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Оның ішінде 36 жоба өсімдік 
шаруашылығы бойынша болса, 
148 жоба бойынша құс шару-
ашылығына қолдау күтіп отыр. 17 
жоба шағын кәсіпкерлік, 3 жоба 
кооперативтер ашу болса, 63 
жоба мал шаруашылығы бағыт-
талып отыр.
 Осы округтер бойынша 511 от-
басының 4308 тұрғынының 17 
жастан бастап жұмысқа жарамды-
сы 2271 адам. 361 зейнеткердің 
жұмысқа жарамдысы 216 адам. 
Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар 
506 адам болса, оның ішінде 
тең жартысы 253 адам және жұ-
мыссыз 76 адамның 54-і жобаға 
қатысқалы отыр. Ал, осы округ-
тердегі атаулы әлеуметтік көмек 
алатын 29 отбасының 23-і «Ауыл 
аманаты» арқылы тауарлы несие 
алуға ұмтылып отыр. Жалпы жо-
балар саны 267 болып, қажетті 
несиенің көлемі 272,0 млн. тең-
гені құрап отыр.  Алдағы уақытта 
жобада қаражат өсімдік, құс және 
шағын кәсіпкерлікті ашу бағытта-
рындағы жобаларға бөлінсе, мал 

шаруашылығы жобасы бойынша  
тауарлы несие беру басталды. 
Аудан бойынша тауарлы несие 
беретін «Берік-А», «Идеят» және 
«Нұр-Асыл» шаруа қожалықтары  
анықталып, үш жақты меморан-
думға отырды. Бүгінгі күнге «Берік 
–А» ШҚ 1 тұрғынға 4 бас аналық 
МІҚ, 1 тұрғынға 20 бас саулық қой 
берді. «Нұр-Асыл» ШҚ 3 тұрғынға 
20 бас қой малының аналық ба-
сынан барлығы 60 бас берілді, 
жобаға қатысушылардың құжат-
тары дайын болса, «Идеят» ШҚ 1 
тұрғынға 20 бас саулық қой мен 1 
тұрғынға 3 бас аналық мүйізді ірі 
қара беруге ниетті болып отыр.
Бүгінгі күнге жобаға ұсынылған 
округ тұрғындары бойынша кеп-
ілге қойылатын жылжымайтын, 
жылжымалы нысандар бойынша 
құжаттарын әзірлеу жұмыстары 
жүргізілуде. Саралжын ауылдық 
округі бойынша 12 тұрғынның 
құжаттары тапсырылып, 15 жоба 
ұсынылып отыр, оның ішінде 9 құ-
жат мақұлданды. Көптоғай ауыл-
дық округі бойынша 3 тұрғынның  

құжаттары тапсырылып, 3 жоба 
ұсынылып отыр, 2 құжат мақұл-
данды. 3 құжат қаралу үстінде.
2023 жылға «Ауыл аманаты» жо-
басы бойынша қалған бес ауыл-
дық округте скринг жұмыстары 
жүргізіліп, тұрғындарға түсін-
дірілді. Нәтижесінде бес ауылдық 
округтен 595 тұрғын жобаға қаты-
суға ниет білдірсе, оның ішінде 
56 жоба өсімдік шаруашылығы 
бойынша, 174 жоба құс шару-
ашылығы, 59 жоба шағын кәсіп-
керлік, 6 жоба кооперативтер 
ашу және 300 жоба мал шару-
ашылығы бойынша болып отыр. 
Жалпы жобаға қажетті қаржы 
көлемі 2,906,400 теңгені құрай-
ды. Тұрғындардың қатысу үлесі 
25,6 пайыз.  2023 жылы «Ауыл 
аманаты» жобасына бес ауыл-
дық округтен 2320 аула, 12614 
тұрғынның жұмысқа жарамды 
адамдар 17 жастан бастап, 7449 
адам оның ішінде 1181 зейнет-
кердің 592 зейнеткер (50 пайызы) 
жұмысқа жарамды, өзін-өзі жұ-
мыспен қамтушылар 1993 адам, 

оның ішінде жобаға қатынасатын 
737 адам ( 37 пайыз)  372 жұмыс-
сыз адамның 261 адам, яғни 70 
пайызы жобаға қатынасады. Бес 
ауылдық округ бойынша атаулы 
әлеуметтік көмек алатын 107 от-
басында 594 адам болса, оның 
ішінде жобаға 75 отбасы, 416 
тұрғын (70 пайызды) қатысуға ни-
еттеніп отыр.
Р. S.  Р. S.  Өткен бейсенбі күні Са-Өткен бейсенбі күні Са-
ралжын ауылдық округіндегі ралжын ауылдық округіндегі 
«Нұр-Асыл» шаруа қожалығы-«Нұр-Асыл» шаруа қожалығы-
ның төрағасы Аманғали Өмірғали ның төрағасы Аманғали Өмірғали 
«Ауыл аманаты» жобасы аясын-«Ауыл аманаты» жобасы аясын-
да Кемер ауылының тұрғындары да Кемер ауылының тұрғындары 
Артур Сырлыбаев, Әлібек Өтесін, Артур Сырлыбаев, Әлібек Өтесін, 
Әділбек Бекесұлына тауарлы не-Әділбек Бекесұлына тауарлы не-
сие есебінен асыл тұқымды 60 сие есебінен асыл тұқымды 60 
бас еділбай қойын берді. Келісім бас еділбай қойын берді. Келісім 
шарт екі жаққа да тиімділігін көр-шарт екі жаққа да тиімділігін көр-
сетті. Тауарлы несие ауыл тұрғын-сетті. Тауарлы несие ауыл тұрғын-
дары үшін мал шаруашылығын дары үшін мал шаруашылығын 
дамытып, отбасы кірісін жақсар-дамытып, отбасы кірісін жақсар-
туға көмектесетініне да тұрғын-туға көмектесетініне да тұрғын-
дар өз ризашылықтарын білдірді.дар өз ризашылықтарын білдірді.

ОЙЫЛ АУДАНЫНДАОЙЫЛ АУДАНЫНДА
«Ауыл аманаты» басталды!«Ауыл аманаты» басталды!
АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛЫ «АУЫЛ АМАНАТЫ»  БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫН ЖАҚСАРТУ МАҚСАТЫН-АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛЫ «АУЫЛ АМАНАТЫ»  БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫН ЖАҚСАРТУ МАҚСАТЫН-
ДА  АУДАН БОЙЫНША АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕР ЕЛДІ МЕКЕНІ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ АРАСЫНДА ТАЛДАУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРГІЗІЛІП, ТАЛДАУ ДА  АУДАН БОЙЫНША АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕР ЕЛДІ МЕКЕНІ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ АРАСЫНДА ТАЛДАУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРГІЗІЛІП, ТАЛДАУ 
НӘТИЖЕСІНДЕ КӨПТОҒАЙ, САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРІ ТАҢДАП АЛЫНЫП БИЫЛҒЫ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ПИЛОТТЫҚ ЖОБАҒА ҰСЫ-НӘТИЖЕСІНДЕ КӨПТОҒАЙ, САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРІ ТАҢДАП АЛЫНЫП БИЫЛҒЫ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ПИЛОТТЫҚ ЖОБАҒА ҰСЫ-
НЫЛЫП, ОСЫ ЕКІ ОКРУГ БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ 204 ОТБАСЫНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ ҰСЫНЫЛДЫ. НЫЛЫП, ОСЫ ЕКІ ОКРУГ БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ 204 ОТБАСЫНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ ҰСЫНЫЛДЫ. 

Ойыл аудандық жастар ресур-
стық орталығының жоспарына 
сәйкес «Жан жылуы» атты қайы-
рымдылық акциясы бастау алды. 
Акцияға 

«ЖАН ЖЫЛУЫ»«ЖАН ЖЫЛУЫ» 
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ АКЦИЯСЫ КӨП ОТБАСЫНА СЫЙ ҰСЫНДЫ

Өткен сенбі Ақтөбедегі Өнер ор-
талығында Ақтөбе облысынан ҚР 
Парламенті Сенатының депута-
тын сайлау бойынша таңдаушы-
лардың бірлескен отырысы өтті.
Аталған отырысқа барлық аудан-
нан және Ақтөбе қаласынан 178 
депутат қатысты.
Биыл ҚР Парламенті Сенаты-
ның депутаттығына үш үміткер 
ресми түрде тіркелген. Олар 
- облыстық мәслихат хатшысы 
Амангелді Нұғманов, “Атамекен” 
өңірлік кәсіпкерлер палатасының 
директоры Дана Бекбауова және 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңір-
лік университетінің проректоры 
Рахым Бекназаров.
Облыстық сайлау комиссиясы-
ның төрағасы Нұрлыбек Жүсіпо-
втің айтуынша, бүгінде облыста 
192 депутат болса, Сенат депу-
татын сайлауға соның 178-і қаты-
сып отыр.
- Сенат депутаттығына облыс 
бойынша азаматтардан 5 өтініш 
түсті, оның 4-еуі- өзін-өзі ұсын-
са, бір үміткерді Хромтау және 
Мәртөк аудандарының мәслихат-
тары ұсынған. Аталған бес үміт-
кердің үшеуі ресми тіркеуден өтті. 
Бүгін осы үш үміткерге мәсли-
хат депутаттары дауыс беріп, өз 
таңдауларын жасады,-дейді ол.
Сайлау кезінде депутаттар дауыс 
беру бюллетеньдерін толтырып, 
өз таңдауларын жасады.
Сайлаудың әділ, заңды түрде 
өтуін онға жуық байқаушы бақы-
лады.

АМАНГЕЛДІ НҰҒМАНОВ КӨП ДАУЫС 
ЖИНАП, СЕНАТ ДЕПУТАТЫ БОЛДЫ

Партиялық емес байқау орталығы 
облыстық филиалының төрағасы 
Нұржан Шаңғытбаевтың айтуын-
ша, Сенат депутатын сайлау 
ашық әрі әділ түрде өтті.
-Облыстан Сенат депутатын сай-
лауға алғаш рет қатысып отыр-
мын. Бұл жерде бәрі заң аясында 
өтті. Облыстық сайлау комиссия-
сының төрағасы дауыс беру ша-
расы басталмастан бұрын бай-
қаушыларға бюллетеньдер 
салынатын урна мен пунктерді 
алдын ала көрсетіп, негізгі заң-
дылықтарды айтып берді. Мәсли-
хат депутаттары кезек-кезегімен 
дауыс беріп, өз таңдауын жаса-
ды. Бәрі заңды әрі әділ түрде 
жүргізілді,-дейді ол.
Дауыс беру шарасынан кейін об-
лыстық сайлау комиссиясының 
мүшелері барлық депутаттар 
мен байқаушылардың, БАҚ өкіл-
дерінің көзінше бюллетеньдерді 
санап, сайлау қорытындысын ба-
яндады. Сонымен сайлау нәтиже-
сінде 15 адам Дана Бекбауоваға, 
11 адам Рахым Бекназаровқа, 
148 адам Амангелді Нұғмановқа 
дауыс берді. Ал 4 депутат “бәріне 
қарсы” графасын белгілеген.
Шара соңында Нұрлыбек Жүсіпов 
дауыс беру нәтижелері Орта-
лық сайлау комиссиясына жі-
берілетінін айтып, сайлауда ең 
көп дауыс жинаған немесе депу-
таттардың 83,15 пайызы қолдаған 
Амангелді Нұғмановты жеңісімен 
құттықтап, сәттілік тіледі.

