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Қазақстан Республикасы Президентінің
кезектен тыс сайлауын тағайындау туралы
Қазақстан Республикасы Конституциясының 41-бабының 3-тармағына

сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауы 2019

жылдың 9 маусымына тағайындалсын.
2. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы кезектен

тыс президенттік сайлауды ұйымдастыру мен өткізуді қамтамасыз етсін.
3. Қазақстан Республикасы Үкіметі кезектен тыс президенттік сайлауды

ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық және қаржылық
қамтамасыз ету жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын.

4. Облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы мен Шымкент қалаларының
әкімдері сайлау құқығы бар азаматтардың тізімін дер кезінде жасауды
және дұрыстығын қамтамасыз етсін, Орталық, аумақтық және учаскелік
сайлау комиссияларына кезектен тыс президенттік сайлауды
ұйымдастыру мен өткізу мәселелерін шешуде жан-жақты көмек көрсетсін.

5. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа
енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Президенті               Қ.Тоқаев
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2019 жылғы 9 сәуір   №18

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Сайлау 2019

Конференцияны «Nur Otan»
партиясы Ойыл аудандық филиал-
ының төрағасы Дастан Сағыров
жүргізді.
Күн тәртібінде Партия төрағасы

Нұрсұлтан Назарбаевтың партияның
кезекті XVIII Сьезінде берген
тапсырмаларын – «Халыққа көмек»,
«Ауыл – ел бесігі», «Бақытты
отбасы», «Құтты мекен» ұлттық
жобаларын іске асыру барысы және
«Nur Otan» партиясы Ақтөбе
аймақтық филиалының конферен-
циясына делегаттар сайлау туралы
мәселелер қозғалды. Бірінші мәселе
бойынша «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалы төрағасының
бірінші орынбасары Еркін Жиеналин
баяндама жасады. Тоқтала кетсек,
ол «Халықтың өзекті әлеуметтік
мәселелерін шешуге бағытталған
«Халыққа көмек» партиялық жоба-
сының жұмысы басталды. Бұл жоба
халықтың басындағы және қоғам-

дағы өзекті мәселелерге қатысты
жедел әрекет ету. Жаңа бастаманы
партия мемлекеттік органдармен,
үкіметтік емес ұйымдармен және
бизнес қауымдастықпен бірлесіп
іске асырмақ. Жоба негізінде пар-
тияның еліміздегі барлық қоғамдық
қабылдау бөлмелерінің жұмысы
жаңғырып, олар бірыңғай әлеумет-
тік терезе жүйесінде қызмет
көрсете бастады. Жоба аясында
қоғамдағы өзекті мәселелерді
жедел әрі тиімді шешу үшін бұқара-
лық ақпарат құралдары мен әлеу-
меттік желілерге жарияланған
жазбаларға талдау жасалып, алдын
алу моноторингі жүргізіледі», - деп
кеңірек мәлімет берді. Сонымен бірге
азаматтардың өтініштерін жеке
қабылдау, сайт, электронды пошта,
Call Center сияқты дәстүрлі жолдар-
дан бөлек, халықпен байланыс
әлеуметтік желілердегі парақшалар,
WhatsApp мессенджері, тиімді кері

байланыс құралы ретінде танылып
үлгерген әкімдіктердің цифрлы қыз-
меті (iKomek, Open, Almaty) электрон-
ды Үкімет порталы арқылы жүргізіл-
етіндігін ашық жеткізді. Міне осы
акция басталғаннан осы күнге дейін
«Бірыңғай әлеуметтік терезеге» 43
адам қабылдауға келген. Еркін
Жұмағазыұлы «Nur Otan» партия-
сының біздің ауданда атқарылып
жатқан игілікті істеріне тоқтала
отырып, барша конференция қатысу-
шыларын алдағы уақытта «жұмылып

«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ
ЖАҢА ЖОБАЛАРДЫҢ ЖАРШЫСЫ

КЕШЕ АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ МӘЖІЛІС ЗАЛЫНДА «NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ
ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС XXXVI
КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ. КОНФЕРЕНЦИЯҒА САЯСИ КЕҢЕС МҮШЕЛЕРІ,
ДЕПУТАТТАР, БАСТАУЫШ ПАРТИЯ ҰЙЫМЫНЫҢ ТӨРАҒАЛАРЫ,
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ БАСШЫЛАРЫ, ҚОҒАМДЫҚ ҰЙЫМ ЖЕТЕКШІЛЕРІ
ЖӘНЕ «ЖАС ОТАН» ЖҚ БЕЛСЕНДІ ЖАСТАРЫ ҚАТЫСТЫ.

жұдырық, бірігіп білек болып» ел үшін
абыройлы, қалтқысыз қызмет жа-
сауға шақырды. Екінші мәселе
бойынша «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалы Саяси кеңес
мүшесі Берік Бисекенов «Nur Otan»
партиясы Ақтөбе аймақтық филиал-
ының конференциясына жоғарыда
аталған партия мүшелерінен құрал-
ған 7 адамның тізімін делегаттыққа
ұсынды. Конференция соңында «Нұр
Отан» патиясы Ойыл аудандық
филиалының сектор меңгерушісі
Сәндібек Дәулетқалиев жоғарыда
қозғалған мәселелер бойынша яғни,
Партия төрағасы Нұрсұлтан Назар-
баевтың партияның кезекті XVIII
Сьезінде берген тапсырмаларын –
«Халыққа көмек», «Ауыл – ел бесігі»,
«Бақытты отбасы», «Құтты мекен»
ұлттық жобаларын іске асыру
барысы туралы, «Nur Otan» патиясы
Ойыл аудандық филиалы төраға-
сының бірінші орынбасары Еркін
Жиеналин баяндамасы назарға
алынуын, «Халыққа көмек», «Ауыл –
ел бесігі», «Бақытты отбасы»,
«Құтты мекен» ұлттық жобаларын
іске асыруда партия филиалының
Саяси кеңесінің, бастауыш партия
ұйымдарының, аудандық мәслихат-
тағы өкілді орган-депутаттық фрак-
ция және партиялық бақылау комис-
сиясының жұмысы белсендірілуі
туралы қаулы жобасымен таныс-
тырды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Конференция

Ақшатау шағын ауыл
болғанымен аудан спортының
дамуына айрықша атсалысып
келеді. Оның ішінде күрестің
бірнеше түрінен облыстық,
республикалық, халықаралық
додаларда топ жарып,
тұғырдан көрініп жүрген
талай-талай палуандардың
томағасын сыпырды. Бұл
жолда тынымсыз тер төгіп,
балаларды жоғары дәрежеде
дайындап келе жатқан
Мінсізбай Жайлыбаевтың
еңбегі зор.
Бүгінгі күнде бір кездері

Республиканың намысын
қорғаған спорт шебері Ардақ
Жасақованың ізбасарлары
өсіп келе жатыр. Оның
айғақты көрінісі жуырда ғана
белбеу күресінен Түркістан
облысының Кентау
қаласында 2002-2004 жылы туылған кіші жасөспірімдер мен қыздар
арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты өткен болатын. Сол
дода да Ақтөбе облысының  құрама командасы сапында облыстың
намысын қорғау үшін облыстық жарыстан іріктеліп шыққан Ақшатау орта
мектебінің оқушылары да қатынасып, бақтарын сынады. Екі күнге созылған
додада Ақшатау орта мектебінің 9 класс оқушысы Толғанай Мәнсатова
жүлделі ІІІ орынға ие болып, қола жүлдегер атанды. Бұл ауыл баласы үшін
үлкен жетістік. Алайда Толғанайдың арманы асқақ. Алдағы уақытта әлем
чемпионаттарында топ жарсам дейді. Ауданымыздың ғана емес облыстың
мәртебесін көтерген Толғанайға толағай табыс тілейміз.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Тұңғыш Президентіміздің «Бола-
шаққа бағдар: Рухани жаңғыру»,
«Ұлы даланың жеті қыры» бағдар-
ламалық мақалалары аясында
театр ұжымдарының деңгейін
арттыру, қатарын көбейту, қазіргі
талапқа сай жетілдіру
мақсатында өткен аптаның сенбі
күні облыстық халық
шығармашылығы орталығының
ұйымдастыруымен Т.Ахтанов
атын-дағы Ақтөбе облыстық
драма театрында «Театр өнердің
көші» атты дәстүрлі облыстық
театрлар фестивалі өтті.
Фестивальға жалпы саны облыс
бойынша 11 театр ұжымы
қатынасып, 9 номинация бойынша
жүлделі орындар еншіледі. Соның
ішінде «Ойыл халықтық театры»

ауданымыздан шыққан даңқты
тұлғаларды дәріптеу, жас ұрпақ
жадында қайта жаңғырту
мақсатында жерлесіміз
Н.Қалауов-тың «Ботагөз батыр»
атты пьесасын сахналады. Бұл
пьесада Ботагөз батырдың ерлік,
батырлық істері кеңінен
дәріптелді. Сонымен қатар ел
ішіндегі мәселелерге оңтайлы
шешім тауып, ақылдылығымен де
ерекшеленіп отырғандығы айқын
бейнеленді. Нәтижесінде жерлес-
теріміз яғни, театр өнерінің көшін
бастап жүрген «Ойыл халық
театры» «Үздік актерлық
ансамблі» номинациясын
қанжығасына байлады.

Салтанат КЕҢЕСАРЫ,
Ойыл селосы.

ТОЛҒАНАЙДЫҢ ТҰҒЫРЫ

Ақтөбе көлік прокуратурасы есірткі
заттарын сату мен пайдалануды
насихаттайтын әлеуметтік желілер-
дегі парақшаларға қолжетімділікті
шектеді.
Осындай талаптармен Ақтөбе

қалалық сотына қадағалау органы
есірткі құралдары мен психотроптық
заттарды, олардың аналогтары мен
прекурсорларын сатуды жүзеге
асырылған интернет-сайттарға мо-
ниторинг нәтижелері бойынша
жүгінді.
Сайттар пайдаланушылар үшін

қолжетімді болған және Қазақстан
Республикасының барлық аумағында
әрекет еткен. Сот шешімімен
прокуратура талабы қанағат-
тандырылды, барлық 14 сайттың
қызметі заңсыз деп танылды.

Бас көлік
прокуратурасы

Қазақ қызына қалай қараған? Ата-
бабаларымыз қыздарын көздің
қарашағындай қорғап — үй ұстауға,
ел бірлігін, ошақ бүтіндігін сақтауға
баулыған. Басқасын білмейміз, бірақ
қазақтың табиғатында қыз намысы
деген ұғымның орны бөлек.
Бабаларымыз қыз бала отырған

жерде бейпіл сөз айтпайтын, аңдап
сөйлейтін. Ал аналарымыз қыздың
намысын сақтап, оның адалдықпен
жаңа босаға аттауын өте қатты
қадағалаған. Болашақ отбасының
тұрақтылығы да қыз арының
тазалығымен байланысты саналған.
Міне, солай! Қазақта қыздың барған
жерінен қайтып келуі жай ғана ұят
емес, масқара деп есептелген. Осы
себепті де ата-ана қыздарын
ұзатарда, барған жеріңе “тастай
батып, судай сің!” - деп бата
берген. Мұның бәрі дәстүр.
Елімізде отағасымен арадағы

сыйластығын сақтап, туысқандары
мен отбасының мықты тірегі, ескі
мен жаңаны байланыстыру міндетін
өз бойына тоғыстырып, ұлдарын –
ұяға, қыздарын қияға қондырып
отырған көпке үлгі аналар аз емес.
Міне, отбасылық және гендерлік
саясат тұжырымдамасы туралы
айтқанда басқа нәзік жанды қауымға
үлгі болатын осындай аналарымызды
назардан қалыс қалдырмауымыз
керек. 
Жалпы қазақ әйеліне тән мінез

қандай? Қазақ әйелі әуелден
жолдасының абыройлы болуына
септескен, балаларының тәрбиесі
мен болашақтарына жол сілтей
білген. Мұның себебі бар. Егер ер-
азамат отбасында сыйлы болса,
тиісінше баласы да содан үлгі алады.
Қай жерде еркек сыйлы болса, сол
жердің отбасы түгел, баласы аман,
қызы тәрбиелі, дұрыс отбасы
қалыптасады. Біле білсеңіз, қазақ
халқының қалыптасуында осы
дәстүрлер ұлттық идеологияның
негізі болып табылады. 
Отбасы, әсіресе гендерлік саясат

туралы айтқанда ілгеріде сөз еткен
мәселелерді қалыс қалдыра
алмаймыз. “Атың жаман болса,
сойып құтыларсың, қатының жаман
болса, қайтып құтыларсың” деген

сөзді қазақ бекер айтпаған. Ұлт пен
ұрпақтың тағдыры әйелдермен
байланысты екенін өмірді
тәжірибесінен алып айтқан. Алыс-
жақын ағайынның арасын біріктіріп,
ел намысын қорғап, балаларын соған
бағыттап, ерімен тіл тауып
одақтасқан әйел ешқашан жаман
болмайды. Бұл дәстүр мәңгілік.
Ешқашан өзектілігін жоғалтпайтын,
ешқашан құндылығынан
айырылмайтын дәстүр бұл. 
Анығы, ата-бабамыздан бері

жалғасып келе жатқан бұл дәстүр
ескірген жоқ, ескірмейді де. Ілгеріде
айттық бұл қазақтың көне заманнан
бері қалыптасқан идеологиясы. Оны
тек жаңғыртуымыз, жаңартуымыз
қажет.  Иә, заман өзгереді, заң
тозады. Қазіргі өмірдің ағысы ер-
азаматтар мен әйелдерді
теңестірді.  Әйелдердің оқып-
тоқуына, қоғамдық жұмыстарға
араласуына жол ашты. Бәрі де дұрыс.
Қоғамнан өз орнын тапқан, үйде де,
түзде де сыйлы апа-сіңілілеріміз,
құдайға шүкір, көп. Біз мұнымен
мақтанамыз. Бірақ осыны
пайдаланып, үйді ойламай, түзді
ойлаумен жүріп, ошақ иесі рөлін
әлсіретіп алған әйелдер де
баршылық. Демек, барлық жерде
тепе-теңділік керек. Теңдік бұзылды

ГЕНДЕРЛІК ТЕҢДІК – ОТБАСЫ ҚҰНДЫЛЫҒЫН КӨЗДЕЙДІ

екен, тұрақтылық болмайды. Бұл
ұрпаққа, тиісінше тұтас ұлттың өсіп-
өнуіне кедергі келтіруі мүмкін. 
Жалпы біздің дәстүрімізге жат

дүниелер өте көп. Тәнін саудалау,
қоқыстағы тастанды бала, әке-
шешесінің сөзі тыңдамау… Мұның
бәрі біздің бүгінгі өмірімізде көрініс
беріп отырғаны жасырын емес. Сол
себепті, біздер отбасы құндылығын
насихаттау жұмыстарын. Оның
үстіне әйелдердің мойнында отбасы
бірлігін ұйымдастыру, бала тәрбиесі
сияқты жауапты міндеттер тұр. Бұл
біржағынан ұрпақтың болашағын
ойлау деген сөз. Гендерлік саясат
«Ерлер мен әйелдердің тең
құқықтарының және тең
мүмкіндіктерінің мемлекеттік
кепілдіктері туралы» және
«Тұрмыстық зорлық-зомбылық
профилактикасы туралы» заңдармен
реттеледі. Бұл арада айналып аттап
кете алмайтын бір мәселе бар.
Отбасылық және гендерлік саясат
тұжырымдамасы туралы айтқанда
оны ұлттық дәстүрімізден бөле-жара
қарастырмауымыз қажет екенін
ұмытпаумыз керек.

