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қараша айынан
бастап шығады.

— Тәжірибе алу үшін Батыс
Қазақстан облысына үш  рет бар-
дым. Ол жақта шаруа ретке қойыл-
ған. Мен енді  сауын сиырларымның
санын көбейтпекпін. Әзірге 5 сауын-
шы-жұмысшым бар.  Алдағы уақыт-
та кәсібімді кеңейтіп, өнімдерімді 
көрші облыстардың іргелес жатқан
аудандарына шығарғым келеді, —
дейді шаруашылық басшысы .
Кәсіпкердің бұл ісін құптаған облыс

әкімі Оңдасын Сейілұлы үкіметтен
алатын жеңілдіктерді тиімді пайда-
лану қажеттігін, бұған жергілікті әкім-
діктің көмектесуі керектігін айтып, 
ісіне сәттілік тіледі.

Ал аудан орталығындағы мал сою
алаңында ет өңдеу цехы іске қосыл-
ған. Цех 15 адамды жұмыспен қам-
тып отыр. «Бастау 2019» жауапкер-
шілігі шектеулі серіктестігінің мал сою
және оның етін өңдеу цехының
жобалық құны — 50 миллион теңге.
Серіктестік  төрағасы Өркен Ақеділ
күніне 10 бас ірі қара етін өңдейтінін
айтты.  Сол жерде аудан шаруашы-
лығы өнімдерін өндірушілердің көр-
месі өтті. Онда жергілікті ет,сүт, ұн
өнімдері мен бау-бақша өнімдері
қойылды. Бұдан былай Ойылдың өз
тарысы, балы, астығы мен бақша
өнімдері болады. Өйткені жерге дән

Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаев
атап өткен «Халық үніне құлақ
асатын мемлекет» тұжырымдамасын
жүзеге асыру және мемлекеттік
органдардың ашықтығы мен жария-
лылығын қамтамасыз ету мақса-
тында бүгін Ойыл ауылдық округінің
ғимаратында «Ақтөбе адалдық ала-
ңы» жобалық кеңсесінің аясында
«Сервистік әкімдік» ашылды.
Сервистік әкімдіктің ашылуына

өңір басшысы Оңдасын Оразалин,
Ақтөбе облыстық сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы қызмет басшысы Мир-
лан Мұхамбетов, «Ақтөбе – адалдық
алаңы» жобалық кеңсесінің бас-
шысы Жанболат Тұртаев пен аудан-
ның бөлім басшылары қатысты.
Ашылып отырған сервистік әкімдік-

тің басты мақсаты – атқарушы орган-
дар қызметінің жариялылығын қам-
тамасыз ету, қызмет алушы азамат-
тарға қолайлы жағдай қалыптастыру
және де шенеуніктермен байланыс
кезіндегі сыбайлас жемқорлық
тәуекелдерін төмендету.
Сонымен қатар, ғимараттың ішін-

де орналасқан «Азаматтарға арнал-
ған үкімет» порталын аудан тұрғын-
дары өз беттерінше пайдаланып,
мемлекеттік қызметтер ала алады.

Жергілікті халыққа қажетті мемлекет-
тік қызметтерді көрсететін мекеме-
лер осы сервистік әкімдікте орналас-
қан. Бұл кеңседе азаматтарға ыңғай-
лы жағдай жасауға негізделіп, қысқа
уақыт аралығында қажетті қызметті
алуға көмек көрсетіледі. Сондай-ақ,
тұрғындарға елді-мекеннің әр жерін-
де орналасқан бөлімдерді іздемей-
ақ қажетті қызметтерді бір ғимарат-
тың ішінде алуға мүмкіндік береді.
Естеріңізге сала кетейік, осыған

дейін бір ай бұрын орталық аудан
әкімшілігі ғимаратында басшылар-
дың халыққа қолжетімділігін қамта-
масыз ету мақсатында «OPEN-
SPACE» форматындағы кабинет
ашылған болатын.
Мұнда ақпарат алатын арнайы

орын да қарастырылған. Одан бөлек,
ғимараттың ішінде халыққа қажетті
барлық жағдай жасалған. Яғни, күту
залында ыңғайлы орындықтар,
ақпараттық теледидар орнатылған.
Жоғарыда аталған форматта

әкімдіктердің жұмысын ұйымдастыру
әртүрлі санаттағы тұрғындар өмірінің
салаларындағы, оның ішінде төтен-
ше жағдай режиміне байланысты
өзекті мәселелерге көмек пен жауап
алуға мүмкіндік береді.

себетін шаруа қожалықтарына
электр жарығы тартылады. Кәсіпкер-
лердің айтуынша, электр қуаты
барлық алқапқа су шығарады әрі
тиімді болмақ. Аудан әкімі Асқар
Қазыбаев жеке тұрғындардың жайы-
лымдық жерін кеңейту жұмыстары
жүргізіліп жатқанын, сонымен қатар
суармалы жерлердің де көбейетінін
айтты.
Биыл шалғайдағы ауданда жаңа

құрылыстар бой көтереді. «Ауыл —
ел бесігі» бағдарламасы арқылы
салынып жатқан денешынықтыру
және сауықтыру кешеніне республи-
калық бюджеттен 353 миллион, 
облыс қазынасынан 50 милли-
он теңге бөлінген. Құрылыс 11 айда
салынып бітуге тиіс. 88 орындық
жаңа ғимарат көшеге сән беріп қана
қоймай, іші де заманауи үлгіде
жасақталмақ. Бассейн, ойын бөлме-
лері, спорттық жаттығу залдары
болады. 15 ойылдықты  жұмысқа
тарту жоспарланған. Облыс әкімі
жергілікті жастарды осындай жұмыс-
тарға көптеп жұмылдыру керектігін
айтты. Аудан орталығының көшеле-
рін көріктендіруге, тротуар салуға,
жаңа әлеуметтік нысандардың
айналасына тал егіп, абаттандыруға
мән беру қажеттігіне назар аударды.
Сонымен қатар облыс басшысы

Ойыл ауылдық ғимаратында ашыл-
ған «Сервистік әкімдік» қызметімен
танысты. «Халық үніне құлақ асатын
үкімет»  тұжырымдамасын іске асы-
ру мақсатында бұл жерде тұр-ғындар
мекеме басшыларымен бетпе-бет
сөйлесе алады. «Адалдық алаңы»
жобалық кеңсесі көрсететін мемле-
кеттік қызметтердің бір орынға
шоғырлануы мен «бір терезе» қағи-
дасы бойынша қызмет көрсету тұр-
ғындардың уақытын үнемдеуге мүм-
кіндік береді.
Ойылда аудан азаматтарының

