалар) іске
асыратын үміткерлердің қызметі
қаралады.

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

процесінде қызметкерлердің
денсаулығын сақтауға мүмкіндік
беретін еңбек жағдайларын жасайтын
үміткерлердің қызметі қаралады;

3) «Үздік ұжымдық шарт».
Бұл номинацияда Қазақстан

Республикасының заңнамасында
көзделген, қызметкерлердің еңбек
және әлеуметтік құқықтарын едәуір
жақсартатын және нығайтатын
ұжымдық шарттар қаралады.

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

жағдайын жақсартуға бағытталған
табиғатты қорғау (экологиялық)
бағдарламаларын іске асыруда
ерекше көзге түскен үміткерлердің
қызметі қаралады.
Конкурста “Жылдың үздік

әлеуметтік жобасы” арнайы сыйлығы
бекітіледі.
Бұл арнайы сыйлықта бизнес іске

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

наградасы жұмыста және
корпоративтік әлеуметтік және
экологиялық жауапкершілік
қағидаттарын іске асыруда анағұрлым
жоғары нәтижелерге қол жеткізген
үміткерге беріледі.
Конкурстың өңірлік және

республикалық кезеңдеріне қатысу
тегін болып табылады.
Гран-при “ Ірі кәсіпкерлік субъектісі

” және “Шағын және орта кәсіпкерлік
субъектісі” санаттарында беріледі.
Үміткерлер екі данада

материалдарды Бизнестің әлеуметтік
жауапкершілігі жөніндегі “Парыз”
конкурсын өткізудің ережелеріне
сәйкес ресімдейді және облыстардың,
республикалық маңызы бар қала мен
астананың жергілікті атқарушы
органдарына қағаз және электрондық
жеткізгіштерде ұсынады:
1)осы ережелерге қосымшаға

сәйкес толтырылған өтінім;
2) үміткердің өз қызметінің деңгейін

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

тұлғаның тарихы;

“ПАРЫЗ” РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
КОНКУРСЫНА ҚАТЫСЫҢЫЗ!

ұйымдық құрылымы; өзге де
қосымша ақпарат;

3)есепке қосымша (ұжымдық
шарттың көшірмесі және өзге де
құжаттар);

4)Қазақстан Республикасының
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігі белгілеген және
оның интернет-ресурсында орна-
ластырылған нысанда толтырылған
сауалнама болуы тиіс.
Конкурсқа қатысуға:
1)қызметін кемінде үш жыл жүзеге

асыратын;
2)таратылу сатысында тұрмаған,

банкрот деп танылмаған;
3)Қазақстан Республикасы еңбек

заңнамасының жойылмаған
бұзушылықтары, оның ішінде
қызметкерлерге жалақы және басқа
да төлемдер бойынша мерзімі өткен
берешегі жоқ;

4)қызметкерлермен ұжымдық
еңбек даулары жоқ;

5)Қазақстан Республика-
сыныңаумағында саяси, кәсіподақ
және діни ұйымдарды қолдауға
бағытталуға тиіс емес әлеуметтік және
қайырымдылық қызметті жүзеге
асыратын;

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

туралы хабарлау;
2)жыл сайын 1 шілдеге дейін -

жергілікті атқарушы органдардың
өтінімдерді қабылдауы;

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

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

республикалық конкурсқа қатысуға
және өздерінің әлеуметтік
бағдарламаларын ұсынуларына,
сонымен қатар қызметкерлердің
еңбек және әлеуметтік құқықтарын
қорғау мен қоғамның әл-ауқатын
жақсартуға бағытталған үлестеріңізді
қосуларыңызды сұраймыз.
Нақты ақпарат пен кеңесті Ойыл

ауылы,  Шернияз көшесі №49
орналасқан “Ойыл  аудандық
жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі” ММ,
тел.:871332 2-19-45.

