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Ауданның шалғай ауылы Қара-

ой ауылдық округіндегі клубқа жи-
налған халықта есеп болмады.
Әрине, соңғы екі жылда Қараой
ауылында өзгеріс көп. Бәрі халық-
тың көз алдында. Сондықтан, ха-
лықтан ортақ мәселеден басқа
сауалы болған жоқ. Ал, ортақ мәсе-
ле – ол жол мен газ. Сондықтан
аудан әкімі Дастан Сағыров

тұрғындарға өзінің жыл ішінде атқ-
арған жұмыстары туралы есебін-
де алдымен өткен жылғы есептік
кездесуде көтерілген мәселелер-
ге тоқталды. Яғни, «Ойыл-Қараой»
автокөлік жолын жөндеу мәселесі
бойынша жобалау-сметалық
құжаттары жасақталып жатқанын
жеткізген әкім, «Ойыл-Қаратал»
автокөлік жолын орташа жөндеу-
ге 2019 жылы облыстық бюджет-
тен 115532,0 мың тенге, респуб-
ликалық бюджеттен 115532,0 мың
теңге қаржы бөлініп отырғанын
баяндады.
Соңынан жол мен газды мәселе

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ТҰРҒЫНДАРМЕН ЕСЕПТІК КЕЗДЕСУІ ЖӨНІНДЕ

Мемлекет басшысының 2016 жылғы 5 ақпандағы  №190 «Орталық
атқарушы органдар басшыларының, әкімдердің, ұлттық жоғары оқу
орындары ректорларының халыққа есеп беру кездесулерін өткізу
туралы» Жарлығына сәйкес 2019 жылдың 15 ақпанында 11.00-де
Ақтөбе қаласындағы Өнер орталығында Ақтөбе облысының әкімі
Бердібек Сапарбаевтың тұрғындар алдындағы есеп беру кездесуі
өтеді. Өткізілетін халыққа есеп беру кездесуіне байланысты тұрғын-
дардан түсетін сұрақтар мен  ұсыныстарды жинауға арналған арнайы

жәшіктердің орналасқан орны туралы ақпарат

№ Жәшіктер орны Мекен-жайы

1 Ойыл ауылдық округі әкімдігі Ойыл ауылдық округі, Ойыл ауылы
Көкжар көшесі 69

2 Ойыл аудандық мәдениет үйі Ойыл ауылдық округі, Ойыл ауылы
Көкжар көшесі 68

3 Қаратал ауылдық клубы Ш.Берсиев ат. ауылдық округі,
Қаратал ауылы

4 Саралжын ауылдық округінің
әкімдігі

Саралжын ауылдық округі,
Кемер ауылы

5 Қайыңды ауылдық
округі әкімдігі

Қайыңды ауылдық округі,
Ақжар ауылы

6 Көптоғай ауылдық
округі әкімдігі

Көптоғай ауылдық округі,
Көптоғай ауылы

7 Қараой ауылдық
округі әкімдігі

Қараой ауылдық округі,
Қараой ауылы

8 Сарбие ауылдық
округі әкімдігі

Сарбие ауылдық округі,
Сарбие ауылы

Әкімдер есебі

МӘСЕЛЕ – КҮРЕ ЖОЛДЫҢ

Ал, Сарбие ауылдық округінің
әкімі Нұрлан Атағалиевтың есе-
бінде негізінен елдің әлеуетімен
атқарылған мәселелер айтылды.
Жолынан басқа мәселесі жоқ
ауылда да сауал қойған адам бо-
лған жоқ. Ауыл ақсақалы Мұхит
Керейұлы елдің ортақ сауалы -
көгілдір отынның жайын жеткізді.
Бұл ауылда да аудандағы жыл
ішінде атқарылған жұмыстарды
баяндап, басталған жылы алға
қойылып  отырған  межелерін
жеткізген аудан басшысы Дас-
тан Жарылқасынұлы тұрғындар-
дың сауалына жауап берді. Со-
нымен қатар, ауылдағы ауыз су
құбырына көлемді қаржыға сүзгі
салынуы да көптің көкейіндегі
ойдың бірі еді.
Дастан Жарылқасынұлы өткен

жылғы есептік кездесуде көтер-
ілген Сарбие дәрігерлік амбула-
ториясына жедел-жәрдем ав-
токөлігін алу мәселесі шешімін
тауып ,  таяу  күндері  жеткіз і -
летінін  және  «Ойыл-Сарбие-

қылған сауалдарға нақты жауап
берді. Өйткені, ауыл ақсақалы
Амангелді Темірмұқанов та тек
осы мәселені көтерді.

«Ауданда интернет жылдамды-
ғын арттыру мәселесі бойынша
2019 жылы «Қобда-Ойыл» оптика-
лық-талшықты байланыс желісі
құрылысын бастауы жоспарланғ-
ан» - деген әкімнің сөзі интернет
желісінің игілігін көре алмай отырғ-
ан ауыл тұрғындарын елең еткізді.
Сонымен қатар, округтегі бала-

бақша ғимаратына қосалқы құры-
лыс жүргізу мәселесі де биылғы
жылдың еншісінде тұр. Сонымен
қатар, аудандағы Тәуелсіздік жыл-
дары алғашқы салынған мектепке
де алдағы жазда күрделі жөндеу
жүргізілмек.

Қараой» бағытына газ құбырын
жүргізуге  жобалау -сметалық
құжаттарын дайындау бойынша
ұсыныстар тиісті облыстық бас-
қармаларда қаралып жатқанын
айтқанда жұртшылықтың ойын
дөп басқанын тұрғындардың шы-
найы ризашылығынан байқадық.
Өткен жылдың жемісі мен табы-
сын  теріп  өткен  әкім  алдағы
міндеттерімен де бөлісті.
Р.S.
Екі  ауылда  да  облыстық

жұмыспен қамтуды үйлестіру
және әлеуметтік бағдарлама-
лар басқармасының басшысы
Қайрат Отаров тұрғындарға
көтерген  мәселелері  тиісті
орындарға жететінін айтып,
Елбасы Жолдауының елдегі
«жемісін» шынайы түсіндірді.
Есеп  беру  кездесулерден
кейін Қайрат Орынбасарұлы
ауыл тұрғындарын жеке сау-
алдарымен қабылдады.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

Жалпы мәлімет бере кетсек, аудан
бойынша 23 жалпыға бірдей білім бе-
ретін мектепте 3257 оқушы білім алу-
да. Қазіргі таңда 20 мектептің асха-
наларында 449 аз қамтылған отба-
сының балалары ыстық тамақпен
қамтылып отыр. Бұған қоса, «Жал-
пы білім беретін мектептердегі білім
алушылар мен тәрбиеленушілердің
жекелеген санаттарын тегін және
жеңілдетілген тамақтандыруды
ұсыну» мемлекеттік қызмет стан-
дартын орындау мақсатында көп
балалы отбасының балаларын
ыстық тамақпен қамтамасыз ету
жөнінен анықтамалық құжаттары
жинақталып болды.
Мектеп асханаларын аралау бары-

Түске дейін Қайыңды ауылдық
округінде өткен жылдық есеп беру
жиынында алдымен аталған ок-
ругтің әкімі Талғат Қожахметов
тұрғындар алдында жыл бойғы ат-
қарылған жұмыстар бойынша на-
қты мәлімет берді. Қайыңды аудан
орталығынан шалғай орналасқан.
Ауылда тұрғындардың тұрақты-
лығы алаңдатқанымен бала саны-
на өсім бар.

Былтырғы жылы 35 сәби дүние-
ге келген. Қайыңды округінің тізгінін
ұстағанына небары бір айдай ғана
болған ауыл әкімінің келер жылы
мардымды жұмыстар атқаратыны-
на жергілікті тұрғындар мол сенім
артып отыр. Осындай мол сенімді
арқалаған Талғат Байғалиұлына
аудан басшысы Дастан Жарылқ-
асынұлы алдағы уақытта «Туған
жерге тағзым!» акциясы аясында
көбірек жұмыстану керектігін ес-
кертсе, облыстан келген арнайы
өкіл Ақтөбе облысының жұмыспен
қамтуды үйлестіру және әлеу-

меттік бағдарламалар басқарма-
сының басшысы Қайрат Отаров
ауыл тұрғындарының медициналық
сақтандыру жүйесін қолға алу
жұмыстарын жандандыруға, облыс
басшының тапсырмасына сәйкес
суармалы жерлер мен бау-бақша
өнімдерін көбейтуге көбірек көңіл
аударуға кеңес берді. Келесі кезек-
те аудан әкімі Дастан Сағыров
өткен жылы атқарылған жұмыста-

рға кезең-кезеңімен тоқталып,
үстіміздегі жылы атқарылатын
шаруалар мен әр сала бойынша
негізгі міндеттерді баяндады.
Тұрғындар тарапынан есептік
жиын үстінде қозғалған мәселелер
бойынша атқарылатын жұмыста-
рға тоқталсақ, жедел жәрдем
көлігіне қосалқы бөлшектер алып
беру, көтерме жолға жөндеу жұмы-
старын жүргізу, оптикалық тал-
шықты интернет желісін тарту,
ауыз су мәселесін шешу. Бұдан
бөлек тұрғындарды жеке қабылда-
улар өткізілді.

Демек елімізде бизнес жүргізу
үшін барлық мүмкіндіктер мен жағ-
дайлар жасалып ҚР көптеген заң-
намаларына толықтырулар мен
өзгерістер енгізіліп кедергілер алы-
нып тасталды. Бұл әр кәсіпкер
(кәсіп ашушы) «Қазаншының еркі
бар, қайдан құлақ шығарса», - де-
ген қазақ мақалындағыдай өз еркі-
мен жұмысын жүргізу емес.
Қазақстан Республикасының

2014 жылғы 16 мамырдағы №202
– V ҚРЗ «Рұқсаттар және хабарла-
малар туралы» Заңы негізінде
«кәсібін бастаушы немесе тоқта-
тушы осы заң аясында жұмысы-
ның басталғаны немесе тоқтаты-
лғаны туралы өкілетті органға ха-
барлама жіберуге міндетті» - делі-

нген.
3-бап 1-тармақтың 1, 2-тармақ-

шалары ҚР нормативтік құқықтық
актілерінің талаптарына сәйкес
рұқсат алу және хабарлама жібе-
ру ҚР Заңнамасында белгіленген
тұлғалар тобы үшін міндетті болып
табылады, ал оларды алмай қыз-
метті немесе әрекеттерді жүзеге
асыру қылмыстық немесе әкімшілік
жауаптылыққа әкеп соғады.
Сондықтан эпидемиологиялық

маңыздылығы болмашы объекті
(дүкен, шаштараз, компьютерлік
клуб, 50 орындыққа дейінгі қоғам-
дық тамақтану орындары, наубай-
ханалар т.б) кәсіп иелерін Заң
аясында жұмыс істеуге шақыра-
мыз.