Г.ТАНКИЕВА,
Ойыл аудандық сотының

кеңсе меңгерушісі.

КӨЛІК ПРОКУРОРЛАРЫ
 ЕСІРТКІ САТУ САЙТТАРЫНЫҢ

ЖҰМЫСЫН ТОҚТАТТЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОКУРОРЫ
ЗАБЛОКИРОВАЛИ САЙТЫ
ПО ПРОДАЖЕ НАРКОТИКОВ
Актюбинской транспортной проку-

ратурой заблокирован доступ к
страницам в социальных сетях,
пропагандирующим торговлю и упот-
ребление наркотиков.
Такими требованиями обратилось

надзорное ведомство в Актюбин-
ский городской суд по результатам
мониторинга интернет-сайтов,
посредством которых осущес-
твлялась продажа наркотических
средств и психотропных веществ,
их аналогов и прекурсоров.
Доступ к ним для пользователей

был свободным и действовал по
всей территории Республики
Казахстан. Решением суда иск
прокуратуры был удовлетворен,
деятельность всех 14 сайтов
признана незаконной.

Главная транспортная
прокуратура

«ОЙЫЛ ХАЛЫҚ ТЕАТРЫ» -

«ҮЗДІК АКТЕРЛЫҚ АНСАМБЛІ»
ТЕАТР- ЕЖЕЛДЕН КЕЛЕ ЖАТҚАН ӨНЕР ОРДАСЫ. РУХАНИ

КЕМЕЛДІК ПЕН МӘДЕНИ ӨСУГЕ ЫҚПАЛ ЕТЕТІН БІРДЕН-БІР ОРЫН.
ӨНЕГЕ КӨЗІ, ТӘРБИЕ ОШАҒЫ. ҚАЗАҚ САХНАНЫ КИЕЛІ САНАЙДЫ.
ӨЙТКЕНІ, ӨРЕСІ БИІК КӨРЕРМЕНГЕ ОЙ САЛАР ЖЕР ОСЫ.
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АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ
Ойыл ауылы Көкжар көшесі 69 үй «Ойыл ауылдық округі

әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ғимараты,
факс, телефон (8-71332) 2-16-10
Бисекенов Берик Тулеуович - комиссия төрағасы
Картбаев Серик Сагинович - төрағаның орынбасары
Бақтыгереев Болат - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Жантекова Мөлдір Үмбетқызы
Кенжебеков Нұрсұлтан Бисембайұлы
Назаров Алишер Жусипкалиевич
Саттибаев Конакбай Каримоллаевич

Аудан аумағындағы учаскелік сайлау
комиссияларының құрамы

№389 учаскелік сайлау комиссиясы   
Ойыл ауылы, Көкжар көшесі 68, аудандық
мәдениет үйі ғимараты, телефон: 2-18-99

 Мусин Жалгас Сабыргалиулы - комиссия төрағасы
Самаликова Жанылсын Шахидоллаевна - төрағаның
орынбасары
Кулмуханов Жанибек Аманиязович - комиссия
хатшысы
Комиссия мүшелері
Айдашев Абат Жаугашарович
Изимбетова Айжан Рахметоллаевна

№390 учаскелік сайлау комиссиясы
Ойыл ауылы, Құрманов Исламғали көшесі 86,
Ж.Жүсібалиев атындағы қазақ орта мектебі

ғимараты, телефон: 2-17-30
Меруенов Серик Тулегенович - комиссия төрағасы
Альжанов Мурат Шингисович - төрағаның орынбасары
Байманова Алия Аманкелдиевна - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Досымбаева Мира Бауыржанкызы
Мергалиева Зайда Садуовна

№391 учаскелік сайлау комиссиясы
Ойыл ауылы, Қлипанов Отар көшесі 19, «Энерго

Система» ЖШС аудандық электр желісі учаскесінің
әкімшілік ғимараты, телефон: 2-19-72

Сейталина Мейрамгул Қайырбековна - комиссия
төрайымы
Рыскалиев Талгат Максатулы - төрайымның
орынбасары
Нурманова Диана - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Сүйесинов Исатай Қонашұлы
Шотпанова Гаухар Ардаковна

№392 учаскелік сайлау комиссиясы
Ойыл ауылы, Бақаев Бауетдин көшесі 6,

«Ветеринариялық зертхана Ойыл филиалы»
мемлекеттік мекемесінің ғимараты

телефон: 2-18-49
Сармуханов Серік Кәдірғалиұлы - комиссия төрағасы
Каумешова Есенгүл Сагынбаевна - төрағаның
орынбасары
Ерменова Райхан Есеновна - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Кожиева Бибигул Нурбергеновна
Садакбаева Гүлмира Танжарбаевна

№393 учаскелік сайлау комиссиясы
Екпетал ауылы, Қыдырбаев Хайролла көшесі 13,

Екпетал негізгі мектебі, ғимараты, телефон: 72-1-47
Жумагулова Гулнур Амангелдиевна - комиссия
төрайымы
Сенғалиев Темірбек Әділбекұлы - төрайымның
орынбасары
Итибаева Гулгул Куанышбековна - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Магауиякызы Жумаш
Шаргезова Гулмира Салимгереевна

№394 учаскелік сайлау комиссиясы
Қаракемер ауылы, Ынтымақтастық көшесі 1,

Қаракемер негізгі мектебі ғимараты,
телефон: 73-2-00

Ескалиева Бақыт Мүбараковна - комиссия төрайымы
Исмагулов Амангелды Базартаевич - төрайымның
орынбасары
Жұбанова Әйгерім Айжарыққызы - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Азан Анар Есімқызы
Қозыбақова Ботакөз Тарғынқызы

№395 учаскелік сайлау комиссиясы
Ақшатау ауылы, Ақжол көшесі 1а, Ақшатау орта

мектебі ғимараты, телефон: 73-0-81
Карасаев Бекжан Каримович - комиссия төрағасы
Айжариков Коныс Боранбаевич - төрағаның
орынбасары
Косбаева Базаргул Амандыковна - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Косжанов Сакен Мауытович
Тулеушева Гулжамал Елубаевна

№396 учаскелік сайлау комиссиясы
Құмжарған ауылы, Ш.Берсиев көшесі 2, Соркөл

орта мектебі ғимараты,  телефон: 73-2-49
Жабасов Максут Бакытжанович - комиссия төрағасы
Койайдаров Сагындык Темирович - төрағаның
орынбасары
Акутенова Шынар Бакытжановна - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Абишев Бауыржан Шынгуович
Базаров Нурболат Әлібиұлы

№397 учаскелік сайлау комиссиясы
Қаратал ауылы, Ш.Берсиев көшесі 35, Ш.Берсиев

атындағы модульдік кітапханасы ғимараты,
телефон: 37-5-35

Кауметова Шекер Жолдыбаевна - комиссия
төрайымы
Адилов Нурлан Байтуркеевич - төрайымның
орынбасары
Сулейменова Жандай - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Коразов Нурсултан Дакесович
Сүмесинов Еркебулан Кауымбаевич

№398 учаскелік сайлау комиссиясы
Қарасу ауылы, Ш.Берсиев көшесі 5, Құрманов
бастауыш мектебі ғимараты, телефон: 73-0-92
Бактыгалиев Арыстанбек Наурызбаевич - комиссия
төрағасы
Курманова Сания Айбеккызы - төрағаның орынбасары
Оспанова Алмагул Ароновна - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Молдагулов Сансызбай Аубакирович
Сагидуллина Райгул Мерекенкызы

№399  учаскелік сайлау комиссиясы
Аманкелді ауылы, Бейбітшілік көшесі 25,

Аманкелді орта мектебі ғимараты, телефон: 73-4-90
Сундетов Жайлау Жолдыгалиевич - комиссия
төрағасы
Түрікпенов Дулат Қуатбайұлы - төрағаның орынбасары
Хитрук Елена Курмангалиевна - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Азанов Улан Бегенович
Артыкбаев Дастан Берекетович

№400 учаскелік сайлау комиссиясы  
Қарасу ауылы, Алашорда көшесі 2, Қарасу негізгі

мектебі ғимараты,  телефон: 73-4-89
Наубетов Мұрат Саматұлы - комиссия төрағасы
Қалиев Жаңабай Қайранбайұлы - төрағаның
орынбасары
Нұргалиев Азамат Айжарықұлы - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Избасарова Тлекгул Ерболатовна
Қалымов Ыбрай Бекішұлы

№401 учаскелік сайлау комиссиясы
 Көптоғай ауылы, Мектеп көшесі 4, Құрманов
орта мектебі ғимараты, телефон: 74-5-44

Амиров Тилекбай  Идеятуллаевич - комиссия төрағасы
Аманбаева Баглаш Тастемировна - төрағаның
орынбасары
Бердембаева Акмарал Сисеновна - комиссия хатшысы

Комиссия мүшелері
Кубашев Амандык Богембайулы
Таңатарова Ақтоты Бақыбайқызы

№402 учаскелік сайлау комиссиясы
Шұбарши ауылы, Желтоқсан көшесі 19,
Шұбарши ауылдық клубы ғимараты,

телефон: 73-4-93
Сатыгалиев Куаныш Айсиевич - комиссия төрағасы
Тайбурин Қази Әлімұлы - төрағаның орынбасары
Шармуханов Бекболат Ахметович - комиссия
хатшысы
Комиссия мүшелері
Мухамбетова Жанаргул Даукеновна
Оңайбаева Гүлжан Амантайқызы

№403 учаскелік сайлау комиссиясы
Көптоғай ауылы, Қазақстан көшесі 18, Көптоғай
ауылдық клубы ғимараты, телефон: 74-5-11

Омарова Мейрамгул Бактыгаликызы - комиссия
төрайымы
Муканов Лукман Кадирович - төрайымның орынбасары
Мусина Лаззат Киялбаевна - комиссия хатшысы
Комиссия мүшесі
Идиятов Асылбек Қуанышбайұлы
Ниязов Максат Ермекович

№404 учаскелік сайлау комиссиясы
Сарбие ауылы, Әйтеке би көшесі 18, Сапақкөл
орта мектебі ғимараты, телефон: 35-2-15

Дауленова Гулбарам Аманжоловна - комиссия
төрайымы
Мусина Гүлсара Шынтасовна - төрайымның
орынбасары
Балапашев Жекен Сарсенгалиулы - комиссия
хатшысы
Комиссия мүшелері
Альжанова Канипа Аксеиловна
Кисымбетова Саржан Каримжановна

№405 учаскелік сайлау комиссиясы
Қаракөл ауылы, Абай көшесі 10, Қаракөл

бастауыш мектебі ғимараты,  телефон: 73-7-16
Нуржанов Кумар - комиссия төрағасы
Диноллин Аралбай - төрағаның орынбасары
Султанов Айса Еленбаевич - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Бюрина Аксулу Хайруллиевна
Нугыманова Гүлжазира Демегеновна

№406 учаскелік сайлау комиссиясы
Қараой ауылы, Еңбеккерлер көшесі 2, Қараой
ауылдық клубы ғимараты, телефон: 73-6-01

Исмагулов Амангелды Сапартлеуович - комиссия
төрағасы
Досанов Айдар Косалович - төрағаның орынбасары
Койшыгулова Шынар Кожановна - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Дүйсенғалиева Күнсая Құмарқызы
Утепов Жанболат Шекиртович

№407 учаскелік сайлау комиссиясы
Құбасай ауылы, Қызылқорған көшесі 7, Құбасай
бастауыш мектебі ғимараты,  телефон: 73-7-37
Сагынгалиева Гүльжанат Газезовна - комиссия
төрайымы
Ескаиров Рзагали Жолдыгалиевич - төрайымның
орынбасары
Егизбаева Сандугаш Амангелдиевна - комиссия
хатшысы
Комиссия мүшелері
Булекбаев Мамай Еркинович
Имаганбетова Данагул Бегалиевна

№408 учаскелік сайлау комиссиясы
Саралжын ауылы, Кеңес көшесі 2, Ә.Дербісалин
атындағы Саралжын орта мектебі ғимараты,