2022 жылдың 9 маусымы күні Ойыл
ауданының белгілі азаматы, білім беру
саласында ұзақ жыл абыройлы еңбек
еткен ардагер ұстаз Бақтығали
Қозыбайұлы Бектұрғанов дүниеден өтті.
Бақтығали Қозыбайұлы 1950 жылы

16 ақпанда Ойыл селосында туған. 1967
жылы Ойыл селосындағы орта мектепті
бітіріп, 1968 жылы Гурьев мемлекеттік
педагогикалық институтының
математика факультетіне түсіп, 1972
жылы бітірді.
1972 жылы Қаракемер сегіз жылдық

мектебіне математика пәнінен мұғалім
болып еңбек жолын бастады. 1974
жылы аудандық білім бөлімі жанындағы
әдістемелік кабинеттің меңгерушісі
болып тағайындалған белсенді жас
маман 1975-1978 жылдары аудандық партия комитетінде нұсқаушы болып
қызмет жасады.
1978-1981 жылдарда Н.К.Крупская атындағы Ойыл қазақ орта мектебінде

директордың орынбасары, 1981-1984 жылдары аудандық партия комитетінде
нұсқаушы, 1984-1990 жылдары № 22 кәсіптік-техникалық училищесінің
директоры, 1990-1997 жылдары аудандық мектепаралық оқу өндірістік
комбинатының директоры, одан кейінгі жылдары Ойыл қазақ орта мектебінің
директоры, 2007 жылдан 2018 жылдың сәуір айына дейін білім қызметкерлері
кәсіподағы Ойыл аудандық комитетінің төрағасы болып қызмет жасады.
Екі рет Елбасымыздың «Алғыс хатымен» марапатталған Бақтығали

Қозыбайұлы облыстық және аудандық білім саласының, Білім және ғылым
қызметкерлері кәсіподағы Республикалық және облыстық комитеттерінің
«Құрмет грамоталарының», «Алғыс хаттарының» және «Білім және ғылым
қызметкерлерінің кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісінің иегері.
Отбасында ауданның ардақты ұстаздарының бірі Сақыпжамал Бекешова

екеуі үш бала тәрбиелеп өсірді. Олардан алты немере сүйіп, шөбересінің
қолынан су ішкен ата еді.
Ел ішіндегі ынтымағы жарасқан отбасының егесі болған Бақтығали

Қозыбайұлы үлкенге ізет көрсетіп, ініге қамқор, жастарға жанашыр, үлгі болған
азамат еді. Ол мағыналы өмір сүріп, қысылғанға қолұшын беруге дайын
тұратын, елдік мәселеде өзіндік ойын айтып отыратын абзал азаматты өкінішке
қарай аяусыз ажал 72 жасында ортамыздан алып кетті.
Бақтығали Қозыбайұлымен қанаттас еңбек еткен азаматтар мен ізбасар

інілерінің жүрегінде оның жарқын бейнесі мәңгі сақталады. Жатқан жерің
жарық, топырағың торқа, иманың жолдас болсын, аяулы азамат!
А. Қазыбаев, С. Займолдин, С. Сүлейменов, М. Айдарбаев, Е.

Тілепов, Е. Жиеналин, Қ. Қосаева, С. Аманғосов, Ғ. Займолдаұлы,
Т. Шалабаев, С. Меруенов, Г. Ізбағамбетова, Б. Асылбаев,
М. Еркінова, Е. Базаров.

БАҚТЫҒАЛИ ҚОЗЫБАЙҰЛЫ
БЕКТҰРҒАНОВ

Мұхтарова Гүлсім
Қайыржанқызы

(1960.21.XII- 2020.03.YI)
«Ұстазым, өзіңменен

мақтанамын»!
Адам өмірінің өлшемі - өмір сүрген

күндерімен, жылдарымен емес,
ғұмырындағы мәнді тірлігімен, елге
тигізген пайдасымен, өнегелі
істерімен өлшенетіні анық. Өрнекті,
өнегелі істерімен есте қалып,
ұлағатты ұстазға тән үлгі көрсеткен,
ғұмырының тең жартысын жас
ұрпаққа білім беріп талай
шәкірттердің жүрегінен орын алып,
тәлімді тәрбие берген, бізді үлкен
өмірге қанат қақтырып, ата-
анамыздай алаңдаған  аяулы
ұстазымыз әрі класс жетекшіміз
Гүлсім апайымызды еске алу біздің
борышымыз деп білеміз!
Санаға ақыл ұялатқан ұстазымыз,
Өзіңізден дарыған білімге
                       деген құштарымыз.
Ардақты да, аяулы Гүлсім апай,
Сағынышпен өзіңізді еске аламыз.
Бар өмірін ұстаздыққа арнаған,
Өзіңізді құрметтеген барша жан.
Даналықтың символы
                             болып тұрасыз,
Мәңгілікке жүректерден
                                  орын алған.
Әр сабағы болды бізге тағылым,
Әр шәкірттің оятатын танымын.
Бойымызға дарытқан тәліміңіз,
Санамызда жүре берер әлі күн.