демеушілігімен Саз мектебі салынып
жатыр. Қазіргі таңда қабырғасы
көтеріліп, шатыры жабылып жатқан
ғимарат болашақта Ойылдың «Өнер
орталығына» айналмақ…

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

«ХАЛЫҚ ҮНІНЕ ҚҰЛАҚ АСАТЫН МЕМЛЕКЕТ»
ОЙЫЛДАҒЫ АЛҒАШҚЫ ҚАДАМДАР

ОЙЫЛДАҒЫ ШАРУАЛАР
ӨТКЕН СӘРСЕНБІ КҮНІ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ ОҢДАСЫН

ОРАЗАЛИН ЖҰМЫС САПАРЫМЕН ОЙЫЛ АУДАНЫНА КЕЛДІ.  МҰНДА ЖАС
КӘСІПКЕР СЕРІКБОЛСЫН ТӨЛЕУОВ  СҮТ ӨНІМДЕРІН КӨБЕЙТУГЕ
ТӘУЕКЕЛ ЕТІП ОТЫР. ОЛ ҮШІН БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНАН 30 БАС
СҮТТІ СИЫР ӘКЕЛІП, АРНАЙЫ СҮТ САУАТЫН ҚҰРЫЛҒЫ АЛҒАН ОЛ МАЙ-
ҚАЙМАҚ, СҮЗБЕ, АЙРАН, ҚҰРТ СЕКІЛДІ ӨНІМДЕРІН АУДАН
ОРТАЛЫҒЫНДАҒЫ ДҮКЕНДЕРГЕ ҚОЙҒАН. ЖАЛПЫ ҚҰНЫ 50 МИЛЛИОН
ТЕҢГЕ БОЛАТЫН СҮТ ФЕРМАСЫ ТӘУЛІГІНЕ 500 ЛИТР СҮТ ӨНДІРУГЕ
ҚАУҚАРЛЫ. МҰНЫҢ БӘРІНЕ КӘСІПКЕР ӨЗ ҚАРАЖАТЫН ЖҰМСАДЫ. ӘР
СИЫРДАН 7-8 ЛИТР СҮТ ШЫҒАДЫ. НЕГІЗІНЕН ЕТТІ БАҒЫТТАҒЫ  ІРІ
ҚАРА ӨСІРІП ОТЫРҒАН ШАРУАШЫЛЫҚ СҮТ ӨНІМДЕРІН АРТТЫРУДАҒЫ
ҚАДАМДАРЫН  ЖОСПАРЛАП ҚОЙҒАН.

ОБЛЫС БАСШЫСЫНАН ОҢ БАҒАСЫН АЛДЫ

«Еңбектің наны тәтті» болатынын
жасынан көріп өскен қыз, студент
кезінде-ақ ата-анасына қол жайған
жоқ. Кеш жатса да, ерте тұрды.
Анасынан көргені кәдесіне асты. Қай
шаруаға да ұқыппен қарайтын бой-
жеткен әуелі өзінің адал еңбегімен
қаланың үлкен ресторандарының
аспазы болды. Кейіннен өзінің кәсібін
ашты. Кәсібі әрине, тамақ өнеркә-
сібімен байланысты. Биылғы әлемді
шарпыған пандемия жас кәсіпкердің
жоспарын 180 градусқа аударып
тастады. Сондықтан, бәрін тастап,

бір күнде жиналып туған жері Қара-
ойға келді. Қаланың қым-қуыт тірлі-
гіне көндіккен адам ауылға сия ма?
Дереу өзінің сүйікті кәсібін ашуға
кірісті. Ауылдағы бұрынғы шәйхана
мен наубайхананың ғимаратын қолға
алып, жеңіл тамақ өнеркәсібін ашуды
қолға алды. Қаладағы кәсібін сатып,
қаржысын салған кәсіпкердің жос-
пары көп. Кеше алғашқы ойын орын-
дап, «Food point» ашты. Қуанышын
ауылдастарымен бөлісіп, батасын
алды. Біз жас кәсіпкердің жұмысына
сәттілік тілейміз!

ШАЛҒАЙ АУЫЛДЫҢ ШАТТЫҒЫ
АЛМАГҮЛ МЫРЗАҒАЛИЕВА ҚАРАОЙДЫҢ ТӨЛТУМАСЫ. «АРМАН

ҚУЫП» АЛМАТЫ АСПАСА ДА, АҚТӨБЕДЕ ДЕ ӨЗІНІҢ МАҚСАТТАРЫН
ОРЫНДАУҒА МҮМКІНДІК ТАПТЫ.
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Қайыңды ауылдық округінің мәселелері мен ерекшеліктерін
ескере отырып, жергілікті жердегі әлеуметтік-экономикалық
дамуды және қоғамдық-саяси тұрақтылықтың сақталуы үшін өз
алдыма төмендегідей мақсат міндеттерді қоямын:

 1.Қазақстан Республикасының заңдарының, Қазақстан
Республикасы Президенті мен Үкіметі актілерінің, орталық және
жергілікті мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық
актілерінің орындалуын жүзеге асыру үшін қызмет жасаймын.

 2.Табысы төмен, әлеуметтік жағынан аз қамтылған
азаматтарға және мүгедектер мен қарттарға қолдау көрсетіп,
оларға жасалатын қызмет түрлерін кеңейтуге ат салыса отырып
ауылдық округі әкіміне бөлінген бюджет қаражатын өз
мақсатында жұмсап, ауылды өркендетуді жалғастырамын;

 3.Ауылдың санитарлық тазалығын талапқа сай сақтауды
әрдайым назарда ұстаймын. Күл-қоқыспен қатты қалдықтардың
белгіленген жерге тасымалдануын, ауылды көгалдандыру, түнгі

мезгілге жарықтандыру  жұмыстарын ұйымдастырамын;
 4.Мемлекеттік бағдарламаларды толық пайдаланып, ауыл шаруашылығын дамытуға және

шағын және орта бизнесті қолдау арқылы жаңа жұмыс орындарының ашылуына ықпал етіп,
жұмыссыздықтың деңгейін төмендету жұмыстарын жандандыруға көңіл бөлемін.