телефон: 74-1-41
Тулеугалиев Уалихан - комиссия төрағасы
Кожантаева Жанат Абибуллаевна - төрағаның
орынбасары
Килашева Коныршаш Жумабаевна - комиссия
хатшысы
Комиссия мүшелері
Арихов Нурлан Алпамысович
Байниязов Жумат Бурекешович

№409 учаскелік сайлау комиссиясы
Шиқұдық ауылы, Мектеп көшесі 16, Теректі
негізгі мектебі ғимараты, телефон: 74-1-43

Аяпбергенов Мереке Ерекешович - комиссия төрағасы
Беисова Айгул Ескендировна - төрағаның орынбасары
Аренов Нұржан Қамбарұлы - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Сапарова Меизгул Орынбасаровна
Сисенгалиев Аманбек Орынбасарович

№410 учаскелік сайлау комиссиясы
Бестамақ ауылы, Тайсойған көшесі 6, Бестамақ
ауылдық клубы ғимараты, телефон: 43-4-30

Бисенов Балтабай Сырлыбаевич - комиссия төрағасы
Аманбаев Айжарык Баданович - төрағаның
орынбасары
Жиеналина Багдагул Кенжебайкызы - комиссия
хатшысы
Комиссия мүшелері
Калауов Ануар Дауленович
Калашева Бижамал Калашевна

№411 учаскелік сайлау комиссиясы
Ақкемер ауылы, Жеткіншек көшесі 9, Ақкемер
ауылдық клубы ғимараты, телефон: 74-0-82

Абылгазин Калыбек Майлыкович - комиссия төрағасы
Шотыков Асылбек Агызулы - төрағаның орынбасары
Сағынова Тұрғангүл Өтегенқызы - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Иманов Алпысбай Жарылғасынұлы
Мендигалиев Каратай Кожаденович

№412 учаскелік сайлау комиссиясы
Ақжар ауылы, Мектеп көшесі 4, Қайыңды

ауылдық клубы ғимараты, телефон: 74-8-14
Дүйсенгалиев Турлан Тулепбергенович - комиссия
төрағасы
Жумагалиев Кобланды Есбаевич - төрағаның
орынбасары
Казиева Назгул Тургалиевна - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Жақсыбай Ардақ Ермекқызы
Муханбетқалиева Гүлжанат Есенбайқызы

№413 учаскелік сайлау комиссиясы
Көсембай ауылы, Орталық көшесі 6, Көсембай
негізгі мектебі ғимараты, телефон: 74-1-42

Нургалиев Есмухан Арманович - комиссия төрағасы
Батыргалиев Нурлыбек Енсегенович - төрағаның
орынбасары
Калиева Булбул Сенбаевна - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Имаганбетова Калия Канатбаевна
Қойбағарова Жайнагүл Тоғызбайқызы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС САЙЛАУЫ–
2019 жылғы 9 маусым

Сайлау 2019

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ АУМАҚТЫҚ, УЧАСКЕЛІК САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ҚҰРАМДАРЫ
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№389 сайлау учаскесі Ойыл ауылы,
Көкжар көшесі 68, аудандық мәдениет үйі

ғимараты, телефон: 2-18-99
Құрманғазин Бейсұлла көшесі - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,

12, 14,15,16,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 53,

55,57, 61, 63, 65/1, 65/2;
Шернияз Жарылғасұлы көшесі - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 66/4, 66/5, 66/
8, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87/1, 88/1, 88/2, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 93/2, 94,
95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102/1,102/
2, 103/1, 103/2, 104, 105, 105А, 106, 107, 109, 111, 112,113/
1, 113/2, 113/3, 115/1, 115/2, 115/3, 117/1, 117/2, 119/1, 119/2,
121, 123, 125, 125А, 127/1, 127/2, 127/3, 129, 133, 135;
Көкжар көшесі - 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,

22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32А, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45,
48, 53, 54, 55, 57, 59, 64, 65, 67, 71/1, 71/2, 72, 73/1, 73/2,
74, 75/1, 75/2, 76, 77/1, 77/2, 78, 79, 80/1, 80/2, 81, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 97/3,
98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 104/
3, 105/1, 105/2, 105/3, 106, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 108/3,
109, 110, 112, 114, 116, 124;
Берсиев Шығанақ көшесі - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14,

15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 27, 29, 30, 31, 33,
34, 38, 40, 43, 50, 52, 54.

№390 сайлау учаскесі, Ойыл ауылы, Құрманов
Исламғали көшесі 86, Ж.Жүсібалиев атындағы
қазақ орта мектебі ғимараты, телефон: 2-17-30
Құрманов Исламғали көшесі - 1, 2, 8, 10, 12, 13, 15, 16,

17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44,  45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58/1, 58/2,
59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62/1, 62/2, 62/3, 63/1, 63/2,
64, 65, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 71, 73, 74, 75, 76, 77/1, 77/2,
78, 79/1, 79/2, 80, 81, 81а, 82, 83, 84/2, 85, 87, 88/1, 88/2, 88/
4, 89, 90/1, 90/3, 90/4, 92/1, 92/2, 94/1, 94/2, 96, 98, 100, 102,
104, 106, 108;
Ержанов Қуаныш көшесі - 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 19/4, 20,
22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 29, 31;
Аманкелді Иманов көшесі - 1/1, 1/2, 3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4,

6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2,
16/1, 16/2, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
Қойшығұлов Ахметжан көшесі - 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/

2, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38/1, 38/2, 39, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 43, 44,
45/1, 45/2, 46, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50/1, 50/2;
Дәуленов Сәлкен көшесі - 1, 3, 6, 7, 9, 10/1, 10/2, 10/3,

10/4, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 16,  17, 18, 19, 20, 22, 24/1,
24/2, 25, 27, 29, 33, 35, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 45/
1, 45/2, 47/1, 47/2, 49/1, 49/2;
Екібаев Амантұрлы көшесі - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15/2, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
37, 38, 39, 41, 46, 48, 50, 52.

№391 сайлау учаскесі Ойыл ауылы, Қлипанов
Отар көшесі 19, «Энерго Система» ЖШС аудандық

электр желісі учаскесінің әкімшілік ғимараты,
телефон: 2-19-72

Масатов Сауытбай көшесі - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 56,
58, 62, 64;
Қарақұлов Ишанбай көшесі - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,

13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 46, 53, 54, 56, 57, 58,
60, 62, 66, 68, 70, 72;
Оноприенко Николай көшесі - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
Дүсіпов Үмбет көшесі - 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18;
Төлебаев Мұса көшесі - 1, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2,

8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2,
15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18
Қлипанов Отар көшесі - 1/1,1/2,2,4,5/1,5/2,6,7/1, 7/2, 8,9,

10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 17, 21.
№392 сайлау учаскесі Ойыл ауылы, Бақаев

Бауетдин көшесі 6, «Ветеринариялық зертхана
Ойыл филиалы» мемлекеттік мекемесінің

ғимараты телефон: 2-18-49
Бақаев Бауетдин көшесі - 1, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/

2, 7, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35/1,
35/2, 37, 39, 41, 43, 45;
Сатпаев Қаныш көшесі - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15А,

17, 20, 21, 26, 31, 36;
Тапалова Нұрсұлу көшесі - 1, 2, 3, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 9,

10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 24;
Желтоқсан көшесі - 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13/1, 13/2, 15/

1, 15/2, 17, 19/1, 19/2, 21;
Еркінов Шүкір көшесі - 1, 2а, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5,

6/1, 6/2, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 13/1,
13/2, 13/3, 13/4, 13а, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17/1, 17/2, 18,
19/1, 19/2, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 29, 31, 35, 37,
42, 45, 51, 57, 59;
Алтынсарин Ыбырай көшесі - 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1,

3/2, 4/1, 4/2;
Медетбаев Дауылбай көшесі - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
Құрманғазы Сағырбаев көшесі - 2, 3, 6, 9, 13, 15, 19;
Абай Құнанбаев көшесі - 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7/1,

7/2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1,15/2, 16а/1, 16а/2, 16б/1, 16б/
2, 17/1,17/2, 18, 19,20,21,23,25/1, 25/2, 25/3, 25/4,27,29,31;
Байғанин Нұрпейіс көшесі - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9/1, 9/2;
Молдағұлова Алия көшесі - 1,2/1,2/2,2/3,3/1,3/2,4,5,6,7,8;
Жолмырзаев Байсалбай көшесі - 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13,

14, 19, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42/1, 42/
3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/
14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/20, 42/21, 42/22;
Тәуелсіздіктің 20 жылдығы көшесі - 9, 15, 17, 19/1, 19/2,

21, 23, 25/1, 26, 27/1, 27/2, 29, 41, 11;
Қаңтарбаев Тұрғали көшесі – 1,11/1,11/2,12,17/1,18,21/

1,21/2,22,24,26.
№393 сайлау учаскесі, Екпетал ауылы,

Қыдырбаев Хайролла көшесі 13, Екпетал негізгі
мектебі ғимараты, телефон: 72-1-47

Барқын көшесі – 1,3,5,7,9,11;
Қыдырбаев Хайролла көшесі - 1,2/1,2/2,3,4,5,6,7/1,7,2,8/

1,8/2,9/1,9/2,10/1,10/2,11,12/1,12/2, 13,14;
Жасыл ел көшесі - 1,2,3,4,5,6,7/1,7/2,8,9,10,11/1,11/2,12/

1,12/2,13,14,15,16,17/1,17/2,19,21;
Орманшы көшесі -1,2,3,4.

№394 сайлау учаскесі, Қаракемер ауылы,
Ынтымақтастық көшесі 1, Қаракемер негізгі

мектебі ғимараты, телефон: 73-2-00
Бейбітшілік көшесі - 1,2,3,4,5,6,7,9,8,10,11, 12,13,14,15,

16,17,18,19,20,21,22,24;
Ардагерлер көшесі - 1/1,1/2,2,3,4,5, 6,8,9,10,11,13,15;
Достық көшесі - 1,2,3,4,5,6,7,8,9/1,9/2,10,11,12,13,14,

15,16/1,16/2,17/1,17/2,18,19,20/1,20/2, 21,22/1,22/2,23/3,24;
Ынтымақтастық көшесі - 2,4,6,8,10,13.
№395 сайлау учаскесі, Ақшатау ауылы, Ақжол
көшесі 1а, Ақшатау орта мектебі ғимараты,

телефон: 73-0-81
Жастар көшесі-1,2,3,4/1,4/2,5,6/1,7,8,9,10/1,10/2,11/

1,12,13,14,15,16,17,18,19/1,19/2,20,21,23,25,27,29;
Шалқыма көшесі-1,2,3,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8,9,10,11,12/

1,12/2,13,14,15;
Ақжол көшесі-1,2,3,4,5,6,7,8/1,8/2,9,10-,11,12;
Балауса көшесі-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14, 16,18.

№396 сайлау учаскесі, Құмжарған ауылы,
Ш.Берсиев көшесі 2, Соркөл орта мектебі

ғимараты, телефон: 73-2-49
Ш.Берсиев көшесі – 1,3,5/1,5/2,6/1,6/2,7,8,9,10,11,12/

1,12/2,13/1;
Қ.Ержанов көшесі – 1/1,1/2,3/1,3/2,3/3,5/1,5/2,5/3,7,9,

11,13/1,13/2;
Республика көшесі – 1,2,3,4,5,6/1,6/2,7,8/1,8/2,9/1,9/2,9/

3,10/1,10/2,10/3,11/1,11/2,12,13,14/1,14/2,15,17/1,17/2,17/
3,19,21/1,21/2,21/3;
Астана көшесі – 1,3,5,5А,7,9,11,13,15.

№397 сайлау учаскесі, Қаратал ауылы, Ш.Берсиев
көшесі 35, Ш.Берсиев атындағы модульдік
кітапханасы ғимараты, телефон: 37-5-35

Ш.Берсиев көшесі – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14/
1,14/2,15,16/1,16/2,17,18,19,21,22,23,

24/1,24/2,25,26/1,26/2,27,28,29,30,31,32/1,32/2,33,34/
1,34/2,36,38,40,41/1,41/2,43,45;
З.Баймолдина –  1,2,3,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8,9/1,9/2,11/1,11/

2,12,13/1,13/2,14,15;
Астана көшесі - 1,2,3,5,6/1,6/2,7,8/1,8/2,10/2;
Сүлеймен әулие көшесі - 2,3,4,5,6,7,8,9/1,9/2,10;
Қ.Ержанов көшесі - 1,1А,2,3,4,5/1,5/2,5/3,6,8/1,8/2,10,

11,12,13,14;
Көкжар көшесі - 1,3,4,5,7,9,11,13/1,13/2,15,17,19,21,23;
И.Қарағұлов көшесі - 2,4,6/1,6/2,8/1,8/2,10,12,14,16,

18,20,22,24/1,24/2,26/1,26/2,26/3,28/1,28/2,28/3,30;
Ө.Бақаев көшесі - 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14, 15,17,23/1,23/

2,25;
Тәуелсіздік көшесі - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,15,17 ,19,21,

23,25;
Ж.Жүсібәлиев көшесі - 1,3,5,7/1,7/2,13,15,17,21,23;
Ақтөбе көшесі - 1,3/1,3/2,3/3;
Бейбітшілік көшесі - 1/1,1/2,2,3,4,5;
Республика көшесі - 1,2,3,4,5,7,9,11,15,17,19;
Конституция көшесі - 1,2,4,5,6,7,8/1,8/2,9,10,11;
Қобыланды батыр көшесі - 1,2,5/1,5/2,5/3,7/1,7/2,9/1,9/

2,11/1,11/2;
Ә.Молдағұлова көшесі - 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19.
№398 сайлау учаскесі, Қарасу ауылы, Ш.Берсиев
көшесі 5, Құрманов бастауыш мектебі ғимараты,

телефон: 73-0-92
Ш.Берсиев көшесі - 1,2,3,4,6/1,6/2,6/3,8,10,12,14;
Бейбітшілік көшесі – 1,2,4/1,4/2,5,6,7,8.

