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1 389 Ойыл ауылы, Көкжар көшесі 68,
аудандық мәдениет үйі ғимараты, телефон: 2-18-99

2 390 Ойыл ауылы, Құрманов Исламғали көшесі 86,
Ж. Жүсібалиев ат. қазақ орта мектебі ғимараты,
телефон: 2-17-30

3 391 Ойыл ауылы, Қлипанов Отар көшесі 19,
«Энерго Система» ЖШС аудандық электр желісі
учаскесінің әкімшілік ғимараты, тел.: 2-19-72

4 392 Ойыл ауылы, Бақаев Бауетдин көшесі 6,
«Ветеринариялық зертхана Ойыл филиалы»
мемлекеттік мекемесінің ғимараты телефон: 2-18-49

5 393 Екпетал ауылы, Қыдырбаев Хайролла көшесі 13,
Екпетал негізгі мектебі  ғимараты, телефон: 72-1-47

6 394 Қаракемер ауылы, Ынтымақтастық көшесі 1,
Қаракемер негізгі мектебі ғимараты, телефон: 73-2-00

7 395 Ақшатау ауылы, Ақжол көшесі 1а, Ақшатау
орта мектебі ғимараты, телефон: 72-0-81

8 396 Құмжарған ауылы, Ш.Берсиев көшесі 2,
Соркөл орта мектебі ғимараты, телефон: 73-2-49

9 397 Қаратал ауылы, Ш.Берсиев көшесі 35,
Ш.Берсиев атындағы модульдік кітапханасы
ғимараты, телефон: 37-5-35

10 398 Ш.Берсиев ат. ауылдық округі, Қарасу ауылы,
Ш.Берсиев көшесі 5, Құрманов бастауыш мектебі
ғимараты, телефон: 73-0-92

11 399 Аманкелді ауылы, Бейбітшілік көшесі 25, Аманкелді
орта мектебі ғимараты, телефон: 73-4-90

12 400 Көптоғай ауылдық округі, Қарасу ауылы,
Алашорда көшесі 2, Қарасу негізгі мектебі ғимараты,
телефон: 73-4-89

13 401 Көптоғай ауылы, Мектеп көшесі 4, Құрманов орта
мектебі ғимараты, телефон: 74-5-44

14 402 Шұбарши ауылы, Желтоқсан көшесі 19,
Шұбарши ауылдық  клубы ғимараты,телефон: 73-4-93

15 403 Көптоғай ауылы, Қазақстан көшесі 18,
Көптоғай ауылдық клубы ғимараты, телефон: 74-5-11

16 404 Сарбие ауылы, Әйтеке би көшесі 18, Сапақкөл орта
мектебі ғимараты, телефон: 35-2-15

17 405 Қаракөл ауылы, Абай көшесі 10,
Қаракөл бастауыш мектебі ғимараты,
телефон: 73-7-16

18 406 Қараой ауылы, Еңбеккерлер көшесі 2,  Қараой ауылдық
клубы ғимараты, телефон: 73-6-01

19 407 Құбасай ауылы, Қызылқорған көшесі 7,
Құбасай бастауыш мектебі ғимараты,
телефон: 73-7-37

20 408 Саралжын ауылы, Кеңес көшесі 2,
Ә.Дербісалин атындағы Саралжын орта мектебі
ғимараты, телефон: 74-1-41

21 409 Шиқұдық ауылы, Мектеп көшесі 16,
Теректі негізгі мектебі ғимараты, телефон: 74-1-43

22 410 Бестамақ ауылы, Тайсойған көшесі 6,
Бестамақ ауылдық клубы ғимараты,
телефон: 43-4-30

23 411 Ақкемер ауылы, Жеткіншек көшесі 9,
Ақкемер ауылдық клубы ғимараты, телефон: 74-0-82

24 412 Ақжар ауылы, Мектеп көшесі 4, Қайыңды ауылдық
клубы ғимараты,  телефон: 74-8-14

25 413 Көсембай ауылы, Орталық көшесі 6, Көсембай негізгі
мектебі ғимараты,  телефон: 74-1-42

1 маусым күні Ресейдің Санкт-Петербург қаласында қоян-қолтық ұрыстан
әлем чемпионаты өтті. 60 кг салмақта ел намысын қорғаған Ойылдың өрені –
Ұлан Мұқашев әлем чемпионы атанды!
Бұл жолғы біріншілікте Ұлан чемпиондық жолында 5 кездесу өткізді. Іріктеу

кезеңінде Өзбекстан мен Ресейдің және Молдаваның спорт-шыларын жеңген
Ұлан жартылай финалда Беларусь спортшысын жарыс жолынан шығарды.
Ал, финалда өзінің «ежелгі қарсыласы» Дмитрий Казыгашевпен кездесті.
«Ежелгі қарсыласы» деп ерекшелеп отырған себебіміз, осыдан екі жыл бұрын
осы ресейлік спортшымен финалда кездесіп, жеңіліп қалған еді. Әрине, бұл
жолы да нағыз финалға тән жекпе-жек болды. Ресейдің төрінде атой салған
Ұланның жеңісін бұл жолы төрешілер еріксіз мойындады.
Жарайсың, Ұлан!

Қазақ тарихындағы қаралы
жылдардың бірі 1937-1938 жылдар-
дағы жаппай қуғын-сүргін жылдары.
Зұлмат жылдарының зардабы мен
салдарынан елімізде 140 мыңға жуық
адам оның ішінде біздің ауданы-
мыздан 260 адам жазықсыз қуғын-
сүргінге ұшырап, лагерлерге айдал-
ды. Тұңғыш Елбасымыз Нұрсұлтан
Назарбаевтың жарлығымен 1997
жылдың 31 мамырынан бастап
саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске
алу күні еліміздің барлық өңірінде
атап өтіліп келеді. Жай ғана аталып
өтпейді. Бұл күн тарих бетінде қаскөй
саясаттың қанқұйлы қасап-қыс-
пағынан қапыда мерт болған алаш
ұлдарын көкіректі қарс айырып, бір
сәт күрсінетін күн болып мәңгі есте
сақталады. Осы орайда бүгін «Тәуел-
сіздіктің 20 жылдығы» атындағы
мәдениет және демалыс орталығын-
да саяси қуғын-сүргін құрбандарын
еске алу шарасы өтті. Онда алдымен
мәдениет өнерпаздары «Аманат»
көрінісмен өткен күннің яғни, ел
басына күн туған қиын-қыстау
кезеңнің бір сәтін көз алдымызға
әкелді. Шара үстінде сөз алған аудан
басшысы Дастан Жарылқасынұлы
тарих бетіне өшпес таңба болып
түскен ақтаңдақтар ақиқатын бүгінгі
буын жадынан шығармай бабалар
рухына тағзым ету басты парыз
екендігін жеткізді. Сонымен бірге
қуғын-сүргін құрбандарының ұрпақ-

Биыл қасиетті Қадір түні мамырдың
31-нен 1 маусымға тұспа-тұс келді.
Жер бетіндегі майда тастардан да
көп періштелер түсетін бұл түні «Нұр
Ғасыр» мешітінің іші мен сыртқы
ауласына жиналған жұрттың тығыз-
дығынан ине шаншар орын болған
жоқ. Хадистерде айтылғандай Құран
оқылған жерде Алланың нұры жауып
тұрады. Сол нұрдың Ақтөбе жеріне
жайылуына ерекше үлес қосқан
Ойылдың тумасы Бекжан Қари
Әлденов жұртшылыққа имамдық етіп
қасиетті бір ай бойы «Нұр Ғасыр»
мешітінде Құран хатым жасап,
қасиетті кітапты толық оқып шықты.
Тарауық намазынан кейін мешітте

Құран хатым түсірген қари Бекжан
Амангелдіұлына жергілікті кәсіпкер,
жомарт азамат Ержанов Бақытжан
«МАЗДА СХ-7» маркалы темір
тұлпар мінгізді.

«Қазақ халқы қонағына,
батырына, ақынына, қариясына,
қариына сый көрсетіп иығына шапан
жауып, астына ат мінгізген. Бүгін
мен де осы дәстүрімізге сай, Бас
имам Төлеби қажының ұсынысын
қабыл алып, Бекжан бауырыма

Аудан әкімі Дастан Сағыров пен
бірқатар мекеме басшылары аталған
шараға арнайы қатысып жалынды
жастармен еркін тілдесіп, ашық
сұхбат құрды. Айнаш Дінжанова
бастаған белсенді жастар «Барқын»
орманынан демалыс орталықтарын
салу сынды ұсыныс-сауалдарын
қойды. Дәл осы сұхбат үстінде Ойыл
жастары өнерлі, белсенді, білімді,
мәдениетті деп баға берген аудан
әкімі Дастан Жарылқасынұлы
алдағы уақытта осы Қаратал бағы-
тында арнайы демалыс, сауықтыру
орталықтарын салу жоспарда барын
жасырмай айтып берді. Сонымен
бірге жастарға арналып аудан
орталығынан арнайы ғимарат пен 25
метрлік хауызы бар спорт кешені
салынатындығын да атап өтті.  Ал,

темір тұлпар сыйлап отырмын. Бұл
мен үшін де қуаныш»,- деді кәсіпкер
Бақытжан Олжабайұлы.

«Бекжан қари жуырда Түркиядан
«ижаза» алып, олжалы оралды.
Мұндай қарилар елімізде саусақпен
санарлық. Алдағы уақытта Ақтөбе-
де қалып, қари дайындамақ ниеті
бар. Елге келгеннен кейін жаяу
жүрмесін деп Бақытжан Олжабай-
ұлына ұсыныс айтып едік. Қариға
көрсеткен құрмет - Құранға көр-
сеткен құрмет деп білеміз.
Бақытжан Олжабайұлы ағамызға
Алла разы болсын, кәсібіне береке
бергей. Бұл басқа азаматтарға үлгі
болатын іс болды», - деді өкіл имам
Төлеби Оспан.
Имам кәсіпкерді мешіт атынан

алғыс хатпен марапаттады. Есте-
ріңізге сала кетейік, Ержанов Бақыт-
жан бұған дейін «Нұр Ғасыр» меші-
тіне кондиционер орнатып және «Нұр
Мүбәрак» университетінің ақылы
бөлімінде оқитын студенттің оқу
ақысын төлеп берген болатын. Алла
Тағала Бақытжан Олжабайұлының
кәсібіне береке беріп, отбасына
амандық берсін деп тілейміз.

ауыл әкімі Әділбек Ізбасов әр ауыл-
дық округтен келген белсенді жас-
тарға шексіз алғысын білдіре отырып,
арнайы алғыс хаттарын табыстады.
Сонымен бірге тоқтала кетсек,
жұмыссыз болғанымен айтулы шара-
ға жанашырлық танытып, атсалысып
жүрген қараталдық жастар, Толқын
Ахметова аудан әкіміне оның өз
қолымен салған суретін тарту етсе,
Мира Сәндіғалиеваның таза патриот,
белсенді екенін аңғардық. Табиғатта
серуендеп, таза ауада еркін демалыс
өткізген жастар жағажай волей-
болын ойнап, өзара арқан тартысты.
Шара соңында барша жастар арман-
тілектері жазылған «Тілек шарлар»
әуеге ұшырды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Қаратал-Ойыл.