Данагүл ҚАЗИХАНДанагүл ҚАЗИХАН

Кейіннен өткізуге (ет дүкендері, 
базар, ыстық тамақпен қамтама-
сыз ету орындарына) арналған 
ауыл шаруашылығы жануарла-
рын сою Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 29 маусымдағы № 
7-1/587 бұйрығымен бекітілген 
ветеринариялық  қағидаларды 
сақтай отырып, Қазақстан Ре-
спубликасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 18 қыр-
күйектегі № 7-1/832бұйрығымен 
бекітілген жануарлардан алына-
тын өнім мен шикізатты дай-
ындауды (жануарларды сою), 
сақтауды, өңдеуді және өткізуді 
жүзеге асыратын өндіріс объек-
тілеріне қойылатын ветеринари-
ялық талаптарға сәйкес, ауыл-
шаруашылығы малдарды союды 
тек қана мал сою пунктерінде 
немесе Қазақстан Республикасы-
ның ветеринария саласындағы 
заңнамасына сай ветеринари-
ялық-санитариялық талаптарына 
келетін ет өндейтін кәсіпорындар-
да жүзеге асыру керек. Мал сою 
пунктерімен ет өндейтін кәсіпо-
рын болмаған жағдайда мал сою 
алаңдарында жүзеге асырады. 
Сонын ішінде бруцеллез, лейкоз 
т.б. адам мен жануарларға ортақ 
ауруларға оң нәтиже көрсеткен 
жануарлар міндетті түрде мал 
сою пунктінде сойылуға тиісті.
Бұл мал дәрігерлердің союға ар-
налған малдардың, өнімді сой-
ғаннан кейінгі бақылау, барлық 
тиісті тамақ өнімдерінің ветери-
нариялық құжаттарын бақылау-
дың тиімділігін қамтамасыз ету, 
нәтижесінде мал өнімдерін тасы-
малдау мен сатуда базарлар мен 
басқа орындарда сапасыз мал 

өнімдерімен тиісті ветеринари-
ялық құжаттарсыз өнімдерді бол-
дырмауды, ветеринариялық-са-
нитарлық қауіпсіздікті сақтауды, 
жалпы адамдар мен малдардың 
ауруларының алдын алу шарала-
рын қамтамасыз етеді.
Ауру және кейіннен өткізуге ар-
налған (дүкендерде, базарларда 
және тамақтану орындарына са-
тылатын) жануарларды мал сою 
алаңы немесе мал сою пунктінен 
тыс жерлерде сою, ветерина-
риялық құжаттарсыз өнімдерді 
сату және тасымалдау Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы Қа-
зақстан Республикасының  ко-
дексі 406 бабының 1 тармағының 
2 тармақшасына сәйкес әкімшілік 
құқық бұзушылық жасаған бо-
лып есептеліп жеке тұлғаларға 
20 АЕК, лауазымды адамдарға, 
шағын кәсіпкерлік субъектілері-
не немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға 50 АЕК, орта кәсіп-
керлік субъектілеріне 100 АЕК, 
ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 200 
АЕК, осы баптың бірінші бөлігінде 
көзделген, әкімшілік жаза қолда-
нылғаннан кейін бір жыл ішінде 
қайталап жасалған әрекеттер 
(әрекетсіздік) жеке тұлғаларға 
40 АЕК, лауазымды адамдарға,-
шағын кәсіпкерлік субъектілері-
не немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға 100 АЕК, орта кәсіп-
керлік субъектілеріне 200 АЕК, 
ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 400 
АЕК мөлшерінде айыппұл салуға 
әкеп соғады.
Сол себепті ветеринариялық 
ережелер мен талаптарды 
сақтай отырып әкімшілік құқық 
бұзушылыққа жол бермеу өз қол-
дарыңызда.

МАЛ СОЮДЫҢ 
ДА ЕРЕЖЕСІ БАР!

ҚР АШМ Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің ҚР АШМ Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің 
Ойыл аудандық аумақтық инспекциясыОйыл аудандық аумақтық инспекциясы

Ойыл ауылдық округі, Көптоғай 
ауылдық округі, Сарбие ауыл-
дық округі, Ш.Берсиев ауылдық 
округінің жастары өз үлестерін 
қосты. Бұл акция барысында 
қарт кісілерге, мүмкіндігі шекте-
улі жандарға, көмекке мұқтаж от-
басыларға үй шаруасына көмек 
көрсетілді. Үй ауласы қардан та-
зартылып, азық-түлікпен қамта-
масыз етті.
«Жан жылуы» қайырымдылық ак-
циясының мақсаты – жан-жақты 
әртүрлі әлеуметтік жағдайдағы 
көмек түрлерін көрсету. Қарт-
тарға, қиын жағдайға тап болған 
отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі 
жандарға, аудан жастары тара-
пынан көмек қолын созу. Еріктілік-
ті дамыту.
Алдағы уақытта қайырымдылық 
шарасы барлық ауылдық округ-
терде, Ойыл ауданының басында 
жалғасын табатын болады.

Елімізге 2022 жылдың 1 қы-
ркүйегіне дейін шетелден 
әкелінген көліктерді заңда-
стыру үшін қандай құжаттар 
керек? Ішкі істер министрлігі 
Әкімшілік полиция комитеті 
төрағасының міндетін атқа-
рушы Қайсар Сұлтанбаев қа-
жетті мәлімет ұсынды.
 «Көлік иесі 4 құжатты ұсы-
нуы керек. Ол өтініш, өтініш 
берушінің жеке басын куәлан-
дыратын құжат (жеке басын 
сәйкестендіру үшін), көлік 
құралының паспорты немесе 
көлік құралын тіркеу туралы 
куәлік. Сонымен қатар көлік 
құралына меншік құқығын 
растайтын құжат. 
Яғни мүлікті сатып алу-сату, 
айырбастау, сыйға тарту не-
месе иеліктен шығару тура-
лы өзге де мәміле шарттары, 
мұрагерлік құқығы туралы 

куәлік», - деді Қайсар Сұлтан-
баев аталған ведомствода өт-
кен брифингіде.
Аталған құжаттардың растығы 
мамандандырылған Халыққа 
қызмет көрсету орталығы 
арқылы тексеріледі. Ол жұ-
мыспен сарапшы–кримина-
лист маман айналысады.
«Тексеруден кейін көлік иесінің 
ұялы телефонына нәтиже-
сі және көлік құралын тіркеу 
үшін авто ХҚКО-ға келу тура-
лы хабарлама жіберіледі», – 
дейді ол.
Еске салсақ, 23 қаңтарда ше-
телдік көліктерді заңдастыру 
басталады. Үкімет ел аумағы-
на 2022 жылғы 1 қыркүйекке 
дейін әкелінген көліктерді тір-
кеу және оның иелерін артық 
міндеттерден босатудың қағи-
дасын бекіткен еді.

«ҚАЗАҚПАРАТ»«ҚАЗАҚПАРАТ»

ШЕТЕЛДІК КӨЛІКТЕРДІ ЗАҢДАСТЫРУ 
ҮШІН ҚАНДАЙ ҚҰЖАТТАР КЕРЕК?
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№№ Депутаттың Т.А.ӘДепутаттың Т.А.Ә Қабылдауға кіретін елді Қабылдауға кіретін елді 
мекендер және көшелермекендер және көшелер

Қабылдау күні, телефоны, Қабылдау күні, телефоны, 
қабылдау уақытықабылдау уақыты Қабылдау мекен-жайыҚабылдау мекен-жайы

1 2 3 4 5

1
Акбисенова Алтынзер 

Забихоллаевна
 

Қайыңды ауылдық округі 
бойынша:

23 ақпан
Ұялы телефоны:

 87013437633
 

Көсембай ауылы
 
 

10:00 - 12:00 Көсембай негізгі мектебі 
директорының

қабылдау бөлмесі
Ақжар ауылы

 15:00-17:00 Қайыңды ауылдық округі әкімінің 
кабинеті

2 Есқалиева Бақыт 
Мүбаракқызы

Ойыл ауылдық округі бойынша:               10 ақпан
Ұялы телефоны: 87026294267  

Қаракемер ауылы
 

10:00-12:00 Қаракемер мектеп-балабақшасы 
директорының қабылдау бөлмесі

Ақшатау ауылы 15:00-17:00 Ақшатау орта мектебі директорының  
қабылдау бөлмесі

3 Берғалиев Исатай 
Шаймерденұлы

Ш.Берсиев атындағы ауылдық 
округі бойынша:

25 қаңтар
Ұялы телефоны:

87026151942
 

Құмжарған ауылы
 

10:00-12:00 Соркөл орта мектебі директорының 
қабылдау бөлмесі

Қаратал ауылы 15:00-16:00 Ш.Берсиев атындағы ауылдық округі 
әкімінің кабинеті

Қарасу  ауылы 17:00-18:00 Құрман бастауыш мектеп 
меңгерушісінің қабылдау бөлмесі 

4 Омарова Мейрамгүл 
Бақтығалиқызы

Көптоғай ауылдық округі 
бойынша:

27 қаңтар
Ұялы телефоны:

87711195173
 

 Көптоғай ауылы 10:00-12:00 Көптоғай ауылдық округі әкімінің 
кабинеті

 Шұбарши ауылы
 15:00-17:00 Жақсыбайкөл негізгі мектебі 

директорының қабылдау бөлмесі

5 Жиеналин Еркін 
Жұмағазыұлы

Саралжын ауылдық округі 
бойынша:

10 ақпан
Ұялы телефоны: 87054942592  

Шиқұдық ауылы 10:00-11:00 Теректі негізгі мектебі директорының  
қабылдау бөлмесі

 Қоңырат ауылы 11:30-12:00 Қоңырат медициналық пункті 
ғимараты

Кемер ауылы 15:00-17:00 Саралжын ауылдық округі әкімінің 
кабинеті

6 Жақып Жұмабай 
Жарылғасынұлы

Сарбие ауылдық округі 
бойынша:  

30 қаңтар
Ұялы телефоны:

87013081006

 
 

Сарбие ауылы
 10:00-12:00 Сарбие ауылдық округі әкімінің 

кабинеті

Қаракөл ауылы 15:00-17:00 Қаракөл бастауыш мектебі 
меңгерушісінің қабылдау бөлмесі