№399 сайлау учаскесі, Аманкелді ауылы,
Бейбітшілік көшесі 25, Аманкелді орта мектебі

ғимараты, телефон: 73-4-90
Астана көшесі – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 13,15,17,18/1,18/

2,19,20/1,20/2,21,22/1,22/2,23/1,23/2, 24,25,26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35;
Алғабас көшесі - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13/1,13/2,15/

1,17;
Бейбітшілік көшесі – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ,12,13,14,15,

16,17,18,19,20,21,22,22а,23,24;
Жаңақадам көшесі – 1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10а,11,12,13,

13а,14,15;
Ынтымақ көшесі – 1/1,1/2,2,3,4,6,8,10, 12,14,16,18,20,22.
№400 сайлау учаскесі, Қарасу ауылы, Алашорда
көшесі 2, Қарасу негізгі мектебі ғимараты,

телефон: 73-4-89
Алашорда көшесі – 1,3/1,3/2,4,5,6,8,10/1,10/2;
Мақпалкөл көшесі – 1,2,2а,3,4,5,7,9, 11,13,15,17,19;
Ойыл көшесі – 1,2,3,4,5,7;
Тамдыкөл көшесі – 1,2,3,4,5,6/1,6/2,8/1,8/2,9,10,11,12/

1,13,14,15/1,15/2,16,17, 18,19,20,22,24, 26,28,30.
№401 сайлау учаскесі, Көптоғай ауылы, Мектеп
көшесі 4, Құрманов орта мектебі ғимараты,

 телефон: 74-5-44
Ардагер көшесі – 1/1,1/2,2,3,4,5,6,7,8,8/1,8/2,9,10,11/1,11/

2,12,13,14,15,16/1,16/2,17/1,17/2,19/1,19/2,21/1,21/2,23,
25,27;
Бейбітшілік көшесі – 1,2/1,2/2,3,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8,10/

1,10/2,12/1,12/2,14,16,18;
Достық көшесі – 1/1,4,5,7/1,7/2,8/1,8/2,9/2,10/1,10/

2,11,12,14,16,18,20;
Жеңіс көшесі – 1,2/1,2/2,3,4,5,6/1,6/2,8,10/1,10/2,12,14/

1,14/2,16;
Құрман көшесі – 1,2,3,4,6,7/1,7/2,8,9,10,11,12/1,12/2,12/

3,13,14,15,16,17,18/1,18/2,19,20,22;
Мектеп көшесі – 1/1,1/2,2,3,5;
Наурыз көшесі – 1,4,6,8,10;
Сапы көшесі – 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,16;
Тәуелсіздік көшесі – 1/1,1/2,2,3/1,3/2,4,6,7/1,7/2,8,10/1,10/

2,12/1,12/2,14,16,17/1,17/2;
Тамдыкөл көшесі – 1,2,3,3а,4,5,6, 8,10,14,16,18,20,22,

24,26;
Тұрғын үй-91 көшесі – 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12.

№402 сайлау учаскесі, Шұбарши ауылы,
Желтоқсан көшесі 19, Шұбарши ауылдық клубы

ғимараты, телефон: 73-4-93
Ақсай көшесі – 1,2,3,4,5,6,7,8,10;
Достық көшесі – 1,2,3,4,5,5а,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16;
Желтоқсан көшесі – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12/1,12/2,13/

1,13/2,14,15,16/1,16/2,17,21,23,25/1, 25/2,27/1,27/2,29;
Тәуелсіздік көшесі – 2,3,4,5,7,9.

№403 сайлау учаскесі
      Көптоғай ауылы, Қазақстан көшесі 18, Көптоғай

ауылдық клубы ғимараты,  телефон: 74-5-11
Қазақстан көшесі – 2/1,2/2,3,4,6,8,9,10/1,10/

2,11,12,14,15/1,15/2,17/1,17/2,19/1,19/2,24,26,
27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41;
Астанаға 10 жыл көшесі – 2,3,4,5,6,8, 10,14,16,18.

№ 404 сайлау учаскесі
      Сарбие ауылы, Әйтеке би көшесі 18, Сапақкөл

орта мектебі ғимараты, телефон: 35-2-15
Құрманғазы көшесі – 1,3,5,5/1,7,9;
Ақтөбе көшесі – 1,3,5,7,9,11,11/1,11/2,13,13/

1,15,17,19,21,23,25,29,29/1,2,4,6,8,10,12,14;
Астана көшесі –  1,3,5,7,9,2,4,6,8;
Махамбет көшесі – 1,3,5,7,9,11;
Жастар көшесі – 1,3,5,11,11/1,2,4,4/1,6,8,10,12,14,14/1;
Әйтеке би көшесі – 1,3,5,5/1,7,7/1,9,11,13,15,15/

1,17,19,21,21/1,23,25,27,29,29/1,31,31/1,33,
33/1,35,35/1,37,39,2,2/1,4,6,8,10,12,14;
Ә.Молдағұлова көшесі – 1,3,5,7,9,11,13,15,17,

19,21,23,25,27,29,31,33,2,4,6,8,10,12,14,16,18,
20,22,24,26,28,30,32,34,36;
Жекенді көшесі – 1,3,5,7,9,11,2,2/1,4,6,8,10,1,3,5,7,9,

11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35;
Бейбітшілік көшесі – 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,

25,27,29,31,33,35;
Желтоқсан көшесі – 1,1/1,3,5,7,9,11,13,2,4,6,8,10,12,14,

16,18,20,22,24;
Жеңіс көшесі – 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,2,4,6,8,10,

12,14,16,18,20,22,24;
Исатай көшесі – 1,3,5,7,9,2,4.

№405 сайлау учаскесі, Қаракөл ауылы, Абай
көшесі 10, Қаракөл бастауыш мектебі ғимараты,

телефон: 73-7-16
Абай көшесі – 1/1,1/2,3,5/1,5/2,7,9,11,15, 17,19,21,2,4,6,8,

12,14,16,18,20,22,24.
№ 406 сайлау учаскесі, Қараой ауылы,

Еңбеккерлер көшесі 2, Қараой ауылдық клубы
ғимараты, телефон: 73-6-01

Еңбеккерлер көшесі - 1,3,5,7,9,11/1,11/2,11/3,13,15,17,12,
14/1,14/2,16,18,20,22,24;
Жетікөл көшесі – 1,3,5,7,9,11;
Ынтымақ көшесі – 1/1,1/2,3/1,3/2,3/3,5/1,5/2,5/3,2,4/1,4/

2,6/1,6/2,8/1,8/2,10/1,10/2;
Желтоқсан көшесі – 1,2,4,6,28,26,24,22,20,18,16,14,8,

10,12,3,5,7,9,11;
Өркениет көшесі – 1,2,3/1,3/3,5,7;
Жасқайрат көшесі - 1,3,5,7,9,11,15/1,15/2,21,23,25,

27,29,19,31,24,20,22,2,4,6,18,13,14,16,10, 12,8,33,35;
Алашорда көшесі – 1/1,1/2,2,3/1,3/2,4;
Астанаға 10 жыл көшесі – 1/1,1/2,2,4,3/1,3/2,5,6,8,7/1,7/

2,9/1,9/2,11,13,15,17,10,12,14,16,18, 20,22,24,26,28,19/1,19/
2,21/1,21/2,30,23,25/1,25/2;
Қазақстан 2030 көшесі – 1/1,1/2,3/1,3/2,2,4,5,6/1,6/

2,8,10,12,14/1,14/2,16/1,16/2,18/1,18/2, 20/1,20/2,22/1,22/
2,24,26,7/1,7/2,7/3,9,11,13,19,17,28,40,42,30,32,34/1,34/
2,36,38,15/1,15/2;
Тәуелсіздік көшесі – 1,3,2/1,2/2,4,6/1,6/2,5,7,9,11,13,15,

17,19,21,23/1,23/2,25,27,29,31,33,33/1,33/2,35,37,39,41,
43,8,10,12,14,16,18,20.

№ 407 сайлау учаскесі, Құбасай ауылы,
Қызылқорған көшесі 7, Құбасай бастауыш мектебі

ғимараты, телефон: 73-7-37
Қызылқорған көшесі – 1,2,3,4,5,6,8,9,-10,12,14;
Бейбітшілік көшесі – 1,2,4,5,6,7,8/1,8/2,10.
№ 408 сайлау учаскесі, Саралжын ауылы, Кеңес
көшесі 2, Ә.Дербісалин атындағы Саралжын

 орта мектебі ғимараты, телефон: 74-1-41
Ә.Дербісәлин көшесі – 1,3,5,7,9,11,13,-15,17,19,21,

23,25,27;
Ботагөз-1 – 1/1,1/2,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 ,13,15,16,17,

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Ақтөбе облысы Әділет департаментінің, Ойыл
аудандық әділет басқармасымен 30.11.2018 нормат
ивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің
тізіліміне № 3-11-147 болып енгізілді

Ойыл ауданы әкімінің 2018 жылғы
29 қарашадағы № 5 шешіміне қосымша

 Ойыл ауданы әкімінің 2014 жылғы
24 қаңтардағы № 3 шешіміне қосымша

ОЙЫЛ АУДАНЫ АУМАҒЫНДАҒЫ
САЙЛАУ УЧАСКЕЛЕРІНІҢ ШЕКАРАЛАРЫ



316 сәуір 2019 жыл

Газет Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және Даму

министрлігі Байланыс, Ақпараттандыру
және Ақпарат комитетінде

2016 жылдың 21 қаңтарында
тіркеліп,

№15790-Г куәлігі берілген.

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

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

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1740 дана. Тапсырыс №390
Көлемі 1 баспа табақ, индексі 65525

«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

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

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,35;
Ақтөбе көшесі –  1/1,1/2,5,7,9,10/1,10/2,11,12,13/1,13/2;
С.Керімбаева – 1/1,1/2,2,3,4,5,6,7,8/1,8/2,9,10/2,11/1,11/

2,13;
Қазақстан көшесі – 1,2,3,4,5/1,5/2,6,8/1,8/2,9,10,12,14,

16,18/1,18/2,20/1,20/2,22,24/1,24/2,28,30/1,30/2;
И.Құрманов көшесі – 1а,1,3,5,7,11,13,15/1,15/2,17/1,17/

2,19,21;
Ботагөз-2 – 1/1,1/2,2,3,4,5/1,5/2,7/1,7/2,9/1,9/2;
Кеңес көшесі – 1,3,5,7,9,11,13/1,13/2,15,17,19/1,21/1,21/

2,23,25/1;
Бейбітшілік көшесі – 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
Қ.Шоланов көшесі – 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13/1,13/2,15/1,15/

2,17/1,17/2,17/3,19;
Қоңырат ауылы:
Ойыл көшесі – 7,9,11.
№409 сайлау учаскесі, Шиқұдық ауылы, Мектеп
көшесі 16, Теректі негізгі мектебі ғимараты,

телефон: 74-1-43
Мектеп көшесі – 1/1,1/2,2,3/1,3/2,4/1,4/2,5,6,7,8/1,8/

2,9,10/1,10/2,11,12,14,17/1, 17/2,19,21/1,21/2;
Теректі көшесі – 1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6/2,7,8/

1,8/2,9,10/1,10/2,11,12.
№410 сайлау учаскесі, Бестамақ ауылы,

Тайсойған көшесі 6, Бестамақ ауылдық клубы
ғимараты, телефон: 43-4-30

Жасталап көшесі – 1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,4/1,4/2,5/1,6,7/
1,7/2;
Тайсойған көшесі – 1,2,3/1,4,5/1,5/2,7/1,7/2,8/1,8/2,10;
Аяпберген көшесі – 2,3,4,5,6,7/1,7/2,8/1,8/2,9/1,9/

2,11,10,12,13,15.
№ 411 сайлау учаскесі, Ақкемер ауылы,

 Жеткіншек көшесі 9, Ақкемер ауылдық клубы
ғимараты, телефон: 74-0-82

Қиыл көшесі – 1,2/1,2/2,3,6,8/1,8/2,9/1,10,11,12,13,14,15/
1,15/2,15/3,15/4,15/5,16,17,18,19,

20/1,20/2,21,22/1,22/2,23,25/1,25/2,27;
Жеткіншек көшесі – 1,3,8,10,11,12,13,14,15, 16,18,20,

22,24,26/1,26/2,28,30/1,30/2,32/1,32/2;
Ботагөз көшесі – 1,2/1,2/2,4,5,6/1,6/2,7,8,10/1,10/2,11,12/

1,12/2,13,14/1,14/2,15,16/1,16/2,19, 20.
№ 412 сайлау учаскесі, Ақжар ауылы,

Мектеп көшесі 4, Қайыңды ауылдық клубы
ғимараты, телефон: 74-8-14

А.Иманов көшесі – 1а,1/1,1/2,2,3/1,3/2,4,5,7,8/1,8/
2,9,10,11,12,13,14/1,14/2,15/2,16/1,16/2,17,18/1,20;
Ш.Берсиев көшесі – 1,2,3,4/2,5,6,7,9,11;
Кеңес көшесі – 1/1,2,4,6,7,8,9,10,11,12, 14,16,17,19,

21,23,25/1,25/2,27;
Қайыңды көшесі – 1,3,4/1,4/2,5/1,5/2,6/1,6/2,7,9/1,9/2,10,

11/1,11/2,12,13,15,17/1,17/2,19,21, 23,25,27,29,31/1,31/2,20/
1,20/2,22/1,22/2,37,24/1,24/2,39,26,41,28,43,45,47,49,51;
Мектеп көшесі – 1,3,5,7,6,17,19;
Жастар көшесі – 1/1,1/2,2,3,5,6,7,8,12,14.