тары атынан сөз алған Қазыбек
Нұрымгереев атамызды өткен күн
өрнектерінен гөрі еліміздің бүгінгі
саяси ахуалы қатты алаңдататын
сыңайлы. Себебі «Nur Otan»
партиясының өкілі, ел президенттігіне
үміткер Қасым-Жомарт Тоқаевқа
дауыс беруге шақырды. Ал, келесі
ретте сөз алған Қуаныш Әміров
ағамыз керісінше өткенді ескермей
болашақты құру мүмкін еместігін
ашық айтты. Айтулы шарада Рашид
Есенбекұлы жиылған көпшілікке
«Ерте солған гүлдер» әнін тарту етсе,
аудандық орталықтандырылған
кітапхана қызметкерлері кітапхана-
ның қорындағы жаппай жазалаудың
сол бір қиын-қыстау жылдарға
зерттеулер мен тағдырлары тәлкек-
ке түскен саяси қуғын-сүргін құрбан-
дары туралы кітаптардан жасақ-
талған кітап көрмесімен таныстыр-
ды. Әрі қарай жазықсыз жапа шегіп,
асыра сілтеудің құрбаны болған
азаматтарды еске алу құрметіне бір
минут үнсіздік жарияланып, қуғын-
сүргін қанқұйлы саясатының құрбаны
болған бабаларымыздың рухына
Ойыл аудандық мешітінің бас имамы
Нұрсұлтан Серікұлы құран бағыш-
тады. Шара соңында барша жиылған
жұртшылық қуғын-сүргін құрбан-
дарына арналған ескерткішке гүл
шоқтарын қойды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

АҚТӨБЕЛІК КӘСІПКЕР ҚАРИҒА КӨЛІК МІНГІЗДІ

«Нұр Ғасыр» облыстық орталық мешітінің баспасөз қызметі

9-маусым Қазақстан Республикасы
Президентінің кезектен тыс сайлауы
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының

ХАБАРЫ

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасының
1995 жылғы 28 қыркүйектегі «Қазақстан Республикасындағы сайлау
туралы» № 2464 Конституциялық Заңының 38-бабының 2-тармағына
сәйкес 2019 жылғы 9 маусымдағы  Қазақстан Республикасының
Президентінің кезектен тыс сайлауында аудандағы сайлаушылардың дауыс
беруі жергілікті уақыт бойынша сағат 7.00-де басталып 20.00-дейін
төмендегі мекен-жайда орналасқан сайлау учаскелерінде өткізілетінін
хабарлайды:

Сайлау учаскелерінің орналасқан орны
және байланыс телефондары

қ/с Сайлау учас-
келерінің
номері

ОЙЫЛДЫҢ ҰЛАНЫ -
ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ!

Сүйінші!

1 маусым күні еліміздің барлық
жерлеріндегідей Ойылда да Халық-
аралық балаларды қорғау күні
жоғары деңгейде өтті. Әдеттегі
жылдардан айырмашылығы бұл
жолы Ойыл балалар мен жасөс-
пірімдер спорт мектебінің үлкен
алаңы балалардың нағыз думанына
бөленді.
Жыл бойы әртүрлі деңгейдегі білім,

өнер спорт сайыстары мен байқау-
ларында ауданның намысын қорғап,

Осыдан бір аптадай уақыт бұрын
аудандағы әр білім ошағында соғыл-
ған соңғы қоңыраудың сыңғырлы
үнін естідік. Бұл мектеп есіктері
жабылып үнсіз жату деген емес. Рас,
мектеп бітіруші түлектер қияға қанат
қағып, әр сыныптағы оқушылар
жазғы демалысқа аттанады. Бір жыл
бойы бір класс баланы білім нәрімен
сусындатқан ұстаздар да бұл уақыт-
та бос жүрмейді. Ұлттық бірыңғай
тестілеуге түлектерді даярлап, күн-
діз-түні тыным таппайды. Оған қоса
алтын ұяның ішкі-сыртқы жөндеу
жұмыстарына атсалысады. Міне
осының бәрін бақылап, қадағалап
отыратын Ойыл аудандық білім
қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы.
Жуырда Ойыл қазақ орта мектебінде
2018-2019 жылдар аралығындағы
атқарылған жұмыстар бойынша жыл-

дық есебін берді. Тоқтала кетсек, білім
беру қызметкерлерінің Ойыл аудан-
дық кәсіподақ комитетінің құрамына
33 бастауыш кәсіподақ ұйымы кіреді.
Оның 21-і мектеп, 7-і балабақша және
бір коррекциялық орталық, оқушылар
үйі, музыка мектебі, аудандық білім
бөлімі. Онда 1615 кәсіподақ мүшесі
бар. Міне осы кәсіподақтың жыл
бойғы атқарылған жұмыстары
бойынша Ойыл аудандық білім қыз-
меткерлері кәсіподақ ұйымының
төрайымы Гүлмира Ізбағамбетова
баяндама жасады. Сонымен бірге
жас ұрпаққа білім беруде көрсеткен
қызметі үшін бірқатар ұстаздар
қауымына алғыс хаттар мен емдеу
демалыс орындарына жолдамалар
табыстады.

М.ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

БАЛАЛАРҒА БАЛМҰЗДАҚ ЖАУДЫ

топ жарып, жүлдегер атанғандар
шерумен өтіп, алаңда өнерлерін
көрсетті. Табиғат ананың мейірімі
ерекше төгілген сәтте аудан әкімінің
орынбасары Асқар Қазыбаев үздік-
терге аудан әкімінің алғыс хатын
табыстаса, атымтай кәсіпкерлер
Талғат Есқалиев, Қуаныш Қыстау-
бай, Асқар Шыңбаев, Талғат Қазиев,
Қайрат Еркіновтер балаларға тегін
балмұздақ ұсынды. Мерекелік шара
балалардың ән-жырына ұласты.

ЖАСТАР ТАБИҒАТ АЯСЫНДА
БАС ҚОСТЫ

ӨТКЕН АПТАДА АУДАН ЖАСТАРЫ ҚАРАТАЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНЕ
ҚАРАСТЫ САРҚЫРАУЫҚ ТАБИҒАТЫ АЯСЫНДА БАС ҚОСТЫ. ТҰҢҒЫШ
ПРЕЗИДЕНТІМІЗ ЖАРИЯЛАҒАН «ЖАСТАР ЖЫЛЫ» АЯСЫНДА ӨТКЕН
ШАРАҒА ҚАРАТАЛДЫҚТАР ҰЙЫТҚЫ БОЛДЫ. ТҮС АУА БАСТАЛҒАН
ШАРАҒА ӘР АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕН АРНАЙЫ ДЕЛЕГАТТАР КЕЛІП, БІР
ҚАПТАЛЫ БАРҚЫН ҚҰМЫМЕН ҚАБЫСЫП, БІР ҚАПТАЛЫ ОЙЫЛ
ӨЗЕНІМЕН ҰШТАСҚАН ТҰМСА ТАБИҒАТТЫҢ ТАҢҒАЖАЙЫПТАРЫН
ТАМАШАЛАДЫ.

КӘСІПОДАҚ –
ДЕМАЛЫСТЫҢ ДЕМЕУШІСІ

ЗҰЛМАТ ЖЫЛДАР ЗАРДАБЫ...
ЖАС ҰРПАҚТЫҢ ЖАДЫНДА



2 3 маусым 2019 жыл

    ІІ. Затраты 48426,9
01    Государственные услуги общего характера 20200
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 20200
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      20200
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 18950
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

и организаций 1100
107 Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного

органа на неотложные затраты 150
04    Образование 24929
 1   Дошкольное воспитание и обучение 24929
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      24929
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 24929
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 3297,9
 3   Благоустройство населенных пунктов 3297,9
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа     3297,9
   008 Освещение улиц в населенных пунктах 1600
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 380

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 70
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 1247,9
15    Трансферты 0
 1   Трансферты 0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 0

III. Чистое бюджетное кредитование 0
Бюджетные кредиты 0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
Приобретение финансовых активов 0
V. Дефицит бюджета - 597,9
VI. Финансирование дефицита бюджета   597,9

08 Используемые остатки бюджетных средств 597,9
01 Остатки бюджетных средств 597,9

1 Свободные остатки бюджетных средств 597,9

    ІІ. Шығындар 48426,9
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 20200
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 20200
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты           20200

   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 18950

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың
күрделі шығыстары 1100

107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің
есебінен іс шаралар өткізу 150

04    Бiлiм беру 24929
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 24929
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 24929
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 24929
 07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3297,9
 3   Елді-мекендердікөркейту 3297,9
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 3297,9
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1600
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 380

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 70
   011 Елдімекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 1247,9
15    Трансферттер 0
 1   Трансферттер 0
  124  Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0
    III. Таза бюджеттік кредит беру 0
    Бюджеттік кредиттер 0
    IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0
    Қаржы активтерін сатып алу 0
    V. Бюджет тапшылығы -597,9
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 597,9
08    Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 597,9
 01   Бюджет қаражаты қалдықтары 597,9

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 597,9

Приложение к решению районного
маслихата от 8 апреля 2019 года № 280

Приложение 1 к решению районного
маслихата от 4 января 2019 года № 251

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ САРАЛЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД
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НАИМЕНОВАНИЕ

   1. Доходы 47 829
1   Налоговые поступления 1524
 01  Подоходный налог 650
  2 Индивидуальный подоходный налог 650
 04  Налоги на собственность 874
  1 Налоги на имущество 19
  3 Земельный налог 75
  4 Налог на транспортные средства 780
2 Неналоговые поступления 296

01 Доходы от государственной собственности 276
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 276

06 Прочие неналоговые поступления 20
1 Прочие неналоговые поступления 20

4   Поступления трансфертов 46009
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 46009
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 46009

   1. Кірістер 47829
1   Салықтық түсімдер 1524
 01  Табыс салығы 650
  2 Жеке табыс салығы 650
 04  Меншікке салынатын салықтар 874
  1 Мүлікке салынатын салықтар 19
  3 Жер салығы 75
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 780

Салықтық емес түсімдер 296
01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 276

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 276
06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20
4   Трансферттердің түсімдері 46009
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 46009
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 46009

И.о. секретаря районного
маслихата: А.Мамбетова

Аудандық  мәслихаттың сессия
төрағасы:  Е.Жиеналин

Аудандық  мәслихат
хатшысының м.а.: А.Мамбетова

Председател сессии районного
маслихата: Е.Жиеналин

О внесении изменений в решение районного маслихата от
4 января 2019 года № 251 «Об утверждении бюджета
Саралжинского сельского округа на 2019-2021 годы»
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,  пунктом 2 статьи 9-1, статьями 106, 109-1  Бюджетного
Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Уилский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение районного маслихата от 4 января 2019 года № 251 «Об утверждении бюджета Саралжинского
сельского округа на 2019-2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за № 3-11-158, опубликованное 22 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных
правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 2):
затраты
цифры «47 829» заменить цифрами «48 426,9»;
в подпункте 5):
дефицит бюджета (профицит)
цифры «0» заменить цифрами «-597,9»;
в подпункте 6):
финансирование дефицита бюджета (использования профицита)
цифры «0» заменить цифрами «597,9».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Государственному учреждению «Аппарат Уилского районного маслихата» 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.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