7 Нұрбаев Сәндібек 
Мұхамбетжанұлы

Ойыл ауылы: Дәуленов, Қой-
шығұлов, Ержанов, Тапалова, 
Медетбаев, Аманкелді, Құр-

манғазы, Абай көшелері

3 наурыз
Ұялы телефоны:

87024924116
15:00-17:00

«AMANAT» партиясы аудандық 
филиалының ғимараты

Көптоғай ауылдық округі 
бойынша:

11 наурыз
Ұялы телефоны:

87024924116
87054783778

 

Аманкелді ауылы 10:00-12:00 Аманкелді орта мектебі директорының 
қабылдау бөлмесі

 Қарасу ауылы 15:00-17:00 Қарасу негізгі мектебі директорының  
қабылдау бөлмесі

8 Сармұханов Серік 
Кәдірғалиұлы

Саралжын ауылдық округі 
бойынша:

21 ақпан
Ұялы телефоны:

87059186187
 

Ақкемер ауылы 10:00-12:00 Ақкемер ауылдық клубы
Бестамақ ауылы 15:00-17:00 Бестамақ ауылдық клубы

 Екпетал ауылы

3 наурыз
Ұялы телефоны:

87021265395
15:00-17:00

Екпетал мектеп-балабақшасы 
директорының қабылдау бөлмесі

9 Ғазез Аңсаған Қарасайқызы

Қараой ауылдық округі 
бойынша:

9 ақпан
Ұялы телефоны:

87789135612
 

Қараой ауылы 10:00-12:00 Қараой ауылдық округі әкімінің 
кабинеті

Құбасай ауылы 15:00-17:00 Құбасай бастауыш мектебі 
меңгерушісінің қабылдау бөлмесі

10 Дәулетқалиев Нұрсұлтан 
Құнанбайұлы

Ойыл ауылы: Желтоқсан, 
Бақаев, Сәтбаев, Еркінов, 

Алтынсарин, Байғанин, Мол-
дағұлова, Қаңтарбаев, Тәуел-

сіздік көшелері

16 наурыз
Ұялы телефоны:

87085409041
15.00-17.00

«AMANAT» партиясы аудандық 
филиалының ғимараты

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ ТӨРАҒАСЫНЫҢ 2023 ЖЫЛДЫҢ 
І - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік органның Мемлекеттік органның 
атауыатауы

Азаматтарды қабылдауды Азаматтарды қабылдауды 
жүргізетін тұлғаның, жүргізетін тұлғаның, 
Т.А.Ж., лауазымыТ.А.Ж., лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен уақытыАзаматтарды қабылдау күні мен уақыты Мемлекеттік органның Мемлекеттік органның 
орналасқан жеріорналасқан жері

Байланыс Байланыс 
телефонытелефоны

«Ойыл аудандық 
мәслихатының 
аппараты» ММ

Займолдин Сәкен Ғазизұлы, 
 аудандық мәслихат төрағасы

Қаңтар -  11, 18, 25 күндері
Ақпан  -  1, 8, 15, 22 күндері
Наурыз – 1, 6, 15, 20, 29 күндері
           Уақыты:
сағ.- 10:00 ден -12:00   
           ға дейін.

  
Ойыл селосы

Құрманғазин    көшесі 
№ 43

 

2-13-70

Жыл сайын МӘМС жарналары-
ның мөлшері өзгеріп отырады. 
2023 жылы жарналар мөлшері 
басқаша есептелетін болады.
Естеріңізге сала кетейік, МӘМС 
жарналарының мөлшері жыл 
сайын өзгеріп отыратын айлық 
есептік көрсеткіш (АЕК)және ең 
төменгі жалақы (ЕТЖ)мөлшеріне 
тікелей байланысты. 
2023 жылғы 1 қаңтарда ЕТЖ 70 
мың теңгеге дейін ұлғайтылады. 
Демек, МӘМС жарнасының мөл-
шері 3 500 теңгені құрайды.
Мысалы, дербес төлеушілер1 
ЕТЖ 5% немесе 3 500 теңге жар-
на. Жұмыс берушілер қызмет-
керлері үшін – жалақының 3% 
мөлшерінде 10 ЕТЖ артық емес 
немесе 21 мың теңге. 
Қызметкерлер, оның ішінде АҚС 
шарты бойынша жұмыс ітсейтін-
дер  – табысының 2% 10 ЕТЖ 

2023 ЖЫЛЫ МӘМС  ҮШІН КІМДЕР ҚАНША ТӨЛЕЙДІ? 
артық емес немесе 14 мың теңге. 
Жеке кәсіпкерлер (ЖК) ЕТЖ-ның 
1,4 еселенген мөлшерінің 5%-ы 
немесе 4 900 теңге. 
Өзін-өзі жұмыспен қамтыған аза-
маттар немесе БЖТ төлеушілер 
Республикалық және облыстық 
маңызы бар қалалардың тұрғын-
дары үшін БЖТ көлемі 1 АЕК 
құрайды, яғни 3 450 теңге. Қалған 
елді-мекендердің тұрғындары 
үшін БЖТ көлемі 0,5 АЕК құрай-
ды, яғни 1 725 теңге. 
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
азаматтардың жеңілдікті сана-
тындағы 1 адамға жарна мөлшері 
Мемлекет жарналарын есептеу 
объектісінің 1,8% – құрайды.  Бұл 
мемлекеттік статистика саласын-
дағы уәкілетті орган айқындай-
тын ағымдағы қаржы жылының 
2 жылының алдындағы орташа 
айлық жалақы.

КТО СКОЛЬКО ПЛАТИТ ЗА ОСМС В 2023 ГОДУ?
Размеры взносов за обязатель-
ное социальное медицинское 
страхование зависит от мини-
мальной заработной платы (МЗП) 
и месячного расчетного показате-
ля (МРП). 
Чтобы быть застрахованными в 
системе ОСМС, разные катего-
рии граждан должны уплачивать 
взносы и отчисления. 
Кто-то это делает самостоятель-
но, за других платеж вносит рабо-
тодатель, а за третьих - государ-
ство.
Работодатель выплачивает 3% 
от уровня заработной платы за 
работника. Максимальная сумма 
платежа не должна превышать 
3% от 10 МЗП – 21 тыс. тенге в 
месяц

Работники и получатели доходов 
по договорам ГПХ платят 2% от 
своего дохода. Максимальная 
сумма платежа не должна пре-
вышать 2% от 10 МЗП – 14 тыс. 
тенге в месяц 
ИП и граждане, занимающие-
ся частной практикой – 5% от 
1,4-кратного размера МЗП или 
4900 тенге (70 000*1,4)*5%
Для самостоятельных платель-
щиков сумма взноса в 2023 году 
составляет 3500 тенге (5% от 1 
МЗП) 
Самозанятые граждане или пла-
тельщики ЕСП
-Для жителей городов республи-
канского и областного значения 
размер ЕСП 3 450 тенге (1 МРП)
-Для жителей остальных насе-

Оқу жылының басталуымен мем-
лекет МӘМС жарналарын төлей-
тін жеңілдікті санаттардың бірінің 
өкілдері ретінде студенттердің 
сақтандырылған мәртебесін алу 
мәселесі ерекше өзектілікке ие 
болды. «Әлеуметтік медици-
налық сақтандыру қоры» КеАҚ 
Ақтөбе  облысы бойынша филиа-
лы бұл мүмкіндіктің шетелде оқи-
тын қазақстандықтар үшін қалай 
қарастырылғанын, сондай-ақ сту-
денттердің неге кейде сақтанды-
рылмайтынын түсіндіріп кетеді.
МӘМС туралы заңға сәйкес 
(26-баптың 1-тармағының 13-тар-
мақшасы), жасына қарамастан, 
күндізгі оқу нысаны бойынша оқи-
тындардың барлығы (мейлі ол 18 
жасқа толған мектеп оқушылары 
болсын, колледж, ЖОО неме-
се басқа да оқу орындарының 
студенттері болсын) азаматтар-
дың жеңілдікті санатына кіреді, 
олар үшін МӘМС жарналарын 
мемлекет төлейді. Қазақстандық 
студенттер мемлекет есебінен 
сақтандырылған болып табыла-
ды және МӘМС пакетінде көр-
сетілетін медициналық қызмет-
терге қол жеткізе алады.
Бұл жеңілдік санатындағылардың 
2 тобы бар:
– Қазақстанның аумағында білім 
алушылар;
– шетелде күндізгі оқу нысаны 
бойынша білім алушылар.
Сақтандырылғандар мәртебесі 
Қазақстан аумағында оқитын 
азаматтарға жеңілдік ретінде 
беріледі және олардың деректері 
оқу орнының ақпараттық жүйесі-

Одним из актуальных вопросов 
является получения статуса за-
страхованного для студентов как 
представителей одной из льгот-
ных категории за которых взносы 
осуществляет государство. 
В Актюбинском областном фи-
лиале НАО «Фонд социально-
го медицинского страхования» 
разъясняют, как предоставляется 
такая возможность казахстанцам, 
обучающимся за границей, а так-
же почему студенты иногда не за-
страхованы.
Согласно подпункта 13 п.1 ст.26  
Закона РК «Об обязательном 
социальном медицинском стра-
ховании» взносы за лиц, обучаю-
щиеся по очной форме обучения 
в организациях среднего, техни-
ческого и профессионального, 
послесреднего, высшего образо-
вания, а также послевузовского 
образования на обязательное 
социальное медицинское страхо-
вание (далее - ОСМС) осущест-
вляет государство. 
В Казахстане  студенты застра-
хованы за счет государства и 
имеют доступ к медицинским ус-
лугам, предоставляемые в пакете 
ОСМС. 
В этой льготной категории есть 2 
группы людей:
- студенты обучающиеся на тер-
ритории Казахстана;
- студенты очной формы обуче-
ния обучающиеся за рубежом.
Данные студентов обучающиеся 
на территории Казахстана вно-
сятся в информационную систе-
му учебного заведения. Однако, 
данные студентов, обучающихся 
в зарубежных ВУЗах отсутству-
ют в информационной системе 
Министерства образования и 
науки Республики Казахстан (да-
лее- МОН), так как, данные лица 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СТУДЕНТТЕР 
МЕМЛЕКЕТ ЕСЕБІНЕН САҚТАНДЫРЫЛҒАН

не енгізіледі. Ол, өз кезегінде Қа-
зақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің қарамағын-
дағы Ұлттық білім беру деректер 
базасымен (ҰБДҚ) біріктірілген.
Деректерді енгізуге студент-
тер оқитын оқу орындарының 
әкімшілігі немесе деканаттары-
ның қызметкерлері жауапты бо-
лады. ЖСН, Т.А.Ә., оқу кезеңі 
және оқыту нысанын дұрыс тол-
тыру міндетт шарт болып табы-
лады. Егер бұл жолдар дұрыс 
толтырылмаған жағдайда, онда 
сақтандырудың жеңілдетілген 
мәртебесі автоматы түрде беріл-
мейді.
Шетелдік оқу орындарында оқи-
тын қазақстандық күндізгі оқу 
нысанының студенттері МӘМС 
жүйесінде сақтандырылған тұлға-
лардың автоматы түрде жеңіл-
дік мәртебесін ала алмайды. Ол 
үшін олар жүйеге өздігінен тірке-
луі керек.
Ол үшін электрондық үкімет пор-
талындағы egov.kz сервисін пай-
далану ажет:
•Ізденіс жолына келесіні енгізу: 
«Шетелде оқитын студенттерді 
тіркеу».
•Ашылған терезедегі өтінішті тол-
тыру және оқуды растайтын құ-
жаттарды қоса беру қажет.
•Өтінішке ЭЦҚ көмегімен қол қою.
•Көптеген жағдайларда сақтанды-
рудың жеңілдікті мәртебесі жол-
дарды дұрыс толтырған жағдай-
да 10 жұмыс күні ішінде беріледі.