Шохабаев Ербол  Қайратұлы
(1984.30.XI- 2012.27.YI)

«Нұрлы бейнең мәңгілікке
есімізде!»

Адамның өмірінде «дос» деген
ұғым бар. Осының ішінде
балалықтан қалған достың орны
бөлек екен. Сондай достардың бірі –
Ербол Қайратұлы. Досымызды
сағынышпен еске аламыз!

Өмір жолы өтеді екен
                                 қас-қағым,
Ерте оздың, жүрекке
                қалдырып қайғы-мұң.
Қимастықпен еске
                              алады өзіңді,
Бала күнгі сыныптас достарың.
Аңқылдаған ақжарқын
                                    жігіт едің,
Сұм ажал алып кетті
                                 сені бізден.
Еске алады достарың
                               бала күннен,
Тай-құлындай тебісіп
                                 бірге өскен.
Ерболжан, жүректесің
                                мәңгі біздің,
Алыстап кеттің бізден,
                                ерте сөндің.
Топырағың торқа
                    болсын, құрдасым,
Жәнатта жарқырасын
                            жарқын жүзің!

МЕКТЕП БІТІРГЕНІМІЗГЕ  20 ЖЫЛ ТОЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ
Ж.ЖҮСІБАЛИЕВ АТЫНДАҒЫ ОЙЫЛ ҚАЗАҚ ОРТА МЕКТЕБІНІҢ

2002 ЖЫЛЫ БІТІРГЕН  «Б» КЛАСЫНЫҢ   ТҮЛЕКТЕРІ ӨМІРДЕН ӨТКЕН
ҰСТАЗЫМЫЗ, СЫНЫП ЖЕТЕКШІМІЗ  МҰХТАРОВА ГҮЛСІМ АПАЙ МЕН
КЛАССТАСЫМЫЗ ШОХАБАЕВ ЕРБОЛДЫ САҒЫНЫП ЕСКЕ АЛАДЫ

ЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУЕСКЕ АЛУ

Ақпараттық-жарнамалық
бағыттағы хабарландыру екі
тілде жарияланады. Қызмет
ақысы әр шаршы сантиметрі
үшін ҚҚС-сыз - 100 теңге.

Құттықтау, еске алу үшін бір сөзі
- 20 теңге. (Суретіне 200 теңге)
Көңіл айту мәтіні – 2000 теңге.

Суреті мен өмірбаяны қамтылған
көңіл айту мәтіні – 8000 теңге.
Кәсіпкерлікті жабу, тоқтату,

құжаттарды жарақсыз деп тану
үшін хабарландыру мәтіні – 1500

теңге.
Ескерту: Әр аптаның дүйсенбі

күні сағат 12.00-ге дейін
қабылданады.

«Ойыл газеті» ЖШС-і

«ОЙЫЛ ГАЗЕТІ» ЖШС-І АУДАН
ТҰРҒЫНДАРЫНА

ТӨМЕНДЕГІДЕЙ ҚЫЗМЕТТЕРДІ
ҰСЫНАДЫ!
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EGov mobile мобильдік қосымшасын
пайдаланушылар цифрлық
құжаттарға қолжетімділікті сыртқы
платформаларда, яғни банктердің
қосымшаларында пайдалануға
рұқсатты қайтарып алуға болады.
EGov mobile қосымшасының
жаңартуларында бір шертудің
көмегімен цифрлық құжаттарға
қолжетімділікті өшіру функциясы
пайда болды. Жаңа баптаулар
азаматтарға цифрлық құжаттарға
қолжетімділікті қайтарып алуға және
оларды басқа қосымшаларда,
мысалы, банктердің қосымша-
ларында (бұрын келісім берген)
пайдаланбауға және оларды тек eGov
mobile қосымшасында пайдалануға
мүмкіндік береді.
Айта кетейік, бұл жаңартулар
бюрократияны алып тастау және
мемлекеттік қызметтерді 100%
смартфонға шығару бойынша ҚР
Президентінің Жолдауы аясында
жүзеге асты.
«Цифрлық құжаттар сервисін
қазақстандықтар арасында танымал
банк қосымшаларына шығарғаннан
кейін, бізге eGov mobile-дан басқа
қосымшаларда құжаттарды кайтарып
алу және пайдаланудан бас тарту
туралы сұрау салулар түсе бастады.
Егер пайдаланушы бұрын өзінің
цифрлық құжаттарына басқа
қосымшаларда рұқсат берсе және
кейін ойын өзгертсе, енді ол eGov
mobile-дағы «Цифрлық құжаттар»
сервисіндегі «баптаулар» бөлімі
арқылы қолжетімділікті қайтарып ала
алады. Мемлекеттік қызметтер мен
сервистерді алу ыңғайлы болу үшін
біз әрқашан пайланушыларымыздың
сауалдары мен пікірлерін ескеруге
тырысамыз»,-деп атап өтті «Ұлттық
ақпараттық технологиялар» АҚ
Басқарма Төрағасы Ростислав
Коняшкин.
Жаңартуларды пайдалану үшін eGov