Ақтөбе облысы Әділет департаментінде
2019 жылғы 16 сәуірде № 6107 болып тіркелді

Зарегистрирован в Департаменте юстиции
Актюбинской области 16 апреля 2019 года за № 6107

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ МАСЛИХАТА УИЛСКОГО РАЙОНА
Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 251
«2019-2021 жылдарға арналған Саралжын ауылдық округ
бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік

басқару және өзін-өзі басқару  туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы
Бюджет Кодексінің 9-1 бабының 2-тармағына, 106, 109-1 баптарына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы № 251 «2019-2021 жылдарға арналған Саралжын ауылдық
округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3-11-158 номерімен
тіркелген, 2019 жылы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі
эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

1 тармақта:
2) тармақшасында:
шығындар
«47 829» сандары «48 426,9» сандарымен ауыстырылсын;
5) тармақшасында:
бюджет тапшылығы (профициті)
«0» саны «-597,9» сандарымен ауыстырылсын;
6) тармақшасында:
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
«0» саны «597,9» сандарымен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесіне заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ойыл аудандық Әділет басқармасында мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау

банкіне ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
8 сәуірдегі № 280 шешіміне қосымша
Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы

4 қаңтардағы № 251 шешіміне 1 қосымша

ТӨЛЕУТАЙ РАҚЫМБЕКОВТЫ
ҚОЛДАУҒА АРНАЛҒАН ЖАСТАР ФОРУМЫ
Жастар ауылды қолдайды! Дәл

осындай атаумен президентікке
үміткер Төлеутай Рақымбековтың
өңірлік штабы арнайы форум ұйым-
дастырды. Орал қаласында өткен
жиында қазіргі жастар мәселесі,
оның ішінде жұмыссыздықпен күрес,
баспанамен қамту және ұлттық
құндылықтарды сақтау төңірегінде
сөз болды.
Ауыл болашағы – елдің болашағы.

Ал, оны жастарсыз елестету мүмкін
емес. Президенттікке үміткер Төлеу-
тай Рақымбеков үнемі ауыл жаста-
рына жағдай жасау керктігі жайында
айтады. Әйтпесе, қазіргідей жаппай
урбанизацияның салдары шағын

елдімекендердің жойылып кетуіне
әкелуі мүмкін.
Дипломмен ауылға деген бағдар-

лама бар емес пе?!
Ал, Төлеутай Рақымбеков ауыл-

дан дипломға деген баламаны
ұсынып отыр. Яғни, ауыл шаруа-
шылығында еңбек етіп жүрген
жастардың жоғары білім алуыны
мүмкіндік жасап, елдімекендердың
тіршілігіне жаңа серпін беруге
болатынын алға тартады.
Бұған қоса, Төлеутай Рақымбеков

отбасылық құндылықтарды сақтауға
да ерекше көңіл бөледі. Қазіргі жаһан-
дану дәуірінде оның маңызы зор
екенін атап өтті жиналғандар.

НОВОРОЖДЕННЫХ КАРАГАНДИНЦЕВ БЛАГОСЛОВИЛ
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ САДЫБЕК ТУГЕЛ

Троекратно увеличить материн-
ские пособия и выдавать по одному
миллиону тенге за рождение пер-
венца обещает Садыбек Тугел.
Только так, по мнению кандидата,
можно увеличить демографические
показатели страны. Свое благо-
словение, претендент на высший
пост, дал сегодня новорожденным
жителям Караганды. Где, к слову,

вот уже несколько лет рождаемость
находится в динамике.
Демо-графическая политика в

предвыборной платформе канди-
дата - в приоритете.
Тугел намерен увеличить

материнские пособия в три раза и
поощрять неплохими выплатами за
рождение в семье каждого
последующего ребенка.

31 мамырда Қазақстан Респу-
бликасының Президенттігіне үміткер
Әміржан Қосановтың үгіт-насихат
жұмыстары Павлодар облысының
Ақсу қаласында өтті.
Ә.Қосанов сайлаушыларды өзінің

сайлауалды бағдарламасымен та-
ныстырды, «Ұлттық әдет-ғұрып-
тарды дамыту және дәстүрлі ғұрып-
тарды сақтау» тақырыбымен сөз

сөйледі.
Сайлаушыларды моноқалалардың,

ауыл шаруашылығының дамуы және
мұғалімнің мәртебесін көтеру сұрақ-
тары қызықтырды.
Жеке азаматтар А.Қосановтың

бағдарламасына ұсыныстармен
тілектерін білдірген.
Өткізілген іс-шараға 50 адам

қатысты.

31 мамырда Алматы облысы Текелі
қаласында Алматы облыстық сай-
лауалды штабының жетекшісі
С.Биғарова №5 мектеп-лицейінің
педагогикалық ұжымымен кездесті.
Басқосу барысында С.Биғарова

ұстаздар қауымына Қазақстан Ком-
мунистік Халық партиясының қыз-
меті мен сайлауалды тұғырнаманы
таныстырды.
Оның сөзінше, эгоцентрлі индиви-

дуализм жаңа батыстық дәстүр
ізбасарларының мінез-құлқына тән.
Ол көпұлтты Қазақстан халқының
бірегей мәдениетіне, біздің ділімізге,
моральдық межемізге жат.

«Біз, барлығымыз, «Көк киттің»
деструктивті қызметінің, оның сұм-
дық нәтижесінің куәгері болдық.
Мемлекет біздің балаларымызды

интернет-контенттің кері әсерінен
қорғауы тиіс», – деді С.Биғарова.
Облыстық сайлауалды штаб же-

текшісінің пікірінше, көркем әдебиет,
ұлттық және әлемдік классиканың
үздік шығармаларын оқытуды наси-
хаттауға ерекше назар аудару қажет.
Әдебиет заманауи және болашақ
ұрпақтың рухани азығы болуы тиіс.
С. Биғарова ұрпақ тәрбиесі үшін

ұстаздар қауымына алғыс білдіріп,
олардың барлығын 9 маусымға
тағайындалған ҚР Президентінің
кезектен тыс сайлауына қатысуға
шақырды.
Іс барысында С. Биғарова ұстаздар

қауымымен мезгіл мәселелерін тал-
қылап, пікіралмасты. Негізгі әңгіме
«Мұғалім мәртебесі» төңірегінде
өрбіді.

ОБЛЫСТЫҚ САЙЛАУАЛДЫ ШТАБ ӨКІЛІ
МЕКТЕП ҰЖЫМЫМЕН КЕЗДЕСТІ

КЕРЕКУ ЖЕРІНДЕГІ КЕЗДЕСУЛЕР

Маңғыстау облысы – тек мұнай
өндіру бойынша ғана емес, аграрлық
сала бойынша да әлеуеті зор өлке.
Бірақ, өкінішке орай, соңғы мүмкіндікті
толық пайдалана алмай жатырмыз
деді Төлеутай Рақымбеков.
Президенттікке үміткер жергілікті
тұрғындармен кездесу барысында
аймаққа тән мәселелерді көтеріп,
оның шешу жолдарын ұсынды.
Маңғыстау өңірінде күнделікті

тұтынатын азық-түліктің басым
бөлігі басқа аймақтардан әкелінеді.
Соған сәйкес, баға да жоғары. Бұл
мәселені шешу үшін ауыл-аймақта
жылыжайларды көбейту керек дейді
Төлеутай Рақымбеков. Бұған қоса,

Со своей предвыборной програм-
мой кандидат Дания Еспаева позна-
комила коллектив АО «Петропав-
ловский завод тяжелого машино-
строения».
На предприятии производят обо-

рудование для нефтегазовой
отрасли, сфер обороны и энергетики.
История его начинается с 60-х годов
прошлого столетия, тогда здесь
собирали ракеты, ракетные комп-
лексы, снаряды для подводных
лодок. Сейчас завод расширил про-
филь и выполняет не только заказы
для Министерства обороны РК,  но
еще и для нефтяных, желез-нодо-
рожных компаний. Всего в линейке
более 100 видов продукции. В нас-
тоящее время проходит модер-
низация производства, на эти цели
из госбюджета выделено свыше 4,5
млрд тенге. Проект рассчитан на три
года – с 2018 по 2020гг. Ожидается,
что модернизация позволит увели-
чить объемы производства и ос-
воить новые виды продукции.
В прошлом году завод выпустил

шұбат өндірісін бір жолға қойып,
табыс көлемін еселеп арттыруға
болады. Осы тектес бастамалаларға
қазір мемлекеттен жақсы қолдау бар.
Енді соны уақытылы алудың және
тиімді қолданудың жолдарын білу
маңызды дейді үміткер.
Бұған қоса, қазір жұмыссыздық

мәселесі де өте өзекті. Өйткені,
мұнайлы өлке деп ауыл жастары
осында ағылады. Бірақ, бәріне бірдей
тұрақты жұмыс табылмайды. Сон-
дықтан, қатаң және құрғақ климатты
сылтаурата бермей, соңғы техно-
логиялардың негізінде ауыл шаруа-
шылығын жандыру жайында айтыл-
ды үміткермен кездесу барысында.

оборудования на 3,5 млрд тенге, в
этом году показатель планируют
увеличить до 5 - 6 млрд тенге.
Отечественный производитель
участвует и в тендерах инос-
транных компаний. По словам
руководителей, зачастую при
переговорах возникают сложности
в части определения объемов и
сроков заказов. Предложения Дании
Еспаевой поддержать отечес-
твенные предприятия налоговыми
преференциями и другими мерами,
вызвали у бизнесменов большую
поддержку.

«В моей программе  есть
предложения  усовершенствовать
систему закупок, сделать ее мак-
симально прозрачной для пред-
принимателей. В том числе это
касается и тех, кто сотрудничает с
иностранными компаниями.
Нам нужно рассмотреть эти

моменты с точки зрения
законодательных изменений,  -
подчеркнула кандидат в Президенты
РК Д. Еспаева.

АГИТАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ КАНДИДАТА
ОТ ПАРТИИ «АК ЖОЛ»

ТӨЛЕУТАЙ РАҚЫМБЕКОВ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ
ТҰРҒЫНДАРЫНА САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫН ТАНЫСТЫРДЫ
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33 маусым 2019 жыл

Шалғайдағы елдімекендердің тұрғындары «БЖЗҚ» АҚ
қызметтерін «Қазпошта» АҚ бөлімшелерінде ала алады

Алматы, Қазақстан – «БЖЗҚ» АҚ пен «Қазпошта» АҚ елдің шалғай елдімекендерін зейнетақы қызметтерімен
қамту мақсатында Қордың салымшылары мен алушыларына «Қазпошта» АҚ бөлімшелерінде қызмет көрсету бойынша
бірлескен жобаны іске қосты.
Еске сала кетелік, 2018 жылы зейнетақы қызметтерін елдің шалғай аудандарындағы пошта бөлімшелері арқылы

көрсету туралы «БЖЗҚ» АҚ пен «Қазпошта» АҚ арасында Меморандумға және агенттік келісімге қол қойылған
болатын.
Қазір «Қазпошта» АҚ операторлары арнайы оқыту курсынан өткен соң,  «БЖЗҚ» АҚ-тың қызмет көрсету

орталықтары жоқ елдімекендерде зейнетақы қызметтері көрсетіле бастады. Осылайша экономикалық тұрғыдан
белсенді халқының саны 2 мыңнан асатын 94 елдімекеннің тұрғындары зейнетақы қызметтерін ұлттық пошта байланысы
операторы арқылы алуға қол жеткізді. Бұл ретте зейнетақы қызметтері ұлттық пошта желісі арқылы Ақтөбе, Алматы,
Атырау, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан, Түркістан
және Шығыс Қазақстан облыстарының елдімекендерінде көрсетіледі. Елдімекендердің толық тізімін Қор сайтынан
көруге болады https://www.enpf.kz/kz/services/kazpost/index.php.
Атап айтар болсақ, бұл ауылдар мен кенттердің тұрғындары Қазпошта бөлімшелерінде мынадай қызметтерді

алады:
· салымшының (алушының) қосымша деректемелерін (жеке куәлігінің нөмірі, телефон нөмірі, электрондық

және пошталық мекенжайы) өзгерту/толықтыру туралы өтініш беру;
· хабарлау тәсілін өзгерту (белгілеу) (оның ішінде «БЖЗҚ» АҚ электрондық форматтағы қызметтеріне қол

жеткізу) туралы келісімге қол қою.
Сонымен 2019 жылы республика өңірлерін Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы қызметтерімен

қамту деңгейі 43,7 пайызға дейін өседі. «Қазпошта» АҚ Қазақ елі аумағында ең үлкен филиалдық желіге ие. «БЖЗҚ»
АҚ жоспарында елдің басқа да шалғай аудандарын «Қазпошта» АҚ бөлімшелері арқылы зейнетақы қызметімен қамту
көзделген.
БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері –

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы
Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару
тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы
заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті
зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке
алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді
(толығырақ www.enpf.kz сайтында).

Жители отдаленных населенных пунктов могут получать
услуги АО «ЕНПФ» в отделениях АО «Казпочта»

Алматы, Казахстан – С целью охвата пенсионными услугами отдаленных населенных пунктов страны АО «ЕНПФ»
и АО «Казпочта» запустили совместный проект по оказанию услуг вкладчикам и получателям ЕНПФ в отделениях
АО «Казпочта».  Меморандум и агентское соглашение о предоставлении пенсионных услуг через почтовые
подразделения в отдаленных районах страны между АО «ЕНПФ» и АО «Казпочта» были подписаны в 2018 году.
Сейчас после проведения обучения операторов АО «Казпочта» пенсионные услуги внедряются в населенных
пунктах, где нет центров обслуживания АО «ЕНПФ». Теперь жители 94 населенных пунктов с численностью
экономически активного населения более 2 тысяч человек могут получать пенсионные услуги через национального
оператора почтовой связи.
К предоставлению услуг через оператора казахстанской национальной почтовой сети подключены населенные

пункты в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской,
Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.
Полный список всех населенных пунктов можно посмотреть на сайте Фонда https://www.enpf.kz/ru/services/kazpost/
index.php.
В подразделениях Казпочты жители этих сел и поселков могут получить следующие виды услуг:
• подача заявлений об изменении/дополнении дополнительных реквизитов вкладчика (получателя)

(номер удостоверения личности, номер телефона, электронный и почтовый адреса);
• подписание соглашения об изменении (определении) способе информирования (в том числе для

получения доступа к услугам АО «ЕНПФ» в электронном формате).
Таким образом, присутствие Единого накопительного пенсионного фонда по республике в 2019 году увеличится

на 43,7 %.
АО «Казпочта» имеет самую широкую филиальную сеть на территории Республики Казахстан. В планах АО

«ЕНПФ» предусмотрено дальнейшее расширение присутствия в регионах через отделения АО «Казпочта».
ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является

Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации»
Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ
осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений
по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным
фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов,
пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику
(получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).

1 Ақтөбе ОФ Кеңқияқ ауылы, Темір ауданы, Қазақстан Мұнайы көшесі, 100 жыл, 78
2 Ақтөбе ОФ Бестамақ ауылы, Алға ауданы, Бөгенбай батыр көшесі, 46 А
3 Ақтөбе ОФ Хлебодаровка ауылы, Мартұқ ауданы, Әйтеке би көшесі, 33
4 Ақтөбе ОФ Шұбаршы ауылы, Темір ауданы, Геологтар көшесі, 31
5 Ақтөбе ОФ Ақтөбе қаласы, Заречный-4 к., уч.312А
6 Ақтөбе ОФ Ақтөбе қаласы, Кирпичный к., Кирпичная көшесі 3,б
7 Ақтөбе ОФ Ақтөбе қаласы, Құрайлы к., Есет Батыр көшесі, 4-1
8 Ақтөбе ОФ Ақтөбе қаласы, Кеңес Нокин к., Бейбітшілік көшесі, 37
9 Ақтөбе ОФ Ақтөбе қаласы, Пригородный к., Жеңіске 40 жыл көшесі, 14-1
10 Ақтөбе ОФ Ақтөбе қаласы, Жаңа Қоныс к., Советский көшесі, 5
11 Ақтөбе ОФ Ақтөбе қаласы, Заречный к., Центральный көшесі, 208
12 Ақтөбе ОФ Ақтөбе қаласы, Сазда к., Өнеге көшесі, 10
13 Алматы ОФ Достық к., Алакөл ауданы, Алибаева көшесі, 3
14 Алматы ОФ Қабанбай ауылы, Алакөл ауданы, Абылай хан көшесі, 278
15 Атырау ОФ Доссор к., Мақат ауданы, Сүлейменова көшесі, 1
16 Атырау ОФ Есбол ауылы, Индер ауданы, Қуанышев көшесі, 28
17 Атырау ОФ Мұқыр ауылы, Қызылқоға ауданы, Есенгалиев көшесі, 40
18 Атырау ОФ Сағыз ауылы, Қызылқоға ауданы, Қуанышев көшесі, 1
19 ШҚОФ Жаңа Бұқтырма к., Алтай ауданы, дом 23-52
20 ШҚОФ Усть-Таловка к.,  Шемонаиха ауданы, Школьный көшесі,  6
21 ШҚОФ Самарск ауылы, Көкпекті ауданы, Горохова көшесі, 56
22 ШҚОФ Серебрянск қаласы, Алтай ауданы, Некрасов көшесі, 2
23 ШҚОФ Шар қаласы, Жарма ауданы, Тәуелсіздік көшесі, 123
24 ШҚОФ Ульба к., Риддер ауданы, Буровая көшесі, 6
25 ШҚОФ Таврия ауылы, Улан РУПС, Солнечный көшесі, дом 12 - 15
26 ШҚОФ Бозанбай ауылы, Ұлан ауданы, Самат Муканов көшесі, 24
27 ШҚОФ Жоғарғы Оба ауылы, Шемонаиха ауданы, Совхозный көшесі, 21
28 ШҚОФ Алтай ауылы, Глубоковский ауданы, Советская көшесі, 2
29 ШҚОФ Прапорщиково ауылы, Глубоковский ауданы, Школьная көшесі, 18 Б
30 ШҚОФ Әуезов ауылы, Жарма ауданы, Бейбітшілік көшесі,  4
31 ШҚОФ Асубұлақ кенті, Ұлан ауданы, Бейбітшілік көшесі, 1
32 ШҚОФ Первомайский ауылы, Шемонаиха ауданы, Юбилейный көшесі, 90
33 ШҚОФ Черемшанка ауылы, Глубоковский ауданы, Орталық көшесі, 2 а
34 Жамбыл ОФ Төле би ауылы, Шу ауданы, Төле би көшесі, 270
35 Жамбыл ОФ Гвардейский ауылы, Қордау ауданы, Центральная, 2/1
36 Жамбыл ОФ Отар ауылы, Қордай ауданы, Толесбай көшесі 23
37 Жамбыл ОФ Саудакент ауылы, Сарысу ауданы, Асанов көшесі, 12
38 Жамбыл ОФ Бурыл ауылы,  Байзақ ауданы, Кужматинская көшесі,38-1
39 Жамбыл ОФ Түймекенті ауылы, Байзақ ауданы, Нахманович, 44
40 Жамбыл ОФ Байзақ ауылы, Байзақ ауданы, Бәйдешов көшесі, 23
41 Жамбыл ОФ Айша биби ауылы, Жамбыл ауданы, Жібек жолы  көшесі, 115
42 Жамбыл ОФ Гродиков ауылы, Жамбыл ауданы, Егизбаев көшесі, 6 Г
43 Жамбыл ОФ Бірлік ауылы, Мойынқұм ауданы, Қуанышбаев көшесі, 3
44 Жамбыл ОФ Беткайнар ауылы, Қордай ауданы, Жеңіс көшесі, 54
45 БҚОФ Тайпақ ауылы, Ақжайық ауданы, Хамит Чурин көшесі, 9
46 Қарағанды ОФ Топар к., Абай ауданы, Пономарев көшесі, 16
47 Қарағанды ОФ Сарышаған кенті, Актогай ауданы, Теміржолшы көшесі, 14
48 Қарағанды ОФ Шашубай к., Актогай ауданы, Акбергенова көшесі,3
49 Қарағанды ОФ Жайрем к, Жаңаарқа ауданы, Металлургтер көшесі, 27
50 Қарағанды ОФ Қарағайлы кенті, Қарқаралы ауданы, 26 квартал 18/1
51 Қарағанды ОФ Жастар кенті, Осакаров ауданы, Абай көшесі, 15
52 Қарағанды ОФ Ақтас кенті, Саран ауданы, Первомайская көшесі, 16 б
53 Қарағанды ОФ Актау к., Теміртау ауданы, 8 квартал, 12
54 Қарағанды ОФ Новодолинский к., Шахтинск ауданы, Орталық көшесі, 1а
55 Қарағанды ОФ Долинка кенті, Шахтинск ауданы, Садовая  көшесі 58
56 Қарағанды ОФ Шахан к., Шахтинск ауданы, Шаханская көшесі
57 Костанайский ОФ Октябрьское ауылы, Қарасу ауданы, Ленин көшесі, 22А
58 Костанайский ОФ Заречное ауылы, Қостанй ауданы,  Юбилейная көшесі,71
59 Қызылорда ОФ г.Казалинск, Казалинский район, ул.Коркыт ата №37
60 Қызылорда ОФ Жақсықылыш ауылы, Арал ауданы, Жаппарберды  көшесі15
61 Маңғыстау ОФ Қызылтөбе к., Мұнайлы ауданы, Уәлиханов көшесі 1
62 Маңғыстау ОФ Ақшұқыр ауылы, Түпқаран ауданы, Кожашев көшесі, н/ү
63 Маңғыстау ОФ Басқұдық ауылы, Мұнайлы ауданы,
64 Маңғыстау ОФ Жетібай ауылы, Қарақия ауданы
65 Маңғыстау ОФ Боранқұл ауылы, Бейнеу ауданы, Әкімдік ғимараты
66 Маңғыстау ОФ Мұнайшы к., Қарақия ауданы, Салтанат көшесі, 6-12
67 Маңғыстау ОФ Жаңаөзен қаласы, Қызылсай к., көшесіз
68 Маңғыстау ОФ Таушық к., Түпқараған ауданы, көшесіз
69 СҚОФ Рузаевка ауылы, Г. Мусрепова ауданы, Ленин көшесі, 56
70 Түркістан ОФ Көксу ауылы, Шардара ауданы, Әуезов көшесі, н/ү
71 Түркістан ОФ Көксаек ауылы, Төле би ауданы, Төле би көшесі, 459.
72 Түркістан ОФ Первомаевка ауылы, Төле би ауданы, Советская көшесі, н/ү
73 Түркістан ОФ Тасарық ауылы, Төле би ауданы, Тасарық н/ү
74 Түркістан ОФ Азаттықауылы, Түлкібас ауданы, Навои көшесі, 103а
75 Түркістан ОФ Састөбе к., Түлкібас ауданы, Майский көшесі, 7
76 Түркістан ОФ Құтарыс ауылы, Сайрам ауданы, Абай көшесі, н/ү
77 Түркістан ОФ Тагайна ауылы, Төле би ауданы
78 Түркістан ОФ Зертас ауылы, Төле би ауданы, Төле би көшесі, 105
79 Түркістан ОФ Жаскешу ауылы, Түлкібас ауданы, Демеушов көшесі, 107
80 Түркістан ОФ Майтөбе ауылы, Түлкібас ауданы, Жамбыл көшесі, н/ү
81 Түркістан ОФ Т.Жайлыбаев ауылы, Мақтаарал ауданы, Желтоқсан көшесі, 30
82 Түркістан ОФ Мырзакент к, Мақтаарал ауданы,  Мадиходжаев көшесі, 9
83 Түркістан ОФ Қызылтаң ауылы, Мақтаарал ауданы, Бірлік көшесі
84 Түркістан ОФ Қарабұлақ ауылы, Сайрам ауданы, Ахунбабаев көшесі, н/ү
85 Түркістан ОФ Монтайтас ауылы, Арыс ауданы, Кенжебаев көшесі
86 Түркістан ОФ Шарапхана ауылы, Қазғұрт ауданы, Жібек жолы көшесі
87 Түркістан ОФ Дербісек кенті, Сарыағаш ауданы, н/ү
88 Түркістан ОФ Қызылжар ауылы, Сарыағаш ауданы
89 Түркістан ОФ Созақ ауылы, Созақ ауданы, Матенбаев көшесі, 22
90 Түркістан ОФ Ақбастау ауылы, Бәйдібек ауданы, Оспанов көшесі, н/ү
91 Түркістан ОФ Арай ауылы, Мақтаарал ауданы, Қанат 3
92 Түркістан ОФ Қызылқұм ауылы, Мақтаарал ауданы, Чапаев көшесі, 25
93 Түркістан ОФ Қоңырат ауылы, Мақтаарал ауданы, Шаттық көшесі, н/ү
94 Түркістан ОФ Жүзімдік ауылы, Мақтаарал ауданы, Бәйтерек көшесі, 223