Ауыл тұрғындарының қолдауы-
мен елді мекенге баратын көтер-
ме жолы жөнделді. Бестамақ елді
мекенінде ауыл тұрғындарының
ұсынысы негізінде мал өлекселерін
салатын арнайы орын жасақтал-
ды. Кемер ауылы тұрғындарының
өтініші бойынша ауылдық клуб
ғимараты мен ауылдық амбулато-
рияға жаңа жедел жәрдем ав-
токөлігі пайдалануға берілді. Жыл
ішінде округтің әлеуметтік эконо-
микалық дамуының оң динамика-
сы сақталып, инвестиция көлемі
артқан. Елді мекендердің даму
мүмкіндіктеріне қарай шаруашы-
лықтарды ірілендіру мақсатында
«Тәжібай Агро» ЖШС өз қаржысы
есебінен мал базын тұрғызып,
қосымша «АК-Теп» ЖШС арқылы
келісім-шарт негізінде 100 бас «Ан-
гус» МІҚ малын әкелді. Мемлекеттік
«Сыбаға» бағдарламасы арқылы
«Ақорын»ШҚ 33,600 млн теңге не-
сие алып, нәтижесінде 964 бас қой

алды. Абат Қаратауұлының 2019
жылға қойған мақсат-міндеттеріне
тоқталсақ, округте шағын және
орта кәсіпкерлікті дамыта отырып,
халыққа қызмет көрсету орында-
рын ашып, ауылшаруашылығы са-
ласындағы мемлекеттік бағдарла-
малардың орындалуын жүзеге
асыру. Суармалы егістік жұмыста-
рын (алма бағын, картоп, бау-бақ-
ша) егуді ұйымдастыру. Ал, аудан
әкімі Дастан Сағыров бұл округте
әр сала бойынша мардымды жұмы-
стар жасалынып жатқандығын
жеткізіп, аудан бойынша атқары-
латын межелі міндеттерді атап
өтті. Ауыл ақсақал Жақсылық Би-
салиев бүгінгі саясаттың шекпенін
сілки отырып, жастармен көбірек
жұмыс жасалыну керектігін баса
айтты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Қайыңды-
Саралжын-Ойыл.

МЕКТЕП АСХАНАЛАРЫН ТЕКСЕРДІ
Партиялық жоба

МЕКТЕП АСХАНАЛАРЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН ТИІМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ, БА-
ЛАЛАРҒА БЕРІЛЕТІН ТАМАҚТАРДЫҢ САПАСЫН ЖАҚСАРТУДЫ ҚАМ-
ТАМАСЫЗ ЕТУ МАҚСАТЫНДА ҚҰРЫЛҒАН АРНАЙЫ ВЕДОМСТВОАРА-
ЛЫҚ САРАПТАМА ТОБЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІ «МЕКТЕП АСХАНАЛАРЫ»
ПАРТИЯЛЫҚ ЖОБАСЫ АЯСЫНДА АУДАН ОРТАЛЫҒЫНДАҒЫ ҮШ МЕК-
ТЕПТЕ ОҚУШЫЛАРДЫ ТАМАҚТАНДЫРУ ОРЫНДАРЫНЫҢ ЖАЙ- КҮІМЕН
ТАНЫСЫП ҚАЙТТЫ.

сында тамақ беретін орындардың
талапқа сай жасақталуы, ыстық та-
мақтар мәзірі, сапасы мен олардың
мөлшерлемелері, бракераждық ко-
миссиясының жұмысы қаралды.
Қадағалау барысында екі мектеп-

те ауыз су көздері орналастырылға-
нымен балардың су ішуіне қолайлы
жағдай туғызу мақсатында су ішу
түтіктері немесе диспенсерлер қою
жөнінде ескерту берілді. Алайда, мек-
теп басшылығының айтуы бойынша
әр оқушының өздерінің су ішетін жеке
құтыларының болуы талап етілген.
Сонымен қатар, мектептердегі

брокераждық комиссия тарапынан
сараптамалық топ назарына ұсыны-
стар мен пікірлер де айтылды.

КӘСІПКЕ КЕДЕРГІ ЖОҚ,

ТЕК ТАЛАП БҰЗЫЛМАСЫН!
МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫ НАЗАРБАЕВ

«ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ: ТАБЫС ПЕН
ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ» АТТЫ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛ-
ДАУЫНДА «БІЗДІҢ МЕМЛЕКЕТІМІЗ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК  БАНКТІҢ БИЗ-
НЕС ЖҮРГІЗУ ЖЕҢІЛДІГІ РЕЙТИНГІНДЕ190 ЕЛДІҢ ІШІНДЕ 36-ШЫ
ОРЫНДА» - ДЕП АТАП ӨТТІ.

Ойыл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

КҮТІМІ МЕН КЕЛЕШЕГІ
ОСЫ АПТАДА ОЙЫЛ АУДА-

НЫНДА БАРЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ
ӘКІМДЕРДІҢ ХАЛЫҚ АЛДЫН-
ДАҒЫ ЕСЕП БЕРУІ БАСТАЛДЫ.
СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ ОКРУГ
ОРТАЛЫҒЫНДА СЕЛО ӘКІМІ
МЕН АУДАН ӘКІМДЕРІНІҢ ЕСЕБІ
БІРГЕ ӨТІП ЖҮР. БҰЛ ӘРИНЕ,
БӘРІНЕ ДЕ ТИІМДІ.

САРБИЕДЕ СУ ҚҰБЫРЫНА
СҮЗГІ ҚОЙЫЛДЫ

ШАЛҒАЙ АУЫЛДА
ШАРУА КӨП

АПТА БАСЫНДА БАСТАЛҒАН БАРЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ ӘКІМДЕРДІҢ АУЫЛ
ТҰРҒЫНДАРЫ АЛДЫНДАҒЫ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІ КЕШЕ СӘРСЕНБІНІҢ
СӘТІМЕН ҚАЙЫҢДЫ, САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРІНДЕ ЖАЛҒАС-
ТЫ.

САРАЛЖЫНДАҒЫ
ИГІЛІКТЕРДІҢ ҮЛГІСІ

КЕШЕ АУДАН ӘКІМІ МЕН АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМДЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП
БЕРУ ЖИЫНЫ САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕ ӨТТІ. АБАТ МҮБАРА-
КОВТЫҢ ЕСЕПТІК ЖИЫНЫНА ЖИНАЛҒАН ТҰРҒЫНДАРДАН ЖАҢА КЛУБ-
ТЫҢ ІШІ ЛЫҚ ТОЛДЫ. ӨТКЕН ЕСЕПТІК КЕЗДЕСУЛЕРДЕ ТҰРҒЫНДАР ТА-
РАПЫНАН АЙТЫЛҒАН ҰСЫНЫСТАРЫ МЕН СҰРАҚТАРЫНА БАЙЛАНЫ-
СТЫ САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ БІРҚАТАР
ЖҰМЫСТАР АТҚАРҒАН. ТОҚТАЛА КЕТСЕК, ШИҚҰДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕНІНЕ
БАРАТЫН ЖОЛДАҒЫ «ҚОЙБАҒАР» ӨТКЕЛІНЕН АУДАН ӘКІМІНІҢ ТІКЕ-
ЛЕЙ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН ДЕМЕУШІЛЕР АРҚЫЛЫ ШАҒЫН КӨПІР СА-
ЛЫНДЫ.

Газетіміздің келесі саны 25 қаңтар,
жұма күні шығады.
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2019 ЖЫЛҒЫ  I ЖАРТЫЖЫЛДЫҚТА АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТЫНЫҢ САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ЖАҢА ҚҰРАМЫН ҚҰРУ

ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЫ
Сайлау комиссияларының жаңа құрамын құру «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Респуб-

ликасының  1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 10 бабына сәйкес жүзеге асырылды.
Құрылған сайлау комиссиялары Қазақстан Республикасында сайлауды әзірлеу мен өткізуді ұйымдастыратын

мемлекеттік сайлау органдары болып табылады. Сайлау комиссияларының өкілеттік мерзімі бес жылды құрайды.
Ақтөбе облысының Ойыл аудандық мәслихатының сессиясында     26 сайлау комиссияларының құрамына 132

мүшесі сайланды, олардың ішінде: аудандық аумақтық сайлау комиссиясы - 1, учаскелік сайлау комиссиялары  - 25.
5 саяси партиялардың және 2 қоғамдық бірлестіктердің ұсыныстары бойынша 26 сайлау комиссияның жаңа құра-

мына 132 сайлау комиссиясының мүшесі  сайланды.
Сайлау туралы Коституциялық заңның 10 және 20 баптарымен белгіленген тәртіппен және мерзімдерде сайлау

комиссияларының бірінші отырысында аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларының төрағалары, төраға орын-
басарлары және хатшылары сайланды.
Сайлау комиссияларының жаңа құрамы мен орналасқан жерлері туралы мәліметтерді Сіздердің назарларыңызға

жеткізіп отырмыз.