№ 413 сайлау учаскесі, Көсембай ауылы,
Орталық көшесі 6, Көсембай негізгі мектебі

ғимараты, телефон: 74-1-42
Ынтымақ көшесі – 1,1а,3/1,3/2,3/3,3/4,5/1,5/2,7,9,11,

13,15/1,15/2,17/3,19,21,23,25,27,29,33/1, 33/2;
Орталық көшесі – 1а,1/1,1/2,2,2а,3/1,3/2,4,5,7,8/1,8/

2,9,11, 13/1,13/2,15,17;
Бұлақ көшесі –1,2,2а,3,4,5,5а,6,7,7а, 8,8а,9,10,11,12а,

13,14,14а,15,16,17,17а,18,19,20,21,22,22а,23,24,25/1,25/
2,25/3,26,27,28,29.

Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округі
әкімінің міндетін атқарушының 2019 жылғы
7 наурыздағы № 6 «Шектеу іс-шараларын алу
және  Берсиев атындағы ауылдық округі
әкімінің 2017 жылғы 14 желтоқсандағы №26
«Шектеу іс-шараларын белгілеу туралы»
шешімінің күші  жойылды деп тану туралы»
шешіміне өзгеріс енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23

қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы»
Заңының 35,37 бабына және Қазақстан Республикасының
2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы»
Заңының 50 бабына сәйкес, Шығанақ Берсиев атындағы
ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округі әкімінің

міндетін атқарушының 2019 жылғы 7 наурыздағы № 6
«Шектеу іс-шараларын алу және Берсиев атындағы
ауылдық округі әкімінің 2017 жылғы 14 желтоқсандағы
№26 «Шектеу іс-шараларын белгілеу туралы» шешімінің
күші жойылды деп тану туралы» (нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 5988 болып
тіркелген, 2019 жылғы 28 наурызда «Ойыл» газетінде
жарияланған) шешімінің атауына келесідей өзгеріс
енгізілсін:
көрсетілген шешімнің тақырыбы келесідей жаңа

редакцияда жазылсын:
Шектеу іс-шараларын алу және Шығанақ Берсиев

атындағы ауылдық округі әкімінің 2017 жылғы 14
желтоқсандағы №26 «Шектеу іс-шараларын белгілеу
туралы» шешімінің күші жойылды деп тану туралы.

2. «Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округі әкімі
аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген
тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет

Департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік

құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде
электрондық түрде және мерзімді баспа басылымдарында
ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме
қалдырамын.

4. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен
бастап қолданысқа енгізіледі.
Шығанақ Берсиев атындағы
ауылдық округінің                     А. Ж. Избасов

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Мекеме қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлыққа байланысты фактілер анықталған жағдайда «Ойыл

аудандық  экономика  және  бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  2-11-54 сенім телефонына
хабарласуына болады. Мекемеде ұсыныс-пікір салу үшін  жәшік орнатылған.

Ойыл селосы,
Құрманғазин көшесі

№43 ғимарат

2-11-77Ойыл аудандық
экономика және

бюджеттік
жоспарлау бөлімі

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның Т.А.Ә.,

лауазымы

Азаматтарды қабылдау
күні мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері,

Байланыс
телефоны

Сембин Еркебұлан
Маралұлы,

бөлім басшысы

Cәуір – 5,12,19,26 күндері
Мамыр -  10,17,24,31 күндері
Маусым - 7,14,21,28 күндері
Уақыты: сағ. 10:00-ден
12:30-ға дейін

2019 ЖЫЛДЫҢ II-ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ
БЮДЖЕТТІК ЖОСПАРЛАУ БӨЛІМІ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Көптоғай селосы
Достық көшесі

№6

74-5-23«Көптоғай
ауылдық округі

әкімінің аппараты»
ММ

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның Т.А.Ә.,

лауазымы

Азаматтарды қабылдау
күні мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері,

Байланыс
телефоны

Асылбаев Ерлан
Базарбаевич

Көптоғай ауылдық
округінің әкімі

Әр аптаның жұма күндері.
Уақыты Сағ-10:00ден -11:30
ға дейін.

2019 ЖЫЛДЫҢ II-ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН КӨПТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ
ӘКІМІНІҢ  АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Қаратал ауылы,
Сүлеймен әулие
көшесі №12

37-5-34
bersiev_79

@mail.ru

Шығанақ Берсиев
атындағы ауылдық

округі әкімінің
аппараты

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның Т.А.Ә.,

лауазымы

Азаматтарды қабылдау
күні мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері,

Байланыс
телефоны

Избасов Адилбек
Жансерикович

 Округ әкімі

4.11,18,25  сәуір
2,16,23,30 мамыр
6,13,20,27 маусым
Уақыты: сағ.-10:00 ден –
12:30 ға дейін

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер

анықталған жағдайда төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны 37 – 5 – 34
нөмірінде орнатылған. Сонымен қатар ғимаратта ұсыныс – пікір салу үшін жәшік орнатылған.

2019 ЖЫЛДЫҢ ІІ ТОҚСАНЫНА ШЫҒАНАҚ БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АЗАМАТТАРДЫ  ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Жоба

ОЙЫЛ АУДАНЫ АУМАҒЫНДАҒЫ  САЙЛАУ УЧАСКЕЛЕРІНІҢ ШЕКАРАЛАРЫ

Проект

ШЫҒАНАҚ БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ ШЕШІМІ

О внесении изменения в решение
исполняющего обязанности акима сельского
округа имени Шыганака Берсиева от 7 марта
2019 года № 6 «Об установлении
ограничительных мероприятий и признании
утратившим силу решения акима сельского
округа имени Шыганака Берсиева от 14 декабря
2017 года №26 «Об установлении
ограничительных мероприятий»
В соответствии со статьей 35,37 Закона Республики

Казахстан от 23 января 2001 года «О местном
государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан» и статьей 50 Закона Республики
Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»,
исполняющий акима  сельского округа имени Шыганака
Берсиева РЕШИЛ:

 1. Внести в наименование решению исполняющего
обязанности акима сельского округа имени Шыганака
Берсиева от 7 марта 2019 года № 6 «Об установлении
ограничительных мероприятий и признании утратившим
силу решения акима сельского округа имени Шыганака
Берсиева от 14 декабря 2017 года №26 «Об установлении
ограничительных мероприятий» (зарегистрированное в
Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за № 5988, опубликованное 28 марта
2019 года в газете «Ойыл») следующее  изменение:
заголовок решения на государственном языке

изложить в следующей новой редакции:
Шектеу іс-шараларын алу және Шығанақ Берсиев

атындағы ауылдық округі әкімінің 2017 жылғы 14
желтоқсандағы №26 «Шектеу іс-шараларын белгілеу
туралы» шешімінің күші жойылды деп тану туралы

2. Государственному учреждению «Аппарат акима
сельского округа имени Шыганака Берсиева» в
установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения

в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) направление настоящего решения на официальное

опубликование в Эталонном контрольном банке
нормативных правовых актов Республики Казахстан в
электронном виде и в периодических печатных изданиях.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
оставляю за собой.

4. Настоящее решение вводится в действие со дня
его первого официального опубликования.
Аким сельского округа
имени Шыганака Берсиева               А. Ж. Избасов

РЕШЕНИЕ АКИМА СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
ИМЕНИ ШЫГАНАКА БЕРСИЕВА

Бұл өткен жылғы әлеуметтік
көмектен 6 есеге жуық көп
Дүйсенбіден бастап жаңа формат-

тағы атаулы әлеуметтік көмек алу
үшін өтініштер облыстағы 161 учас-
кеде қабылданып жатыр. Оның 7-еуі
Ақтөбе қаласында орналасқан.
Бастапқы екі күнгі мәлімет бойынша
жалпы 2165 адам орталықтарға келіп,
оның 1254-і атаулы әлеуметтік көмек
алу үшін өтініш жазған. Өтініш
жазғандардың көп бөлігі Ақтөбе
қаласына  тиесілі (679 адам). Ал
аудандардың арасында ең көп өтініш
(144) Алғада қабылданған. Ең азы
Ойылда  тіркеліп отыр. Мұнда
алғашқы күні небары 7 адам өтініш
жазған. Екінші күні өтініш жазғандар
мүлде болмапты.
Былтыр  облыста атаулы

әлеуметтік көмекті жалпы 20 083
адам алды. Бұл мақсатта бюджеттен
717 миллион теңге қаржы бөлінген.
Елбасының тапсырмасы бойынша
тағайындалатын жаңа форматтағы 
атаулы әлеуметтік көмекті облыс
бойынша  шамамен 29 237 адам
(5983 отбасы) алады деп жос-
парланып отыр. Бұл мақсатта респу-
бликалық бюджеттен 4,5 миллиард
теңге қаржы бөлінді. Дегенмен,
атаулы әлеуметтік көмекті алатын
адам саны бұдан да көп болуы
мүмкін. Бұл өтініштерді қабылдау
қорытындысында белгілі болады. Бір
анығы, адам саны алдын ала
болжамнан көп болса да, «ақша
жетпей қалады» деп алаңдауға еш
негіз жоқ. Жетпеген қаржы Заңға
сәйкес жергілікті бюджеттен бөлінеді.
Сонымен жаңа форматтағы

атаулы әлеуметтік көмек деген не,
ол кімдерге тиесілі? Осы және бұдан
да басқа мемлекеттік қолдау түрлері
туралы облыстық жұмыспен қам-
туды үйлестіру және әлеуметтік
бағдарламалар басқармасының
басшысы Қайрат Отаровпен әңгі-
мелескен едік.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ МЕН
БАСЫМДЫҚТАР

- Nur Otan партиясының съезінде
Елбасы халықтың тұрмыс сапасын
көтеру, әл-ауқатын жақсарту мақ-
сатында аз қамтылған және көп-
балалы отбасыларға атаулы
әлеуметтік көмек көрсетуге бай-
ланысты бірқатар нақты міндеттер
жүктеген болатын.  Сол себепті
«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмек туралы» Заңға өзгерістер
енгізіліп, жаңа  форматтағы атаулы
әлеуметтік көмек жүйесі әзірленді.
Біріншіден, атаулы әлеуметтік

көмек көрсету критерийі ең төменгі
күнкөріс деңгейінен көтеріледі, яғни
кедейлік шегінің мөлшерін 50
пайыздан 70 пайызға дейін немесе
14 849 теңгеден 20 789 теңгеге дейін
өсіру қарастырылды.
Екіншіден, атаулы әлеуметтік

көмек тағайындалған кезде отба-
сының жиынтық табысынан көп-
балалы отбасыларға және «Алтын
алқа», «Күміс алқа» төсбелгілерімен
марапатталған көпбалалы аналарға
берілетін мемлекеттік жәрдем-
ақылар, сондай-ақ балаларға арнал-
ған мүгедектігі бойынша жәрдемақы-
лар, стипендиялар алынып тастала-
ды. Бұрын осының бәрін отбасылық
кіріс ретінде санайтын едік. Жаңа
формат бойынша бұл жәрдемақылар
кіріс көзі ретінде есептелмейді. 
Үшіншіден, атаулы әлеуметтік

көмек алушы аз қамтылған отбасыл-
ардың әр баласына ай сайын 20 789
теңге кепілдендірілген көмек төлен-
етін болады. Баласы студент болса,
23 жасқа толғанша 20789 теңге
төленеді.
Төртіншіден, қажетті құжаттарды

оңтайландыру арқылы атаулы
әлеуметтік көмек тағайындау рәсімі
жеңілдетілетін болады. Бұрын көп
құжат тапсырылатын еді. Мекенжай
анықтамасы, балалардың туу
туралы куәліктері, тағы басқа.
Елбасы тапсырмасына байланыс-

ты тек қана бір құжат — өтініш иесінің
жеке басының куәлігі қажет. Бірыңғай
ақпараттық жүйе бар. Бұл жүйе
арқылы өтініш беруші туралы
ақпараттың бәрі анықталады. Отба-

сының жалпы кірісі, қанша жәрдем-
ақы алатыны, тұрғылықты жері, тағы
басқа. Бұл жүйеге барлық мемлекет-
тік бағдарламалар да енгізілген,  —
дейді Қайрат Отаров.
Бесіншісі, Тұңғыш Президенттің

тапсырмасына байланысты 1
шілдеден бастап мүмкіндігі
шектеулі балаларға күтім
жасайтын отбасыларға әлеуметтік
қорғау күшейтіледі. Олардың
жәрдемақысы 31,1 мың теңгеден,
40,5 мың теңгеге дейін көтеріледі.
Облыста бұл санатқа жататын 3590
адам бар.

КЕШЕ ЖӘНЕ БҮГІН
Басқарма басшысының айтуынша,

былтыр облыста 20 083 адам атаулы
әлеуметтік көмек алған. Бұл мақсат-
та бюджеттен 717 миллион теңге
қаржы бөлінген. 2019 жылдың жос-
пары жасалғанда биылғы жылға 903
миллион теңге қарастырылған екен.

- Дегенмен, Елбасы тапсыр-
масынан соң жаңа формат
бойынша дереу қайтадан талдау
жұмыстарын жасадық. Қорытын-
дысында жәр-демақы алатын-
дардың саны 20 083 адамнан көп.
Біздің есеп бойынша 29 237 адам
атаулы әлеуметтік көмек алады.
Мұның 19 099-ы — балалар. Тұңғыш
Президенттің тапсырмасына
байланысты жаңа үлгідегі жәрдем-
ақы төлеу үшін республикалық
бюджеттен қосымша 3585,1 мил-
лион теңге қаражат алынды. Сонда
бұл мақсатта жалпы 4,5 миллиард
теңге қаржы қарас-тырылып отыр.
Дегенмен, атаулы әлеуметтік
көмек алатын адамдардың саны
біздің есептеуімізден көбірек болса,
жәрдемақы тағайындалғандардың
«ақша жетпей қалады» деп алаң-
дауына негіз жоқ. Қосымша ақшаны
Заңға сәйкес жергілікті бюджеттен
аламыз, — дейді Қайрат Отаров.