 5.Мал шаруашылығында асыл тұқымды мал басын көбейтіп, мал өнімдерін өңдеуді
арттырып, жем-шөп қорын нығайтуға қолдау жасайтын

 6.Жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау, осыған орай ауылымызда спорт
түрлерін жандандыруға жан-жақты көмектесемін;

«Елге қызмет-мерейлі міндет», - дейді халық даналығы. Осы
тұрғыдан ауылдық округ әкімі болып сайланған жағдайда төменгі
жұмыстарды атқарамын деген ойдамын :
1.Ауылдық округтің әлеуметтік-экономикасын дамытуға

бағытталған бағдарламаларды іске асыруға өз үлесімді қосамын.
Аудан экономикасының басты саласы ауыл шаруашылығының
округте дамуына, мемлекет тарапынан бөлінетін қаржылардың
(несие,субсидиия,т.б) мақсатына жұмсалып, тиімді пайдалануына
қызмет етемін.

2.Ауыл шаруашылық құрылымдардың  жан – жақты дамуына,
олардың қаржылық институттарымен тығыз байланыста, қарым-
қатынаста жұмыс жасауына ықпал етемін.

3.Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді  ұтымды
пайдалануды, иесі бар игерілмей жатқан жерлермен, бос иесіз
жерлерді игеріп айналымға қосуды ұйымдастырамын.

4. Округ аумағында шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға,
мемлекеттік бағдарламаларды толық пайдаланып, қосымша
жұмыс орындарының ашылуына, кәсіпкерліктен түсетін салық

көлемін ұлғайтуға үлес қосамын.
5.Округке қарасты елді мекендердің санитарлық жағдайын жақсарту, ауылдың келбетін

көріктендіру бағытында көгалдандыру,  көшелерді жарықтандыу және санитарлық тазалау
жұмыстарын жасап, ауыл аралық жол қатынастарының түзелуіне және жолдардың жөнделуіне
ықпал етемін.

6.Тыл және еңбек ардагерлеріне, күнкөрісі төмен отбасыларына, жалғыз басты және қарт
зейнеткерлерге көмек көрсетіп  оларды әлеуметтік жағынан қолдауға қызметтенемін

7.Еліміздің болашағы жастарға ерекше көңіл бөліп, округ аумағында жастармен жұмысты
жандандырып, жастардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында, мәдени-көпшілік шаралар
өткізуге жағдай жасаймын.

ОЙЫЛ АУДАНЫ ҚАЙЫҢДЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМДІГІНЕ ҮМІТКЕР
САҒЫНҒАЛИЕВ ДАСТАН БАЗАРБАЙҰЛЫНЫҢ

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

ОЙЫЛ АУДАНЫ ҚАЙЫҢДЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМДІГІНЕ ҮМІТКЕР
ҚОСДАУЛЕТОВ ЫРҒЫЗБАЙ ТӨЛЕУҰЛЫНЫҢ

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Қосдаулетов Ырғызбай Төлеуұлы 1967 жылдың 4 тамызында Ақтөбе облысы Ырғыз  ауданы
Тәуіп селосында дүниеге келген. 1989 жылы Ақтөбе индустриалдық-педагогикалық техникумын,
ал 2004 жылы Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетін «Технология пәнінің мұғалім
және кәсіпкер» мамандығы бойынша бітірген.  Еңбек жолын 1989-1991 жылдары Қобда ауданы
кәсіптік-техникалық училищесінде кәсіптік білім беру маманы болып бастаған.  1991-2009 жылдары
Ә.Дербісалин атындағы Саралжын орта мектебінде технология пәнінің мұғалімі, 2009-2013
жылдары Жамбыл мектеп-балабақшасының директоры, 2013-2015 жылдары Теректі негізгі
мектебінің директоры, 2015-2018 жылдары   Қаракемер негізгі мектебінің директоры болып қызмет
атқарды. 2018 жылдан осы кезге дейін Көсембай негізгі мектебінің директоры болып қызмет
атқарды. 2016 жылы алтыншы шақырылған аудандық мәслихаттың депутаты болып сайланды
Отбасылы. «Нұр Отан» партиясының мүшесі.

 Сағынғалиев Дастан Базарбайұлы 1993 жылы 22 қыркүйекте  Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы,
Ақжар ауылында дүниеге келген.

2016 жылы Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетін «Құқықтану»
мамандығы бойынша бітірген.

2012-2013 жылдары Қазақстан Республикасы Қарулы күштері қатарында әскери міндетін
орындаған.  Еңбек жолын 2016 жылы «Қайыңды ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-де
жастар практикасынан өту арқылы бастаған. 2016 жылдың қазанынан  осы кезге дейін
«Қайыңды ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-де бас маман болып қызмет жасауда.
Отбасылы 1 бала тәрбилеп отыр.

ӨМІРБАЯНЫ ӨМІРБАЯНЫ

2020 ЖЫЛҒЫ 15 МАУСЫМ  ҚАЙЫҢДЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІН САЙЛАУ КҮНІ
АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ХАБАРЫ

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Ойыл ауданы Қараой және Сарбие ауылдық округтері әкімдерінің сайлауы
2020  жылдың 15 маусымында сағат 10.00-де   Ойыл селосы  Шернияз  көшесі №36  «Шұғыла» мәдениет және
демалыс орталығы ғимаратында өтетіндігін хабарлайды.
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан  Республикасындағы жергілікті мемлекеттік

басқару және өзін-өзі басқару туралы» № 148 Заңының 36-1 бабына сәйкес Ойыл ауылдық округі әкімін сайлау
жөніндегі
ТАҢДАУШЫЛАР  ТІЗІМІ
1.Берғалиев Исатай Шаймерденұлы
2.Жақып Жұмабай Жарылғасынұлы
3. Жиеналин Еркін Жұмағазыұлы
4.Жұмырбаев Берген Ертайұлы
5.Көздіғарин Берік Ерболұлы
6.Қосдаулетов Ырғызбай Төлеуұлы
7.Мамбетова Айсұлу Кенесарықызы
8.Нұрбаев Сәндібек Мұхамбетжанұлы
9.Оралбаева Рая Сәтібергенқызы
10.Төремұратов Спартак Шеруенұлы
11.Хамзин Жақсылық Самиғоллаұлы