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ
«Ойыл ауданының аумақтық және учаскелік сайлау комиссиялары мүшелерін сайлау
туралы»  VI шақырылған Ойыл аудандық мәслихатының 2019 жылғы 10 қаңтардағы

№255, 256 шешімдері
Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы - 1

р/с Сайлау комиссиясы
орналасқан жер

Сайлау комиссиясы мүшелерінің А.Т.Ә.,
лауазымы

1 Ойыл селосы
Жолмырзаев көшесі 1 үй

Ш.Бекмұхамбетова атындағы Ойыл
мектеп-гимназиясының ғимараты

Бисекенов Берик Тулеуович-төраға
Картбаев Серик Сагинович-төрағаның
орынбасары
Бақтыгереев Болат-хатшы
Жантекова Мөлдір Үмбетқызы-мүше
Кенжебеков Нұрсұлтан Бисембайұлы-мүше
Назаров Алишер Жусипкалиевич-мүше
Саттибаев Конакбай Каримоллаевич-мүше

Учаскелік сайлау комиссиялары - 25

р/с Сайлау комиссиясы
орналасқан жер

Сайлау комиссиясы мүшелерінің А.Т.Ә.,
лауазымы

Сайлау
учаскесінің нөмірі

1 №389 Ойыл селосы
 Көкжар көшесі 68 үй

Аудандық Мәдениет үйінің ғимараты

Мусин Жалгас Сабыргалиулы –төраға
Самаликова Жанылсын Шахидоллаевна –
төрағаның орынбасары
Кулмуханов Жанибек Аманиязович-хатшы
Айдашев Абат Жаугашарович-мүше
Изимбетова Айжан Рахметоллаевна-мүше

2 №390 Ойыл селосы
И.Құрманов көшесі 86 үй

Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ
орта мектебінің ғимараты

Меруенов Серик Тулегенович-төраға
Альжанов Мурат Шингисович- төрағаның
орынбасары
Байманова Алия Аманкелдиевна-хатшы
Досымбаева Мира Бауыржанкызы-мүше
Мергалиева Зайда Садуовна-мүше

3 №391 Ойыл селосы
О.Қлипанов көшесі 19 үй

«Энергосистема» ЖШС-нің Ойыл
электр желілері учаскесінің ғимараты

Сейталина Мейрамгул Кайырбековна-төраға
Рыскалиев Талгат Максатулы- төрағаның
орынбасары
Нурманова Диана-хатшы
Сүйесинов Исатай Қонашұлы-мүше
Шотпанова Гаухар Ардаковна-мүше

4 №392 Ойыл селосы
Б.Бақаев көшесі 6 үй

«Ветеринариялық зертхана Ойыл
филиалы» мемлекеттік мекемесінің

ғимараты

Сармуханов Серік Кәдірғалиұлы-төраға
Каумешова Есенгул Сагынбаевна- төрағаның
орынбасары
Ерменова Райхан Есеновна-хатшы
Қожиева Бибигул Нурбергеновна-мүше
Садакбаева Гүлмира Танжарбаевна-мүше

5 №393 Екпетал ауылы
Екпетал негізгі мектебінің ғимараты

Жумагулова Гулнур Амангелдиевна-төраға
Сенғалиев Темірбек Әділбекұлы- төрағаның орын-
басары
Итибаева Гулгул Куанышбековна-хатшы
Магауиякызы Жумаш -мүше
Шаргезова Гулмира Салимгереевна-мүше

6 №394 Қаракемер ауылы
Қаракемер мектеп-балабақшасының

ғимараты

Ескалиева Бакыт Мубараковна-төраға
Исмагулов Амангелды Базартаевич- төрағаның
орынбасары
Жұбанова Әйгерім Айжарыққызы-хатшы
Азан  Анар Есімқызы-мүше
Қозыбақова Ботакөз Тарғынқызы-мүше

7 №395 Ақшатау ауылы
Ақшатау орта мектебінің ғимараты

Қарасаев Бекжан Каримович-төраға
Айжариков Коныс Боранбаевич- төрағаның
орынбасары
Косбаева Базаргул Амандыковна-хатшы
Косжанов Сакен Мауытович-мүше
Тулеушева Гулжамал Елубаевна-мүше

8 №396 Құмжарған ауылы
Соркөл орта мектебінің ғимараты

Жабасов Максут Бакытжанович-төраға
Койайдаров Сагындык Темирович- төрағаның
орынбасары
Акутенова Шынар Бакытжановна-хатшы
Абишев Бауыржан Шынгуович-мүше
Базаров Нұрболат Әлібиұлы-мүше

9 №397 Қаратал ауылы
Ш.Берсиев атындағы ауылдық мо-
дульдік кітапханасының ғимараты

Кауметова Шекер Жолдыбаевна-төраға
Адилов Нұрлан Байтуркеевич- төрағаның орын-
басары
Сулейменова Жандай-хатшы
Коразов Нурсултан Дакесович-мүше
Сүмесинов Еркебулан Кауымбаевич-мүше

10 №398 Қарасу ауылы
Құрманов бастауыш мектебінің

ғимараты

Бактыгалиев Арыстанбек Наурызбаевич-төраға
Курманова Сания Айбеккызы- төрағаның
орынбасары
Оспанова Алмагул Ароновна-хатшы
Молдагулов Сансызбай Аубакирович-мүше
Сагидуллина Райгул Мерекенкызы-мүше

11 №399 Аманкелді ауылы
Аманкелді орта мектебінің ғимараты

Сундетов Жайлау Жолдыгалиевич-төраға
Түрікпенов Дулат Қуатбайұлы- төрағаның орын-
басары
Хитрук Елена Курмангалиевна-хатшы
Азанов Улан Бегенович-мүше
Артыкбаев Дастан Берекетович-мүше

12 №400 Қарасу ауылы
Қарасу негізгі мектебінің ғимараты

Наубетов Мұрат Саматұлы-төраға
Қалиев Жаңабай Қайранбайұлы- төрағаның
орынбасары
Нұргалиев Азамат Айжарықұлы-хатшы
Избасарова Тлекгул Ерболатовна-мүше
Қалымов Ыбрай Бекішұлы-мүше

13 №401 Көптоғай ауылы
Құрманов орта мектебінің ғимараты

Амиров Тилекбай  Идеятуллаевич-төраға
Аманбаева Баглаш Тастемировна- төрағаның
орынбасары
Бердембаева Акмарал Сисеновна-хатшы
Кубашев Амандык Богембайулы-мүше
Таңатарова Ақтоты Бақыбайқызы-мүше

14 №402 Шұбарши ауылы
Шұбарши ауылдық клубының ғимараты

Сатыгалиев Куаныш Айсиевич-төраға
Тайбурин Қази Әлімұлы- төрағаның орынбасары
Шармуханов Бекболат Ахметович-хатшы
Мухамбетова Жанаргул Даукеновна-мүше
Оңайбаева Гүлжан Амантайқызы-мүше

15 №403 Көптоғай ауылы
Көптоғай ауылдық
клубының ғимараты

Омарова Мейрамгул Бактыгаликызы-төраға
Муканов Лукман Кадирович- төрағаның орынба-
сары
Мусина Лаззат Киялбаевна-хатшы
Идиятов Асылбек Қуанышбайұлы-мүше
Ниязов Максат Ермекович-мүше

16 №404 Сарбие ауылы
 Сапақкөл орта мектебінің ғимараты

Дауленова Гулбарам Аманжоловна-төраға
Мусина Гүлсара Шынтасовна- төрағаның орын-
басары
Балапашев Жекен Сарсенгалиулы-хатшы
Альжанова Канипа Аксеиловна-мүше
Кисымбетова Саржан Каримжановна-мүше

17 №405 Қаракөл ауылы
 Қаракөл бастауыш
мектебінің ғимараты

Нуржанов Кумар-төраға
Диноллин Аралбай- төрағаның орынбасары
Султанов Айса Еленбаевич-хатшы
Бюрина Аксулу Хайруллиевна-мүше
Нугыманова Гүлжазира Демегеновна-мүше

СООБЩЕНИЕ МАСЛИХАТА УИЛСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ИТОГАХ ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОГО СОСТАВА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА

Формирование нового состава избирательных комиссий реализовано в соответствии со статьей 10 Конституци-
онного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан».
Сформированные избирательные комиссии являются государственными избирательными органами, организую-

щими подготовку и проведения выборов в Республике Казахстан. Срок полномочий избирательных комиссий со-
ставляет пять лет.
На сессии маслихата Уилского района Актюбинской области в состав 26 избирательных комиссий было

избрано 132 членов, из них: районная территориальная комиссия - 1, участковые избирательные комиссии - 25 .
По представлениям 5 политических партий и 2 общественных объединений в новый состав 26 избирательных

комиссий избрано 132 членов избирательных комиссий.
В порядке и сроки, установленные статьями 10 и 20 Конституционного закона о выборах, на первом заседании

избирательных комиссий были избраны председатели, заместители председателей и секретари территориальных и
участковых избирательных комиссий.
Доводим до вашего сведения новый состав и места нахождения избирательных комиссий.

Решении Уилского районного маслихата VI-го созыва от 10 января 2019 года №255, 256 «Об
избрании членов территориальных и участковых избирательных комиссий Уилского района»

Уилская районная территориальная избирательная комиссия-1

УИЛСКИЙ РАЙОННЫЙ МАСЛИХАТ

№
п/п

Местонахождение
избирательной комиссии

Ф.И.О., должность членов избирательной
комиссии

1 с.Уил
 ул. Жолмырзаева  д. 1
здание школы-гимназии
им.Ш.Бекмухамбетовой

Бисекенов Берик Тулеуович-председатель
Картбаев Серик Сагинович-заместитель председа-
теля
Бақтыгереев Болат-секретарь
Жантекова Мөлдір Үмбетқызы-член
Кенжебеков Нұрсұлтан Бисембайұлы-член
Назаров Алишер Жусипкалиевич-член
Саттибаев Конакбай Каримоллаевич-член

Участковые избирательные комиссии – 25

№
п/п

Местонахождение
избирательной комиссии

Ф.И.О., должность членов избирательной
комиссии

Номер избира-
тельного
участка

1 №389 с.Уил
ул. Кокжар д. 68

здание районного Дома культуры

Мусин Жалгас Сабыргалиулы –председатель
Самаликова Жанылсын Шахидоллаевна – замести-
тель председателя
Кулмуханов Жанибек Аманиязович-секретарь
Айдашев Абат Жаугашарович-член
Изимбетова Айжан Рахметоллаевна-член

2 №390 с.Уил
ул. И.Курманова д. 86

здание Уилской казахской средней
школы им.Ж.Жүсибалиева

Меруенов Серик Тулегенович- председатель
Альжанов Мурат Шингисович- заместитель предсе-
дателя
Байманова Алия Аманкелдиевна-секретарь
 Досымбаева Мира Бауыржанкызы-член
Мергалиева Зайда Садуовна-член

3 №391 с.Уил
ул. О.Клипанова  д. 19

здание участка электросети
Уилского района ТОО«Энергосисте-

ма»

Сейталина Мейрамгул Кайырбековна- председатель
Рыскалиев Талгат Максатулы- заместитель предсе-
дателя
Нурманова Диана-секретарь
Сүйесинов Исатай Қонашұлы-член
Шотпанова Гаухар Ардаковна-член