КӨМЕККЕ КІМ МҰҚТАЖ?
Аз қамтылған отбасы  статусы

қалай  анықталады?
Егер отбасының кірісі жан басына

шаққанда 20 789 теңгеге тең немесе
кем болса, онда бұл отбасыға атаулы
әлеуметтік көмек тиесілі. Мысалы, бір
отбасыда 5 адам бар делік, олар: ата-
анасы және 3 бала. Отағасының
табысы — 60 мың теңге. Кіріс осы
ғана. 60 мың теңге 5 адамға бөлінеді.
Әр адамға 12 мың теңгеден келеді.
Отбасындағы жұмысқа қабілетті
кәмелеттік жастағы адамдарға
20 789 теңгенің айырмасы ғана
төленеді. Сонда ерлі-зайыптылардың
әрқайсысына 8789  теңгеден
жәрдемақы беріледі. Ал отбасын-
дағы 3 баланың әрбіреуіне 20 789
теңгеден төленетін болады.
Қорытындысында бұл отбасыға 79

945 теңге атаулы әлеуметтік көмек
тағайындалады. Жалпы атаулы
әлеуметтік көмек 6 айға тағайын-
далады. Сонда әлгі отбасы  6 айда
479 670 теңге жәрдемақы алады.

- Мұны екі бөліп алуына да болады.
Мұндай жағдайда бұл отбасы өз
кәсібін ашу үшін қажетті мал
немесе құрал-жабдық сатып алуы
тиіс. Яғни атаулы әлеуметтік көмек
кәсіп ашуға ниеттенсе ғана екі бөліп
беріледі. Кәсіпкерлік нысанын ашса,
ол туралы есеп береді. Бизнес
жоспарын тапсырады.
Жәрдемақыны ай сайын алатын-

дарға мұндай талап қойылмайды, —
дейді басқарма басшысы.
Отбасының кірісі жарты жылдан

кейін қайта есептеледі. Осы уақыт
ішінде кіріс көлемі өзгеруі, баласы
кәмелеттік жасқа толуы немесе
отбасында нәресте дүниеге келуі
мүмкін.

КӘСІП АШУҒА КӨМЕК:
500 МЫҢ ТЕҢГЕ ГРАНТ

Елбасы тапсырмасының арқасын-
да атаулы әлеуметтік көмек алатын
отбасыларға 500 мың теңге көлемін-
де қайтарымсыз қаржы — грант
беріледі. Сондай-ақ, ауылдық жер-
лердегі көпбалалы аналарға «Еңбек»
бағдарламасының 2-бағыты бойын-
ша аз пайызбен шағын несиелер
берілетін болады.

- Мұның бәрі халықтың әл-
ауқатын көтеру мақсатында қолға

алынып отыр. Тұңғыш Президент-
тің тапсырмасына байланысты
атаулы әлеуметтік көмек алатын
отбасыларға комиссияның шешімі-
мен 500 мың теңге көлемінде грант
беріледі.  Ол қаржыға кәсіп ашу
керек. Бұл бағыттағы жұмыстар
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлік
палатасымен бірлесіп жүзеге асыр-
ылады. Аталған мекеме кәсіп ашуға
ниетті адамдарды «Бизнес бастау»
жобасы аясында тегін оқытады.
Мемлекет тарапынан ауылдан
келген адамдарға жолақы шығыны,
жатын орынға қажетті қаржы
төленеді. Оларға кәсіпкерлікті
ашудың қыр-сыры үйретіледі.
Бизнес жобаларын қорғайды. Соның
нәтижесінде оларға сертификат
пен грант беріледі. Дегенмен,
берілген грант тек қана осы жобаны
жүзеге асыру үшін жұмсалуы тиіс, -
дейді Қайрат Отаров.

ӘЛЕУМЕТТІК КАРТА
ЖАСАЛАДЫ

Сәуірдің 1-інен бастап облыста
АӘК алу үшін өтініштер 161 учаскеде
 қабылдануда. Ақтөбе қаласында
өтініштер қабылдайтын 7 учаске бар.
Олар: жұмыспен қамту орталығы,
халықтық кеңсе, Тургенев көше-
сіндегі халыққа қызмет көрсету
орталығы, Астана және Алматы
аудандық әкімдіктерінің ғимараттары
және бұрынғы Қурайлы және Сазды
селолық округтеріндегі әкімдіктердің
ғимараты. Ауыл тұрғындары үшін де
қолайлы жағдай жасалған.  Селолық
округтердің тұрғындары өтініш жазу
үшін аудан орталығына келуінің қажеті
жоқ.  Өтініштер әр ауылдағы әкімдік-
терде қабылданып жатыр.
Айта кету керек, Ақтөбе қаласын-

дағы 7 учаскеден басқа учаскелерде
өтініштер таңғы сағат 9.00-ден кешкі
сағат 18.00-ге дейін қабылданады. Ал
облыс орталығындағы учаскелер
таңғы сағат 8.00-ден кешкі 20.00-ге
дейін жұмыс істейді.

- Кейбіреулер «сәуірдің 20-сына
өтініш жазсақ, 20 күн жоғалтамыз»
деп ойлайды. Бұл — дұрыс емес. Қай
айда келсе, жәрдемақы сол айдың
басынан бастап тағайындалады.
Мысалы, өтініш сәуір айының қай
күні қабылданса да, сәуірдің 20-сына
немесе 30-ы, жәрдемақы сәуірдің 1-
інен бастап тағайындалады.
Сондықтан ұзын-сонар кезекке

тұрып, уақыт жоғалтудың қажеті
жоқ. Кезек азайған кезде, айдың
соңына таман келіп, өтініш жазса
да болады, - дейді басқарма
басшысы.
Ескертетін нәрсе, жәрдемақы

тағайындаларда сәуір мен мамыр
айларында өтініш берген адам-
дардың отбасылық кірісі жылдың 1-
тоқсанындағы кіріс бойынша есеп-
теледі, ал шілдеде келген адамдарға
2-тоқсандағы отбасылық кіріс
есептелінеді.

- Біз қабылданған өтініштер
арқылы адамдардың әлеуметтік
жағдайын да анықтай аламыз.
Облыс әкімі Оңдасын Оразалиннің
тапсырмасына байланысты қазір
Ақтөбе қаласы мен аудандарда
мобильді топтар құрылып, бірінші
кезекте аз қамтылған және
көпбалалы отбасылардың жеке
әлеуметтік картасын толтыру
бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Әлеуметтік карта әрбір отба-
сының қажеттілігін, әлеуметтік-
тұрмыстық жағдайын бағалауды
көздейді және өмірлік қиын жағдай-
ының деңгейін анықтайды, — дейді
Қайрат Отаров.

P.S.
Атаулы әлеуметтік көмек алу үшін

өтініштер қабылданып жатқан
учаскелердегі мамандардың айтуын-
ша, өтініш берушілердің көбі - әйел
адамдар. Олар толтырған мәлімет-
терге сүйенсек, отбасын асыраушы
— әйелдер де, ерлердің дені — бала
күтіміммен үйде отыр. Ер адамдарға
бала күтімі үшін балалары 7 жасқа
толғанша жәрдемақы төленеді екен.
Бұдан отбасындағы ғана емес,
қоғамдағы ер адамның беделі
көрінбей ме?..     

Гүлжан БАЗЫЛҚЫЗЫ.
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Сыбайлас жемқорлық  - заман
ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол
қаражат және қоғамдық бәсекелестік
пайда болған жерлерге тамырын
жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай
отырған кеселдің бірі. Бұл кесел
дамушы елдердегідей біздің жас
мемлекетімізге де орасан зор нұқсан
келтіріп отыр.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес туралы» Заң талабының
аясында жемқорлыққа қарсы іс-
әрекеттер әр салада жүзеге асыр-
ылуда. Әсіресе, халық парақорлық
дертімен жиі бетпе-бет келеді. Сон-
дықтан, кез келген ортада пара беру
мен пара алудың жолын кесуде
қоғам болып белсенділік таны-
туымыз қажет.
Парақорлық мемлекеттік орган-

дардың тиісті қызмет атқаруына кері
әсерін тигізіп, беделіне нұқсан
келтіреді, заңды қағидаларды теріске
шығарып, азаматтардың консти-
туциялық құқықтары мен заңды
мүдделерінің бұзылуына түрткі
болады. Қазақстан Республикасының
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес туралы» Заңына сәйкес, сы-
байлас жемқорлықпен күресті бар-

лық мемлекеттік органдар мен онда
қызмет атқаратын лауазымды тұл-
ғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттік
органдардардың ұжымдардың, жер-
гілікті өзін-өзі басқару органдарының
басшылары өз өкілеттігі шегінде кадр,
бақылау, заңгерлік және өзге де
қызметтерін тарта отырып, заң
талаптарының орындалуын қам-
тамасыз етуге міндетті.
Мемлекеттік қызметшілердің сы-

байлас жемқорлық қылмыстар және
осы тұрғыдағы құқық бұзушы-
лықтарға бой алдыруының себебі
көп. Оған ең алдымен қызметшілердің
білім деңгейінің,әдептілік ұстаным-
ының төмен болуы әсер ететін болса
керек. Кей мемлекеттік қызметші-
лердің құқық бұзушылыққа немқұрай-
лылық танытуы,кәсіби әдептілігінің
жетіспеуі де, жеке басының қамын
ойлауы да парақорлықтың  дендеуіне
септігін тигізуде. Сондай-ақ, кейбір
мемлекеттік орган басшыларының
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң
талаптарын атқаруда ынта таныт-
пай, жұмыс жүргізбеуі де жемқор-
лықтың тамырын тереңдете түседі.
Әрине, сыбайлас жемқорлық дәрі

беріп емдейтін сырқат емес. Айна-

ласындағы салауатты, таза және сау
ортаны шарпып, тыныс-тіршілігін
тарылтатын, заңсыз әрекеттермен
қоғамдық ортаның және мемлекеттік
органдардың, ұйымдардың, дара
кәсіпкерлердің, азаматтардың қыз-
мет етуіне қатер төндіретін қауіпті
дертті болдырмаудың тетігі халық-
тың өзінде. Бұл дерттің алдын алып,
қоғамға таралу жолдарын кесіп, оның
ұлғаюына жол бермеу керек. Ол үшін
аталған дертке болып атсалысып,
қарсы жұмылуымыз қажет. Сонда
ғана ел мүддесі үшін зор үлес
қосатынымыз және халық сенімінен
шығатынымыз анық.
Сыбайлас жемқорлық әрекеттері

бойынша тиісті шара қолданудың
негізі – ол азаматтардың арыз-
шағымы. Мемлекетіміздің әрбір
азаматы Қазақстан Республика-
сының Конституциясын және заң-
дарын сақтауға, басқа адамдардың
құқықтарын, бостандықтарын, абыр-
ойы мен қадір-қасиетін құрметтеуге
міндетті.

Л.ДЕМЕСИНОВА,
Ойыл ауданы қорғаныс

істері жөніндегі
бөлімі қызметкері.

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ЖЕҢУГЕ БОЛАДЫ!
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Мен көп жылдар бойы Көптоғай ауылдық округіндегі Жақсыбайкөл негізгі
мектебінде еден жуушы болып еңбек еттім. Еңбек еткен жылдарда дәл
осындай құрмет пен марапатқа ие боламын деп ойлаған жоқпын. Келесі
жылы зейнеткерлікке шығамын. Осыдан бір айдан астам бұрын «Алғыс
айту» күнінде «Алтын алқа» иегері ретінде ауданнан шақырту алып, аудан
әкімі қолынан марапат алғанда қатты қуандым. Осындай игі шараға ұйытқы
болып, емдеу-сауықтыру шипажайына тегін жолдама берген Ойыл
аудандық кәсіподақ ұйымына аналық алғысымды білдіремін.

Бибігүл ҚАПАШЕВА,
Көп балалы ана.

Өзіміздің сүйіп оқитын «Ана тілі»
газетінің 2018 жылдың 13 желтоқ-
сандағы №51-52 сандарының соңғы
беттерінде жарияланған мақалаға
ақтөбелік жерлесіміз, филология
ғылымының докторы, профессор –
Жұма-Назар Асанның әрбірі білетін,
әсіресе Ойыл жерінде туып-өскен,
сол өлкенің қыры мен сырына қанық
біз сияқты жандарға да ой салды.
Енді жазылған мақала жайлы. Ойыл

өзенінің оңтүстік шығысынан батыс-
ына дейін созылған  жатқан кезінде
алыстан көз тартатын үлкен қыр бар.
Ол менің туып өскен өлкем. Жас
кезімде жазық далада алыстан
сағымданып күн көтеріле неше түрге
оранып, мұнарланып тұратын биік
қырды біздер тау дейтінбіз. Тау десе
тауға ұқсас жер еді. Қазірде біз
есейдік, жерде аласарады ғой. Қыр
немесе тау емес биік қырат болғанға
ұқсайды.
Ойыл өңірінде Саңырық деген жер

атауы жоқ. Ал мақалада көрсетілген
өлкетанушылардың барған лақап
атауы «Саңғырық» деген бикі қыр.
Лақап атауы деп отыруымның нақты
себептері бар. Біздің елдің қаттары
бұл жердің шын атауы «Самалқыр»
екенін айтатын. Бұл жанды сөзді мен
өз әке-шешемнен де, елдің беделді
абызы, кезінде жұмысшы-шаруадан
шыққан КАЗЦИК-тің мүшесі болып
сайланған, елді аузына қарататын,
сөзі дуалы марқұм Нұрша Тоқтабаев
атамыздың айтап отыратынын
талай мәрте естігенмін.
Самалқырдың лақап атқа ие болуы

былай шығыпты. Кезінде Таз тайпа-
сының Сарыарқаның Ұлытау жағына
ұзатылған қыздарынан туған жиен-
дер елге келіп, нағашы жұртын ара-
лап, емін-еркін қыдырады. Самал-
қырға да шығып баурайынан сағыз
теріп, қызғалдақ-сарғалдақ жинап
мәз болысады. Соған қарамастан
олардың бірі Самалқыр дегендерің
осы ма? Біздің Ұлытаудың қырлары
мен тауларына қарағанда құстың
тастап кеткен саңғырығы сияқты
десе де болған деп әзілдейді.
Жиендердің осы қиянпұрыс сөздері
ел арасында күлкілі сөзге айналып,
Самалқыр-Саңғырық аталып кете
барған екен деп отыратын ауыл
ақсақалдары.
Самалқыр атына сай атауға

лайықты жер бөлігі. Теріскейі Ойыл
өзені, түстігі Кеңой, Тамдыкөл,
батысы Қоңырсай, Ақшат аталатын
кең жайлау. Жазы мен күзінде қоңыр
салқын самалы соғып тұратын, маса,
шыбын-шіркейі мүлде болмайтын
қолайлы құтты қоныс болатын. Кең
жайлауы малшылардың жазы-қысы
жайлайтын, мыңдаған мал өсірген
жері еді.
Қазірде бұл жерді пайдаланып

отырғандар некен-саяқ. Бірлі-жарым
жеке қожалық иелері бар. Оған да
шүкіршілік. Кең жайлауға шығып,
Самалқрды құтты мекенге айнал-
дыратын, мал өсіретін азаматтар
табылар деген ойдамыз.
Ертеде кім қай жерді мекендемеді?