1 Актюбинский ОФ с. Кенкияк, Темирский район, ул. Казахстан Мунайна 100 жыл, д. 78
2 Актюбинский ОФ с. Бестамак, Алгинского района,  ул. Богенбай батыра, 46 А
3 Актюбинский ОФ с. Хлебодаровка, Мартукского района, ул. Айтекеби, 33
4 Актюбинский ОФ с. Шубарши, Темирского района,  ул. Геологов, 31
5 Актюбинский ОФ г.Актобе, п.Заречный-4, уч.312А
6 Актюбинский ОФ г. Актобе, п. Кирпичный, ул. Кирпичная, 3 б
7 Актюбинский ОФ г. Актобе п. Курайли, ул.  Есет Батыра, 4-1
8 Актюбинский ОФ г. Актобе, п. Кенеса Нокина, ул. Мира, 37
9 Актюбинский ОФ г. Актобе, п. Пригородный, ул. 40 лет Победы, 14-1 
10 Актюбинский ОФ г. Актобе,  п. Жана Коныс, ул. Советская, 5
11 Актюбинский ОФ г. Актобе,  п. Заречный, ул. Центральная, 208
12 Актюбинский ОФ г. Актобе, п. Сазда, ул.Өнеге, 10
13 Алматинский ОФ п. Достык, Алакольский район, ул. Алибаева, 3
14 Алматинский ОФ с. Кабанбай, Алакольском район, Абылай хана, 278
15 Атырауский ОФ п. Доссор, Макатский район, ул. Сулеменова, 1
16 Атырауский ОФ с. Есбол, Индерском район, ул. Куанышева, 28
17 Атырауский ОФ с. Мукур, Кзылкогинском район, ул.Есенгалиев, 40
18 Атырауский ОФ с. Сагиз, Кзылкогинском район, ул. Куанышева, 1
19 ВКОФ п. Жана-Буктарма, район Алтай, дом 23,кв.52
20 ВКОФ п. Усть-Таловка,  Шемонаихинский район, ул. Школьная,  6
21 ВКОФ с. Самарское,  Кокпектинский район, ул. Горохова, 56
22 ВКОФ г. Серебрянск,  район Алтай, ул.Некрасова, 2
23 ВКОФ г. Шар, Жарминский район, ул.Независимости, 123
24 ВКОФ п. Ульба, Риддерский район, ул. Буровая, 6
25 ВКОФ с. Таврия, Уланский РУПС, ул. Солнечная, дом 12-15
26 ВКОФ с. Бозанбай, Уланский район, ул. Самата Муканова, 24
27 ВКОФ с. Верх-Уба, Шемонаихинский район, ул. Совхозная, 21
28 ВКОФ с. Алтайский, Глубоковский район, ул. Советская, 2
29 ВКОФ с. Прапорщиково, Глубоковский район, ул. Школьная, 18 Б
30 ВКОФ с. Ауэзова, Жарминский район, ул. Мира, 4
31 ВКОФ п. Асубулак,  Уланский район, ул. Мира, 1а
32 ВКОФ п. Первомайский,  Шемонаихинский р-н, ул. Юбилейная, 90
33 ВКОФ с. Черемшанка, Глубоковский район, ул. Центральная, 2 а
34 Жамбылский ОФ с. Толе би, Шуский район, ул. Толе би, 270
35 Жамбылский ОФ с. Гвардейский, Кордайский район, Центральная, 2/1
36 Жамбылский ОФ с. Отар, Кордайский район, ул. Толесбай, 23
37 Жамбылский ОФ с. Саудакент, Сарысуйский район,  ул. Асанова, 12
38 Жамбылский ОФ с. Бурыл,  Байзакский  район, ул. Кужматинская, 38-1
39 Жамбылский ОФ с. Туймекент,  Байзакскийрайон, ул. Нахманович, 44
40 Жамбылский ОФ с. Байзак, Байзакский  район, ул. Байдешова, 23
41 Жамбылский ОФ с. Айша биби, Жамбылский район, ул.Жібек жолы, 115
42 Жамбылский ОФ с. Гродикова, Жамбылский район, ул. Егизбаева, 6 Г
43 Жамбылский ОФ с. Бирлик, Мойынкумский район, ул. Куанышбаева, 3
44 Жамбылский ОФ с. Беткайнар, Кордайский район,  ул. Женис, 54
45 ЗКОФ с. Тайпак, Акжаикский  район, ул. Хамида Чурина, 9
46 Карагандинский ОФ п. Топар, Абайский район,  ул. Пономарева, 16
47 Карагандинский ОФ п. Сарышаган, Актогайский район, ул. Темиржолшы, 14
48 Карагандинский ОФ Актогайский район, пос. Шашубай ул. Акбергенова, 3
49 Карагандинский ОФ п. Жайрем, Жанааркинский район, ул. Металлургов, 27
50 Карагандинский ОФ п. Карагайлы, Каркаралинский район, 26 квартал, д.18/1
51 Карагандинский ОФ п. Молодежный, Осакаровский район,  ул. Абая, 15
52 Карагандинский ОФ п. Актас, Саранский район, Первомайская, 16 б
53 Карагандинский ОФ п. Актау, Темиртауский район, 8 квартал, д.12
54 Карагандинский ОФ п. Новодолинский, Шахтинский район, ул. Центральная, 1а
55 Карагандинский ОФ п. Долинка, Шахтинский район, ул. Садовая, 58
56 Карагандинский ОФ п. Шахан, Шахтинский район, ул. Шаханская
57 Костанайский ОФ с. Октябрьское, Карасуский район,  ул. Ленина, 22А
58 Костанайский ОФ с. Заречное, Костанайский район, ул. Юбилейная, 71
59 Кызылординский ОФ г. Казалинск, Казалинский район, ул. Коркыт ата, 37
60 Кызылординский ОФ с. Жаксыкылыш, Аральский район, ул. Жаппарберды, 15
61 Мангистауский ОФ п. Кызылтобе, Мунайлинский район, ул. Валиханова, 1
62 Мангистауский ОФ с. Акшукыр, Тупкараганский район, ул. Кожашова, б/н
63 Мангистауский ОФ с. Баскудук, Мунайлинский район
64 Мангистауский ОФ с. Жетыбай, Каракиянский р-н
65 Мангистауский ОФ с. Боранкул, Бейнеуский район, здание Акимата
66 Мангистауский ОФ п. Мунайшы, Каракиянский район,  ул. Салтанат, 6-12
67 Мангистауский ОФ г. Жанаозен, п. Кызылсай
68 Мангистауский ОФ п. Таушык, Тупкараганский район
69 СКОФ с. Рузаевка, им Г. Мусрепова район, ул. Ленина, 56
70 Туркестанский ОФ с. Коксу, Шардаринский район,  ул. Ауезова, б/н
71 Туркестанский ОФ с. Коксаек, Толебийский район, ул. Толе би, 459
72 Туркестанский ОФ с. Первомаевка, Толебийский район, ул. Советская, б/н
73 Туркестанский ОФ с. Тасарык, Толебийский район, Тасарык, б/н
74 Туркестанский ОФ с. Азатлык, Тюлькубасский район, ул. Навои, 103 а
75 Туркестанский ОФ п. Састюбе, Тюлькубасский район, ул. Майская, 7
76 Туркестанский ОФ с. Кутарыс, Сайрамский район  ул. Абая, б/н
77 Туркестанский ОФ с. Тагайна, Толебийский район
78 Туркестанский ОФ с. Зертас, Толебийский район, ул. Толеби 105
79 Туркестанский ОФ с. Жаскешу, Тюлькубасский район, ул. Демеушова 107
80 Туркестанский ОФ с. Майтобе, Тюлькубасский район, ул. Жамбула, б/н
81 Туркестанский ОФ с. Т.Жайлыбаев, Мактааральский район, ул. Желтоксан, 30
82 Туркестанский ОФ п. Мырзакент, Мактааральский район, ул. Мадиходжаева, 9
83 Туркестанский ОФ с. Кызылтан, Мактааральский район, ул. Бирлик
84 Туркестанский ОФ с. Карабулак,  Сайрамский район, ул. Ахунбабаева, б/н
85 Туркестанский ОФ с. Монтайтас, Арысский район, ул. Кенжебаева
86 Туркестанский ОФ с. Шарапхана, Казыгуртский район ул. Жибек жолы
87 Туркестанский ОФ п. Дербисек, Сарыагашский район, б/н
88 Туркестанский ОФ с.  Кызылжар, Сарыагашский район
89 Туркестанский ОФ с. Созак, Сузакский район, ул. Матенбаева, 22
90 Туркестанский ОФ с. Акбастау Байдибекский район,  ул. Оспанова, б/н
91 Туркестанский ОФ с. Арай, Мактааральский район, ул. Канат, 3
92 Туркестанский ОФ с. Кызылкум, Мактааральский район, ул. Чапаева, 25
93 Туркестанский ОФ с. Конырат, Мактааральский район, ул. Шаттық,  б/н
94 Туркестанский ОФ с. Жузимдик, Мактааральский район, ул. Байтерек, 23