4 №392 с.Уил
ул. Б.Бакаева д. 6

здание ГУ«Уилского филиала
ветеринарной лаборатории»

Сармуханов Серік Кәдірғалиұлы- председатель
Каумешова Есенгул Сагынбаевна- заместитель пред-
седателя
Ерменова Райхан Есеновна-секретарь
Қожиева Бибигул Нурбергеновна-член
Садакбаева Гүлмира Танжарбаевна-член

5 №393 с.Екпетал
здание Екпеталской основной

школы

Жумагулова Гулнур Амангелдиевна- председатель
Сенғалиев Темірбек Әділбекұлы- заместитель пред-
седателя
Итибаева Гулгул Куанышбековна-секретарь
Магауиякызы Жумаш-член
Шаргезова Гулмира Салимгереевна-член

6 №394 с.Каракемер
 здание Каракемерской школы-сад

Ескалиева Бакыт Мубараковна- председатель
Исмагулов Амангелды Базартаевич- заместитель
председателя
Жұбанова Әйгерім Айжарыққызы-секретарь
Азан  Анар Есімқызы-член
Қозыбақова Ботакөз Тарғынқызы-член

7 №395 с.Акшатау
здание Акшатауской средней школы

Қарасаев Бекжан Каримович- председатель
Айжариков Коныс Боранбаевич- заместитель пред-
седателя
Косбаева Базаргул Амандыковна-секретарь
Косжанов Сакен Мауытович-член
Тулеушева Гулжамал Елубаевна-член

8 №396 с.Кумжарган
здание Сокульской средней школы

Жабасов Максут Бакытжанович- председатель
Койайдаров Сагындык Темирович- заместитель пред-
седателя
Акутенова Шынар Бакытжановна-секретарь
Абишев Бауыржан Шынгуович-член
Базаров Нұрболат Әлібиұлы-член

9 №397 с.Каратал
 здание модульной сельской
библиотеки им.  Ш.Берсиева

Кауметова Шекер Жолдыбаевна- председатель
Адилов Нурлан Байтуркеевич- заместитель пред-
седателя
Сулейменова Жандай-секретарь
Коразов Нурсултан Дакесович-член
Сүмесинов Еркебулан Кауымбаевич-член

10 №398 с.Карасу
здание  Курмановской

начальной школы

Бактыгалиев Арыстанбек Наурызбаевич- председа-
тель
Курманова Сания Айбеккызы- заместитель предсе-
дателя
Оспанова Алмагул Ароновна-секретарь
Молдагулов Сансызбай Аубакирович-член
Сагидуллина Райгул Мерекенкызы-член

11 №399 с.Аманкельды
здание Аманкельдинской средней

школы

Сундетов Жайлау Жолдыгалиевич- председатель
Түрікпенов Дулат Қуатбайұлы- заместитель пред-
седателя
Хитрук Елена Курмангалиевна-секретарь
Азанов Улан Бегенович-член
Артыкбаев Дастан Берекетович-член

12 №400 с.Карасу
здание Карасуской основной школы

Наубетов Мұрат Саматұлы- председатель комиссии
Қалиев Жаңабай Қайранбайұлы- заместитель пред-
седателя
Нұргалиев Азамат Айжарықұлы-секретарь
Избасарова Тлекгул Ерболатовна-член
Қалымов Ыбрай Бекішұлы-член

13 №401 с.Коптогай
здание Курмановской средней

школы

Амиров Тилекбай  Идеятуллаевич- председатель
Аманбаева Баглаш Тастемировна- заместитель
председателя
Бердембаева Акмарал Сисеновна-секретарь
Кубашев Амандык Богембайулы-член
Таңатарова Ақтоты Бақыбайқызы-член

14 №402 с.Шубарши
здание  Шубаршиского  сельского

клуба

Сатыгалиев Куаныш Айсиевич- председатель
Тайбурин Қази Әлімұлы- заместитель председателя
Шармуханов Бекболат Ахметович-секретарь
Мухамбетова Жанаргул Даукеновна-член
Оңайбаева Гүлжан Амантайқызы-член

15 №403 с.Коптогай
здание  Коптогайского  сельского

клуба

Омарова Мейрамгул Бактыгаликызы- председатель
Муканов Лукман Кадирович- заместитель предсе-
дателя
Мусина Лаззат Киялбаевна-секретарь
Идиятов Асылбек Қуанышбайұлы-член
Ниязов Максат Ермекович-член

16 №404 с.Сарбие
здание Сапаккульской средней

школы

Дауленова Гулбарам Аманжоловна- председатель
Мусина Гүлсара Шынтасовна- заместитель предсе-
дателя
Балапашев Жекен Сарсенгалиулы-секретарь
Альжанова Канипа Аксеиловна-член
Кисымбетова Саржан Каримжановна-член

17 №405 с.Каракол
здание  Каракольской начальной

школы

Нуржанов Кумар- председатель
Диноллин Аралбай- заместитель председателя
Султанов Айса Еленбаевич-секретарь
Бюрина Аксулу Хайруллиевна-член
Нугыманова Гүлжазира Демегеновна-член
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лауазымы
Сайлау

учаскесінің нөмірі

18 №406 Қараой ауылы
Қараой ауылдық клубының ғимараты

Досанов Айдар Косалович-төраға
Исмагулов Амангелды Сапартлеуович- төраға-
ның орынбасары
Койшыгулова Шынар Кожановна-хатшы
Дүйсенғалиева Күнсая Құмарқызы-мүше
Утепов Жанболат Шекиртович-мүше

19 №407 Құбасай ауылы
Құбасай бастауыш мектебінің

ғимараты

Сагынгалиева Гүльжанат Газезовна-төраға
Ескаиров Рзагали Жолдыгалиевич- төрағаның
орынбасары
Егизбаева Сандугаш Амангелдиевна-хатшы
Булекбаев Мамай Еркинович-мүше-мүше
Имаганбетова Данагул Бегалиевна-мүше

20 №408 Кемер ауылы
 Ә.Дербісалин атындағы Саралжын

орта мектебінің ғимараты

Тулеугалиев Уалихан-төраға
Кожантаева Жанат Абибуллаевна- төрағаның
орынбасары
Килашева Коныршаш Жумабаевна-хатшы
Арихов Нурлан Алпамысович-мүше
Байниязов Жумат Бурекешович-мүше

21 №409 Шиқұдық ауылы
 Теректі негізгі мектебінің ғимараты

Аяпбергенов Мереке Ерекешович-төраға
Беисова Айгул Ескендировна- төрағаның орын-
басары
Аренов Нұржан Қамбарұлы-хатшы
Сапарова Меизгул Орынбасаровна-мүше
Сисенгалиев Аманбек Орынбасарович-мүше

22 №410 Бестамақ ауылы
Бестамақ ауылдық
клубының ғимараты

Бисенов Балтабай Сырлыбаевич -төраға
Аманбаев Айжарык Баданович- төрағаның орын-
басары
Жиеналина Багдагул Кенжебайкызы-хатшы
Калауов Ануар Дауленович-мүше
Калашева Бижамал Калашевна-мүше

23 №411 Ақкемер ауылы
Ақкемер ауылдық
клубының ғимараты

Абылгазин Калыбек Майлыкович-төраға
Шотыков Асылбек Агызулы- төрағаның орынба-
сары
Сағынова Тұрғангүл Өтегенқызы-хатшы
Иманов Алпысбай Жарылғасынұлы-мүше
Мендигалиев Каратай Кожаденович-мүше

24 №412 Ақжар ауылы
Қайыңды ауылдық
клубының ғимараты

Дүйсенгалиев Турлан Тулепбергенович-төраға
Жумагалиев Кобланды Есбаевич- төрағаның
орынбасары
Казиева Назгул Тургалиевна-хатшы
Жақсыбай Ардақ Ермекқызы-мүше
Муханбетқалиева Гүлжанат Есенбайқызы-мүше

25 №413 Көсембай ауылы
Көсембай негізгі

мектебінің ғимараты

Нургалиев Есмухан Арманович-төраға
Батыргалиев Нурлыбек Енсегенович- төрағаның
орынбасары
Калиева Булбул Сенбаевна-хатшы
Имаганбетова Калия Канатбаевна-мүше
Қойбағарова Жайнагүл Тоғызбайқызы-мүше

№
п/п

Местонахождение
избирательной комиссии

Ф.И.О., должность членов избирательной
комиссии

Номер избиратель-
ного участка

18 №406 с.Караой
 здание  Караойского  сельского

клуба

Досанов Айдар Косалович- председатель
Исмагулов Амангелды Сапартлеуович- заместитель
председателя
Койшыгулова Шынар Кожановна-секретарь
Дүйсенғалиева Күнсая Құмарқызы-член Утепов
Жанболат Шекиртович-член

19 №407 с.Кубасай
здание  Кубасайской начальной

школы

Сагынгалиева Гүльжанат Газезовна- председатель
Ескаиров Рзагали Жолдыгалиевич- заместитель
председателя
Егизбаева Сандугаш Амангелдиевна-секретарь
Булекбаев Мамай Еркинович-член Имаганбетова Да-
нагул Бегалиевна-член

20 №408 с.Кемер
 здание Саралжинской средней

школы им. А.Дербисалина

Тулеугалиев Уалихан - председатель
Кожантаева Жанат Абибуллаевна - заместитель
председателя
Килашева Коныршаш Жумабаевна-секретарь
Арихов Нурлан Алпамысович-член
Байниязов Жумат Бурекешович-член

21 №409 с.Шикудук
здание  Теректинской основной

школы

Аяпбергенов Мереке Ерекешович- председатель
Беисова Айгул Ескендировна- заместитель предсе-
дателя
Аренов Нұржан Қамбарұлы-секретарь
Сапарова Меизгул Орынбасаровна-член Сисенгали-
ев Аманбек Орынбасарович-член

22 №410 с.Бестамак
здание Бестамакского сельского

клуба

Бисенов Балтабай Сырлыбаевич - председатель
Аманбаев Айжарык Баданович- заместитель пред-
седателя
Жиеналина Багдагул Кенжебайкызы-секретарь
Калауов Ануар Дауленович-член
Калашева Бижамал Калашевна-член

23 №411 с.Аккемер
здание  Аккемерского сельского

клуба

Абылгазин Калыбек Майлыкович- председатель
Шотыков Асылбек Агызулы- заместитель предсе-
дателя
Сағынова Тұрғангүл Өтегенқызы-секретарь
Иманов Алпысбай Жарылғасынұлы-член
Мендигалиев Каратай Кожаденович-член

24 №412 с.Акжар
здание  Кайындинского сельского

клуба

Дүйсенгалиев Турлан Тулепбергенович- председа-
тель
Жумагалиев Кобланды Есбаевич- заместитель пред-
седателя
Казиева Назгул Тургалиевна-секретарь
Жақсыбай Ардақ Ермекқызы-член
Муханбетқалиева Гүлжанат Есенбайқызы - член

25 №413 с.Косембай
здание  Косембайской основной

школы

Нургалиев Есмухан Арманович- председатель
Батыргалиев Нурлыбек Енсегенович- заместитель
председателя
Калиева Булбул Сенбаевна-секретарь
Имаганбетова Калия Канатбаевна-член
Қойбағарова Жайнагүл Тоғызбайқызы-член

1. Жалпы ережелер
1) Қазақстан  Республикасы

Үкіметінің 18.09.2013 жылғы №983
 қаулысымен бекітілген мемлекеттік
қызметтер тізіліміне сәйкес 105
мемлекеттік қызметтер  аудан
әкімдіктерінің бөлімдерімен және
ауылдық округ әкімдерімен көрсеті-
леді (көрсетілетін мемлекеттік қыз-
меттер туралы ақпаратты uil.
aktobe.gov.kz сайты арқылы алуға
болады).

2) Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 18.09.2013 жылғы № 983
қаулысымен бекітілген  Мемлекеттік
 қызметтердің тізіліміне сәйкес, 2018
жылы жергілікті атқарушы органмен:
мемлекеттік көрсетілетін қызмет-

тер саны - 106,
соның ішінде, Мемлекеттік корпо-

рация (Мемкорпорация) арқылы - 4
қызмет түрі көрсетіледі.

9 қызмет ақылы, 86 қызмет тегін
және 9 қызмет ақылы/тегін негізде
көрсетіледі.

26 қызмет қағаз және 72 қызмет
электрондық/қағаз нысанда көрсеті-
леді.

3)  Барынша талап ететін мемле-
кеттік көрсетілетін қызметтер: «Мем-
лекеттік атаулы әлеуметтік көмек
тағайындау», «Жұмыс іздеп жүрген
азаматтарды тіркеу», «Адамдарға
жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің
белсенді нысандарына қатысуға
жолдамалар беру»,  «Мектепке дейінгі
балалар ұйымдарына жіберу үшін
мектепке дейінгі (7 жасқа дейін) жас-
тағы балаларды кезекке қою», «Жеке
қосалқы шаруашылығының бары не
жоқтығы туралы анықтама беру»,
«Ветеринариялық анықтамалар
беру», «Ауыл шаруашылығы жану-
арларын ветеринариялық паспорт
бере отырып бірдейлендіруді
жүргізу».

2.  Көрсетілетін қызметті алушы-
лармен жұмыс
1) Мемлекеттік қызметтерді көрсе-

ту тәртібі мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер стандарттарында белгі-
ленген.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет-

тер стандарттары көрсетілетін қыз-
метті берушілердің орналасқан жер-
лерінде (мемлекеттік органдарда),
ақпараттық стендте және аудан
әкімдігінің интернет-ресурста орна-
ластырылған.

2) Мемлекеттік қызметтер көрсе-
ту процесінің ашықтығын қамтама-
сыз ету мақсатында 13 семинар,
дөңгелек үстел өткізіліп, жергілікті
баспасөз құралдарында мақалалар
жарияланды (28). Сонымен қатар
ағымдағы 3 рет  мемлекеттік қызмет-
тер көрсету жәрмеңкесі өткізілді.

 3. Мемлекеттік қызметтер көрсе-
ту процестерін жетілдіру жөніндегі
қызмет
1)  Мемлекеттік қызмет көрсету

поцестерін оңтайландыру және ав-

томаттандыру мақсатында «Е-ли-
цензиялау», «Е әкімдік», «Е собес»,
«Труд», «Әлеуметтік көмек», «ИИС
ЦОН», «ИИС ЗАГС» ақпараттық
жүйелері қызмет көрсетуде.   

2) Мемлекеттік қызмет көрсету са-
пасын арттыру мақсатында 64 мем-
лекеттік қызмет көрсетуге жауапты
қызметкерлер біліктілігін арттыру кур-
сынан өтті.  

 4. Мемлекеттік қызметтер
көрсету сапасын бақылау
1) Мемлекеттік қызметтер көрсету

мәселесі жөнінде көрсетілетін қыз-
метті алушылар тарапынан шағым-
дар болған жоқ.

2) Мемлекеттік қызметтер көрсету
сапасын ішкі бақылау нәтижелеріне
сәйкес 7 ауылдық округ және 9 аудан-
дық дербес бөліммен барлығы 54 қыз-
мет түрі бойынша 67885  мемлекеттік
қызмет көрсетілді, оның 3198 Мем-
корпорация арқылы, және 3096 қыз-
мет берушілердің ақпараттық жүйе-
лері және 60392 «электрондық
үкімет» веб-порталы арқылы.   
Белгіленген мерзімдері бұзылып

көрсетілген мемлекеттік қызметтер
саны - 4.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет-

тердің стандарттары мен регламен-
ттерінің талаптарын бұзғаны үшін
тәртіптік жауапкершілікке тартылған
адамдардың саны - 14, тиісті қолда-
нылған тәртіптік жазалардың саны -
14.
Жергілікті атқарушы органмен мем-

лекеттік көрсетілетін қызметтердің
стандарттары мен регламенттерін
бұзуды алдын алу бойынша
жүргізілген шаралар саны - 13
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет-

тер сапасының мәселелері бойынша
өткізілген семинар-кеңестердің,
«дөңгелек үстелдердің», конференци-
ялардың саны - 13.
Жергілікті атқарушы органның (ве-

домстволық бағыныстағы мекеменің)
қызметкерлерімен мемлекеттік
көрсетілетін қызметтердің мәселері
бойынша БАҚ-та сөйлеулердің саны
- 28 (28- газетте) 

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің
сапасын арттыру мақсатында аудан
әкімі аппаратының жұмыс жоспары-
на сәйкес мемлекеттік қызмет көрсе-
туді бағалау нәтижелерін жақсарту
бойынша 5 семинар-кеңес өткізілді.  
Мемлекеттік қызмет көрсету сапа-

сын арттыру мақсатында аталған
бағыт бойынша жұмыс жалғастыры-
луда.
Есепті кезеңде 57 мекемеде ішкі

бақылау жұмыстары жүргізілді.
Ішкі бақылау жүргізу барысында 14
қателік анықталып, 14 жауапты қыз-
меткер тәртіптік жауапкершілікке
тартылды. Қорытындысы бойынша
67 ұсыныс беріліп, 63 орындалды.
Мекеме қызметшілері консультация
беру барысында кемшіліктер орын
алған жоқ.

1.Общие положения
1) Отделы районных акиматов,

служба ЗАГСа, а также акимы сель-
ских округов оказывают государ-
ственные услуги в соответствии с
Реестром государственных услуг,
утвержденных Постановлением
Правительства РК №983 от
18.09.2013 года  (информацию об ус-
лугодателях можно получить на
сайте uil.aktobe.gov.kz).

2) В соответствии с реестром,
утвержденным Постановлением
Правительства РК  №983 от
18.09.2013 года местным исполни-
тельным органом в 2018 году ока-
зывались:
По 105  видам государственных

услуг
Из них, оказываемых через Госу-

дарственную корпорацию Прави-
тельство для граждан (Госкорпора-
ция) - 4
на платной основе - 9, на бесплат-

ной основе оказываются - 86 и на
платной/бесплатной основе оказы-
ваются 9 государственных услуг
в  бумажном формате оказыва-

ются – 26 государственных услуг и
72 в бумажном/электронном форма-
те.
Количество утвержденных стан-

дартов – 105, регламентов 105.
3) Наиболее востребованные го-

сударственные услуги: «Назначение
государственной адресной социаль-
ной помощи», «Регистрация лиц,
ищущих работу», «Выдача направ-
лений лицам на участие в активных
формах содействия занятости», 
«Выдача справок безработным
гражданам», «Постановка на оче-
редь детей дошкольного возраста
(до 7 лет) для направления в детс-
кие дошкольные организации», «Вы-
дача справок о наличии личного под-
собного хозяйства»,  «Выдача вете-
ринарной справки», «Проведение
идентификации сельскохозяйствен-
ных животных, с выдачей ветери-
нарного паспорта».

2. Работа с услугополучателя-
ми
1) Порядок оказания государ-

ственных услуг определена в стан-
дартах государственных услуг.
Стандарты государственных ус-

луг размещены в информационой
стенде в местах нахождения услу-
годателей (в госорганах), и на ин-
тернет-ресурсе районного акимата.

2) В целях обеспечения прозрач-
ности процесса оказания государ-
ственных услуг местным  исполни-
тельным органом проведено 13 се-
минаров и круглых столов, а также
в средствах массовой информации
опубликованы статьи (28). 3 раза за
год проводили  ярмарка государ-
ственных услуг.

3. Деятельность по совершен-
ствованию процессов оказания
государственных услуг
1) В целях оптимизации и авто-

матизации процессов оказания го-
сударственных услуг работают Ин-

формационные системы Государ-
ственной базы данных Е-лицензиро-
вание, Е-собес, Социальная помощь,
Труд, Е-акимат, ИИС ЦОН, ИИС
ЗАГС.

2) В части улучшения навыков ока-
зания государственных  услуг 64
ответственных за оказание государ-
ственных услуг сотрудников прошли
курсы повышения квалификации.

 4. Контроль за качеством ока-
зания государственных услуг
1) По вопросам оказания государ-

ственных услуг со стороны услуго-
получателей жалоб не поступало.