mobile қосымшасын ашу қажет.Әрі
қарай:
-«Цифрлық құжаттарды» ашу;
-«Цифрлық құжаттарды баптау»
тармағын таңдаңыз;
-«Сандық құжаттарға қол жеткізу»
бөлімінде берілген тізімнен «қол
жеткізуді кері қайтару» түймесін
басыңыз;
-Әрекетті растау;
-Сәтті кері қайтарып алу кезінде
мәртебе «кері қайтарып алынды»
күйіне жаңартылады.
Айта кету керек, тізім тек
пайдаланушы бұрын соңды
банктердің қосымшаларында (Halyk
Homebank және Kaspi.kz т. б.) өз
деректерін пайдалануға келісім
берген болса ғана шығады.
Бұдан басқа, қайта пайдалану үшін
цифрлық құжаттарға қолжетімділігі
бар банктердің мобильді қосымша-
ларына кіріп, келісімді растау қажет.
Бүгінгі таңда «цифрлық құжаттар»
сервисі азаматтар арасында үлкен
сұранысқа ие және құжаттардың
түпнұсқасын өзімен бірге алып
жүрудің қажеті жоқ – барлығы
смартфонда бар. Қазірдің өзінде 10
миллионға жуық адам цифрлық
құжаттарды тұрақты негізде
пайдаланады. EGov mobile мобильдік
қосымшасында 18 құжат бар (жеке
куәлік, жүргізуші куәлігі, вакцинация
паспорты, ПТР тест және туу туралы
куәлік және т. б.).
Айта кеткен жөн, бүгінде цифрлық
құжаттарды еліміздің барлық
әуежайларында ішкі ұшулар кезінде,
«ҚТЖ» АҚ теміржол вокзалдарында
вагондарға отырғызу кезінде,
«Отбасы Банк» АҚ және ХҚКО
бөлімшелерінде,
Beeline ұялы байланыс
операторында, сондай-ақ екінші
деңгейдегі банктер мен
нотариустардан қызмет алу кезінде
пайдалануға болады.

EGOV MOBILE
МОБИЛЬДІК ҚОСЫМШАСЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН ЦИФРЛЫҚ

ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ ҚАЙТАРЫП
 АЛУҒА БОЛАДЫ

Пользователи мобильного
приложения eGov mobile смогут
отозвать доступ к цифровым
документам на внешних платформах,
т.е в приложениях банков.
В новых обновлениях приложения
eGov mobile появилась функция -
отключение доступа к цифровым
документам с помощью одного клика.
Новые настройки позволяют
гражданам отозвать доступ к
цифровым документам и не
использовать их в других
приложениях, например, в
приложениях банков (в которых ранее
он давал согласие), и использовать их
только в приложении eGov mobile.
Отметим, что данные обновления
реализованы в рамках Послания
Президента РК по исключению
бюрократии, и 100%выводугосуслугв
смартфоны.
«После вывода сервиса «Цифровые
документы» на популярные среди
казахстанцев приложения банков, нам
начали поступать запросы об отзыве
и отказе использования документов в
других приложениях, кроме eGov
mobile. Если пользовательранее
предоставлял доступ к своим
цифровым документамв других
приложенияхи послепередумал,
теперьон может отозвать доступ
посредством раздела «Настройки» в
сервисе «Цифровые документы» в
eGov mobile. Мы всегда стараемся
учитывать запросы и мнения наших
пользователей, чтобы получение
госусуг и сервисов было удобнее и
комфортнее», - отметил
Председатель Правления АО
«Национальные информационные
технологии» Ростислав Коняшкин.
Для использования новых настроек
необходимо открыть приложение
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eGov mobile. Далее:
-Открыть «Цифровые документы»;
-Выбрать «Настройки цифровых
документов»;
-В разделе «Доступ к цифровым
документам» нажать на «отозвать
доступ» из предоставленного списка;
-Подтвердить действие;
-При успешном отзыве, статус
обновится на «доступ отозван».
Стоит отметить, что список выйдет в
том случае, если пользователь ранее
давал согласие на использование
своих данных в приложениях банков
(HalykHomebankи Kaspi.kz).
Помимо этого, чтобы заново
возобновить использования,
необходимо зайти в мобильные
приложения банков, где есть доступ к
цифровым документам и подтвердить
согласие.
На сегодняшний день сервис
«Цифровые документы» пользуется
большим спросом у граждан, и нет
необходимости иметь с собой
оригинал документов – все есть в
смартфоне. Уже порядка 10 млн.
человек используют цифровые
документы на постоянной основе. В
мобильном приложении eGov mobile
сервис содержит 18 документов
(удостоверение личности,
водительское удостоверение, паспорт
вакцинации, ПЦР тест и
свидетельство о рождении и др.)
Напомним, что сегодня цифровыми
документами можно воспользоваться
во всех аэропортах страны при
внутренних перелетах, при посадке в
вагоны на железнодорожных вокзалах
АО «КТЖ», в отделениях АО «Отбасы
Банк» и ЦОН, оператора сотовой
связи Beeline, а также при получении
услуг в банках второго уровня и у
нотариусов.

Отбасының басты қазығы, алтын
діңгегі – бала. Баланың толық
жанұяда өсуіне берекелі отбасының
алар орны ерекше.
Алайда, бүгінгі күні отбасының

шырқы бұзылып, некедегілердің
ажырасулары азаяр емес.
Сондықтан, ата-аналар мен

балалардың арасында туындайтын
ең өткір сұрақтардың бірі – алимент
төлеу.
Алимент – «Неке және отбасы

туралы» кодексіне сай, бір адамның
оны алуға құқығы бар басқа адамға
ұсынылатын міндетті ақшалай
немесе материалдық асырау
қаражаты. Бұл – заң жүзінде
бекітілген төлем.

«Алимент» деп көп жағдайда тек
ажырасқан әкенің өз баласына
төлеуге міндетті ақысын айтамыз.
Алайда, бұл төлем тек әкеге ғана
емес, сонымен қатар анаға да
жүктелетін міндет.
Бұл төлем ай сайын ата-

анасының еңбекақысынан немесе
өзге де табысынан заңмен
белгіленген мөлшерде төленуі тиіс.
Жұмыс істемейтін борышкердің
төлеуге міндетті алимент мөлшері
белгіленген орта жалақы
мөлшерімен есептеледі.
Аудан аумағына бекітілген жеке

сот орындаушысының өндірісінде
қазіргі таңда алимент өндіруге
қатысты 78 атқару құжаты болатын
болса,  оның ішінде 65 атқару
құжаты мерзімді орындалуда. Жеке
сот орындаушысымен борышкердің
мүлкінен, оның ішінде автокөлікті
сату арқылы да атқару құжаттарын

АЛИМЕНТ ТӨЛЕМЕУ
– ЗАҢҒА ҚАРСЫ КЕЛУ

орындау дерегі бар.
Жалпы, алимент төлеуден

жалтарған ата-анаға Қазақстан
Республикасының әкімшілік құқық
бұзушылық туралы кодексінің 669-
бабында көзделген әкімшілік
жауапкершілік, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының қылмыстық
кодексінің 139- 140-баптары
бойынша қылмыстық жауапкершілік
қаралған.
Сондықтан, ата-аналардың

табыстары және мүліктері болып,
оны жасырған жағдайда күшпен
мәжбүрлеп алу қолданылуы немесе
алимент төлеуден қасақана
жалтарғаны үшін жауапкершілікке
тартылуы мүмкін.
Егер борышкер өзінің санасында