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
2019 жылғы «13» мамыр «13» мая 2019 года

«БЖЗҚ» АҚ салымшыларының (алушыларының) қосымша деректемелерін өзгерту/толықтыру туралы
өтініш беру және хабарландыру тәсілін өзгерту (белгілеу) туралы келісімге қол қою қызметтерін алуға

болатын «Қазпошта» АҚ бөлімшелерінің мекенжайлары көрсетілген елді мекендер тізбесі

Перечень населенных пунктов с адресами отделений АО «Казпочта», в которых возможно получить
услуги АО «ЕНПФ» по подаче заявлений об изменении/дополнении дополнительных реквизитов

кладчика (получателя) и подписанию соглашения об изменении (определении) способа нформирования

№ Облыс атауы «Қазпошта» АҚ бөлімшелерінің мекенжайлары көрсетілген  елді мекендер № Наименование области Населенные пункты с адресами отделений АО «Казпочта»
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«22» мамыр 2019 жыл               №287                          Ойыл селосы
 Идош Асқар мен Жолдыбай Айтқұловқа
 «Ойыл ауданының Құрметті   азаматы»
 атағын беру туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 6 бабының 1 тармағының 12-1) тармақшасына, Ақтөбе
облыстық мәслихатының 2009 жылғы 21 желтоқсандағы «Ақтөбе облысының
(қаласының, ауданның) Құрметті азаматы» атағын берудің Қағидаларын бекіту
туралы» № 262 шешіміне сәйкес, аудан әкімінің 2019 жылғы 21 мамырдағы
№01-305 ұсынысын мақұлдап, аудандық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. 1939 жылы Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Ш.Берсиев атындағы ауылдық
округінде дүниеге келген. Қазақтың С.М. Киров атындағы мемлеккеттік
университетінің журналистика факультетін аяқтағаннан кейін, еңбек жолын
Ойыл аудандық газетінде редактордың орынбасарынан бастап, Ойыл
аудандық партия комитетінде нұсқаушылық қызметін атқарған. Журналистика
саласындағы бүкіл ғұмырында Ойыл өңірінің шежіресін тиянақты түрде жазып
келе жатқан қалам иесі Идош Асқарға «Ойыл ауданының Құрметті азаматы»
атағы берілсін.

2. 1949 жылдың 15 шілдесінде Ойыл ауданы, Ш.Берсиев атындағы ауылдық
округі, Қаратал ауылында дүниеге келген. Тұңғыш құрылған республикалық
«Гүлдер» ансамблінде, кейін Жамбыл қаласына жолдамамен аттанып,
облыстық «Жас толқын» эстрадалық ансамблінде артист-орындаушы болып
қызмет атқарған. 1971-1977 жылдары Ш.Берсиев атындағы кеңшарда
комсомол хатшысы, 1977 жылдан бастап Ш.Берсиев атындағы орта
мектебінде, кейін Новый орта мектебінде ұстаздық еткен. Ойыл музыка
мектебінің филиалында шәкірттерге домбырадан дәріс беріп, ауданда ұлттық
аспаптар оркестрінің құрылуына ұйытқы болған. Республикалық, облыстық
өнер додаларының жүлделі орын иегері. 1976-1992 жылдары облыстық,
аймақтық ақындар айтысында  Ойылдың намысын қорғап, жүлдегер атанған
Жолдыбай Айтқұловқа «Ойыл ауданының Құрметті азаматы» атағы
берілсін.

3. Осы шешім қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

Аудандық мәслихат
хатшысының м.а.:
А.К.Мамбетова

Аудандық мәслихаттың
сессиясының төрағасы:

Ж.Ж.Жақып

2019 жылы мамыр айының жиыр-
ма бесінші жұлдызында 1962 жылы
туылған 1979 жылғы 10 а класының
түлектері өздерінің Ойыл қазақ орта
мектебін бітіргеніне (бұрынғы
Н.К.Крупская атындағы) 40 жыл
болғандығына байланысты қара
шаңырақта бас қосты.
Бірінші бас қосуын таңғы 8-де «Өлі

риза болмай - тірі байымайды»   деп
араларынан ерте кеткен кластас-
тары Бекжан Садыков, Әлібек
Қабиев, Құрманғали Шахметов,
Айсұлу Сисенғалиева, Ләззат
Өтегенова, Аскар Орынбасаров-
тардың рухына  бағыштап мешітте
құран оқытты. Ата- баба рухына
тағзым етіп, кездесуге шақырған
ұстаздары Қатима Қалиева, Қарқара
Ембергенова, класс жетекшісі
Елемес Шотановпен бірге Ұлы Отан
соғысынан оралмағандарға арналған
ескерткішке гүл шоқтарын қойып,
естелік суретке түсті. Содан кейін
өздері оқыған мектептеріне келіп,
соңғы қоңырау салтанатына қатыс-
ты. Мектептің директоры Шынаргүл
Сағынтайқызы бастаған ұжым,
түлектерді үлкен ілтипатпен қарсы
алды. Соңғы қоңыруда алғашқы
ұстаздары Қатима апай жақсы
тілеген білдірсе, Түлектер атынан сөз
алған, соңғы қоңырау соғу құрметіне
ие болған сол кездегі кластың
старостасы, оқу озаты Амантұрлы
Сүндетбаев «Бізге сабақ берген
ұстаздарымызға алғысымыз шексіз,
ол кісілердің алдында тағзым етеміз»,
- деді. Түлектер атынан мектепке
жылыжай және ұстаздарға Рамазан
айында қасиетті «Құран» кітабы

Толығырақ тарқатсақ, Шернияз
көшесінің бойында тұратын көмекке
мұқтаж, аз қамтылған отбасы,
Нұрлан Омаров есімді азаматтың
үйіне көгілдір отынын кірігізіп беріп,
айрықша алғыс алды. Үйдің құжат-
тарын реттеуден бастап, жылыту
пештеріне дейін қондырып, маша-
қаты көп жұмыстың соңына дейін
қолғабыс етті. Қыс суығына құлазып,
көп отынды қажет ететін қараша үй
қазір қатардағы жауынгердей қызмет
етуге әбден дайын тұр. Аудандық газ
шаруашылығынан рұқсат қағазы
берілсе, көгілдір отын көп ұзамай
Айнагүл апамыздың шайын сарқыл-
датып қайнатуына да аз қалды. Енді
қара шаңырақ иесі Нұрлан ағамыз
қысқы отын іздеп сабылмайтын бол-
ды. Сондықтан да осылай ізгі ниет-
терімен ізгілікті іс жасаған 1982 жылы
туылған азаматтар мен азамат-
шаларға жары Айнагүлдің айтар
алғысы шексіз. Өткен жексенбіде
айтулы шаңыраққа жиналып, бас
қосқан 1982 жылғы азаматтар ақ
дастархан басында Ойыл аудандық
мешітінің бас имамы Нұрсұлтан
Серікұлына аруақтардың рухына,
қайырымды шараның қабыл болып,
мүшел жасқа толып жатқандықтан
бастарының, бала-шағаларының
амандығына арнап құран бағыш-
татты. Бұл шараға түлектердің ұстаз-
дары А.Отарова мен М.Сармұханова
арнайы келіп қатысты. Оқушы-

Ойыл селосының кішкентай тұрғыны
Райымбек Қожырбаевты

8 жасқа толуымен құттықтаймыз!
Мейірлі жүзің болсын,
Дархан пейілің болсын.
Қайсар жігерің,
Бауырмал мінезің болсын!
Аңсаған арманыңа жете бер!
Игі тілекпен, әжесі Шолпан,
әкесі Елтай, кіндік шешесі Гауһар,
мамасы Алтын.

Тарих тереңінде қалмай сан мәрте
сындарлы кезеңнің сызатын жарып,
дүние көшіне ілескен қазақ елінің
өткен жолы алмағайып. Ауыздықпен
алысып, етігімен су кешкен ауыр
күндерге төтеп көнбіс те болды, «қой
үстінде бозторғай жұмыртқалаған»
заманда барын шайқап, аста төк
жомарт та болды.
Әупірім зор заманға тән сұрқылтай

күйін де кешті. Болмыстың осы кейпін
көріп, ұлы Абай «Қайран елім,
қазағым, қайран жұртым» деп
күйзелсе, Жұбан ақын «Мен
қазақпын мың өліп, мың тірілген» деп
күңіренді. Ұлан-байтақ елімізге көз
салушылар көп болды. Қаннен-
қаперсіз жатқан елімізге жоңғар
қалмақтары тұтқиылдан шабуыл
жасап, қалың жұртты қан жылатты.
ХV ғасырдың басында дүрліккен ел
шұбыра қашып, ақтабан шұбырынды
болды. Жұрт Алқакөлге аялдап,
қасиетті Қаратауға бас сауғалады.
ХVІІ-ХІХ ғасырларда халқымыз
еркіндік пен тәуелсіздігінен
айырылды. Ұлан-ғайыр даламыз
империя меншігіне айналды. Төзімді
серік етіп, «үнсіздері күң болған»
лениндік саясат салмағын, Сталиндік
ақтаңдақ азабын, Брежневтік тоқы-
рау тоспасын, Горбачевтік қайта
құру баспасын бастан кешкен
халқымыз ауыртпашылықтың бәрі-

ҚұттықтауҚұттықтауОйыл аудандық аумақтық инспекциясы Ойыл ауданы бойынша  барлық
селолық округтерде 30 мамыр – 25 маусым аралығында аса қауіпті ұялы
италия шегірткесіне қарсы улау жұмыстары жүргізілуіне байланысты
тұрғындардың малдары және ауылшаруашылығы құрылымдары малдары
уланып қалмауын ескертеміз. Жоспар бойынша жүргізілген немесе
жүргізілетін жерлерге тиісті ескертпе таяқшалар мен белгілер қойылады.
Уланғаннан кейін 21 күн (карантин) мал жаюға тыйым салынатындығын
хабарлаймыз.