«Әлеуметтік медициналық «Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» КеАҚ Ақтөбе сақтандыру қоры» КеАҚ Ақтөбе 

облысы бойынша филиалыоблысы бойынша филиалы

В КАЗАХСТАНЕ СТУДЕНТЫ
ЗАСТРАХОВАНЫ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА

на территории Казахстана не за-
регистрированы в качестве сту-
дентов. Соответственно, для них 
получение медицинских услуг в 
рамках ОСМС недоступно.
Такие студенты могут получить 
временный льготный статус на 
1 месяц, обратившись через мо-
бильное приложение Qoldau 24/7 
с подтверждающими документа-
ми. 
Для присвоения постоянного ста-
туса студенту необходимо подать 
обращение на портале электрон-
ного правительство egov.kz в 
разделе «Регистрация студен-
тов, обучающихся за рубежом» 
и прикрепить подтверждающие 
документы (справка с места уче-
бы) – справку из вуза с указани-
ем периода и формы обучения и 
дискрипта зачетной книжки. 
Для оформления медицинской 
страховки студенту, обучающе-
муся в зарубежном вузе надо 
авторизироваться на сайте элек-
тронного правительства egov.kz . 
Далее:
- перейти в раздел «Сервисы» 
выбрать «Регистрация студентов, 
обучающихся за рубежом»
- заполнить заявку и подписать 
ее электронной цифровой подпи-
сью либо при помощи смс-пароля
- после обработки заявки Вам 
поступит уведомление в личный 
кабинет
- после проверки данных соответ-
ствующим органом и актуализа-
ции статуса студента Вы будете 
застрахованы до конца сессии. 
Повторную регистрацию на пор-
тале электронного правительства 
egov.kz необходимо проходить 
после каждой сессии.

Актюбинский областной филиал Актюбинский областной филиал 
НАО «Фонд социального меди-НАО «Фонд социального меди-

цинского страхования»цинского страхования»

ленных пунктов ЕСП составит 1 
725 тенге (0,5 МРП)
ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖИТ ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖИТ 
ПЛАТИТЬ ЗА 15 ЛЬГОТНЫХ КА-ПЛАТИТЬ ЗА 15 ЛЬГОТНЫХ КА-
ТЕГОРИЙ ГРАЖДАНТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
С 1 января 2023 года размер взно-
са на 1-ого человека из льготной 
категории граждан составит 1,8% 
от объекта исчисления взносов 
государства *.
* Это среднемесячная заработ-
ная плата, предшествующая 2-м 
годам текущего финансового 
года, определяемая уполномо-
ченным органом в области гос-
статистики.
Все взносы и отчисления посту-
пают на специальный счет в На-
циональном банке РК. Оттуда 
они направляются на оплату ока-
занных застрахованным гражда-
нам услуг.

ПРОВЕРКА СТАТУСА ИПРОВЕРКА СТАТУСА И
 ПЛАТЕЖЕЙ ПЛАТЕЖЕЙ

Информацию о наличии плате-
жей и присвоении статуса на бу-
дущий год можно получить теми 
же способами, которыми прове-
ряется статус застрахованности
-через мобильное приложение 
Qoldau 24/7
-официальный сайт Фонда fms.kz
-Telegram-канал SaqtandyrýBot.
Официальный документ о пла-
тежах и статусе можно получить 
на портале электронного прави-
тельства eGov.kz через госуслугу 
«Предоставление информации 
об участии в качестве потреби-
теля медицинских услуг и о пе-
речисленных суммах отчислений 
и (или) взносов в системе обяза-
тельного социального медицин-
ского страхования».
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Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1431 дана. Тапсырыс 77 
Көлемі 1 баспа табақ, индикс 65525

2022 жыл мәреге жетті. Бұл 2022 жыл мәреге жетті. Бұл 
жылы туған жылының соңы екі жылы туған жылының соңы екі 
цифрымен аяқталатындардың цифрымен аяқталатындардың 
мерейжастары аталды. Күндей мерейжастары аталды. Күндей 
күркіреп өткен соғыстың ішінен күркіреп өткен соғыстың ішінен 
аман оралған 1922 жылғылар 100 аман оралған 1922 жылғылар 100 
жасқа толды. Буыны қатпай тыл жасқа толды. Буыны қатпай тыл 
мен еңбек майданының бейнетін мен еңбек майданының бейнетін 
арқалаған 1932 жылғылар 90-ға арқалаған 1932 жылғылар 90-ға 
келді. Әкелерін майданға жіберіп, келді. Әкелерін майданға жіберіп, 
аналарының бауырында қалған аналарының бауырында қалған 
1942 жылғылар 80 жасқа шықты. 1942 жылғылар 80 жасқа шықты. 
Осы соңғы мерейжас иелері ֫— Осы соңғы мерейжас иелері ֫— 
көпшілігін өзіміз жақсы білетін за-көпшілігін өзіміз жақсы білетін за-
мандас ағаларымыз күні кешеге мандас ағаларымыз күні кешеге 
дейін бір шоғыр еді. Солардың бе-дейін бір шоғыр еді. Солардың бе-
лортасында қырық үш жыл мем-лортасында қырық үш жыл мем-
лекеттік қызметтің серкесі болған, лекеттік қызметтің серкесі болған, 
есімін Ақтөбе, Маңғыстау өңірі есімін Ақтөбе, Маңғыстау өңірі 
жақсы білетін Ибрагим Ғабдолла жақсы білетін Ибрагим Ғабдолла 
жүретін. Кеңестік жылдарда да жүретін. Кеңестік жылдарда да 
жауапты басшылық қызметтерде жауапты басшылық қызметтерде 
болды. Еліміз тәуелсіздік алған-болды. Еліміз тәуелсіздік алған-
нан кейін Қазақстан Респубика-нан кейін Қазақстан Респубика-
сының монополияға қарсы саяса-сының монополияға қарсы саяса-
ты жөніндегі Ақтөбе, Маңғыстау ты жөніндегі Ақтөбе, Маңғыстау 
облыстық департаменттерінің облыстық департаменттерінің 
директоры қызметтерін ұзақ жыл-директоры қызметтерін ұзақ жыл-
дар бойы абыроймен  атқарды. дар бойы абыроймен  атқарды. 
Ел ішінде сыйлы, қатарларының Ел ішінде сыйлы, қатарларының 
арасында қадірлі, тарыққанға арасында қадірлі, тарыққанға 
сүйеу, жабыққанға көңіл шуағын сүйеу, жабыққанға көңіл шуағын 
шашып жүретін ардақты аға көз-шашып жүретін ардақты аға көз-
ден кетсе де, көңілден кеткен жоқ. ден кетсе де, көңілден кеткен жоқ. 
Төмендегі естелік сол зор тұлға Төмендегі естелік сол зор тұлға 
жайында сыр шертеді.жайында сыр шертеді.

Күтпеген жолығысуКүтпеген жолығысу
Жетпісінші жылдардың басы еді. 
ҚазМу де сырттай оқып жүрген-
мін. Алматыға бастапқыда жылы-
на екі рет келетінмін. Екінші кур-
стан өткесін жылына бір мәрте 
шақыратын болды. Енді бұрынғы-
дай жиырма күннен емес, қырық 
күн.Тапсыратын зачет, емтихан-
ның есебі жоқ, мұрныңнан шан-
шылып жүргенің. Толып жатқан 
пәндерден дәріс беретін ұстаз-
дар, мен сияқты сырттай оқитын 
студенттерге көбіне лекцияларын 
қаланың әр жеріндегі мектеп-
терде оқиды. Себебі ҚазМУ-дың 
өзінде орын жоқ, аудитория 
ауыспайды. Емтихан, зачет алар 
жерге келгенде әлгі мектептер 
тағы өзгеріп кетеді. «Пәлен мек-
тепке сағат пәленде жетіп бо-
лыңдар!»— дейді старстымыз. 
Ертесіне соны іздеп, алашапқын 
болып жүргеніміз.
Бұл жолы да сондай ретпен ер-
телетіп қаладағы қайдағы бір 
мектепті іздеп шыққан едім. 
Ауылдың қазағы қаланы қайбір 
дұрыс білеміз.Бір тұстан автобу-
стан түсіп қалып, әрі қарай көше 
кезіп, жан-жағыма жалтақ-жұлтақ 
қарап келе жатқанмын. Бір кез-
де айналам қызға толды да кет-
ті,«мұнша қыздар қайдан шығып 
жатыр?» деп, аң-таңмын. Бір 
жерде осынша қыздың басын 
қосқан үлкен форум не симпози-
умөткен бе деймін. Бірақ маңда 
ондай салтанатты жиын өтетін-
дей орын байқалмайды. Сөйткен-
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ше қаптаған қыздың арасынан бір 
ер адам; «Әй, жас жігіт! Байқап 
тұрсын ба? ЖенПИ-дің тұсынан 
өтіп бара жатырсың», — дегені 
дауыстап. Солай деді де, өзі де 
қапталдаса берді.Сірә, менің ма-
надан көшеде алақ-жұлақ етіп, 
ештеңенің парқына жете алмай 
келе жатқанымды соңымнан сы-
рттай бақылағандай ма, қалай? 
Тосын кездессек те бірден та-
ныдым,Ибрагим Ғабдуллин (Ол 
кезде тегі осылай жазылатын). 
Ойыл ауданының «Жетікөл» 
кеңшарының бас экономисі бо-
лып қызмет істейді. Әкем тіріліп 
келгендей қуанып кеттім. Сырт 
жерде адам бауырмал келеді,ол 
да мейлінше мейірленіп тұр. 
Бас салып құшақтап жатырмын.
Бір жағынан, ерекше қуанатын 
ретім де бар. Жалғызілікті, қара-
сатын аға-іні жоқ жігітпін ғой, құр 
жанқалта қалып, қиналып та жүр-
генмін. Бейтаныс қалада кімнен 
ақша сұрайсың, кім басыңнан си-
пайды?! Енді, міне,Алла көктен 
сұраған тілегімді жерден беріп, 
өз ауылымның азаматы кездесіп 
отыр. Орайын келтіре алсам, со-
ның сәті түсер дегенде бір үміт 
жылт ете қалды.
Бірақ еркінситін де ретім жоқ. 
Жасы үлкен. Ағайын-туыс емес, 
ауылымыздың байырғы тұрғыны 
деуге де келмейді. Біздің ауылға 
алғаш 1965 жылы бас маман 
болып келгенде мен мектептің 
жоғарғы сыныбында оқитынмын. 
Осының алдындағы «ақ қоян» 
атанған қыста біздің ауыл қатты 
жұтады.Шаруашылық бойын-
ша 29 мың қой қырылып, шопан 
қауым таяқ ұстап қалды. Негізі-
нен, мал шаруашылығымен ай-
налысатын кеңшарға бұл оңай 
тимеді. Жоғарғы басшылық қай-
та ашылған Ойыл ауданының 
түпкірдегі жұтаған ауылына ай-
рықша назар аударып, төтенше 
шаралар алды. Тұралаған шару-
ашылықтың басшылығын түбе-
гейлі жаңартты. Жаңа мамандар-
мен нығайтты. Шаруашылықтың 
тізгінін соғыс пен еңбек майда-
нында шыңдалған, халықпен 
жұмыс істеудің қыр-сырын жетік 
меңгерген Отар Қлипанов ұста-
ды.Бұл адамды сол кездің өзін-
де-ақ майдандас құрдасы Ой-
ылдың халық ақыны Жалғасбай 
Есенғалиев «Высшийді баста-
уышпен алқымдаған» деп жырға 
қосты. Оның мәнісі былай еді: 
Отекең марқұм ағамыз соғысқа 
дейін бастауыш біліммен қызмет 
істеп, одан кейін мектепті экс-
терн бітіріп, Темірдің ауылшару-
ашылық  техникумының дипло-
мымен бірнеше шаруашылықты 
басқарып, біздің ауылға ауысқан-
да институтта енді сырттай оқып 
жүрген екен.Ал жанындағы ма-
мандары болса, өңшең жоғары 
білімді, дипломды, білім жағынан 
мен атайын, сен тұр.Бас инженер 