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

Сайлау 2020

Жариялау ақысы үміткердің сайлау өткізуге
бөлінген қаражаты есебінен төленді

Жариялау ақысы үміткердің сайлау өткізуге
бөлінген қаражаты есебінен төленді

Мемлекет басшысы өз Жолдауын-
да ауылдық жерлердің әлеуметтік
ортасын жаңғырту қажеттілігін айтты.
Осы мақсатта Елбасы «Ауыл - Ел
бесігі» жобасының басталғанын
жариялаған еді. «Ауылдық жерлер-
дің әлеуметтік ортасын жаңғыртуға
да кірісуіміз қажет. Осыған байла-
нысты арнайы «Ауыл - ел бесігі» атты
жобаны жүзеге асыру қажет. Бұл
арқылы Қазақстандықтардың жер-
гілікті жердегі еңбегіне қатысты
идеологияны қолға алуымыз керек.
Бұл әкімшіліктердің міндеті», - деді
Мемлекет басшысы.
Ойыл аудандық мәслихаттың 2019

жылғы 25 желтоқсандағы №361
шешіміне сәйкес, Ойыл ауданына
«Ауыл – Ел Бесігі» бағдарламасы
аясында алты нысанға Республи-
калық бюджеттен – 613 732,0 мың
теңге, облыстық бюджеттен 64 640,0
мың теңге және аудандық бюджеттен
3808,0 мың теңге қаржы бөлінді.
Атап айтсақ:
1) Ойыл ауданы Ойыл селосы

Көкжар көшесі бойынша автокөлік
жолдарына орташа жөндеуге –
республикалық бюджеттен 74 034,0
мың теңге және қосымша облыстық
бюджеттен 3 226,0 мың теңге;

2) Ойыл ауданы Ойыл селосы
Желтоқсан көшесі бойынша авто-
көлік жолдарына орташа жөндеуге –
республикалық бюджеттен 28 955,0
мың теңге және қосымша облыстық
бюджеттен 3 216,0 мың теңге;

3) Ойыл ауданы Ойыл селосы
Шернияз көшесі бойынша автокөлік
жолдарына орташа жөндеуге –
республикалық бюджеттен 84 972,0
мың теңге және қосымша облыстық

бюджеттен 4 442,0 мың теңге;
4) Ойыл ауданы Ойыл селосы

Бақаев көшесі бойынша автокөлік
жолдарына орташа жөндеуге –
республикалық бюджеттен 33 801,0
мың теңге және облыстық бюджет-
тен 3 756,0 мың теңге;

5) Ш.Бекмухамбетова атындағы
мектеп-гимназия ғимаратына күрделі
жөндеуге республикалық бюджеттен
– 38 079,0 мың теңге және 3808,0
мың теңге;

6) Ақтөбе облысы Ойыл ауданы
Ойыл селосында дене шынықтыру –
сауықтыру кешені құрылысына
республикалық бюджеттен 353 891,0
мың теңге және облыстық бюджет-
тен 50 000,0 мың теңге бөлінді.
Ауылдардың жағдайын жақсар-

тып, ауыл халқының тұрмыс өресін
көтеру үшін қолға алынған «Ауыл -
ел бесігі» жобасы қарқынды жұмыс
істеуде. Елбасының тікелей баста-
масымен қолға алынған жоба аясын-
да ауылдарды дамытуға бағытталған
нақты істер қолға алынуда. Бола-
шағы зор ауылдарды дамыту үшін
«Ауыл – ел бесігі» арнайы жобасы
қаржыландырылады. 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев

«Қазақстандықтардың әл-ауқатының
өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын
арттыру» атты халыққа Жолдауында
ауылдық жерлердің әлеуметтік
ортасын жаңғырту мақсатында
«Ауыл — ел бесігі» ауқымды жоба-
сының іске қосқанын жоғарыда
айттық. Осы бағдарлама аясында ел
дамуының алтын бесігі болған ауыл-
дар қарқынды дамып келеді. Бұл
жоба алдағы уақытта бұдан да үлкен
жетістіктерге бастайтыны сөзсіз.

Тұңғыш Президент Н.Ә.Назар-
баев: «Біз Тәуелсіздікке аңсап,
зарығып жеттік. Енді Тәуелсіздіктің
қасиетті белгілерін де ерекше
қадірлеуіміз, қастерлеуіміз қажет.
Әрбір азамат Қазақстанның Туын,
Елтаңбасын, Әнұранын тұмардай
қасиет тұтуы қажет. Елдігіміздің
сыналар тұсы да осы» — деп ерекше
атап көрсетті.  
Тұғырым — Көк байрақ, Әнұран —

мол қайрат, Елтаңбам – жұртқа
айбат. Осы қасиетті ұғымдар әрбір
азаматымыздың миында қатталып,
санасында жатталып тұруға тиіс.
Отан мен мемлекет ортақ. Қай
уақытта болса да, әлемнің әр
түкпіріндегі елдер үшін де Тәуелсіздік
пен мемлекеттіліктің кең көрінісі
мемлекеттік рәміздер. Ел Тәуелсіз-
дігін мемлекеттік рәміздерден бөліп
алып қарай алмаймыз. Мемлекеттік
рәміздер өзінің болмысымен, мазмұ-
нымен әрбір азаматтың туған еліне
деген отаншылдық, патриоттық
рухын асқақтатады. Барлық уақытта
мемлекеттік рәміздер ерекше ұлттық
мақтаныш нышаны болған, сондық-
тан оларға құрметпен қарау әр
қазақстандықтың азаматтық боры-
шы және мемлекеттік ішкі саясаттың
басты бағыты.

Мемлекеттік рәміздер қай елдің
болса да ең басты қасиетті құнды-
лығы. Сондықтан болар, Тұңғыш
Президент Н. Назарбаев өз сөзінде
«Біз тәуелсіздігіміздің нышандарын
көздің қарашығындай сақтауымыз
керек. Еліміздің әрбір азаматы
Қазақстанның Туын, Елтаңбасы мен
Әнұранын ерекше құрметтеуге
міндетті. Өйткені, олар халқымыздың
мақтанышы, біздің ең киелі құндылы-
ғымыз», - деген болатын.
Шындығында мемлекеттік рәміз-

дерге деген құрметті әрқайсымыз
өзіміздің жүрегімізге ұйытып, жаста-

рымыздың құлағына, жүрегіне, сана-
сезіміне де сіңірсек қана, олар
Отанының нағыз патриоты болып
өседі. Яғни, мемлекеттік рәміздерге
деген құрмет - елге, жерге Отанға
деген құрметті білдіреді. Сол себепті
Көк Туымыз көгімізде желбірегенде,
Әнұран орындалғанда тік тұрып, оң
қолымызды жүрекке ұстап тыңдауды
насихаттау саясаттың басымдық
бағыты болуы қажет.