Ойыл аудандық аумақтық инспекциясы

нен арымай өтіп, аңсары күнге де
жетті. Бодандықтың бұғауын бұзған
егемендік сағаты сыртылдай соғып,
Тәуелсіздіктің нұрлы таңы келіп жетті.
Қазақстанның тәуелсіз мемлекет-

тігін құра бастаудың алғышарты
«Қазақстан Республикасының мем-
лекеттік егемендігі туралы Деклара-
циясын» қабылдау болды. Өзінің
толық субъектілігін Қазақстан 1991
жылдың 16 желтоқсанында «Қазақ-
стан Республикасының Мемлекеттік
тәуелсіздігі туралы» Заңын қабылдау
арқылы рәсімдеді. Сол нұрлы таңмен
арайланып, байтақ еліміздің алтын-
мен апталған Ата Заңы өмірге келді.
Туған еліміздің мемлекеттік тәуел-
сіздігінің қасиетті нышандары аспан
түстес зеңгір көк Туымыз, айшықты
Елтаңбамыз бен асқақ Әнұранымыз.

«Біз Тәуелсіздікке аңсап, зарығып
жеттік. Енді сол тәуелсіздіктің
қасиетті рәміздерін де ерекше
қадірлеуіміз, қастерлеуіміз керек.
Әрбір азамат Қазақстанның Туын,
Елтаңбасын, Әнұранын тұмардай
қасиет тұтуы қажет. Елдігіміздің
сыналатын бір тұсы – осы», – деген
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев-
тың арнау сөзін қазақ елінде тұратын
және оны өз отаным деп білетін әрбір
азамат жүрегінің терең түкпірінде
сақтап, қашанда жадында ұстауы
керек.

ларының мектеп кезінен ұйымшыл,
бастамашыл болғандарын айтып,
алтын ұядағы қызықты шақтарынан
сыр шертті. Сондай-ақ шаңырақ
иелеріне ізгі тілектерін арнап, алдағы
уақытта да дәл осы сынды қайы-
рымды шаралар жалғасын табатын-
дығын жеткізді. Ойыл ауылдық округі
әкімінің міндетін атқарушы Молдаш-
қали Қазмұханов кейінгі буынға үлгі
боларлық іс атқарған азаматтардың
ізгі ниеттеріне тәнті бола отырып,
жергілікті билік өкілдерінің атынан
алғысын жеткізсе, аталған азамат-
тардың атқарып жатқан жұмыс-
тарын көріп, куә болған Нұрланның
көршісі Ермек апа да қуанышында шек
жоқ екенін жасырмады. Айта кетсек,
дастархан басындағы алғыс пен ізгі
лебіздер ақтарылған шараға төбесін
көрсетіп келгендердің қатары аз
болғанымен қомақты қаражатты
жинап, қайырымдылық көрсетуде
барлығы дерлік барынша үлестерін
қосқан. Есімізге түсірсек, былтырғы
жылы аудандық мешітте барша
жамағатқа ауыз ашар беруде
бастама болған да осы азаматтар
еді. «Жақсының жақсылығын айт,
нұры тасысын» демекші бізде
осындай игі шараға түрткі болған
азаматтардың абыройлы істерін
баспа бетіне жариялауды жөн
санадық.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

ҚАСИЕТТІ РАМАЗАН АЙЫНДА
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ КӨРСЕТТІ
1982 ЖЫЛЫ ТУҒАН АЗАМАТТАР БИЫЛ ҮШІНІ МҮШЕЛ, 37 ЖАСҚА

ТОЛЫП ЖАТЫР. ОҒАН ҚОСА ОЛАРДЫҢ МЕКТЕП БІТІРГЕНДЕРІНЕ БИЫЛ
20 ЖЫЛ. ОСЫ ОРАЙДА ОЙЫЛ ОРЫС ОРТА МЕКТЕБІНІҢ 1999 ЖЫЛҒЫ
ТҮЛЕКТЕРІ 20 ЖЫЛДЫҚТАРЫН ДҮРКІРЕТІП, ДҮБІРЛЕТІП ТОЙЛАМАС
БҰРЫН ҚАСИЕТТІ РАМАЗАН АЙЫНДА ҚАЙЫРЫМДЫ ІС ЖАСАДЫ.

сыйға берілді. Соңғы қоңырау Ойыл
қазақ орта мектебінің 35 жылдық
мерейтойымен жалғасып, түлектер
оқыған мектептеріннің  игі бастама-
ларымен танысып, оқыған сынып-
тарды аралап шықты. Сыйға алып
келген жылыжайды класс жетекшісі
Елемес Шотанов пен Серік Қартбаев
ашып, жылы лебіздерін білдірді. Айта
кету керек, әртүрлі себептермен келе
алмаған кластастарымыз өздерінің
мектептеріне үлестерін қосты. Атап
айтақ Қуанғали Қоңырбаев,
Қалдыбай Таушанов, Жаным
Қоңырбаева, Айгүл Байдуллина,
Айгүл Есбатырова, Бибігүл
Жаңбырова, Роза Қожиева.
Бағдарлама бойынша ұйымдасқан

фуршет барысында да ұстаздар мен
бірге оқыған түлектердің әңгімелері
жарасып, өткен-кеткенді естеріне
түсіріп, қазіргі қызмет барысын
айтып, пікір алысып, мәре-сәре
болып қалды.  Кездесу соңы мектеп-
тің қонактарға дайындаған дастар-
ханымен жалғасып, үлкен тәрбиелік
мәні бар отырысқа  ұласты. Жан
жақтан жиналған кластастар Ойыл-
дың табиғат аясында демалып,
өздерінің мектептен кейінгі 40
жылдық жаңалықтарымен бөлісіп,
балалық шақтарын еске алып
кимастықпен тарасты.
Түлектер осындай кездесуге

барлық жағдайды жасаған Ойыл
қазақ орта мектебінің ұжымына
алғыс айтып, ризашылықтарын
білдірді.

Люба СИСЕНҒАЛИЕВА,
Ойыл қазақ орта

мектебінің мұғалімі

ҚЫРЫҚ ЖЫЛДАН КЕЙІН ҚАУЫШТЫҚ

Жас балалардың суға шомыла біл-
меуі, адамдардың суда қауіпсіздік
ережелері, шараларын орындамауы
орны толмас қайғы мен өкінішке
айналып жатады. Өкінішке орай, 2018
жылы ауданымызда 1 ересек адам
суға кетіп, көз жұмды.
Суға кетудің басты себептерінің бірі

суда жүзу ережелерін білмеу және
тиым салынған жерлеге суға түсу.
Жақсы жүзетін адам үшін су қорқы-
нышты емес. Бірақ жүзе білетін адам
да суда болғанда арнайы ережені
сақтауы керек. Суда  тәртіпті сақ-
тамау адамдарды бақытсыздыққа
және адам өліміне әкеп соқтырады.
2017 жылғы 27 шілдедегі аудан
әкімінің №151 «Ойыл ауданында суға
түсу маусымында коммуналдық
жағажайлар ұйымдастыру туралы»
қаулысы сәйкес 5 коммуналдық
жағажайдың орындары белгіленді.
Атап айтқанда, Ойыл а/о – Көпір
маңы, Ш.Берсиев ат. а/о – Тамдыкөл
шлюз маңы, Саралжын а/о –
Жолдыбай көпірі маңы, Қайынды а/о
– көпір маңы, Көптоғай а/о – Аққолқа
өткелі.
Оқу жылының аяқталуына бай-

ланысты мектеп оқушылары жазғы
демалысқа шығатыны белгілі.
Осыған орай, Ойыл ауданының
төтенше жағдайлар бөлімі аудан
тұрғындарын және ата-аналарды
жазғы демалыс кезінде оқушылардың
суға шомылуы кезінде қауіпсіздік

шараларын сақтау керек екендігін
ескертеді.
Әрбір ата-ана жазғы демалыс

кезінде балалардың бос уақытын-
дағы іс-әрекеттеріне көп көңіл
бөлгендері абзал. Табиғат аясында,
өзендерде суға шомылғанда абай
болғандарыңыз жөн. Ересектерсіз
суға түсуге, ата-аналардың, ересек
жастағы адамдардың спирттік ішімдік
ішкен күйде суға шомылуына тыйым
салынады. Жүзу білмесеңіз немесе
өзіңізге белгісіз (ағысы қатты, терең,
жар-қабақтар) жерлерге шомылмау
керек. Ойыл өзені бойында тыйым
салынған аймақтарда шомылуға жол
бермеңіздер.
Салқын суларда көбіне адамның

қол-аяғы құрысып қалып жатады.
Терең сулар кеудені қысып, тыныс
алуды тарылтады. Мүмкіндігінше,
саспаған (үрейленбеген) дұрыс.
Адам су ішінде айқайлап, тырмыса
берсе, әлі кетіп, су жұтады.
Суға шомылу кезінде төтенше

жағдай орын алған жағдайда 101
немес 112 нөміріне хабарласу-
ларыңызды сұраймыз. 103 нөмірі
арқылы медициналық жедел жәрдем
шақырту қажет. Медициналық жедел
жәрдем келгенге дейін зардап
шеккенге алғашқы көмек көрсете білу
керек.
Есіңізде болсын! Өздеріңіз суға

түсу ережесін біліңіз және өз
балаларыңызды үйретіңіздер!

Мен Ж. Жүсібалиев атындағы
Ойыл қазақ орта мектебінің 11-сынып
оқушысымын. Осы мақаланы жазуы-
ма түрткі болған – республикалық
олимпиадада бақ сынауым мен
Өскеменнен алған әсерім.
Сәуірдің 24-27-сі аралығында

шырайлы Шығыс Қазақстан
облысында өткен «Ұстаздардың
ұстазы», Қазақстан Республика-
сының еңбек сіңірген мұғалімі атанған
Қанипа Бітібаева атындағы қазақ тілі
мен әдебиеті пәні бойынша респу-
бликалық олимпиадаға қатынасып
қайтқан болатынмын. Олимпиа-
даның облыстық кезеңінен 1-орынды
қанжығама байлайтынымды күтпе-
ген менің «Республикалық кезеңіне
қатысасың» дегенде қуанышымда
шек болмады. Әрине, бұл жетістікке
жетуіме себепші болған қазақ тілі мен
әдебиеті пәнінің мұғалімі Дидар
апаымның еңбегі көп. Бұл менің алғаш
рет республикалық деңгейге қадам
басуым еді.
Аталмыш қазақ тілі мен әдебиеті

додасына Ақтөбе облысының намы-
сын қорғау мақсатында мен секілді
11 оқушы, 1 жетекші боп Өскемен
қаласына аттандық. Ұзақ жол,
топтық жұмыс, қобалжыған кездер
мен жүлделі орынсыз қайтқаныма
қарамастан, бұл сапардан алған
әсерім мен түйген тәжірибем зор
болған-ды. Өмірімде бірінші рет
Семейде, Өскеменде, Таулы Үлбіде,
Алтай жоталарында, тіпті Ресей
Федерациясымен шекараны да кесіп
өттім. Қуанышым қойныма сыймауы
да сол себепті: ел, жер көріп
,қазағымның кереметтей өлкелерін
кезіп қайтуым. Және де елорда Нұр-
Сұлтан болғалы алғаш рет қадам
бастым. Мені қосқанда 12 болатын
Ақтөбе облысының дарынды-
ларымен өткізген сол он күн қызықты
да тағылымды өтті. «Білгенің - бір
тоғыз, білмегенің - тоқсан тоғыз» -
демекші, олардан біраз нәрсені
үйренсем, мен де олармен білгенім-
мен бөлістім. Олимпиада барысында
басқа да облыстардың қатысушы-
ларымен таныстым. Ал қазылар
алқасының құрамына ғалымдар,
Республиканың үздік жоғарғы оқу
орындарының, Алматы қаласындағы
Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университеті,
Л.М.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті, Павлодар
мемлекеттік педагогикалық универ-
ситеттерінің оқытушылары кірді. Тек
олимпиаданың кезеңдерімен шекте-