Қадіржан Жұмағалиев Мәскеудің 
К.А.Тимирязев атындағы ауыл-
шаруашылық академиясын, бас 
зоотехник Тынышқали Әбдіре-
шов, бас мал дәрігері Жұбан Бай-
мұханов Алматының зооветин-
ститутын, бас агроном Дәулетжан 
Доспамбетов ауылшаруашылық 
институтын бітірген.

Жігіттің сұлтаныЖігіттің сұлтаны
Ал осылардың алдыңғы легінде 
келген Ибрагим Ғабдоллаұлы да 
Алматының мал дәрігерлік-зо-
отехникалық институтын 1964 
жылы бітіріп,ғалым-зоотехник ма-
мандығын алып шыққан. Инсти-
туттан кейін еңбек жолын Қобда 
ауданындағы Қазақстанның 15 
жылдығы атындағы асылтұқым-
ды мал совхозында зоотехник-се-
лекционер болып бастаған. Ойыл 
Қобдадан ажырап, қайтадан ау-
дан болғанда осы ауданның Тай-
сойған ауылында дүниеге келген 
азаматөзінің туған өңіріне қарай 
ауысуды оң көрген.
Осылайша біздің ауылдың топы-
рағын басқанда ол салт бас, са-
бау қамшы 23-тегі жас жігіт еді. 
Орта бойлыдан жоғары,спорт-
тық формадағы жігіт «кеңсе 
қызметкерімін, маманмын»деп 
шіренбей, ауыл жастарымен тез 
араласып, тіпті ауылдың қақ орта-
сындағы алаңда доп қуып қалып 
та жүрді. Сегізжылдық мектептің 
спортзалында да жиі кездесетін. 
Себебі ол кезде спорттық құрал- 
жабдықтарды тек сол жерден 
кездестіруге болатын. Ауылдың 
шаруа қуған жастары бұрын фут-
бол, волейбол ойнағанмен, күрес, 
белтемір көтеру сынды спорттың 
көптеген түрлерімен айналы-
са бермейтін. Ибрагимнің ауыл 
жастарын алғаш тартып,спорт-
тың осындай түрлерін жанданды-
рғанына куә болдым.Сірә, инсти-
тут қабырғасында спорттың осы 
түрлерімен жақсы шұғылданған 
болуы керек.
Қараой ауылына бастапқыда 
салт бас, сабау қамшы, бойдақ 
боп келгенбас маманның қай 
үйде жатып жұмыс жасағаны 
есімде жоқ.Бірақ одан кейінгі от-
басын құрғаны,қызметтегі қалып-
тасу, өсу жолдары ойымда берік 
сақталып қалыпты.
Сол кезде біздің Қараой аталатын 
ауылда жігіт көп те, қыз аз сияқты 
көрінетін. Талай ағаларымыз оты-
зға қадам басса да, үйленбей,сүр 
бойдақ болып жүрді. Маман-
дықтары механизатор, көлік жүр-
гізуші — шаруашылыққа байлау-
лы,алысқа ұзап шыға алмайды. 
Болашақ қалыңдығын ауылдан 
іздейді.Ал олардың басы санау-
лы. Оның ішінде елдің аузында 
жүрген, ақылына көркі сай дейтін 
бойжеткен біреу-екеу ғана. Сол 
екеудің бірі — жеті жылдықты 
бітіріп, әке-шеше бағып отырған 
Салима сұлу еді. Әкесі Құсайын 
ауылдың қадірлі ақсақалы, кеңес 
өкіметінің қызыл саясатына қара-
мастан, талай жылдар алдынан 
Құраны түспей, бес уақыт нама-
зын қаза етпей келе жатқан мол-
да болатын.Сондай отбасында 
тәрбиеленіп, бойында иба мен 
имандылық ұйыған аруға сырттай 
қызығушы да, жүгіруші де көп еді. 
«Жүгірген алама, бұйырған ала-
ма?» деген рас екен. Жігіттің сұл-
таны дерлік Ибрагимнің шарасы 
кең көзі түсті де, ауылға келгеніне 
екінші жылға аяқ басқанда үй-
леніп тынды. Үйленгесін анасын 
көшіріп әкеліп, қолына алды.
Алматының көшесінде көрген 
сәтте маған ирониямен тіл қа-
туының мәнісі осында болатын. 
Біздің ауылдан қыз алғаны, оның 
менен бір-екі жас үлкендігі, қарға 
тамырлы қазақ болғасын ағай-
ын-туыс,жекжат-жұрағат шығаты-
нымыз ойында тұрса керек. Тура-
лап айтпағанмен, балдыз қылып 
өзіне жақын тартып тұрғанын 
түсіндім. Аман-саулық сұрасып, 

бұл жүрісімнің мән-жайын айтып 
жатырмын.Ол да иегімен кейін-
гі жақты меңзеп, сондай жерде 
Қазақ ССР ауылшаруашылығы 
министрлігінің жанындағы ауыл 
шаруашылығы кәсіпорындары-
ның басшыларын дайындайтын 
арнаулы алты айлық па, үш ай-
лық па курста оқып жатқанын 
айтты. Жатақханасы осы маңда 
сияқты. Министрлікке бет алған 
бағыты екен. «Жезденің жақсы-
сы әкедей» деген, Алматының 
қақ төрінде жақсы кездестің», 
— деп жатырмын мен де шын 
қуанышымды жасырмай. «Олай 
болса кешке «Алматы» мейрам-
ханасында кездеселік. Қонақ қы-
лайын», — деді. «Рақмет ықыла-
сыңа.Ол үйлеспес. Сенің ортаң 
министрлікпен байланысты. Мен 
аудандық газеттің әзір оқуын 
бітіре алмай жүрген жалаң аяқ 
журналисі. Оның үстіне мұршам 
да жоқ бұрылуға, күнде емтихан», 
— дедім. «Олай болса» деді де, 
қалтасына қол салып, тұтас жиы-
рма бес сомдықты суырып алып, 
ұсынды. Бұл — ол кезде үнемшіл 
адам Алматыда тағы жарты ай 
жатуға жететін көп ақша. «Қожаң 
берсе, қойныңа сал» деген, қал-
тама салып, «басшылар даяр-
лайтын курста оқығандар  қызмет 
бабында тез өседі!» — деп тіле-
гімді де білдіріп жатырмын.
Ибрагим әлі де манағы әзілінен 
жазбай: «Әй, сен бұл жерге көп 
аялдамай, тез ұза!» — деп іл-
геріозды.

Даладан — қалағаДаладан — қалаға
Кезекті курсты аяқтап, елге ора-
лып, жұмысыма кіріскесін Ибра-
гимнің Алматыда көрсеткен 
ықыласын ұмыта алмай жүрдім. 
«Еруліге — қарулы», мен де бір 
жауап беруім керек қой деп ой-
лап қоямын. Үйім ауылда тұрады, 
өзім ауданның орталығында салт 
жұмыс істеймін. Ауылға барған 
сайын сұраймын шешемнен. 
Өйткені шешем шешесімен дос, 
әңгімелесіп,хал-жағдайларын 
біліп тұратын. «Ол да мен сияқты 
жалғыз бала тәрбиелеп өсірген 
кемпір екен. Ері соғыстан орал-
маған. Айтысына қарағанда, бі-
раз қиындықты да көрген. Деген-
мен дегеніне жеткен. Баласы да 
жақсы. Келінді де соқты», — деп 
отырады өзі мұратқа жеткендей 
қуанып қашанда.
Расында да, осындай иман ұй-
ыған шаңырақтан жар тапқан 
Ибрагим біздің ауылға тез сіңісіп, 
аз жылда бауырласып кетті. Елге 
сыйымды болумен бірге, кәсібі 
бойынша да шаруашылықтың 
тұтқасын берік ұстап тұрғаны 
аңғарылатын. «Бәрін де кадр ше-
шеді» деген рас қой. Істің қыбын 
білетін басшысы бар, білікті ма-
мандары сайма-сай шаруашылық 
дұрыс жолға түсіп, бес жылдың 
ішінде гүрлеп шыға келді. Баяғы 
қой қырылған ұмытылып, мал 
түгелденді. Мал мен егін шару-
ашылығы қатар дамыды. Бір бүй-
ір шалғай ауылға адамның түсіне 
кірмейтін құрылыстар салынды.
Бір бесжылдықтың ішінде шару-
ашылық Мәскеуді таңғалдырған-
дай таза пайда тапты. Бесжыл-
дықтың қорытындысымен 
шаруашылық Еңбек Қызыл Ту 
орденін алды.Озат кеңшардың 
директоры Отар Қлипанов Соци-
алистік Еңбек Ері атағына ұсы-
нылып еді, мұндайда арыз жа-
зып, шалғайға жармасатындар 
біздің өңірден де табылып, Ленин 
орденіне түсірді.
Дегенмен шаруашылықтың осы 
өсуі мұндағы мамандарды жоға-
рыға танытып, жолын ашты.
Кеңес өкіметінің тәжірибесі қат-
ты өркендеген шаруашылықты 
бөлетін еді. «Далиған» кеңшар-
дың бауырынан «Жекенді» деп 
аталған жаңа кеңшар бөлініп 
шықты. Жоғарыда аталған бір-
сыпыра бас мамандар ауданның 