Н.АТАҒАЛИЕВ,
Аудандық ішкі саясат,

мәдениет және тілдерді дамыту
бөлімінің басшысы.

«АУЫЛ – ЕЛ БЕСІГІ» БАҒДАРЛАМАСЫ
АУЫЛЫМЫЗДЫҢ АЖАРЫН АШУДА
АУЫЛ – ҚАЗАҚТЫҢ ҚАСИЕТТІ ҚҰТ МЕКЕНІ, ҚАЙНАР КӨЗІ, АЛТЫН

БЕСІГІ. КИЕЛІ ҚАЗАҚ ДАЛАСЫ ҒАСЫРЛАР БОЙЫ ХАЛЫҚТЫҢ ӨЗЕГІН
ТАЛДЫРМАДЫ. ӨСІП-ӨНУІНЕ МҮМКІНДІК БЕРДІ. БҮГІНДЕ ӨРКЕНИЕТТІ
ЕЛ БОЛЫП, ДАМУ ЖОЛЫН ҚАЛАДАН ТАПҚАНЫМЫЗБЕН, АУЫЛДЫҢ
АЛАР ОРНЫ ЕРЕКШЕ.

Аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

«МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР — ЕЛДІГІМІЗДІҢ НЫШАНЫ»
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ҚАРА ТОН ... КӨК КӨРПЕ ...

(Жалғасы келесі санда)

(жалғасы, бас өткен санда)

Айта берсең, қаныңды қыздырып,
рухыңды асқақтататын талай оқиға-
лар жетіп артылады. Тек, керек пе
сол?! Тілде бар да, істе жоқ тарихи
таным қалың ұйқыда. Асанқайғы тол-
ғаулары құлаққа кіргенмен, жүрекке
кірмейді. Орындық тауын Едігенің
қалың қолы дүбірлетіп басып өткені
мақтан үшін ғана айтылғандай
намысқа тікендей қадалады. Ноғай
әміршілері өзара жанжалдасып,
Мәскеумен арада алашапқын болып
жүрген күндерде, дәлірек айтқанда
Романов байлығымен бақталас,
атағы ай білеген Жүсіп бидің 1552
жылғы мамырда Ойыл өзенінің
бойын жайлап отырғаны құр дерек-
тер ретінде қабылданып, оның әр
жағындағы қилы кезеңдермен маз-
мұндас Ойыл тағдырын ояту онша
қажет болмай барады. Қажет болса,
шағын ғана адамдардың кәсіби
өрісінен шыға алмайды. Солай ма?!
Ендеше, қазақтың қазіргі ғаламдық
ауқымда ой толғай алатын ұлдары-
ның бірі, ақиық ақын Олжас Сүлей-
менов неге қазақтың кең даласына
әлем жұртшылығының назарын
аудартқысы келеді. Неге кең даланы
ЮНЕСКО қорғауына берейік дейді.
Қожа Ахмед Яссауидің кесенесі,
Есіктегі Алтын адам, Катонқарағай-
дағы Берел жылқысы сияқты, қазақ-
тың кең даласы да ЮНЕСКО тізімін-
де тұрса деп армандайды. Оған дә-
лел де келтіреді. Бұл ой ақынның
басы-на қазақтың сары арқасын
кезіп, кенезесі кепкен күндерін көрген
сәттерде келді ме?! Сол сайын
даланы дүбірлеткен ата-баба шай-
қастарының жаңғырығы ақындық
шабытты ұшқыннан тұтанған жалын-
дай лап еткізді ме?!   Кім біледі?! Осы
сезімді көзбен ғана емес, ақыл-
оймен барлап, толқып, толғану ақын-
ның ақындығын ғана емес, азамат-
тығын да байқатады. Амал не, адам-
зат өзінің биік шыңында тұрақтап
тұрушы ма еді?! Ақынның ұсынысы
қабылданбады, ештеңе етпейді, ол
жарты қайғы. Болашағын ойлаған
өрелі ұрпақ бар, енді солардың үміті
ақталғай.
Әркімнің өз үйі өзіне жұмақ.

Сыртта жүрсе де, Нұртілеу үшін бұл
өлкенің әр тілігі көзіне оттай ыстық
басылады. Археолог ретінде, Орын-
дық тауының құпия тарихы оны
қызықтырғалы қашан?! Қараңызшы,
әрқайсысының салмағы тоннадан
асатын мына қойтастарды тау ба-
сына кім шығарған, қалай шығарған?
Ондағы кәдімгі кәсіби мамандардың
қолтаңбасындай ұңғыма тесіктерді
кім тескен, не үшін, қалай тескен?
Ауқымы жағынан құпия ойға жете-
лейтін мына іргетастар қандай мақ-
сатта құйылған? Осыдан төрт бес
жыл бұрын Қырық обадағы қызыл
кірпіштер ұлпасын осы іргетастар
ортасынан көргенде, таңқалған-ды,
апырау бұл ұлпа Қырық оба мен
Орындық тауының өзара байла-
нысын еске түсірмей ме? Мына ірге-
тастар ноғайлы заманының, мүмкін
одан да арғы не бергі, оқиғаларды
жаңғыртуға таптырмас жәдігер-ау!
Айнала алақандағыдай көрінетін,
андалаған жауды алыстан аңдуға
таптырмайтын-ақ нүкте. Сайын дала-
сын сансыратпай, көзінің қарашы-
ғындай сақтау үшін, осы страте-
гиялық қолайлы нүктеге бекініс
салуға ата-бабаларымыздың ақылы
жетпеді деймісің?! Жаңағы іргетас-

тар сол бекіністің орны болмасын.
Тек зерттеу керек, зерттеу керек.
Экспедицияның мақсаты да осы еді.
Өлкенің археологиялық нүктелерін
анықтап, картаға түсіру болатын. Сол
карта кейін жүргізілетін үлкен істің
басы болуға тиіс-ті.
Үлкен іс болғанда қандай! Жалпы,