Көшпелі де, тұрғылықты да болған
қазақтар деген атымыз бар ғой.
Жасым сексеннің сеңгіріне аяқ
басқан, Ойыл топырағында жаралған
жанмын. Осыншама жасқа келгенім-
ше бұл өңірде үш Саңырақ батыр
болыпты, атағы жер бетіне жайыл-

ыпты дегенді естіген де, оқыған да
емеспін. Ал Байұлы тайпасының
Төремұрат, Өтен және Нарынбай
батырларының аттары осы кезге
дейін халық аузынан түспей келе
жатқаны рас. Ал жоғарыда аттары
аталған оқымыстылардың айтқан-
дары қай саңырық?
Әркімнің жазғандарынан мәлімет

ала салып, ә сондай болған екен деп
баспасөзді толтыра салудың жөні
жоқ сияқты деп білемін.
Қай елде де қазақ батырлары

болғаны рас. Бірақ оларды зерт-
темей, нақтылылығына көз жеткізіп,
бұлтарттырмайтындай дәлелдер
келтірмей халық санасына құя салу,
оңай іс емес дегім келеді.
Мақалада Кіші жүздің Абдал

Тайпасының Олжабай бөлімінен
шыққан «Саңырақ» деген кім дегенге
келсек, ол осы бөлімнен шыққан жай
шаруа адамның аты. Ұрпақтары осы
елде тұрады. Кезінде колхоздың
малын баққан шаруа, марқұм Медет
ақсақал баласы Серікке бір атамыз
Самалқыр үстіндегі Пұсырман әулие
бейітінде жерленгенін білемін.
Басында қарайта алмадым. Есіңде
болсын. Қолыңнан келсе бейітіне
белгі қойдырсаң деген сөзін кейінгі
шөбересі ескеріп, жер болып кеткен
атасының жатқан жері осы болар-ау
– деп қоршау емес, тор орнатқан.
Оны бір кездескенімізде Серік
ініміздің өзі «Әкемнің айтып кеткен
аманатын орындадым – аға деген-ді.
Мен бабаларымыздың «Өлі жебе-
мей, тірі байымайды» деген дана-
лығы бар. Қабыл болсын, - деп
Құбылаға қарап тұрып бетімді сипап,
ишарат білдіргенмін.
Атыраулық Аманғали Әміржанұлы

– белгілі шежіресі. Ата-бабаларынан
естіген-білгенін зердесіне құя білген
адам. Ойыл өңірін де жақсы біледі.
Өзінің төрт томдық еңбегінде Таз
тайпасы батырларын жатқызып,
өргізгенде «Саңырық» атауының
кездеспеуі орынды. Себебі бұндай
аттас адам (батыр) бұл өңірден
шықпаған. Ол батыр да емес, әулие
де емес. А.Әміржанұлы нақты істің
адамы. Дүдамал ой туғызатын,
нақты дерексіз істерге қалам
тартпайды. Оның жазған төрт
томдық шежірелер жинағы батыс
өңірінің бес облысына түгел тарады.
Халықтан қызу қолдау тапты, алғыс-
ын білдірді. Себебі шынайы шындық-
пен өрнектелген – деректер.
Ал енді Самалқырдың ең биігінен

көз тастасаң, жан-жағы алақан-
дағыдай көрінетін жердегі қорымда
Пұсырман әулиенің бейіті бар екені
ақиқат шындық. Әруағына мың тағ-
зым. Ол әулие Самалқырдың
(Саңғырықтың) биігіне өте ерте кезде
жерленген. Жергілікті қарт тұрғандар
әулие атамыз жәйлі «Пұсырман
әулие» дегенмен басқа, ата-тегі
жөнінде көп айтпайтын. Жанымнан
еш нәрсе қос алмаймын. Пұсырман
әулие балалар мен жасөспірімдердің
көптеген ауруын қайырған. Әсіресе
ұсақ малдың: қойдың-топалаң,
ешкінің-шекшегін бейіттің маңына
жайып барып, мал иесі дұға қайырса
отары сол індеттен ештеңе
болмағандай сауығып кетеді екен.
Өткен ғасырдың елуінші жылдарында
біздің елде балалардың безгек,
қызылша ауруына ұшырауы көп

Қазақстан республикасының «Өсімдіктер карантині туралы» № 344-
І  Заңының  12-бабына  сәйкес  мемлекеттік  карантиндік
фитосанитариялық бақылау және қадағалау объектілерінің бірі себу
мен отырғызылатын материалдары болып табылады, сондықтан 2019
жылдың 10 сәуірінен бастап «КӨШЕТ» үш айлық акциясы жүріп жатыр.
Осыған байланысты, жыл сайын маусымдық кезеңнің басталуымен

сауда-саттық  орындарында  тұқымдық  (себу)  және  отырғызу
материалдарының сырттан әкелініп сатылуына байланысты өсімдік
ауруларының тасымалданып - таралуын болдырмау мақсатында,
сатылатын  материалдарды  куәландыратын  құжаттары
(фитосанитарлық, карантиндік сертификаттары) болуы қажет, ал
жергілікті материалдары үшін құзырлы мекеменің инспекторымен жете
тексеріліп, тексеру актісі беріледі (ол үшін белгілі мөлшерде тұқымдық
материалдар үлгісі алынады).
Себу материалдарының жоғарыда аталған құжаттары болмаған

жағдайда заңды немесе жеке тұлға ҚР заңдарына сәйкес әкімшілік
жауапкершілікке тартылады.
Анықтама беру мекемесінің мекен жайы:  Ойыл ауданы, Бақаев

көшесі  №8. Байланыс  тел  2-18-21  Эл .мекен  жайы
abdullin.b@minagri.gov.kz
ҚР АШМ АӨК МИК Ойыл аудандық аумақтық инспекция басшысы

Б.Т.Абдуллиннің жеке және заңды тұлғаларды жеке қабылдау кестесі:
әр аптаның 4-ші бейсенбі күні, сағат; 14.00 – 18.00.

Б.ТОЛЕПОВА,
Өсімдіктер қорғау жөніндегі

мемлекеттік инспекторы.

Одан  әрі  экскурсия  «Даңқ»
саябағында  жалғасып ,  аудан-
ымыздан  шыққан  батырлар
туралы  Ш .Берсиев  атындағы
өнер және өлкетану музейінің қор
сақтаушысы Медет Құлмұxанов
баяндады.
Кейін Ойыл аграрлық колледжі

аумағында орналасқан Көкжар
Жәрмеңкесі, Ойыл бекінісінде ХІХ
ғасырда  жұмыс  істеген
маусымдық  сауда-саттық
орынындағы  тарихи  ғимарат -
тармен  танысумен  қатар ,
кәсіптік білім беретін оқу орын-
дарының  бірі  Ойыл  аграрлық
колледжінің қазіргі заман тала-
бына  сай  заманауи  үлгідегі
жабдықталған  әкімшілік  оқу

Өткен сенбі күні Ойылда «Тазалық
айлығы» аясында былтыр ғана
демеушілердің күшімен жасақталған
«Жаңа құрылыс» жақтағы «Отба-
сылық саябаққа» тал егілді. Тал егуге
орталықтағы мектептердің жас
мұғалімдері мен еңбек ардагерлерінің

болды. Соның бірі – мен. Безгек деген
пәленің 2-3 жыл машақатын тарт-
тым. Ауа райы жайсыз болса бітті,
қалтырап, дірілдеп, қызуым көтеріліп,
көңіл-күй болмай, бүрісіп де
қалатынмын.
Жаз мезгілі еді. Самалқырдың бергі

баурайында бес-алты сауыншылар
ауылы. Соның бірі - төрт қанатты
қоңыр үй біздікі. Күн арқан бойы
көтерілген кез. Шаруасын аяқтап
келген шешем марқұм: - «Балам тұр.
Ана қыр басындағы Пұсырман
әулиенің бейітіне барып, көлеңкесіне
бірер сағат отырып кел. Сен дұға
білмейсің ғой, мен үйде отырып-ақ
әулие атаға сиынып, дұға қайырайын
деген-ді». Ол кезде самал кірпіштен
қаланған әулие бейіті әудем жерден
көрінетін. Қорықпа, «жігітсің ғой»
деген анам сөзі қуат берді-ау деймін.
Әулие ата қайдасың деп, биік қырға
өрмелей жөнеледім. Қорым басы
тып-тыныш. Жайлап келдім де әулее
атаға өзімше сиынып, көлеңке
жағындағы жарға арқамды сүйеп
отыра кеттім. Сәл отырғасын-ақ көзім
ілініп кетіпті, шошып ояндым. Үсті-
басымды қаққылап, төмендегі үйіме
бет алдым. Шешем бардың ба, көзіңе
не көрінді, – деп сұрап жатыр.
Шамалы қорықтым, көзімді жұмып
едім, қалғып кетіппін. Шошып оянып,
үйге қарай жүгіре жөнелдім. Балам
бәрі жақсы болады. Енді  кәрі безгек
саған жолдас болмайды. Сөйтіп бұл
науқастан құлан-таза айығып
кеткенім өзіме аян.
Мақалада «Таз руынан шыққан

«Құл» ұрпақтары бейітке қоршау
орнатыпты» - деп жазылыпты. Бұл
руда «Құл» деген адам атауы жоқ.
«Құл» жеген аттан қашып отыр деп
ойламаңыздар. Оның дұрысы «Бек-
құлы» аталарымыздың есімі болуы
бек мүмкін. Бұл деректі де мақала
авторлары келісімсіздеу жазылған
ақпараттан алғаны белгілі болып
отыр. Ал енді меніңше бейіт, қорым
деген үлкен ұғым. Ол көптеген
марқұм болған жандардың мәңгілікке
жататын, мүрделерінің сақталатын
қасиетті орындары. Бейітте ешқан-
дай темір қоршау жоқ. Тек бір мар-
құмның басына қойылған темір тор
белгісі ғана.
Пұсырман әулиенің бұл Самалқыр-

дың биік төрінде жатқанын қазіргі
жастардың көбі біле бермейді. Ауыл
үлкендері азайып келеді. Жастардың
кейбіреулеріне солай да, солай деп
сөз сабақтасаң, ә - солай ма деп
ауыздарын ашады. Осы мақаламды
бір жағынан соларға сабақ болсын
деп те жазып отырмын.
Ойыл ауданының азаматтарының

есіне саларым: Пұсырман әулиенің
қорымы және Қоңырсайдағы (мешіт
орны бар) халықты имандылыққа
үйірген, қажылыққа барып келген
Сармұқан қажы мен Қалмұрат
қажының құтты мекені болған
қорымдар мен мекендер қасиетті де
киелі орындар тізіміне алынып, мал
басудан қорғалса, кейінгі жас ұрпақ
білер іс болар еді. Мақаламды
соңында бұл Елбасының «Рухани
жаңғыру» бағдарламасына сай
келетін іс екенін айтқым келеді.

Арыстан АЙМАҒАМБЕТҰЛЫ,
«Қазақстанның Құрметті

жуналисі»,
Ақтөбе қаласы.

ғимараттарымен ,  жатақхана -
ларымен, мәжіліс және прези-
денттік залдарымен, оқу дәріс-
ханаларымен ,  зертханаларын
аралап, «Ауыл шаруашылығын
механикаландыру» маман-
дығына арналған шеберханада
слесарлық-іс, техникалық қызмет
көрсету ,  дөңгелек  жөндеу ,
автокөлік  жуу ,  газ-электрмен
дәнекерлеу  және  машина  -
трактор  жөндеу  шебер-
ханаларын аралап, «Ветерина-
рия» мамандығына  арналған
клиника -сын ,  фармокология ,
малдәрігерлік хирургия және т.б.
орындарын  аралаумен  қатар ,
колледждің тыныс тіршілігімен
толықтай танысты.