ліп қалмай, мәдени-танымдық бағ-
дарлама ұйымдастырылып, оның
аясында Өскемен қаласының көрікті
әрі тарихи жерлерімен таныстырды.
Ең жарқын және есте қаларлық
әсерлерді маған Таулы Үлбі өзенінің
жағалауында орналасқан «Дарын»
базасында өткізілген шытырман
оқиғалы квест сыйлады. Не деген-
мен, өнеркәсіпті қаланың күйбең
тіршілігі мен шаң-тозаңды ауасын бір
мезет ұмытып, таудың салқын да,
самал желімен тыныстап, сергіп
қайттым.
Олимпиаданың екінші кезеңінен

кейін, баршамыз Шығыс Қазақстан
облыстық драма театрында әртіс-
тердің қатысуымен О.Бөкейдің
«Қасқыр ұлыған түнде» қойылымын
тамашаладық. Оқығаннан гөрі, көзбен
көргенде ерекше әсер алады екенсің.
Одан кейін С.Аманжолов атындағы
Шығыс Қазақстан мемлекеттік уни-
верситетімен де жақын танысып
қайттық.
Олимпиаданың салтанатты жабы-

лу кешінде жүлделі орындарды атап
болған соң, өзімнің жоқтығымды
білгенде, әлбетте, өрекпіген көңілім
су сепкендей басылды. Алайда,
жетекшіміз Орынгүл Ідірісова апай-
дың «Бәрі бір жақсылыққа» дегендей,
сертификатты жаныма жалау қыл-
дым. Дарабоздармен өткен сол
күндерге еш өкінбей, қайта бір сергіп,
«Өз үйім – өлең төсегім» деп туған
өлкем қайтқан жайым бар.
Тек бұл олимпиадамен шектеліп

қалмай, болашақта ардақты ұстаз-
дарымның еңбегін ақтап, Ұлттық
бірыңғай тестілеуден жоғары балл
жинап, өзім қалаған мамандық иесі
болу – арманым.

Дәметкен САҒЫНБАЕВА.

ЕЛДІГІМІЗДІҢ БЕЛГІСІ – РӘМІЗДЕР!

ХАБАРЛАНДЫРУ!

СӘТТІ ДЕМАЛЫС КЕПІЛІ!
СУДА ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІН САҚТАУ –

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

ҰЛЫ ҰСТАЗДЫҢ ЕЛІНДЕ

Кез-келген адам даулы мәселелер
бойынша және сот құзыретіне
жататын жайттар негізінде шешім-
дерін табу үшін сотқа талап арыз беру
арқылы жүгіне алады. Талап арыз
сотқа жазбаша түрде беріледі. Осы
негізде талап арыз беруді жеңілдету
және сот жүйесінің ашықтығы мен
жариялылығының дәлелі ретінде сот
кабинеті ақпараттық сервисі еңгізілді.
Сот кабинеті ақпараттық сервисімен
кез-келген азамат үйде отырып-ақ,
интернет желісі арқылы өзінің талап
арызын сотқа жолдай алады. Айта
кететін жайттардың бірі - талап арыз
бірінші сатыдағы сотқа беріледі.
Сондай-ақ, арыз электрондық құжат
нысанында ұсынылуы мүмкін.
Сот қарауына жазылған арыздарда

келесідей тәртіптер сақталуы керек.
Яғни талап қою арызы берілетін
соттың атауы, талап қоюшының тегі,
аты және әкесінің аты (егер ол жеке
басты куәландыратын құжатта
көрсетілсе), оның туған күні,
тұрғылықты жері, жеке сәйкес-
тендіру нөмірі, ал егер талап қоюшы
заңды тұлға болса, онда оның толық
атауы, орналасқан жері, бизнес-
сәйкестендiру нөмiрi мен банктік
деректемелері, егер арызды өкіл
берсе, өкілдің атауы мен оның
мекенжайы көрсетілуге тиіс. Арызда,
егер бар болса, талап қоюшы мен
өкілдің ұялы байланысының абонент-
тік нөмірі мен электрондық мекен-
жайы туралы мәліметтер көрсетілуге
тиіс. Сонымен қатар жауапкердің тегі,
аты және әкесінің аты (егер ол жеке
басты куәландыратын құжатта
көрсетілсе), оның тұрғылықты жері,
жеке сәйкестендіру нөмірі (егер ол
талап қоюшыға белгілі болса), егер
жауапкер заңды тұлға болса, онда
оның толық атауы, орналасқан жері,
банктік деректемелері (егер олар
талап қоюшыға белгілі болса) мен
бизнес-сәйкестендiру нөмiрi (егер ол
талап қоюшыға белгілі болса).
Арызда, егер талап қоюшыға белгілі
болса, жауапкердің ұялы байланы-
сының абоненттік нөмірі мен элект-
рондық мекенжайы туралы мәлімет-
тер көрсетілуге қажет. Азаматтың
құқықтары мен бостандықтарын
немесе талап қоюшының заңды
мүдделерін және талап қоюшының
талаптарын бұзудың немесе бұзу

қаупінің мәні, талап қоюшы өзінің
талаптарын негіздейтін мән-жайлар,
сондай-ақ осы мән-жайларды рас-
тайтын дәлелдемелердің мазмұны
болуы тиіс. Егер талап қою бағалауға
жатса, талап қоюдың бағасы,
сондай-ақ өндіріп алынатын немесе
дауланатын ақшалай сомалардың
есебі болуы қажет және талап қою
арызына қоса берілетін құжаттардың
тізбесі көрсетілуге тиіс. Талап қою
арызына талап қоюшы немесе талап
қою арызына қол қоюға өкілеттігі
болған кезде оның өкілі қол қояды.
Талап қою электрондық құжат
нысанында берілген кезде ол талап
қоюшының немесе оның өкілінің
электрондық цифрлық қолтаң-
басымен куәландырылады.
Сотқа жазылған талап қою

арызында жауапкерлер мен үшінші
тұлғалардың саны бойынша талап
арыздың және оған қоса берілген
құжаттардың көшірмелері, мемлекет-
тік баждың төленгенін растайтын
құжат тіркелуі қажет. Сонымен қатар
өкілдің өкілеттігін куәландыратын
сенімхат немесе өзге де құжат, талап
қоюшы өзінің талаптарын негіздеген
мән-жайларды растайтын құжаттар.
Дауды сотқа дейін реттеу тәртібінің
сақталғанын растайтын құжаттар,
егер осы тәртіп заңда белгіленсе
немесе шартта көзделсе, дәлелдеме
жауапкерде немесе үшінші тұлғада
болса, талап қоюшының дәлелдеме-
лерді талап ету туралы өтінішхаты,
талап қоюды заңды тұлға берсе,
жарғының, мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы куәліктің немесе
анықтаманың көшірмелері қоса
беріледі. Электрондық құжат ныса-
нында берілетін талап арызына
жоғарыда көрсетілген құжаттардың
электрондық нысандағы көшірмелері
қоса беріледі.
Қазіргі таңдағы сот жүйесіне

еңгізіліген ақпапарттық техноло-
гиялар халық үшін қызмет етіп өзінің
оң нәтижесін беруде. Сонымен қатар
халық үшін үйден шықпай-ақ сот
кабинеті арқылы талап арыз беру
уақытпен қаржыны үнемдеуде өз
септігін тигізеді.

Сауле ТАНИМОВА,
Ойыл аудандық

сотының төрағасы.

Сәуір айының ортасында Ойыл
ауданында Еңбек, әлеуметтік қорғау
және көші-қон Комитетінің Ақтөбе
облысы бойынша Департаментінің
№1 медициналық-әлеуметтік сарап-
тама бөлімінің жоспарлы көшпелі
отырысы өткізілді. Бөлім қызмет-
керлері ауданға сапары барысында
тұтынушыларға мемлекеттік қызмет
көрсетіп, медициналық-әлеуметтік
сараптаманың әртүрлі сұрақтары
бойынша кеңес берді.
Сондай-ақ, №1 МӘС бөлімі орталық

аудандық аурухана базасында
дәрігерлер қатысуымен біріккен
семинар өткізді. Бөлім басшысы
Гүлнар Мажитова өз сөзінде 2018
жылдың қорытындысы бойынша
Ойыл ауданында алғашқы мүгедек-
тікке шығуы 2017 жылмен салыс-
тырғанда әсіресе жүрек-қан тамыр-
лар аурулар арасында 10 пайызға
көбейген, алайда мүгедектерді
толық оңалту көрсеткіші жақсарды
деп айтып өтті.
Сонымен қатар, медициналық-

әлеуметтік сараптама қызметін жаң-
ғырту тұжырымдамасының жобасы

таныстырылды. Цифрландыру
бағдар-ламасы шеңберінде мүгедек-
тік тағайындау мемлекеттік қызмет
көрсетуінің автоматтандыру түріне,
электрондық үкімет порталы және
наукастың/мүгедектің «жеке каби-
неті» арқылы атқаруға көшу жобасы
дайындалды.
Бөлім басшысы ҚР мемлекеттік

қызмет істер және сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-кимыл Агенттігінің
Департаментте жүргізілген МӘС
және медициналық ұйымдарының
біріккен кызметтерінде сыбайлас
жемқорлықтың тәуекелдерінің сырт-
қы талдау нәтижелерімен таныс-
тырды. Медициналық ұйымдар және
медициналық-әлеуметтік сараптама
бөлімдерінің біріккен қызметінде
«сыбайлас жемқорлыққа» жол бер-
меу жұмыстарын одан әрі жалғас-
тыру керектігі айтылды.

Гүлнар МАЖИТОВА,
Еңбек және әлеуметтік қорғау
Комитетінің Ақтөбе облысы
бойынша Департаментінің

№1  медициналық әлеуметтік
сараптама бөлімінің басшысы.

ТАЛАП АРЫЗ БЕРУДІҢ ТӘРТІБІ

ОЙЫЛДА ОҢАЛТУ КӨРСЕТКІШІ ЖАҚСЫ

Ойыл аудандық Ішкі саясат бөлімі және Ақтөбе облыстық Нұр-Ғасыр
мешітінің найб имамымен бірлесіп, Ойыл аудандық Пробация қызметінің
есебінде тұрған азаматтарымен жуырда түсіндіру жұмысы өткізілді. Сондай-
ақ, Пробация қызыметінің есебіндегі азаматтармен
кездесу ұйымдастырылып, кездесуге қатынасушыларға дін мен дәстүр

ұғымдарын, олардың айырмалары туралы толық ақпарат берілді, сондай-ақ
кездесу барысында дәстүрлі емес діни ағымдардан сақтандыру мақсатындағы
ақпараттық нысандағы парақшалар мен кітапшалар таратылды.

А.САЛИК,
Ойыл аудандық Пробация
Қызметінің инспекторы,

Әдлет лейтенанты.

ДІН МЕН ДӘСТҮР