өңірдің зерттелуі Никитин үшін де
емес, Сүлейменов үшін де емес,
ойылдықтардың өздері үшін қажет.
Өнеркәсібі жоқ, егін шықпайды, мал
өсірумен айналысып, соның өнімде-
рімен ғана тіршілік ететін, үкіметтің
қаражатына алақан жайып қалған
аудан есептелетін  ойылдықтарда
намыс болса, байлықтың көзі мұнда
да баршылық. Ғажап, суы тапшы,
шөлейтті өлке деуге құлақтары
әбден үйреніп кеткен әдетті күл-
талқан ету керек-ақ. Шалғыны шал-
қыған құрғақ көлдерін былай қой-
ғанда суармалы жерлерінің өзі қан-
шама?! Әрине, Нұртілеу ол жерлер-
дің экономикалық есептерін білмей-
ді, бірақ көңілі сезеді. Мына қоңыр
күзде төбесі тақырланып, өңі тайған-
мен, етегі әлі де жасыл бояуын жо-
ғалтпаған, сол тақыр төбенің жаңағы
сайын далаға құлама тұсында, тұсы
болғанда төбесіне өрмелеген бір
бүйірінде мұхиттағы аралдай бір
жасыл өңір жайқалады. Кезінде
мұнда қырғын елді асырай алатын
бұлақ болған. Сол бұлақты айнал-
дыра ел қонған. Осыдан бір ғасыр
ғана бұрын жергілікті халық “Микол
бай” деп атап кеткен Николай Кар-
пенко деген көпес отар-отар қой өсір-
ген. Кеңес өкіметі төбедегі байлықты
да, “Микол байдың” өзін де құртты.
Бұлақтың көзі бітелді. Нұртілеу Кар-
пенконың баласымен аудан орталы-
ғында көрші тұрды. Көп ашылып
сөйлемейтін тұйық адам еді. Кейін ол
да бір жаққа көшіп кетті. Қазір Орын-
дық тауының төбесінде өлі тыныш-
тық. Кәсіп қуған бір жігіттер бұлақтың
көзін ашу үшін техника әкеліп, біраз
әуреленіп көрген екен, ештеңе шыға-
ра алмапты. Суы қашып кеткен ғой
дейді ұзын құлақ иелері. Суы қашса,
анау-мынау емес, төбенің басында
құрақтар неге әлі күнге дейін жай-
қалып тұр, неге қурап қалмайды ...

...Жоқ, жоқ, мұндағы өмірді табыт-
қа салуға әлі ерте. Дұрысы – табытқа
ешқашан салынбайды. Нұртілеуді
бір тың күш көтеріп кеткендей болды.
Ғажап! Орындық тауы мен Қарауыл-
төбе арасындағы ойтаңды қалың
қарағай жапқан. Самырсын исі бұр-
қырайды. Зәулім теректер шоқ қара-
ғайлар арасынан суырылып, көкке
шаншылады. Кейбір ашық алаңқай-
лардан ақ балтырлы қайыңдар бұ-
лаңдайды. Қалың орманды жағала-
ған тақтайдай қара жол бүйірлей
иіліп, Никитинді таңғалдырған жазық-
тықтың шетін іздеп, көкжиекке қарай
тұп-тура ағып барады. Жазықтық
қашан бітеді, бір құдай біледі. Сол
қара жолдан Орындық тауының
тұсынан тағы бір жол бөлініп, төбе
басындағы бірінен бірі сатылай
көтерілген әсем ғимараттарға қарай
созылып жатыр. Жолдың екі жағын
қапталдай  тізілген электр шамдары
жарқырап жана бастады. Жоғары-
лаған сайын сәуле бірте-бірте
молайып, төбе басындағы ғимарат-
тардың  айшықты өрнектерінде
ойнап, жалт-жұлт етеді. Бұлақтың
орнында әуеде түрлі-түсті суреттер
сызып, ойнақтаған су бұрқақ  шолп-

шолп етіп кері құлайды. Шолпылға
ілескен ұлттық әуендер мен әлемдік
классиканың сиқырлы саздары айна-
ласын ғажайып тербеліске бөлейді.
Субұрқақтан төмен, соған ілесе
дөңгелене жалтыраған су айды-
нында суға шомылғандардың қарасы
әлі азаймапты, бір-біріне су шашып
ойнаған балалардың күлкісі жаңағы
ұлттық әуендер мен классикалық
сиқырлы саздарды басып кетердей
асқақ естіледі. Одан да төмен,
жағалауында жасыл құрақтар жел-
кілдеген су тоғанын бойлай қармақ
салып, су бетіне үңіле қатып қалған
балықшылар тізілген тас мүсін-
дерден аумайды. Соншама ынтызар
болар ма?! Төбенің етегіндегі құдық-
тар жақтан жас айғырдың құлын
дауыспен кісінегені естілді және
ілешала дүрліккен бүкіл үйірдің
тұяқтары кешкі ауаны дүбірге тол-
тырды да жіберді.
Кері қайтатын уақыт болды, бірақ

Нұртілеу сиқырланып қалғандай
орнынан тапжылмайды. Жұмақ
төрінде тұр, қайда асығады. Әлемнің
жеті ғажайыбының бірі – Иран бағы
дегенің, сірә, осындай-ақ болар!
Жаратқанға жалынып тілейтін жан
қалауының бәрі осында. Бала-шағаң-
ды әкеліп, рахаттана аунап-қунап
қайтамын дейсің бе?! Ғафу, жатар
жер дайын, тамағың ағыл-тегіл, көңіл
көтергің келе ме, табиғат жайнап тұр.
Ел көрем, жер көрем деген саяхат-
шыға табиғатымен де, тарихымен де
таңғалдыра алатын тарихи-таным-
дық орталық мұнда да өз отауын
тіккен. Атауы да сондай – “ОЙЫЛ
ТАРИХИ-ТАНЫМДЫҚ ҚАЛАШЫҒЫ”.
Түрлі-түсті бояулармен, өрнектермен
безендірілген жазу көз тартады.
Нұртілеудің бойын қуаныш кернеді.
О, менің тамаша жерлестерім,
сендер небір ғажайыптарды жасай
аласыңдар!