ЖҰМЫР ЖЕРДІҢ ЖҰМБАҒЫ КӨП

«МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ ҚАЛАСЫ,
АҚТӨБЕМ-ҚАЗЫНА ДАЛАСЫ»

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ 150 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ, РУXАНИ
ЖАҢҒЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА «МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ
ҚАЛАСЫ, АҚТӨБЕМ-ҚАЗЫНА ДАЛАСЫ» ЖОБАСЫМЕН АҚТӨБЕ
ҚАЛАСЫНДАҒЫ БІРНЕШЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫ ӨТКЕН
АПТАДА ОЙЫЛ СЕЛОСЫНА ЭКСКУРСИЯҒА КЕЛДІ. ЭКСКУРСИЯ
БАРЫСЫНДА ЖАСТАР Ш.БЕКМҰXАМБЕТОВА АТЫНДАҒЫ
МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯСЫНЫҢ ТЫНЫСЫМЕН ТАНЫСТЫ.
ЭКСКУРСИЯ Ш.БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ ӨНЕР ЖӘНЕ ӨЛКЕТАНУ
МУЗЕЙІНЕ ЖАЛҒАСТЫ. ЖАСТАРҒА «ҚҰМСАЙ, СЕГІЗСАЙ
ҚОРЫМЫ» КӨРМЕСІ КӨСЕТІЛІП, ӘРМЕН ҚАРАЙ
АУДАНЫМЫЗДЫҢ ТАРИXИ БАЙЛЫҚТАРЫМЕН
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ.

ҰРПАҚТАРДЫ САБАҚТАСТЫРҒАН СЕНБІЛІК

шақырылуы ұрпақтар сабақтас-
тығының куәсі.
Аудан әкімі Дастан Сағыров та

осы акцияға атсалысты. Еңбек
ардагерлері жас мұғалімдермен
бірігіп жаңа саябаққа жетпіс түп терек
отырғызды.

Алғыс

Адамның денсаулығы – қоғам
байлығы. Әрбір адам өз денсау-
лығының мықты болу жолдарын
қарастыруы керек. Дені сау адамның
көңіл-күйі көтеріңкі болып, еңбекке
әрқашан құлшына кіріседі.
Адам барында бағалай білмейтін

екі құндылық бар екен. Оның бірі
уақыт болса, екіншісі – денсаулық.
Шыны керек, көбіміз днесаулықтың
қадірін біле бермейміз. «Қолда барда
алтынның қадірі жоқ» демекші,
денсаулықты барында бағалай
білмеген адамдар басына дерт
салмақ салғанда ғана денсаулықтың,
өмірдің құнын ұғынады. Қарт-
тарымыздың әрдайым өзіңді күтіп
жүру туралы ескертіп отыруы да
олар өткерген өмір тәжірибесінен,
келмеске кетіп бара жатқан денсау-
лықтың баға жетпес құнын білген-
діктен, ал жастардың жастықтың
отымен жүріп ыстық-суықты
елемей, артынан дерт жабыс-
тыратыны да біздің денсаулықтың
қадірін барынша ұғына алмаған-
дығымыздан деп білемін. Халқымыз
«Дені саудың – жаны сау» деп
орынды айтқан.
Міне, осы қағиданы бетке ұстаған

біздің мектеп ұжымы сабақтан бір бос
сәтте «Денсаулық акциясы» аясын-
да мектебіміздің шағын спорт
залында бас қосты. Дене тәрбиесі
пәнінің мұғалімдері А.Ғабдуллин мен
А.Ырзаның ұйымдастыруымен, мек-
теп әкімшілігінің қолдауымен сенбі
күні өткен спорттық шараның
тақырыбы «Спорт – денсаулық
кепілі» болды. Пән бірлестіктері
бойынша құрылған төрт команда

ұжымдық көңілді ойындардан өзара
сынға түсіп, қалған мұғалімдер
жанкүйер болып, жарыс көрігі қыза
түсті. Әсіресе, арқан тартыс, қол
күресі, асық ату ойындары халқы-
мыздың ежелден келе жатқан мол
мұрасын насихаттаудың бір үлгісі
болса, эстафеталық сайыста логика-
лық есептерді шешу арқылы алға
шығу ұстаздардан жылдам әрі дұрыс
ойлауды талап еткені даусыз.
Ұйымдастырушылардың бұрын көп-
шілікке көп таныс емес қызықты
«Мас-рестлинг» ойынын енгізгені
ерекше болды. Нәтижесінде бастау-
ыш пән бірлестігінің «Жігер» коман-
дасы мен жаратылыстану бірлестігі-
нің «Денсаулық» командалары

Темекі - заңды түрде қолдануға
болатын есірткі түрі. Темекі
жапырағында танин, желім, шайыр,
крахмал және алколоидер бар
өсімдік. Темекі түтінінде 30-астам
улы заттар бар: Никотин, Көмір
қышқыл газы, Көміртек тотығы,
Көгеретін қышқыл, Аммиак,
Шайырлы заттар, Органикалық қыш-
қылдар және басқалары. Салауатты
өмір салтын қалыптастыру үшін
зиянды әдеттерден бас тарту қажет.
Зиянды әдеттерге темекі, алкоголь
(ішімдік), есірткі және уытты заттар
жатады. Бұл заттарды ұзақ уақыт, ал
кейде тіпті аз ғана уақыт
пайдаланғанда организмде психика-
лық және тәндік тәуелділік дамиды.
Зиянды заттарға әуестенудің барлық
түрі ақырында ауыр науқасқа
шалдықтырады. Бұл аурулар ұзақ, әрі
арнайы емдеуді қажет етеді. Адам
зиянды заттарды пайдаланудан
сақтану үшін олардың кейінгі
зардаптарын білу керек. Темекі
(Nicotiana) – алқа тұқымдасына
жататын, құрамында есірткі бар бір
және көп жылдық шөптесін өсімдік.
Қазақстанда оның 3 түрі: кәдімгі
темекі, мәдени темекі, махорка
өсіріледі. Темекіні тұтыну созылмалы
аурулар қатарының, соның ішінде
обыр, өкпе ауруы және жүрек-қан
тамыр ауруларының қатарын
тудыратын негізгі қауіп-қатер
факторларының бірі.
Сондай-ақ тыныс алу мен жүрек

белсенділігінің тоқтауының сал-

дарынан өлімге ұшырататын бірнеше
жаппай улану оқиғалары орын алады.
Шылымдық қоспалары неге

қауіпті?
· Үнемі түтінмен демалғаннан

дауыстың қарлығып, жөтел пайда
болады, ауыз қуысының, көмей мен
қолқаның обырын тудыруы мүмкін;

· Темекі түтінінің әсері көздің жасын
ағызады, ол бірнеше сағатқа созылуы
мүмкін;

· Шылымдық қоспалардың улы
әсері жүректі айнытуы, құстыруы,
артериялық қысымды жоғалытуы,
жүрек қағысын жиілетуі, құрысу мен
ас жоғалту және тағы басқа
жағдайлар туғызуы мүмкін;

· Түтін орталық нерв жүйесіне әсер
етеді, оның салдарынан масайрау,
себепсіз жылау, тоқтаусыз күлу,
күйзеліске түскеннен елес қуу,
бағытты бағдарлау мүмкіндігі
жоғалады;

· Шылымдық қоспаларды тұтыну
психологиялық аурушаңдылыққа,
мүгедектікке алып келеді.
Темекінің басты зияндылық-

тарын айтар болсақ, төмен-
дегідей тізім пайда болады:
1. Ерін тіл және өңеш қатерлі ісігіне
жол ашады.

2. Ас қорытуды қиындатады,
тәбетті қайтарады.

3. Асқазанда жара пайда болуына
көп әсері бар.

4. Өкпе мен көмекей қатерлі ісігіне
ұшыратады.

5. Қол-аяқ тамырлары бірте-бірте

бітеледі. (Гангренаға айналып, қол,
аяқ кесілуге дейін барады).

6. Миды қамтитын тамырларда да
қатаю пайда болып, клеткалары
өледі және ол орнына қайтып
келмейді.

7. Жүрек ауруларына (инфарк)
шалдығады.

8. Тез қартаяды, теріде әжім пайда
бола бастайды.

9. Бел әлсіздігінің ең басты себебіне
айналады.
10. Темекі өрттің шығуына да ықпал

етеді. Соның кесірінен үй, орман
өртеніп, адам өліміне де душар етуі
мүмкін.
11. Темекі екіқабат әйелдерге зиян

береді. Сырқат сәбидің дүниеге
келуіне негіз болады. Тіпті, баланың
өлі тууына да себеп болуы ықтимал.
Түсік тастауға да алып келуі ғажап
емес.
12. Бала емізетін әйелдерде

никотин емшек сүтіне араласып, осы
арқылы сәби уланып, туберкулез,
өкпе, мазасыздану т.б. сырқаттарға
ұшырайды.
Шылымдық қоспалар тез еліктіреді.

Алғаш рет тұтынғаннан кейін
психикалық, одан кейін физикалық
тәуелділік пайда болады.
Шылым шекпеңіз, денсаулығың-

ызды сақтаңыз! Шылымқорлықтан
бас тарту әркімнің өз қолында!

А.ҮМБЕТОВА,
Салауатты өмір салтын

қалыптастыру мейірбикесі.

Н И К О Т И Н  –
адам заттың қас дұшпаны!

ДЕНІ САУДЫҢ – ЖАНЫ САУ

мәреге қарайлас жетсе, эстетикалық
«Егемен» мен гуманитарлық «Спорт»
топтары да ұйымшылдық пен шап-
шаңдықтың үлгісін көрсете білді.
Жарыс қорытындыланып, сыйлық-
тар табысталды. Бұл шара  ұстаздар
үшін бір серпілу, ауызбіршілікті
көрсете білу болды. Біздің ұжымның
осындай спорттық көпшілік шараға
ынтымақтаса ұйымшылдықпен қа-
тысқаны, салауатты өмір салтын
насихаттап, дені сау, мықты азамат
тәрбиелеуге қосқан  үлесі деп
білемін.

Ерсайын АҚҚОШҚАРОВ,
Көсембай негізгі

мектебінің мұғалімі.

«КӨШЕТ» АКЦИЯСЫ«КӨШЕТ» АКЦИЯСЫ«КӨШЕТ» АКЦИЯСЫ«КӨШЕТ» АКЦИЯСЫ«КӨШЕТ» АКЦИЯСЫ

БАЛАБАҚША – ТӘРБИЕ БЕСІГІ
Қай кезеңде болмасын балабақша

мәселесі, баланы балабақшаға
орналастыру жайы өзектілігін жойған
емес. Ресми статистикаға сүйенсек,
еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгенге
дейін 7 жасқа дейінгі балалардың
шамамен 70%-ы балабақшамен
қамтылса, егемендіктің алғашқы
жылдары нарыққа бет алған тұста,
«балапан басымен, тұрымтай тұсы-
мен» кетіп, балабақша да қараусыз
қалды.
1991 жылы елімізде 8743 бала-

бақша болса, оның жартысынан
астамы (4868) «оңтайландыру»
кезеңінде жекешелендірілген, бір
бөлігі бос қалған, қираған. Тұтастай
алғанда, 2000 жылға дейін
республикадағы балабақша саны
1144-ке дейін азайды.
Тәуелсіздік жылдарында етек-

жеңімізді жиып, ес жия бастағанда
білім саласына да көңіл бөлуді қолға
алдық. Балабақша саны артып,
мектепке дейінгі білім беру жүйесі
жандана бастады. Бұған демограф-
иялық ахуал да өз әсерін тигізді.
Мәселен, 1990-1999 жылдары туу
көрсеткіші күрт төмендесе, 2000-
2013 жылдары бала туу көрсеткіші
орта есеппен 13 мың адамға артты.
2007-2009 жылдары 2557 мектепке
дейінгі ұйым ашылса, оның 612-сі –
балабақша. Ал 2009 жылы 4972 мек-
тепке дейінгі ұйым жұмысын бастап,
оның ішінде 2003 балабақша
бүлдіршіндерге есігін айқара ашты.
Балаларды мектепке дейінгі тәр-
биемен және оқытумен қамту
мектепке дейінгі балалар санының
38,7%-ын құраған. Қазақстанның
2020 жылға дейінгі стратегиялық
даму жоспарын іске асыру үшін
әзірленген «Бизнестің жол картасы
– 2020», Балаларды мектепке дейінгі
тәрбиемен және оқытумен

қамтамасыз ету жөніндегі 2010-2020
жылдарға арналған «Балапан»
бағдарламасы аясында мектепке
дейінгі білім беру мекемелері өмірге
келді.
Бөбекжай, балабақша, отбасылық

бөбекжай, санаторлық бөбекжай,
«мектеп-балабақша» кешені,
мектепке дейінгі шағын орталық атты
атау иеленген мектепке дейінгі білім
беру мекемелерінің жұмысы күн
өткен сайын жанданып келеді.
Алматы қаласында бүгінгі күні 800-
ге жуық мектепке дейінгі білім беру
орны жұмыс істейді. Оның 300-ден
астамы мемлекеттік «Балапан»
бағдарламасы бойынша қызмет
көрсетеді. Статистикаға сүйенсек,
2014 жылы – 8900, 2015 жылы – 8870,
2016 жылы – 9230, 2017 жылы – 9560
бүлдіршін балабақшаға қабылданған.
Соған қарамастан, күн өткен сайын
балабақшаға деген сұраныс үдей
түсуде.
Баланы тәрбие қылу – тұрмыс

майданында ақылмен, әдіспен күресе
білетін адам шығару деген сөз. Қалса
– өзін, асса – барлық адам баласын
адал жолмен өрге сүйрейтін ер
шығару деген сөз. Тұрмыста түйінді
мәселелерді тез шеше білетін,
тұрмыстың тұңғиық теңізін қалың
қайратпен кеше білетін, адалдық
жолға құрбан бола білетін, қысқасы,
адамзат дүниесінің керек бір мүшесі
болатын төрт жағы түгел кісі қылып
шығару. Баланы мұндай адам қылу
үшін тәрбиеші бар күшін, бар білімін
жұмсап, жалықпай, шаршамай
үйрете білу керек» депті.
Ендеше, ұрпақ бағбанына айналып

отырған балабақша тәрбиешілеріне
де көңіл бөлінсе деген тілек бар.

Бағдагүл Балаубаева,
«Ана тілі».