2) Согласно результатам внутрен-
него контроля за качеством оказа-
ния государственных услуг, сельс-
кими округами (7) и районными от-
делами (9) по 54 видам услуг было
оказано  67885 государственных ус-
луг, из них 3198 государственных
услуг оказаны через Госкорпора-
цию,3096 через информационные
системы государственных органов
и 60392 услуг «электронное прави-
тельство».    
Количество государственных ус-

луг оказанных с нарушением уста-
новленных сроков - 4.
Количество лиц, привлеченных к

дисциплинарной ответственности за
нарушение требований стандартов
и регламентов государственных ус-
луг - 14, количество соответствую-
щих дисциплинарных взысканий - 14.
Количество проведенных профи-

лактических мероприятий, направ-
ленных на недопущение нарушений
требований стандартов и регламен-
тов государственных услуг местны-
ми исполнительными органами - 13. 
Количество проведенных семина-

ров, «круглых столов», конференций
по вопросам качества оказания го-
сударственных услуг - 13.
Количество выступлений в СМИ

сотрудниками местных исполни-
тельных органов (подведомствен-
ных организаций) по вопросам ока-
зания государственных услуг - 28 (в
газетах – 28)  

5. В целях повышения качества
оказания государственных услуг
согласно рабочему плану аппарата
акима района по улучшению показа-
телей результатов оценки по оказа-
нию государственных услуг прове-
дено 5 семинар-совещания.
В данном направлении в целях

улучшения качества оказания госу-
дарственных услуг работа продол-
жается.
Согласно утвержденного плана

проведения внутреннего контроля в
57 организациях был проведен внут-
ренний контроль по результатам ко-
торого было выявлено 14 наруше-
ния, 14 ответственных сотрудника
были привлечены к дисциплинарной
ответственности. По результатам
контроля было дано 67 рекоменда-
ций и предложений, 63 из которых
исполнено за отчетный период. За-
мечаний к работе сотрудников орга-
низаций не было.

ОЙЫЛ  АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
ЖӨНІНДЕГІ 2018  ЖЫЛҒА ЕСЕБІ

Ойыл ауданы әкімі аппаратының мемлекеттік
қызметтер көрсету мәселелерін үйлестіру бөлімі.

ОТЧЕТ АКИМАТА УИЛСКОГО РАЙОНА
ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЗА 2018 ГОД

Шектеу іс – шараларын
белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Рес-

публикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Заңының 35 бабына, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы            10
шілдедегі «Ветеринария туралы» Заңының 10-1 бабына және «Қазақстан
Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі ветеринариялық бақылау және
қадағалау комитеті Ойыл аудандық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік ме-
кемесінің 2019 жылдың 08 қаңтарындағы № 2-13/01 ұсынысына сәйкес, Шы-
ғанақ Берсиев атындағы ауылдық округі әкімінің міндетін атқарушы ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:

 1. Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округіне қарасты «Али» шаруа
қожалығының аумағында ірі қара малдарының арасында бруцеллез ауруы-
ның анықталуына байланысты, шектеу іс-шаралары белгіленсін.

 2. «Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округі әкімі аппараты» мемле-
кеттік мекемесіне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіпте:
1) осы шешімді аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркелуін;
2) осы шешімді мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн

ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі
көшірмесін «Республикалық құқықтық ақпарат» шаруашылық жүргізу құқығын-
дағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақ-
стан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау
банкіне енгізу үшін жіберілуін;

3) осы шешімді ресми жарияланғанынан кейін Ойыл ауданы әкімдігінің ин-
тернет - ресурсында орналастыруын қамтамасыз етсін.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
4. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн

өткен соң қолданысқа енгізіледі.    
Шығанақ Берсиев атындағы
ауылдық округі әкімінің
міндетін атқарушы А. Ж. Избасов

Об установлении
ограничительных мероприятий
В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан от 23 января

2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан», статьей 10-1 Закона Республики Казахстан от 10
июля 2002 года «О ветеринарии» и на основании представления главного
государственного ветеринарно – санитарного инспектора Уилской район-
ной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзо-
ра Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 08 января
2019 года № 2-13/01, исполняющий обязанности акима сельского округа  имени
Шыганака Берсиева РЕШИЛ:
1. Установить ограничительные мероприятия на территории крестьянс-

кого хозяйства «Али» сельского округа имени Шыганака Берсиева.
2. Государственному учреждению «Аппарат акима сельского округа име-

ни Шыганака Берсиева» в установленном законодательством Республики
Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориаль-

ном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистра-

ции настоящего решения направление его копии в бумажном и электронном
виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр
правовой информации» для официального опубликования и включения в
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики
Казахстан;

3) после официального опубликования данного решения обеспечить раз-
мещение на интернет-ресурсе акимата Уилского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти кален-

дарных дней после дня его первого официального опубликования.    
Исполняющий обязанности
акима сельского округа
имени Шыганака Берсиева А. Ж. Избасов

Жоба

Проект

ШЫҒАНАҚ БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ ШЕШІМІ

РЕШЕНИЕ АКИМА СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
ИМЕНИ ШЫГАНАКА БЕРСИЕВА
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Ойыл аудандық орталық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы  Қос-
жанов Рүстемге

апасы Насуханың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы және бас-
тауыш кәсіподақ ұйымы аудандық кәсіподақ ұйымының бұрынғы төрағасы
Бектұрғанов Бақтығалиға інісі және мектебіміздің психолог маманы Ажни-
язова Сәулеге жездесі

Бектұрғанов Мұқанбетқалидың (Мұқаттың)
қайтыс болуына байланысты  қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл ауданы  әкімінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 237 қаулысына
сәйкес «Ойыл аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» Мемле-
кеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Тәуелсіздіктің 20
жылдығы атындағы мәдениет және демалыс орталығы» мемлекеттік ком-
муналдық кәсіпорнын «Ойыл аудандық мәдениет үйі» мемлекеттік ком-
муналдық қазыналық  кәсіпорынына қосу жолымен қайта ұйымдастыру
туралы хабарлайды. Кредиторлардың талаптары хабарландыру жария-
ланған күннен бастап, 2 ай ішінде Ақтөбе облысы.Ойыл ауданы,Ойыл се-
лосы. Шернияз көшесі № 36  мекенжайы бойынша қабылданатын болады.

Сізді өміріңіздің айтулы белесі - 70 жасқа
толған мерейтойыңызбен шын жүректен
құттықтаймыз!
Сіз осы жасқа үлкен мәртебе, кісілік кел-

бетіңіз кемел, білікті тұлға ретінде келіп
отырсыз. Сіздің ел игілігі жолында жүріп
өткен еңбек жолдарыңыз өскелең ұрпаққа
үлгі-өнеге.
Облыстан шалғай жатқан Ойыл өңірінің

төл перзенті ретінде еңбек жолыңызды сот
мәжілісінің хатшысы, орындаушысы  қыз-
меттерін атқарудан бастап,  осы  салаға
үлкен жауапкершілікпен қарап өз тәжіри-
биеіңіз бен біліміңізді шебер ұштастыруы-
ңыздың нәтижесінде Шалқар ауданы және
Ақтөбе қаласы соттарының төрағасы  қыз-
меттерін абыроймен атқардыңыз.
Сіздің Ел алдындағы ерен еңбегіңіз лайықты бағаланып, «Ақтөбе облы-

сының үздік заңгері», Қазақстан Республикасы Судьялар одағының «Үш
би» құрмет белгісінің иегері, Ойыл ауданының «Құрметті азаматы» атану-
ыңыз және өмірлік судья мәртебесімен Қазақстан Республикасының от-
ставкадағы судьясы болуыңыз жемісті еңбегіңіздің нәтижесі деп білеміз.
Аудан жұртшылығы Сізді сот саласының құрметті қызметкері ретінде

таниды және құрметтейді.
Сізге 70 жылдық мерейтойыңызда зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, әулетіңіз-

ге амандық тілейміз. Балаларыңыз бен немере-шөберелеріңіздің ортасын-
да бай қуатты өмір кешіп, ел құрметіне бөлене беріңіз!
Құрметпен: Ойыл ауданының әкімдігі мен мәслихаты және аудандық

ардагерлер Кеңесі.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Қараой ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер анықталған жағдайда

төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телофоны 73 – 6 – 01 нөмірінде орнатылған. Сонымен
қатар ғимаратта ұсыныс – пікір салу үшін жәшік орнатылған.

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.

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

Республикасы Әділет Министрлігі Ақтөбе облысы Әділет департаменті Ойыл аудандық Әділет басқармасы»Респуб-
ликалық мелекеттік мекемесі 2-12-17 сенім телефонына хабарласуына болады. Мекемеде ұсыныс-пікір, арыз-шағым-
дарға арналған жәшік орнатылған.

Ойыл ауданының құрметті азаматы, жерлесіміз
 Тайғожиев Бекқожа Балғожаұлына!

Ойыл аудандық орталық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы  Ары-
станова Нұрбану Бақтығалиқызына

ағасы Мұқанбетқалидың (Мұқаттың)
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Қаратал ауылы,
Сүлеймен әулие
көшесі №12

37-5-34
bersiev_79

@mail.ru

Шығанақ Берсиев
атындағы ауылдық

округі әкімінің
аппараты

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау-
ды жүргізетін адамның

Т.А.Ж., лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні
мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Избасов Адилбек
Жансерикович
Округ әкімінің м.а

3.10,17,24 қаңтар
7,14,21,28 ақпан
7,14,20,28 наурыз
Уақыты: сағ.-10:00 ден – 12:30
ға дейін

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

Еңбеккерлер
көшесі №6

73-6-01
akimat-

karaoi@mail.ru

Қараой  ауылдық
округі әкімінің
аппараты

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау-
ды жүргізетін адамның

Т.А.Ж., лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні
мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Займолдин
Сәкен Ғазизұлы

Округ әкімі

3,10,17,24,31 қаңтар
7,14,21,28 ақпан
7,14,21,28 наурыз
Уақыты: сағ.-10:00 ден – 12:30
ға дейін

2019 ЖЫЛДЫҢ I- ТОҚСАНЫНА ҚАРАОЙ  АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ
АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Ойыл ауылы, Көкжар
көшесі №69, каб 205

8/71332/
2-12-17
2-16-69

1

№ Қызметі Жеке және заңды тұлғалар-
ды жеке қабылдау

жүргізетін уақыты мен күні

Орналасқан жері Байланыс
телефоны

Басқарама
басшысының м.а

Күнделікті сағ 10:00-12:30

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ ОЙЫЛ
АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ БАСШЫСЫНЫҢ М.А.