“Көңіл жүйрік пе, көк дөнен жүйрік
пе?!”. Нұртілеу күліп жіберді. Шынды-
ғында,  “көк дөненін” ерттегені  рас-
ты. Қиялдағандай орталық ашу Нұр-
тілеудің көптен бергі арманы еді. Мұ-
ны қолға алып, істі ақырына жеткізе
алатын білікті де, қайратты жігіттерді
іздеп-ақ жүр. Табылса, тарихи- ар-
хеологиялық жәдігерлер-мен, әртүрлі
танымдық деректі құжаттармен
жабдықтауға құлшына кірісер еді.
Жалпы, өмірді сүю үшін, туған өлкең-
ді сүйе білу керек қой. Ал, өлкең бүгі-
німен ғана қызмет етпейді, өткенімен
ойлантып, болашағымен алға жете-
лейді. Нұртілеу осындай оймен, етек-
тегі машинасына қарай жедел
адымдады.
Техникалық құрал-жабдықтарды

жинастырып, экспедиция мүшелерін
астанаға шығарып салғанша екі-үш
күн өтті. Іргеге келіп тұрып, Бәйдібек-
тің үйіне қалай соқпай кетеді. Бәйді-
бек құлын-тайдай тебісіп бірге өскен
досы. Жол апатынан қайтыс болды.
Оған да, міне, ширек ғасыр. Шиеттей
төрт баламен жастай қалған әйелі
Нұрила сол төртеуді бағып-қағып
өсірді. Қазір бәрі де үйлі-баранды, ал
өзі Бәйдібектің шаңырағын құлатпай,
немере сүйіп, солардың қызығын
қызықтап, отырып қалды. Не деуге
болады, өмір дегенің сол.
Аулаға кіре бере, күнгей жақ бет-

тегі екі терезені қою жапырағымен
жауып, төбе шатырынан аса көкке
ұмтылған қос терек Нұртілеудің
көзіне оттай басылды. Біртүрлі көңілі

босап, бойын сәл діріл биледі. Ылғи
да осы. Бәйдібек пен Нұрила отау
көтергенде  ырым етіп осы теректі
іргесі енді ғана құйылған болашақ
үйдің күнгей жағын таңдап отыр-
ғызған Нұртілеудің өзі еді. Арманшыл
жастар оны кәдімгі салтанатқа, у-ду
қошеметке айналдырып жіберген-ді.
Орман шаруашылығы мамандары-
ның көмегімен бапталып отырғызыл-
ған көшеттер бірден бой көтеріп кетті.
Жайқалып, көлеңкелі алып терекке
айналды. Дүние-ай, келте жаралса
амал бар ма?! Өмір тоқтаған жоқ,
өтіп жатыр. Әттең, тағдыр Бәйдібекке
мына алып теректердің көлеңкесін
қызықтауды бұйыртпады. Осында
келген сайын сол қызықты аңсаған
жетім көңіл Нұртілеудің де бойын
қаңтардың аязындай қарып өтетін.
Осы жолы да ауладағы тыныштықты
бұзбай терек түбіндегі орындыққа
келіп отырды. Жапырақ сыбдыры
көңіл тербетеді. Тербеліс әуені сонау
жылдардың әлсіз де, нәзік жаңғыры-
ғындай естіледі.

– Неғып отырсың, балалар күтіп
отыр ғой,  – деген дауыстан Нұртілеу
селк етіп бойын жиып алды. Қолында
шелек, су алуға шықты ма екен,
Нұрила жақындап келеді.
Үй іші толы, бәрі жиналыпты, күйеу

балаларына дейін, дастархан жаю-
лы, сыйлы қонаққа жайылғаны көрі-
ніп-ақ тұр. Құс сүтінен басқаның бәрі
қойылған. Қаншама жыл өтті, баяғы
сол, Бәйдібектің бар кезіндегідей,
ағыл-тегіл көңіл. Бәйдібек өмірінің
соңғы жылдарында көршілес совхоз-
да партком секретары болды. Ауда-
ны бар, облысы бар, өкілдердің шұ-
бырып жүретін кезі. Қонақүй деген,
сірә, жоқ. Сол өкілдердің Нұрила
дастарханынан дәм татпағаны кем
де кем. Түс демейді, кеш демейді,
ағылады да жатады. Әйелінің бала-
лар бақшасының меңгерушісі екені,
жұмысты тастап кете алмайтыны
Бәйдібектің миына кіріп шықпайды.
Нұрила да соған үйренген, қонақ
күтуге әйтеуір уақыт табады. Осыдан
ба, балалары да көпшіл, бауырмал
болып өсті.
Олар ұзақ отырды. Ешкім де өткен

жылдардағы еске түсіруге болатын
сәттердің бір де бірін ауызға алған
жоқ. Бірақ, еске түсірсе, жүрек сыз-
дап, көзге жас толатын, тұтанып
кетуі, тұтанса бой бермей қоюы мүм-
кін сарытап сағынышты белгісіз бір
күшпен еріксіз іркіп отырғаны анық.
Кейде көз қарашықтарына ілінген
мұңды, әуендегі нәзік, үркек еркелікті
байқамау мүмкін емес-ті.
Ақыры, Нұртілеу шыдай алмады.
– Рахмет айналайын, туған жеріңді

сүйіп өссең жаман болмайсың, – деді
қоштасарда Айгүлді құшағына тар-
тып. Маңдайынан иіскеді. Негізі, Нұр-
тілеудің айтайын дегені басқа еді,
бірақ аузына көпке мәлім, ешкімді
іренжітпейтін де, ерекше қуантып
жарытпайтын да қарапайым тіркес
түсті.

– Экспедиция жәдігерлері ғой, Ма-
рия апай басқа қалаға көшіп кеткелі,
мектептегі шағын археологиялық
бұрыш жабылып қалды. Сіз жинап,
тарту еткен жәдігерлерді лақтырғалы
жатқан жерінен сұрап алып, суретке
түсіріп, рамаға іліп қойдым, – деді
Айгүл күлімсіреп.
Бұл рамаға үйге кірген бойда-ақ

Нұртілеудің көзі түскен-ді. Рама
ішіндегі «Сегізінші сынып оқушысы

Нұртілеу Жақыповтың Құсмұрыннан
жинап әкелген материалдары» деген
жазуды да сырт көзден тасалана екі-
үш қайтара оқыған-ды. Балалық кезі
Нұртілеудің көз алдынан зу етіп өте
шықты. Иә, мектеп жанындағы өлке-
тану үйірмесі ұйымдастырған экспе-
дициялар қандай қызықты еді! Үйір-
менің тарап кеткені, әрирне өте
өкінішті! Сол күндерді жылт еткізіп
есіме түсіргенің үшін рахмет Айгүл
айналайын, үйге әкеліп қоймақ түгіл,
музейде тұрған экспонаттарға көз
салатындар, көз салса көңіліне
қондырмай қасынан жәй өте шыға-
тындар аз ба қазір.
Нұртілеу көзінің астымен Айгүлге

қарады. Жүзі балбырап, көз қарашы-
ғында мұңды нұр үлбіреп тұр екен.
О, ол сол сәтте не туралы ойлады?