өзге шаруашылықтарына дирек-
тор болып жоғарылатылды. Озат 
шаруашылық экономикасының 
ұйытқысы, білікті де тәжірибелі 
маман, Алматының басшылар 
даярлайтын курсын үздік бітірген 
Ибрагим 1974 жылы шалғайдағы 
кеңшардан Ақтөбе облыстық 
атқару комитетіне қызметке шақы-
рылып, облыстық жоспарлау ко-
миссиясы ауыл шаруашылылығы 
бөлімінің бастығы қызметіне 
жоғарлатылды. Екі жылдан кейін 
облыстық халықтық бақылау ко-
митетінің бөлім бастығы болды. 
Одан 11 жыл бойы осы комитетте 
төрағаның орынбасары қызметі-
не жоғарылап, басшылық қызмет 
атқарды. 1991 жылдан бастап үш 
жыл Мемлекеттік мүлікті басқару 
жөніндегі Ақтөбе облысы бойын-
ша аумақтық комитеті төрағасы-
ның орынбасары болып жұмыс 
істеді.Еңбек жолының соңы мо-
нополияға қарсы саясат жөніндегі 
екі облыстың департаментімен 
байланысты болғанын жоғарыда 
айттық.
Иекең осы қызметтің қай-қайсы-
сын атқарғанда да жаратылы-
сында қарапайым азамат «Ұлық 
болсаң, кішік бол» принципін 
ұстанды. Әркез ақырын жүріп, 
анық басты, әділдікті, тазалықты 
ту етті.Облыстық газеттің журна-
лисі ретінде мағандепартамент 
басшысынан талай мәрте сұхбат 
алудың сәті түсті.Әлі есімде, бір-
де сұхбатымыз Кеңес Одағының 
ыдырауы, жекеменшік, жекеше-
лендіру туралы әңгімеге ойысқан-
да:
—Қызмет бабында көп нәрсеге қо-
лым жетіп тұрды. Бірақ, әй, көптің 
маңдай терімен келген еді,бүлінді 
ғой,бабаларымыз «Бүлінгеннен 
бүлдіргі алма» дейтін еді деп, 
ештеңе алмадым. Қазір мына 
қызметте жүрміз, «Атқа шапқан-
да бай баласысың, тоқтағанда 
кедейлігің есіңе түседі», — дегені 
бар.
«Атқа мінгеннің бес қап желі бо-
лады» деген мақалды да сол 
жолы аузынан естіп едім. Бірақ 
бұл басшы ол «сырқатпен» ауы-
рған жоқ. Мұны біраз жұрт басқа-
лардай емес, «ол өмір көрді, тар-
шылық пен жоқшылықты басынан 
өткерді, бір кемпірдің тәрбиесінде 
өсті» деп түйеді. Меніңше, олай 
емес, басқаларда сондай тағдыр 
кешті ғой, бірақ сабақ жоқ. Өйт-
кені парасат жетпейді.Ибрагим 
айрықша парасат иесі еді, ақын 
адам еді.

Ақын жүрекАқын жүрек
Ақын дегенде, ағамыздың өлең 
жазатынын мен кейінірек білдім. 
Ойылдық  ағамыз марқұм Сәр-
сен Жұмағалиевтің «Бір жолда 
өлең жазбайтын ақын жүректі 
адамдар болады. Ешкімге көр-
сетпей, тек өзі үшін өлең жаза-
тын да адамдар болады» дегені 
есімде жүретін. Соның бір куәсі 
осы Ибрагим болды. Ол өлең жа-
затынын дабырлатпай, өмірінің 
соңғы жылдарында ақын Нұр-
лыбек Қалауовтың алғы сөзімен 
«Саралап сөзді сөйлейін» деген 
атпен баспадан кітабын шыға-
рып, бір-ақ білдірді.Кітаптың 
бастапқы бетінде: «Осы еңбе-
гімді Отан соғысында қаза тапқан 
әкем Ғабдоллаға, марқұм болған 
аяулы анам Түймешке, дүниеден 
ерте өткен інім Жәнібекке, ұлым 
Айбекке арнаймын» дейді. Өлең 
кітабын бастан-аяқ оқып шыққан 
адам, шынында да, өз әулетіне, 
ұрпақтарына өшпес ескерткіш 
соққанына, өмірлік өсиет қалды-
рғанына көз жеткізер еді.
Ұлы Ойыл, Жарыпшыққан, Тай-
сойған құм —Анама болған едің 
көп жылдар мұң.
Жап-жақын жерде тұрып сен із-
детпей,Қиянат қылған бізге қай 
уақыт сұм, — деп келетін өлеңі-
нен бір тайпа елге атақонысының 
топырағын бастырмай, ұзақ жыл-

дар қиянат, зәбір көрсеткен кеңес 
өкіметінің әрекетін аңғарсақ,мына 
шумақотбасы, әулеті жайлы ха-
бар береді:
Алтын,Бану,Гүлмира, Айбек, Гүл-
зия,
Анадан Сәлимадай ақ сүт емген,
Ар, иман әрқайсысына сүтпен ен-
ген.
Адал жан, ақ ниетті, ақ тілеулі
Ар-намыс майданында күнде 
жеңген.
Ағаның қаламынан туған бұл жол-
дардың бізге қымбаттығы,менің-
ше,оның шынайылығында.Біраз 
жылдар аралас-құралас, сый-
лас болып жүргендіктен біз бұл 
отбасын, әрине, жақсы білеміз. 
Өлеңде есімдері аталған бала-
ларының бір кезде мектепті үздік 
бітіргені, жоғары білім алғаны, 
өнерлі болып өскені есімізде қал-
ды. Өмірден өз орындарын тауып 
отбасын құрғанда тойларында 
болдық, ақ тілегімізді айттық.
Қазақ «Тұяғы бүтін тұлпар жоқ, 
қанаты бүтін сұңқар жоқ, бауыры 
бүтін пенде жоқ» деп мақамдай-
ды. Ибрагимнің де ең ауыр қай-
ғысы — егде тартып еңкейгенде 
жалғыз ұлының өмірден өтуі бол-
ды. Ол қайғыны да ағаның өлең 
жолдарынан артық ешкім жеткізіп 
айта алмас еді:
Жалғызым арманымның жалғасы 
еді,
Үмітсіз арман бойда қалмас енді.
Әкеңді сен арулап жөнелткенде,
Тағдырға ешкім кінә салмас еді.
Әмина, Абылайханды сен жеткіз-
сең,
Арманы олардың да болмас еді.
Армансыз пенде жоқ. Заманында 
бір адамдай дәуірлеген ақжүрек 
азаматтың да бір арманы ішін-
де кетіп, жетпісін тойлағасын 
көп ұзамай өмірден озды. Жа-
ратылысында мығым, қажырлы 
азаматтың сексеннің көжесіне 
жете алмағаны қартайғанда көр-
ген қайғыдан емеспе екен деген 
де күдік қалды көңілде. Дегенмен 
бәріне уақыт емші. Қазір ағаның 
немерелері Әмина да, асыл-
дың тұяғы Абылайхан да есейіп, 
азамат болды. Қыздарынан жи-
ендері, шөберелері өсіп жатыр. 
Ағадан қалған әулеттің қызығын 
көріп, тілегін тілеп  Салима апа-
мыз отыр. Бұл кісінің кеңес зама-
нында молдалығынан жазбаған 
әке жолын ұстанып, бес уақыт 
намазын қаза қылмай, Алланың 
ақ жолына түскеніне талай жыл-
дардың жүзі болды.
Шәкірт тәрбиелегеннің, 
адамдарға қамқорлық жасаған-
ның ғұмыры ұзақ болады, өмір-
ден өтседе ұмытылмайды» 
дейтін де халық. Себебі ондай 
жандар сол адамдардың жүрегін-
де жүреді. Ағаның қырық бес жыл 
өмірі қалада өтті, беделі де, билігі 
де, дастарқаны да болды. Зай-
ыбы сауда саласында жасады, 
оқып мамандық алып, кеңес сау-
дасының үздігі дәрежесіне дейін 
көтерілді. Біздің  ауылдың, тек 
біздің ауыл емес, күллі Ойылдың 
қалаға сапарлағандары ол кезде 
«Ибрагимге бардық, Ибрагимнен 
келеміз» дейтін. Түрлі шаруамен 
қалаға келген қыр қазағына жол 
сілтейді, қолынан келген жәр-
демін көрсетеді. Алдына кім кел-
се де, үйіне қай қонақ төрлесе де 
қарсылық жоқ. Тәлімгер ретінде 
бір кезде елде бірге қызмет істе-
генталай жас мамандар оның 
жәрдемімен, тікелей қолдауымен 
қызметке тұрғанында білеміз. 
«Жақсыдан — шарапат» деген 
осы ғой. Біз білетін Ибрагим аға-
мыздың ғұмыры осылай көпке 
шарапатпен, халықтан алғыс 
алумен өтіп еді. Бізде ел айтатын 
сөзді айтамыз — нұры жұмақта 
шалқығай!

  
Аманқос ОРЫНҒАЛИҰЛЫ,Аманқос ОРЫНҒАЛИҰЛЫ,

Қазақстанның құрметті журна-Қазақстанның құрметті журна-
лисі.лисі.

  Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудандық өнер және 
өлке тарихы музейінің ұжымы музейдің ғылыми 
қызметкері Дулат Исабаевқа 

әкесі Бітімбайдыңәкесі Бітімбайдың
қайтыс болуына орай, жанұясына, барлық бауыр-
лары, ағайын туыстарына қайғыларына ортақта-
сып, көңіл айтады.

  Ойыл аудандық ауруханасы және кәсіподақ ұйымы 
Берсиев дәрігерлік амбулаториясының мейірбикесі 
Жанар Қуанышеваға енесі  

ДәмештіңДәмештің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақта-
сып, ағайын-туыстарына көңіл айтады.