А.И.ЕЛПАНОВТЫҢ 2019 ЖЫЛҒА ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Аты-жөні

Елпанов Айбек
Ибракимович

ҚұттықтауҚұттықтау

Атауы: Сынықшы Сүлеймен Қара-
балаұлы бейіті.
Орналасқан жері:  Ақтөбе облы-

сы, Ойыл ауданы, Ш.Берсиев атын-
дағы ауылдық округінің шығысында
2 км жерде орналасқан.
Зерттелуі: «Ақтөбе» энциклопеди-

ясы. «Отандастар-Полиграфия»
ЖШС баспаханасынан 2001жылы
шыққан «Ақтөбе» энциклопедиясы-
на енген. 2003жылы Ақтөбе, «Наси-
хат» баспасынан шыққан «Сынықшы
Сүлеймен әулие» атты кітапшда жа-
рияланды. 2007 жылы  Ақтөбе қала-
сынан шығарылған «Ақтөбе облысы-
ның  топонимикалық кеңістігі» атты
кітаптың 44-бетінде мәлімет келтірі-
лген. Ақтөбеден 2007 жылы  шыға-
рылған Базарбай Сүлейменұлының
«Әкем туралы ақиқат пен аңыз»
атты кітабы шықты. 2010 жылы
«Ойыл» энциклопедиясының 150-151
беттерінде жарық көрді. Рысжан Іли-

ясованың «Ел иесі, жер киесі...» атты
жинағында 2016 жылы жарық көреді.
Қысқаша анықтама:
Орта ғасыр дәуірлерінің дүбірлі ізі

сайрап жатқан Ойыл өңірінде талай
тарихи тұлғалардың іздері қалған.
Батырдан да, ақын-шешен, билерден
де кенде болмаған бұл аймақта
әулие-әмбилер де аз болмаған. Сон-
дай біртуар азамат, есімі елге үлкен
құрметпен тараған ғажайып әулие,
сынықшы Сүлеймен Қарабалаұлы
1907 жылы қазіргі Атырау облысы-
ның Қызылқоға ауданында дүниеге
келген. Қалабайдың баласы,
Дүйсеннің қызы Бәтиманың дерегі
бойынша Ойыл өңірінде Ақмешіт де-
ген киелі жерде дүниеге келген де-
седі. Қарабала перзенттен тарығың-
қырап жүргенде көрген ер баласын
өмір жасы ұзақ болсын деп жеті әйел-
ге ырым жасап, жерошақтан айнал-
дырып Сүлеймен деп ат қойған . Руы

таз, бөлімі Асан-Шарға, әке – шешесі
қарапайым шаруалар, ел қатарлы
мал бағып, көшіп-қонып жүрген. Қара-
баланың әкесі Қалабай да аса сирек
кездесетін қасиеті бар әулие адам
болған. Ол кісінің ерекшелігі туралы
ел іші аңыз етіп айтып жүрген. Әсіре-
се, оның төсіндегі ерекше қал бірде
айқасқан екі тырнақша сияқты бол-
са, бірде кішкене мүйізге ұқсап тұра-
ды. Ел ішінде сол мүйізшеге кішкене
кәрі жылан оралып тұратын еді деп
әңгімелейтін болған ауыл  ақсақал
қариялары. Қалыптасқан ырым бой-
ынша оның атын атын сол қалға бай-
ланыстырып Қалабай қоюы мүмкін.
Қарабала ерте қайтыс болып, Сүлей-
менді бір жасынан атасы Қалабай
тәрбиелеген. Қалабай ақсақал 1917
жылдары дүниеден өткенде баласы-
ның қасына жерленген. Сүлеймен
атаға әулиелік қасиет 25 жасынан
бастап қонған. Кейін белгілі емші-сы-
нықшы, әулие атанған. Халықтық
дәстүрлі медицинаны кеңінен
өрістетіп, нәтежелі ем жасаған. 1937
жылға дейін бұл кісі адам емдеп, өзінің
шипагерлік қасиеттері арқылы Ойыл
өңіріне танымал болды. 1937 жылдың
қуғын-сүргіні әуелі зиялы қауымнан
басталып, кейін молда, емші, өнер
адамдарына ұласты. Сүлеймен ата-
ның да аман қалуы мүмкін болмады.
Оның үстіне емделгені үшін келіп
жатқан азын-аулақ орамалды көре
алмаушылық тағы бар. Сөйтіп аса да-
рынды, сынықшылықтың құпиясын
терең меңгерген асыл азаматтың өзі
де, киелі қасиеті де қудалауға ұшы-
рады. Сүлеймен атаның өлім жаза-
сынан аман қалуы әулиелік қасиеті
сақтаған. Сүлеймен атаның жолдас-
тарының айтуы бойынша, оны алға-
шқы кезде қамауда ұстаса, кейін ол

КИЕЛІ ЖЕРЛЕР,
ТАРИХИ ЕСКЕРТКІШТЕР

Ойыл аудандық орталық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы  Бект-
ұрғановтар отбасына

бауырлары Мұханбетқалидың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Елбасы қашанда елдіктің алауын ту
қылуымен дараланады. Қараша ай-
ында «Ұлы даланың жеті қыры» атты
бағдарламалық мақаласын жарияла-
п,тағы да рухани санамызды дүр
сілкінтті. Осы мақалада  Ұлы дала-
ның ұлы есімдері атты бөлімінде –
қазақ даласының сан түкпірінен шық-
қан тұлғалардың әлем елдерінің сим-
волына айналған  тұлғаларынан еш
кем емес екенін, оларды танытудың
заманауи жолдарын іздестіру

қажеттігін айқын көрсетіп беруі, бізге
де өз өлкемізден шыққан дара тұлға-
ларымызды танытуды қолға алуы-
мыз керектігін ұғындырып отыр.
Ұрпақ ауысқан сайын қазақ үшін ар-

дақты ұлылырдың есімін жас ұрпақ
жадында қайтадан жаңғырту - біздің
басты парызымыз. Осы орайда есімі
осы жолдарға арқау болып отырған
Рабиға апайымыз биылғы жылы 95
жасқа толады.
Өзінің естелігінде ғалым апамыз:

үш жасымда туған жерден, әкеміздің
қызмет бабына орай көшуге тура
келді» - дей келе, кіндік кескен жері,
туған елі Ойылға деген сағынышты
кішкентай жүрегіне тұмардай сақта-
ғаны, сол бір кішкентай шоқтың жыл-
дармен бірге үлкен жалынға айналып,
көкейінде қимас асыл заттай жарық
беріп келе жатқанын тебірене жеткі-
зеді. Ата-бабаларымыз «оқу-инемен
құдық қазғандай»  - деп білім алудың,
оны игерудің қиындығын ертеден
ұрпағына мирас  еткен. Ал білімнің

биік шыңы – ғылымды игеру кез-кел-
геннің қолынан келетін іс емес. Оған
мықты рухани жігер, туа бітті ана
сүтімен, әке қанымен берілетін қаси-
еттің болуы керек сынды. Осы тұрғы-
дан ғалым ананың жолы қара жол-
дай тегіс, тура болмаған. Буыны қат-
пай асқар таудай Әкесінің Алаш зия-
лыларымен байланысы болғаны үшін
«Халық жауы» деген қара таңбаға
ілініп, ақыры атылып кетуі, арқа сүйер
ағаның әскерге алынуы, отбасы та-
уқыметін 16 жасынан мойына іле
жүріп, қайыспай оқудан қалмауы,
алдына қойған үлкен мақсаты –
ғылым жолына тәуекел етуі - кім-кімді
де терең ойға қалдырары сөзсіз. Жас
та болса зерек қыздың 20 жасында

Алматыда тіл қайраткерлері алдын-
да қазақ тілінің мектептерде оқыты-
луы жайын сынап сөз сөйлеуі, сол
кеңеске қатысушылардың назарын
өзіне аударып, болашақ ғалымның
ғылымға барар жолына түрен салып
бергендей. Абай шығармаларының
тілін зерттеуді зерттеу обьектісіне
айналдыруы, Абай өмір сүрген за-
манның әдеби тілін зерттеген тұңғыш
айрықша зерттеу деп танылуы -
ғалымға берген биік бағаның бірі еді.
Шығыс қыздарының ерлігі мен

өрлігі апайымыздың бойында қатар
өрілген тәрізді. Оған жазықсыз жапа
шеккен Алаш арыстары А.Байтұрсы-
нов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов,
Қ.Жұбановтар сынды аптал азамат-
тардың ақталуына, олардың шығар-
маларын жарыққа шығару, олар ту-

ралы «Ғалым азамат», «Тіл тағылы-
мы» атты сүбелі   зерттеу еңбектерін
жазып шығуы зор қажырлығы мен
қайтпас қайсарлығының айқын
көрінісі деуге болады. Әлемдегі ең бай
тілдің бірі қазақ тілі болса, оның сан-
салалы ой-қырын ғалым айналып
өтпеген, оған түркітану саласындағы
зерттеулерін қоссақ - Рабиға  апай-
ды Ана тілі үшін туған абыз ана де-
меске лажымыз жоқтай. Уақытында
ұлылар М.Әуезов, Ғ.Мүсіреповтердің
шынайы бағасын алған, аяулы ақын
Қ.Аманжоловтың «Тіліңіз тәтті, ойы-
ңыз қандай, тыңдадым, ұқтым жан
сырыңызды. Болар ем күнде бір жа-
сағандай, Көп туса қазақ дәл сіздей
қызды» деген лебізді арнауын иелен-

ген ардақты ғалымды бүгінгі ұрпақ
біле ме?!
Туған жері Ойылда ғалым атындағы

көше мен мектептер немесе  мәде-
ни-ағарту орыны жоқтығы, жерлес-
тері үшін сын емес пе?!
Осындай ойларды саралай келе,

биылғы  айтулы жасқа толғалы отыр-
ған Рабиға Сыздықова апамыздың
мерейтойына орай мектеп оқушыла-
ры арасында ғылыми жоба жария-
лауды қолға алу ниетіміз бар. Мүмкін
болашақ Рабиғалар арамызда өсіп
келе жатқан шығар? Олай болса, Тіл
анасын ел болып құрметтеуге бар-
ша жерлестерімді шақырамын!

Гүлайым ҚАПЛИЕВА,
Ойыл  аудандық

балалар кітапханасының
аға кітапханашысы.