баласының болашағы мен
денсаулығына деген жауап-
кершілікті сезінбесе, ол адамнан
алимент өндіру кезінде қиындық
тудыратыны сөзсіз.
Сондай-ақ, қазіргі уақытта

жұмыссыз қалған борышкерлерге
мемлекет тарапынан да үлкен
қолдау жасалып, оларды жұмыспен
қамту орталықтары арқылы
жұмысқа орналастыру мүмкіндігі
бар. Алиментін уақытылы төлеуге
ниетті тұлғаларға бұл – жақсы
мүмкіндік.
Сол себепті, «борышкер» ата-ана

заң талаптарын бұзар болса, оған
жауапкершілік қаралғанын
мойындап, өздерінің құқықтары мен
міндеттерін біле жүруі тиіс.

Ойыл ауданының
прокуратурасы

«Балалар – мемлекетіміздің
жарқын болашағының кепілі» деген
Президентіміз Қасым-Жомарт
Тоқаев «2022 жыл - Балалар жылы»
деп жариялаған болатын. Осы
орайда балалар үшін  ауданда,
ауылдық округтерде бірқатар
жұмыстар жүзеге асырылуда. Өткен
аптада Ойыл ауданының екі округінің
орталығында балалардың ойын
алаңы салтанатты ашылып, ауыл
балалары үшін нағыз мереке алаңы
болды.

9 маусым күні Қараой ауылдық
округінің орталық көшесінде,
жергілікті бюджет есебінен
балаларға арналған ойын алаңы
ашылды. Алдымен халықты бұл
қуанышты сәтпен ауыл әкімі Айбек
Сұлтанов құттықтап, салтанатты
түрде ашты. Ауыл тұрғындарын
қуанышқа бөлеген алаңның
лентасын ауыл үлкендері Амангелді
Темірмұқанов пен Айжан Досбаева
қиып, баталарын берді. Бұдан кейін,
қуанышқа ортақтасып келген

ЕКІ АУЫЛДЫҢ
БҮЛДІРШІНДЕРІН ҚУАНТТЫ

«Тағылым» әжелер клубының мүшесі
З.Бозшиева құттықтап сөз сөйледі.
Сондай-ақ ауыл жастары мен мектеп
оқушылары өз өнерлерін көрсетіп,
концерттік бағдарламаларын
көпшілік назарына ұсынды. Мұның
бәрі балалар жылының қарсаңында
есте қаларлық және ұмытылмас
сәттердің біріне айналғаны анық.
Осындай ойын алаңының ашылуы

Сарбие ауылдық округінде де
балаларға зор қуаныш сыйлаған
салтанатпен аталып өтті. Ауыл
орталығындағы Молдағұлова көшесі
бойынан құны 6 миллион тұратын
балалар ойын алаңы ашылу
салтанатында ауыл әкімі Дәурен
Бисебаев ауыл тұрғындарын
мерекемен құттықтап, жылы лебізін
білдірді. Ауыл үлкендері бата беріп,
әжелер шашуларын шашты. Ал
жергілікті кәсіпкерлер бүлдіршіндерге
тегін балмұздақ, түрлі тәттілер
таратып, соңы ауыл
өнерпаздарының концерттік
шарасына ұласты.

Сібір жарасы - адамдар мен
жануарлар үшін ортақ аса қауіпті
жұқпалы ауру. Сібір жарасын жұқтыру
көзі – ауылшаруашылық малдары.
Адамдар сібір жарасын ауру
жануарларды күтіп –бағу кезінде,
малды сою, өнімдерін, терісі өңдеу
кезінде  жұқтырады. Аудан бойынша
Республикалық Кадастрға 2
стационарлық қолайсыз пункт
енгізілген. Қараой ауылдық округі
Шобалай нүктесі, Көптоғай ауылдық
округі Тоқты боран нүктесі (1967
жылғы мал қорымдары)
Сібір жарасы споралары

қоздырғыштары жоғары температур-
аға, дезинфекциялауға тұрақты
болғандықтан топырақта ұзақ
сақталады. Аурудың жасырын кезеңі
терілік формада бірнеше сағаттан 14
күнге дейін, сепсистік формада 6-8
күн. Тері бубон түрі кезінде қоздырғыш
енген жер қышыпғ іріңді дақ пайда
болып ойық жараға айналады.
Науқастың қызуы көтеріліп, денесі
құрысады. Ішек түрі кезінде іш ауруы,
құсу, дәретіне қан араласып іш өту
белгілері болады.
Сібір жарасын алдын-алу үшін