  Ойыл аудандық ауруханасы және кәсіподақ ұй-
ымы Ойыл аудандық ауруханасының кіші қызмет-
кері Жанар Ахановаға қайнысы 

ЕрболдыңЕрболдың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақта-
сып, көңіл айтады. 

Ойыл аудандық мәдениет саласы қызметкерлерінің 
бастауыш кәсіподақ ұйымы  Ш.Берсиев атындағы 
өнер және өлке тарихы музейінің қызметкері Дулат 
Исабаевқа

әкесі Бітімбайдыңәкесі Бітімбайдың
қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айта-
ды.
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 Әлеуметтік желі бүгінде  біздің 
өміріміздің ажырамас бір бөлігіне 
айналды.
Әлеуметтік желіні біріміз қажет-
тілікке, біріміз күнкөріс кәсібіне, 
енді біреулер ермегіне айналды-
рды.
Алайда, әлеуметтік желі парақ-
шаларының осындай жетістігі 
мен қолжетімділігін дәстүрлі емес 
діни ағымдар да өз пайдаларына 
қолдануда. 
Экстремистік және террористік 
ұйымдардың халыққа ақпарат 
арқылы әсер етуді кеңінен қолда-
нуы олардың қызметінің ажыра-
мас бөлігіне айналды.
Ең алдымен экстремистік және 
террористік ұйымдар интернет 
желі қолданушыларының әлі қа-
лыптасып үлгермеген санасы-
на ықпал ету үшін қолданады. 
Яғни, олардың негізгі нысанасы 
әлеуметтік жағдайы мен дүниеге 
деген көзқарасы толық қалыптас-
паған топтар болып табылады.
Қазіргі таңда діни сауаты төмен 
адамдардың діни ақпаратты ин-
тернеттен іздейтіндігі белгілі. 
Мұндай адамның ақпарат тарату 
мәселесінде өте белсенді жұмыс 
жүргізетін радикалды ұйымдар-
дың қармағына ілінуі әбден мүм-
кін. «Google» арқылы бір мәсе-
лені іздеген кезде радикалды 
бағытты ұстанатын ұйымдардың 
салған ақпараттарына кезігіп, 
олардың шейхтарының бейне 
және аудио жазбаларын тыңдауы 
мүмкін. Олардың жазбаларында 
жиһадқа шығу, шейіт болу секілді 
ұғымдардың бұрмаланған мағы-
насы беріліп, мұндай ақпараттар 
желі қолданушының санасына 
кері әсер етуі ықтимал.Мысалы, 
оларда парыздарды (намаз, ора-
за) орындамағандар кәпірге бала-
нып, дәстүрлі ханафи мәзһабына 
қайшы ақпараттар беріледі. Ал, 
діни сауаты жеткіліксіз ізденуші 
мұндай сайттардағы дін тақыры-
бындағы барлық мәліметтер мен 
деректерді сол қалпында қабыл-
дап, санасына сіңіреді.
Осы әлеуметтік желілер арқылы 
мұндай ұйымдар танымал #хэ-
штегтерді  алып, оның мазмұны-
на өз материалдарын көптеп ор-
наластырады.
YouTube, Facebook, Instagram, 
Вконтакте, Twitter, Telegram си-
яқты әлеуметтік желілердің пай-

ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖЕЛІНІҢ ӘСЕРІ

даланушылардың арасында да 
әлеуметтік желілер мен медиа 
порталдар арқылы мемлекет-
тік жүйені құлатуға тікелей және 
жасырын шақыру, қолданыстағы 
заңдарды, зайырлы этика мен 
мораль нормаларын мойында-
мау фактілері де кездеседі.
Теріс пиғылды ағымдардың 
кейбір сайттары халықты экс-
тремистік немесе террористік 
әрекеттерге шақыруды насихат-
тамауы мүмкін.
Олар исламға арналған ақпарт-
тық портал ретінде жұмыс жүргі-
зеді.
Алайда, олар шын мәнінде ха-
лықтың дәстүрлі діни ұстанымда-
рын ыдыратып, мұсылмандар 
арасына жік салып, дінді іштей 
бөлшектеуді көздеуі мүмкін.
Экстремистік және террористік 
ұйымдар жеке веб-сайттарын 
құрумен қатар порталдардағы, 
әлеуметтік желілердегі фо-
румдарда да жұмыс жүргізеді. 
Бүгінгі таңда әлеуметтік желілер 
бүкіл әлемдік интернеттегі ең та-
нымал қызмет түрі болып отыр. 
Статистика бойынша әлеуметтік 
желілерді интернет қолданушы-
ларының 90%-ы қолданады.
Діни радикализм мен экстремизм 
идеологиясы қоғам санасына 
интернет кеңістігі мен заманауи 
электрондық бағдарламалық қо-
сымшалар, жаһандық ақпарат-
тық-коммуникациялық желілер 
арқылы ақпараттық-психологи-
ялық әсер ету арқылы енуде.
Соның салдарынан азаматтардың 
отансүйгіштік сезімі мен төзімділік 
принциптері, құндылықтық бағыт-
тары мен этикалық нормалары 
өзгеріске ұшырап, отбасына іріткі 
салу, қоғамның жікке бөлінуі қаупі 
туындауда. Қоғамда радикалды 
діни идеялар туралы жүйелі және 
жоспарлы түрде ақпарат тарату 
террористтер мен экстремистер 
өз қатарларына жаңа мүше тарту 
мақсатына бағытталған. Бұл әре-
кеттер әсіресе жастарға бағыт-
талғаны да жасырын емес.
Сондықтан діни мәліметті, қа-
жетті ақпаратты іздеген әрбір 
азамат шетелдік ғаламтор сайт-
тарын пайдаланбай, өз еліміздегі 
kazislam.kz, Қазақстан мұсылман-
дары діни басқармасының ресми 
сайты muftyat.kz және онымен 
серіктес fatua.kz, azan.kz, muslim.
kz, ummet.kz және т.б. секілді 
еліміздегі сенімді сайттарға және 
Ойыл аудандық ішкі саясат, мәде-
ниет, тілдерді дамыту және спорт 
бөлімінің YouTube, Facebook, 
Instagram, Вконтакте, TikTok әле-
уметтік желілерінде «Ойыл Руха-
ният»  парақшасына жүгінген жөн.
Жалпы осындай келеңсіз жағдай-
лардан ішкі тұрақтылық пен ауы-
збіршілікті сақтау арқылы ғана 
еліміз болашақта көздеп отырған 
асқақ мақсаттарға қол жеткізе 
алады. Қазақстанның әрбір аза-
маты өзінің діни сауатын арт-
тыруға мән беріп, рухани және 
ұлттық құндылықтарды дәріпте-
уге өз шамасының жеткенінше 
атсалысатын болса елдің ішкі 
тұрақтылығы мен бүтіндігіне 
ешқандай жат пиғылды ағымдар-
дың сызат түсіре алмасы анық. 
Ойыл аудандық ішкі саясат, мәде-Ойыл аудандық ішкі саясат, мәде-
ниет, тілдерді дамыту және спорт ниет, тілдерді дамыту және спорт 
бөлімібөлімі

Қыстың қаңтар, ақпан айлары 
бұрқасынды боранды болып ке-
леді. Қарлы боран қатты аязбен 
қабаттасса аса қиын жағдай туын-
дайды. Ауа-райының аяқ астынан 
құбылуы таң қалдыратын жағдай 
емес. Осындай құбылмалы кезең-
де жолға шыққан жолаушыларды, 
малшыларды табиғат қыспаққа 
алып, жолдарды, тұрғын үйлерді 
қар басуы сияқты адам өміріне, 
шаруашылыққа зиян әкелетін тө-
тенше жағдайлардың туындауы 
мүмкін. Сондықтан қыс кезіндегі 
ауа райының қолайсыздығынан 
төтенше жағдайлардың алдын 
алу мақсатында көлік қозғалысын 
шектеу үшін жолдарды жабу және 
басқа да тиісті шаралар қабылда-
нуда. Алайда халық ауа - райы-
ның қолайсыздығына қарамастан 
жолға шығып кетіп жатады. Қыс 
мезгілінде жолға шығар алдында, 
метеорологиялық мәліметтерді 
тыңдаңыз, дауылды ескертудің 
жоқтығына көз жеткізу қажет.
- Егер қыс мезгілінде жолға шыға-
тын болсаңыз жылы киім, азық-
түлік, тағы басқа да керегі болуы 
мүмкін заттар мен қамданып 
алыңыз;
- Өте суық, желді күні қатты тоңуға 
жол бермеңіз, денеңіздің тоңып, 
жаны кете бастаған жерлерін 
уқалап, қимылдатып отырыңыз, 
айналадағы адамдардың бет-әл-
петтерінің, құлақтарының, мұрын-
дарының, иектерінің,  жақтары-
ның өзгеруін байқаңыз, кенет 
құлақтың, мұрынның ұшы және 
т.б. ағаруы кезінде зақымданған 
жерді ысқылай, үсіктің алдын 
алыңыз. 
- Аяқ киім тар болмағаны дұрыс, 
жүн шұлықты жалаң аяққа киіп, 
сыртынан басқа шұлық кисе 
жылуды жақсы сақтайды;
- Ауа-райы бұзылып тұрса, таныс 
емес жерде жолға шықпаған жөн;
- Боранды күні ауыл арасында да 
жалғыз жүру қауіпті, ең дұрысы 
жолға шықпау қажет;
- Егерде сіз боранды көліктің ішін-
де қарсы алсаңыз,  көлікті алды 
жағымен желге қарсы қойып, жақ-
сылап жылы ораныңыз және  жа-
нар майды үнемдеп  үздіксіз пеш-
ті қоса бермеңіз
- Көлік тұрған жерін белгілеп 
алыңыз
- Көлікті құрсаулап қар басып 
қалу қауіпі кезінде мезгілімен есі-
гін ашып,  күртік қарды бұзып оты-
руыңыз қажет.
- Қар басқан көлікте қанша жа-
урасаңыз да  қозғалтқышты 
қоспаңыз.  Қозғалтқыш қосылған 
кездегі шыққан улы газ,  салон 
ішіне  бірте-бірте жиналып, сізді 

ҚЫС МЕЗГІЛІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
 ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІН САҚТАУ