абақты бастығын ауыр дерттен ем-
дегені үшін, қара жұмысқа жіберген.
Сүлеймен ата айдауда болса да,
өзінің еңбегімен фашизмді жеңуге
үлесін қосты. Ол Сібір өзендерінен
балық аулап, майдандағы жауыңгер-
лерге азық – түлік жіберіп отырды.
1947 жылы Сүлеймен ата еліне ора-
лып бейбіт еңбекке көшті. Алғашқы
кезде Каганович колхозында әртүрлі
жұмыстар атқарды. Кейінен 1967
жылдары колхоздың бау–бақшасы-
ның звеновойы болды. Осы жылда-
ры Сүлеймен ата қарбыз- қауын т.б.
жемістерден мол өнім алған. Колхоз-
дағы еңбегі еленіп Сүлеймен ата
бірнеше рет мақтау қағаздарымен
марапатталады.
1970 жылдары абақтыда жүрген

кезінде пайда болған өкпе ауруы
ушығып атамыз көз жұмды. Сонда бұл
кісі 63 жаста, пайғамбар жасында
дүниеден өткен. Дүниеден өтерінде
«Менің бейітімнің жанынан түнек үйін
салыңдар, дерттеріне шипа іздеп кел-
гендер  дауа тапсын» деген деседі.
Сол түнек үйіне әулиенің аруағына
сиынып келгендер қонып, аурулары-
на ем сұрайды. Тіпті, сәби сүйе ал-
мағандардың да тілектері қабыл бо-
лып жатады. Сүлеймен атадан  төрт
ұл, бес қыз тараған. Жүбайы Ұштап
1997жылы өмірден өткен. Бір шаңы-
рақтан жалғыз өскен Сүлеймен ата-
дан тараған ұрпақтар бүгінде өсіп-
өніп жатыр.
1997 жылы сынықшы атаның ту-

ғанына 90 жыл, ал 2007 жылы 100
жыл толу мерекесі аудан көлемінде
аталып аталып өтті. 2017 жылы ата-
ның 110 жылдығын өзінің ұрпақтары
туған жерінде ас беріп атап өтті. 2007
жылы сынықшы атаның басына жаңа
түнек үй салынды.

Ойылдың ойлы қызы Рабиға апай!

ТУҒАН ЖЕР,ӨСКЕН ОРТА КІМ-КІМГЕ ДЕ ҚЫМБАТ АТАМЕКЕН. АНАБІР
АЛЫСТА ЖҮРГЕН ЕЛГЕ ДЕГЕН БАУЫРЛАРЫМЫЗДЫҢ «АЛТАЙДАЙ ЖЕР
ҚАНДАЙ»  - ДЕП ӘНГЕ САЛАТЫНЫНДАЙ, ӘРКІМ ҮШІН ӨЗ ТУҒАН ЕЛІНДЕЙ
ЖЕР БАР МА ЕКЕН?! СОЛ ЕЛДІ ЕЛ ҚЫЛАТЫН, СОЛ ЖЕРДІҢ АТЫН АЛТЫ
АЛАШҚА, ҚАЛА БЕРДІ ӘЛЕМГЕ ЖАЯТЫН АЯУЛЫ ЕСІМДЕРІ ҚАНШАМА.
БІЗДІҢ ОЙЫЛ АТШУЛЫ ДАҢҚТЫ ЖЕР, ТУҒАН ЖЕР ТАРИХЫНЫҢ ЖАРҚ-
ЫН БЕТІНДЕ КӨКЖАР ЖӘРМЕҢКЕСІМЕН, ОНЫҢ ДАҢҚТЫ ЕРЛЕРІ - Ш.БЕР-
СИЕВ, И.ҚАРАҚҰЛОВ, Н.ТАПАЛОВА, Қ.МАКИРОВ, Ә.ДЕРБІСАЛИН Т.Б
ЖҮЗДЕГЕН ЕҢБЕК ЕРЛЕРІМЕН БІРГЕ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ АБЫРОЙЫН АСҚАҚ-
ТАТҚАН, ТІЛДІҢ МЕРЕЙІ МЕН МӘРТЕБЕСІ ҮШІН ҚОЛЫНАН ҚАЛАМЫ
ТҮСПЕГЕН ҒАЛЫМ АНАМЫЗ-РАБИҒА СӘТІҒАЛИҚЫЗЫ СЫЗДЫҚОВА
ЕСІМІ  ТОП ЖҰЛДЫЗДЫҢ ІШІНДЕГІ  ЕРЕКШЕ ЖАРЫҚ ЖҰЛДЫЗДАЙ ЖА-
РҚЫРАЙДЫ.

Өткен аптада Ойыл ауданынан
барған делегация Ақтөбедегі облыс
әкімінің бастамасымен мемлекеттік-
жеке меншік әріптестік аясында са-
лынып, өткен жылы ғана пайдалануға
берілген музейде болып, Тұңғыш Пре-
зидент көрмесінің экспонаттарын
тамашалады.
Облыстық музейдің әр залының

гидтері әр жәдігердің тарихын
түсіндірді.
Одан кейін аудан делегациясы Ақт-

өбедегі «Ойыл» ынталы тобының
мүшелерімен кездесті. Кездесу ба-

рысында аудан әкімі Дастан Жары-
лқасынұлы жерлестерді өткен жылы
«Туған жерге тағзым» акциясы
аясында атқарылған жұмыстармен
таныстырып, алдағы ой-жоспарла-
рымен бөлісті. Ал, өз кезегінде сөз
алған ынталы топтың жетекшісі
Нұрлан Жұмағалиев тарихи даталар-
ды ескерусіз қалдырмай, «Рухани
жаңғыру» бағдарламасымен ұштас-
тыруды ұсынды. Кездесу барысын-
да сөз алған басқа да жерлестеріміз
туған өлкені түлету туралы ұсыныс-
тілектерін білдірді.

МУЗЕЙДЕГІ КЕЗДЕСУ

ҚАРАОЙ МОДЕЛЬДІ АУЫЛ-
ДЫҚ КІТАПХАНАСЫНЫҢ
ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН ЕРЕН
ЕҢБЕКТІҢ ҮЛГІСІН КӨРСЕТКЕН
АУЫЛЫМЫЗДЫҢ АРДАҚТЫ
АҚСАҚАЛЫ, ТЫЛ АРДАГЕРІ
ТЫНЫШБАЙ БЕКЕЕВТІҢ
ҚҰРМЕТІНЕ АРНАЛҒАН «ТАҒЫ-
ЛЫМЫ МОЛ ДАРА ТҰЛҒА»
АТТЫ КЕШ ӨТКІЗІЛДІ.
Кешіміздің мақсаты - ауылы-

мыздан шыққан еңбекқор азамат-
тарымызды жастарға үлгі ету
болды. Кешке атамыздың заман-
дастары, жұмыстас болған ауыл
азаматтары, балалары қатысып
әдемі естеліктерін айтты. Ата-
мыз Кеңес Одағы кезінде Қорға-
ноба егін алқабында егін егіп, ха-
лықты мол өніммен қамтамасыз
етіп, механизатор қызметтерін
атқарған. Осы уақыттағы қиын
да қызықты сәттерін еске түсіре
отырып, жастарды ауылға қыз-
мет етуге шақырды. Ауыл әкімі
Сәкен Ғазизұлы халыққа жасаған
игі істеріне, ауылымыздың әлеу-
меттік- экономикалық дамуына
қосқан үлесі үшін алғысын
білдіріп, атамыздың иығына ша-
пан жапты.

Қарлығаш СҮЙЕУҒАЛИЕВА,
Кітапханашы.

ТАҒЫЛЫМЫ МОЛ ТҰЛҒА

Өткен сейсенбіде ауыл әкімдері
округ орталықтарымен қатар округ-
ке қарасты елді мекендерде де ке-
зекті есеп беру жиындарын өткізді.
Алдыңғы күні Қайыңды, Саралжын
ауылдық округтерінің әкімдері Талғ-
ат Қожахметов пен Абат Мүбараков
Көсембай және Ақкемер елді мекен-
дерінде болып, тұрғындар алдында
жылдық есеп берді. Көсембай жетп-
істен астам түтіні бар, шағын ауыл.
Мұндағы негізгі табыс көзі мал шару-
ашылығы. Сондықтан болар, ауыл
әкімінің есебінде көсембайлықтардың
«Нәтижелі жұмыспен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдар-
ламасы» бойынша биыл кәсіп ашуға
ниеттілердің саны сәлде болса ар-
тып отырғандығы айтылды. Тұрғын-
дардың жекелей сауалдарынан бөлек
қозғалған ортақ мәселе тазалық пен
интернет. Арнайы бекітілген қоқыс
полигонының ауылға қарай созылып
келе жатқандығы алаңдатады. Опти-
калық талшықты интернет желісі ал-
дағы уақытта түйінін табатындығы-

на тоқталған ауыл әкімі тазалық
мәселесі жер аяғы кеңи салысымен
шешімін табатындығын жеткізді.
Ойыл аудандық полиция бөлімінің
жергілікті полиция қызметінің учас-
келік инспекторы, полиция капитаны
Махамбет Бақдаулетов тұрғындар-
ды тәртіпке шақырып, ауылдың та-
залығы сақталмаған жағдайда қомақ-
ты айыппұлдар салынатындығын
ескертті.
Ал, түстен кейін Абат Қаратауұ-

лының Ақкемер ауылында өткен
есепке аудан әкімінің орынбасары
Асылан Кенжебаев арнайы қатыс-
ты. Айта кетсек, ақкемерліктерде
алдымен интернет мәселесін қозға-
ды. Аудан әкімінің орынбасары Асы-
лан Кенжебаев биыл Ақкемердің 11
шақырым көтерме жолын орташа
жөндеу жұмыстарына жүргізу жос-
парда барын және ауыз құбырын
тарту жұмыстарын биыл бастауды
көздеп отырғандығын ,оптикалық
талшықты интернет жүйесі де беріліп
қалу мүмкіндігі барын айтты.

ИНТЕРНЕТ ЖЫЛДАМДЫҒЫ
АУЫЛДЫҢ АЯҒЫНА «ТҰСАУ» БОЛЫП ТҰР!

Ш.Бекмұхамбетова атындағы
мектеп-гимназия ұжымы мен ба-
стауыш кәсіподақ ұйымы ұзақ
жылдар аудандық білім және
ғылым қызметкерлері кәсіподағы
комитетін басқарған ардагер
мұғалім Бақтығали Бектұрғановқа
және ағайын-туыстарына

інісі Мұқанбетқалидың
(Мұқаттың)

қайтыс болуына байланысты
қайғыларына ортақтасып, көңіл
айтады.