СІБІР ЖАРАСЫ
халықтың қауіпті топ контингенттері
сібір жарасына қарсы егілуі қажет.
Аталған топқа  зертхана қызмет-
керлері,мал сою пункттерінің
қызметкерлері, мал өнімін өңдейтін
және сататын адамдар жатады.
Сонымен қатар, сібір жарасын
жұқтырмау мақсатында жеке бастың
тазалығы мен ережелерді сақтау
қажет:
Сібір жарасының алдын алу үшін:
1.Етті  таза екендігі жөнінде

ветеринарлық анықтамасы бар
арнаулы базарлардан алу;

2.Ет пен сүтті қолдан, не жайма
базарлардан алудан аулақ болыңыз;

3.Мал шаруашылығы мамандары,
сондай-ақ мал өнімдерін өңдеу,
жинаумен айналысатын қызмет-
керлер сібір жарасына қарсы егілуі;

4.Мал дәрігерінің рұқсатынсыз
малды союға, ауру жануарлардың
терісін, жүнін өңдеуге болмайды.

5.Малды сібір жарасына қарсы жыл
сайын ектіріп  отыруы қажет.

Ойыл аудандық санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау

басқармасы

Өткен сәрсенбі күні аудан
әкімдігінің мәжіліс залында аудандық
мәслихаттың кезекті он үшінші
сессиясы өтті. Аудан әкімі Асқар
Қазыбаев, ауылдық округ әкімдері
және бірқатар бөлім басшыларының
қатысуымен өткен аудандық
сессияның кезекті отырысына аудан-
дық мәслихат хатшысы Сәкен
Займолдин төрағалық етті.
Сессияның күн тәртібінде 14 мәселе
қаралды.
Алдымен аудандық мәслихаттың

2021 жылғы 23 желтоқсандағы №95
«2022-2024 жылдарға арналған
Ойыл аудандық бюджетін бекіту
туралы» шешіміне өзгерістермен
толықтырулар енгізу туралы
аудандық экономика және қаржы
бөлімінің басшысы Болатбек
Әділханов хабарламаса жасады.
Одан кейін 2020 жылғы 12
маусымдағы №405  «Ойыл

МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕЛЕР ТАЛҚЫЛАНЫП,
АЛДАҒЫ МІНДЕТТЕР БЕКІТІЛДІ

ауданындағы денешынықтыру мен
спорттың жағдайы және одан әрі
дамыту бойынша шаралар туралы»
шешімінің орындалуы туралы
аудандық ішкі саясат, мәдениет,
тілдерді дамыту және спорт бөлімінің
сектор меңгерушісі Бақберген
Мұхамбетқали хабарламаса жасады.
Ауданда қысқы спорт түрлері
кенжелеп тұрғаны рас. Осы тұста
алдағы уақытта жұмыстану керек
екені айтылды.
Одан соң, ауылдық округ әкімдері

ауыл округтердің бюджетінің
атқарылуы жайлы баяндама жасаса,
аудандық мәслихат хатшысы Сәкен
Займолдин аудандық мәслихаттың
кезекті он төртінші сессиясына 14
маусымға дейін үзіліс жариялау
туралы хабарлама жасады. Сессия
барысында аудан әкімі сөз сөйлеп,
жасалған хабарламалар бойынша өз
ойын саралады.

Р.S ЖИЫН СОҢЫНДА СӘКЕН ЗАЙМОЛДИН БАСТАҒАН АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТ ДЕПУТТАРЫ АУДАН БАСШЫСЫ АСҚАР ҚАЗЫБАЕВПЕН
КЕЗДЕСТІ. КЕЗДЕСУ БАРЫСЫНДА ДЕПУТАТТАР ӨЗДЕРІНЕ БЕКІТІЛГЕН
АУДАН САЙЛАУШЫЛАРЫН ТОЛҒАНДЫРАТЫН ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР
БОЙЫНША СҰРАҚТАР ҚОЙЫП, ОЛАРДЫҢ ШЕШІЛУ ЖОЛДАРЫН
ТАЛҚЫЛАДЫ.