қатты  аяздан бұрын мерт қылуы 
мүмкін.
- Егер де сіз жылынғыңыз келсе, 
сыртқа шығып  түтін  шығатын  
құбырды қазып алып, одан шыға-
тын газды көлік астына емес, ау-
аға кететіндей қылыңыз.
- Көліктен шығар алдында беліңіз-
ге арқан байлап алыңыз (оның  
бір үшін көлікте қалдырыңыз).
- Темір  затпен байланыспаңыз. 
Қатты аязда темір бұрайтын кілт-
ті бір-екі минутқа жалаң қолмен 
ұстасаңыз,  қолыңыз үседі.
- Жылыну үшін, керек емес және 
жануға болатын заттарды еске 
түсіріңіз (ауыстыратын дөңгелек,  
шина және т.б.)
- Боранда жаяу жүріп жетем де-
ген бекершілік. Егер жаяу шығып 
боранға кезіксеңіз алысқа ұзап 
кетпей кері қайту қажет. Ер-
телі-кешпе сіз шаршайсыз, жол-
дан адасасыз, содан соң де-
малуға отырған кезіңізде үсікке 
ұшырайсыз.
- Тікелей қар ішінде ықтайтын 
жер жасап, жылу жинайтын көр-
пешеге  денелеріңізді барынша 
бір-біріңізге жақындатып тығыз-
дала отырыңыз. Қар ішінде жа-
салған баспанаға отырудың ал-
дында айналаға қарап, қай жерде 
орналасқаныңызды және жақын 
маңда  қандай  елді мекен бар 
екендігін барлап, ықтаған жер-
леріңізге көрінетін белгі қойыңы-
здар. Баспананың төбесінен ауа 
кіретін желдеткіш тесігін ашыңыз 
(адам басына), үздіксіз қар жа-
уған жағдайда, оны уақытылы 
тазалап тұрыңыздар. Сол баспа-
наның ішінде отырып 2-3 сағат 
демалудың өзі адамның бойын 
жылытып, күш жинауға мүмкіндік 
береді. 2-3 адам болса кезектесіп 
ұйықтауға болады.
- Жалғыз адам болған жағдайда 
ұйықтамауға  тырысыңыз, аса  
қажеттілік  болмаса баспанадан 
шықпаңыз.
- Суықта алкаголь ішімдігін ішу 
зиянды. Ол аз уақыт ішінде көп 
жылу шығару арқылы адам бой-
ын жылытады, содан кейін адам 
тез салқындап, қатты жаурайды. 
Бұның арты өз өміріңізге қауіп 
төндіреді сонымен қатар алка-
голь ішкен адам дұрыс шешім қа-
былдай алмайды.
Құрметті аудан тұрғындары әр 
бір адам төтенше жағдай кезін-
дегі өз өмірі мен денсаулығын 
сақтап қалу үшін бар күш жігерін 
жинап, осы жоғарыда айтылған 
қауіпсіздіктің қарапайым шарала-
рын естен шығармаған абзал.

 Ойыл ауданының Төтенше Ойыл ауданының Төтенше 
жағдайлар бөліміжағдайлар бөлімі

Қараой ауылының тұрғыны Тіржанов Атшыбай Қараой ауылының тұрғыны Тіржанов Атшыбай 
әкемізді туған күнімен құттықтаймыз.әкемізді туған күнімен құттықтаймыз.

Асқар таудай әкем - 
          бақытымсың,бағымсың,
Өмірдегі, төрімдегі тағымсың!
Құтты болсын 88 жасыңыз
Сағынышым,
            қуанышым асқар шың.
Тілейміз біз 
             таусылмайтын төзімді,
Тілейміз біз 
             сарқылмайтын сезімді

Денсаулығың мықты болсын, жан әке,
Құттықтайды ұл-қыздарың өзіңді.
Өмір-өзен жақсылығын жалғасын,
Тіршілікте сәттіліктер қолдасын.
Жанұямен мақтанамыз қашанда,
Арамызда сіздей әке болғасын.

Тілек білдіруші: жолдасы Ізекен және балалары.Тілек білдіруші: жолдасы Ізекен және балалары.

Білікті заңгердің кеңесі, салық 
немесе бухгалтерлік есепті 
тапсыру, бизнес-жоспар жазуға 
көмек алу. Осы қызметтердің 
барлығын кәсіпкерлік бастамасы 

АҚТӨБЕДЕ КӘСІПКЕРЛЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
ОРТАЛЫҒЫ АҚЫСЫЗ КӨМЕК БЕРУДІ ЖАЛҒАСТЫРУДА

бар адамдар тегін ала алады. Ол 
үшін Ақтөбе облысы кәсіпкерлер 
палатасының базасында жұмыс 
істейтін КҚКО-ға жүгіну қажет. Ор-
талықтың жұмыс істегеніне 9 жыл 

Өткен апта аудандық мәдени-
ет үйінде халықтық «Шапағат» 
Ешпановтар отбасылық ансам-
блінің есеп беру концерті өтті. 
Мерекелік кеш барысында «Ой-
нап күл», «Ауылға сағыныш», 
«Сырласып алыңдар сүйгендер», 
«Отбасым», «Бауырым» және 
басқа да халық әндер орында-
лып, сонымен қатар Ақниеттің 
репертуарындағы бірнеше әндер 
шырқалды. Мерекелік кешке кел-
ген көрермендер концерттен жақ-
сы әсермен көтеріңкі көңіл күйде 
ризашылықтарын білдірді.
Кеш соңында аудандық ішкі са-
ясат, мәдениет, тілдерді дамыту 
және спорт бөлімінің басшысы-
ның атынан құттықтау хаты табыс 
етілді. Халық ансамбль туралы 
қысқаша ақпарат беретін болсақ, 
«Шапағат» халықтық Ешпано-
втар отбасылық ансамблі Ойыл 
аудандық мәдениет үйі жанынан 
құрылып,  2004 жылдан бері жұ-
мыс жасап келеді. 
2008 жылы отбасылық ансамбль 

халықтық атағын алса, 2022 
жылы халықтық атағын қайта 
қорғады. 
Боранбай - ансамбль жетекшісі 
ұлттық домбыра аспабымен қоса, 
жапондық «Синтезатор» аспа-
бын меңгерген. Театрда бірнеше 
рольдерді сомдап келеді және 
«Шаншу» әзіл сықақ театрының 
мүшесі. Отанасы Ибағалиева 
Гүлмира домбырамен, эстра-
дамен ән салады,  әзіл сықақ 
интермедияларында ойнаған. 
Ансамблдің бір мүшесі қыздары 
- Бұлбұл аудандық музыка мек-
тебінде мұғалім. Вокал және хор 
кластарына дәріс береді. Үйдің 
кенже Ақниет 5 жасынан бастап 
облыстық, аудандық конкурстарға 
қатысып жүлделі орындарға ие 
болып жүр. Ол сонымен қоса би 
өнерінің озық шебері десе де бо-
лады. А.Жұбанов атындағы му-
зыкалық колледжін аяқтап, қазіргі 
таңда Құрманғазы атындағы қа-
зақ ұлттық консерваториясының 
1 курс студенті. 

«ШАПАҒАТТЫҢ» ШАШУЫ«ШАПАҒАТТЫҢ» ШАШУЫ

Ақтөбе облысы Ойыл ауданыны-
ның жас палуандары Қырғыстан-
нан келген жасөспірімдер құра-
масымен оқу жаттығу жиынын 
өткізді. Бір аптаға созылған жиын 
нәтижелі болды. Құрама сапын-
дағы балалар өзара тың тәсіл-
дерді меңгеріп, мол тәжірибе жи-
нады. Шапшаңды, үздік техника, 
қорғана отырып шабуылға өту 
сынды боз кілем шеберіне қажет 
дағдыларды меңгерді. Азия чем-
пионы Еркебұлан Боранғалиев 
және аға жаттықтырушы Досбол 
Аманғосов боз кілемдегі тайталас 
кезінде, үздік әдіске мән беріп, 
жас палуандарды жаттықтырса, 
Қырғыз елінің мақтанышы құра-
ма жетекшісі, Нұрсұлтан Коконов 
моральдық және физикалық дай-

ындығына күш салды. «Бұл аудан 
спортшылары үшін алғаш рет 
ұйымдастырылып отырған бірле-
скен оқу жаттығу жиыны болды. 
Әрине жаттығу залында төгілген 
тер, еткен еңбек алдағы жары-
ста өз нәтижесін береді деген 
үміттеміз. Жас боз кілем шебер-
лерінің тыңғылықты дайындығы 
аса маңызды. Психологиялық, 
физикалық тұрғыда жас өрендер 
өздеріне қажетті тәжірибені жи-
нап жатыр. Әрине бұл бастама-
сы. Бұл оқу-жаттығу жиыны - үл-
кен белестерді бағындыру үшін 
тағы бір қадам. Тарихта қалар 
жеңісті күндеріміз көп болсын!», 
- деді Ойыл ауданы құрамасы-
ның аға жаттықтырушы Досбол 
Аманғосов.

БІРЛЕСКЕН ЖАТТЫҒУДЫҢ БЕРЕРІ КӨП

болды. 
Білікті кеңесшілер Палатаның ау-
дандық филиалдарында да бар. 
Осы жылдар ішінде 131 мыңнан 
астам адамға консультация 
берілді, кәсіпкерлерге 29 мыңға 
жуық сервистік қызмет көрсетілді. 
Бұл жерде кәсіпкерлердің бух-
галтерлік есептерін тапсыру, биз-
нес-жоспарларды әзірлеу, рұқсат 
құжаттарын алу кезінде сүйемел-
деу, шарттарды дайындау және 
т. б. қызметтер туралы айтылып 
отыр. 
«Өткен жылы Ақтөбе облысы 
филиалдарының Орталықтары 
арқылы 3 737 азаматқа 16 195 
кеңес, сондай-ақ 1 144 кәсіпкерге 
1 259 сервистік қызмет көрсетіл-
ді. Сонымен қатар, сүйемелдеу 
нәтижесінде кәсіпкерлік қызмет-
тің 423 субъектісі ашылды, сон-
дай-ақ 312 жұмыс істеп тұрған 
бизнес субъектісі түрлі қолдау 
құралдары шеңберінде 3,7 млрд 
теңге сомасына жеңілдікпен 
қаржыландыру алды.

Палата кеңесшілері көрсететін 
қызметтерге сұраныс дәрежесі 
бойынша бизнес-жоспардың жа-
зылуын, сондай-ақ бухгалтерлік 
және салықтық есептерді жасауға 
және тапсыруға көмек көрсетуің 
атауға болады», — ӨКП директо-
ры Дана Бекбауова атап өтті.
Палата кеңесшілері өткен жылы 
504 кәсіпкердің есебін тапсырды. 
Жоғары сұранысқа ие үш қызмет 
арасында құқықтық мәселелерге 
байланысты қызметтер.
«Мен кәсіпкермін. Техника мен 
жылжымайтын мүлікті жалға бе-
ремін. Келесі жобаны қолға ал-
дым. 
Бизнес-жоспар қажет. "Атамекен-
ге" келдім. Бес минут ішінде кеңес 
берілді. Кезек жоқ, сонымен қатар 
тегін. Осы Орталық мамандары-
на толықтай сенімдімін», — деп 
бөлісті кәсіпкер Ринат Абдулрах-
манов.
Естеріңізге сала кетейік, он-
лайн қызметтерді g4b.kz портал 
арқылы алуға болады. 