«Сағынады, уақыт ұмыттыра ал-
майды». «Мәселе, рамаға салынған
материалдардың құндылығында
емес, ол материалдарды менің
жинағанымда, басқа біреу жинаса
өйтпес еді. Сол арқылы, әкесіне де-
ген сағынышын да басады». «Бұл
саналы пенденің бәріне тән. Бір қуа-
ныш, бір қайғы бәрімізді де шет қал-
дырмайды.  Бәріміз де ірілі-уақты өз
тағдырымызбен арпалысып өтеміз».
Иә, тағдырға кім бас имейді.

Астанаға іссапармен келген досының
денесін елге табытқа салып әкелем
де ойлап па еді Нұртілеу. Қарғыс
атқыр сол күнді еске алғысы кел-
мейді-ақ, бірақ жүрек шерін өзінің
әдейі қозғап жібергенін өзі де
байқамай қалады. Қаралы хабар
жеткен сәттегі есеңгіреу есеңгіреу
ме, мүмкін кейде қуанышқа ортақта-
суға уақыт табыла қоймас, бірақ қай-
ғыны бірге көтерісуге уақыт қашан да
табылады, аудандық партия комите-
тінің бірінші хатшысынан бастап,
барлық шаруашылық басшылары,
ақсақалдар мен ауыл азаматтары,
дос, туыстар түгел жиналып, қайғы-
ны бөлісіп әкеткенмен, о кезде
тұлымшағы желбіреп жүрген құйта-
қандай Айгүлдің мойнынан тас қы-
лып құшақтап алып, қалай өксіп-өксіп
жылағанын есіне алса қазір де көзіне
жас құйылады. Жұрттың бәрі іште, не
аулада, кешкі күзет қамында. Әртүрлі
тақырыпты қаузайды. Айгүл екеуі
аула сыртында, қалтарыста, қою-
лана түскен қараңғылыққа жасыры-
нып, ішкі алай-дүлей қайғы саулат-
қан көз жасын тия алмайды. Бірі
әкесін іздейді, екіншісі досын іздейді.
Астанаға оралып, жұмысына қайта

кіріскен Нұртілеуді бір күні бөлмесіне
академик Карл Байпақов шақырды.

– Сені басқа экспедицияның құра-
мына қосқалы отырмын, – деді ака-
демик.

– Қандай?
– Өкінбейсің, қызықты сапар,

Алтайға жүруің керек, әуелі Берел
қорымында жарты айдай боласың,
онда Зейноллаға көмегің қажет
болып тұр. Берел қазбалары үлкен
жаңалықтар әкелуі мүмкін …

– Ойыл экспедициясын не істей-
міз?

– Облыстан әлі хабар жоқ, кідірте
тұруға тура келеді.

«Кілең осылай, бір нәрсені әп-әсем
бастайсың, сосын әйтеуір бір кедер-
гілер табылып, соңы ізім-қайым жоға-
лады…». Орындық тауының басын-
да тұрып қиялға берілгені есіне түсіп,
жүзіне күлкі үйірілді.
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Аудандық сайлау комиссиясының төрағасы:                             Б.Т.Бисекенов
Аудандық сайлау комиссиясының хатшысы:                             Б.Бақтыгереев

Ойыл селосы
Қуаныш Орынбасарұлы Тұрғамбеков

(09.06.1984ж-15.04.2020 ж)
Соңғы болып биылғы көктемің бір,
Туған күнің өзіңсіз өткелі тұр...
Бауырыңды ортадан «алып» кеткен,
Тағдырдың жалғандығы, өктемі бұл!
Өлім түгіл, өкпеге қияр ма едік?
Көлбеңдейді нұр жүзің қиялға еріп...
Кенжесі шаңырақтың сен тұрғанда,
Армандарды алаңсыз қияға өрдік!
Ата-ананың қамқоры, таза мәрт ең,
Адал достың үлгісі, азамат ең,
Кенеттен кесел келіп қайыстырды,
Мұңайды достарың да қазаңа кеп...
Жатқан жерің жайлы, жаның жанатта болсын!
Еске алушылар әкесі Орынбасар, анасы Мариям, жұбайы Әсел,
балалары Мерей, Данияр, Мағжан, бауырлары Нұржау, Сержан,
Тілектес және достары.

Биік, Әке, сіздің бізге бағаңыз,
Ойлайтұғын әке асқар тау жан-жағын.
Қуанышпен құттықтаймыз бүгін біз
Әкеміздің 80 - жасқа толғанын.
Әрбір белес, әрбір асу, ол - бір із,
Сіз әрдайым жақсылыққа сендіңіз.
Өмір жолда бізге өнеге, үлгі боп,
Міне, Сіз де 80 - жасқа келдіңіз.
Ақтара алсақ ақ тілектің сандығын,
Шаттық ойнап атсыншы аппақ таң бүгін.
Құтты болсын, Әке, туған күніңіз,
Тілейміз біз жан мен тәннің саулығын!
Өткен шақтан қалды сізге бүгін із,
Сәтті күндер болсын әрбір күніңіз.
Шөбереңнің  қызықтарын қызықтап,
Ортамызда аман-есен жүріңіз!
Ұға алғанбыз әке асқар тау еңбегін,
Болмасыншы отбасында, елде мұң.
Қуанышпен құттықтаймыз бүгін біз
Әкеміздің  80 – жасқа  келгенін.
Құттықтаушылар: бала – келіндері, қыз күйеу балалары, немерелері,
жиендері, шөберелері.

«Nur Otan» партиясының Лидері
Нұрсұлтан Назарбаев биылғы 17
тамыздан 3 қазанға дейінгі аралықта
партияішілік таңдау – праймериз
өткізу туралы Қаулыға қол қойды.
Бұл – Елбасы жариялаған «Nur Otan»
партиясын «қайта жандандырудың»
маңызды бөлігі болып табылатын
партияішілік демократияның зама-
науи тетіктерінің бірі.
Халықаралық озық тәжірибелерді

жан-жақты қарастырып, партия
ішінде қызу талқыдан өткізгеннен
кейін партия Саяси кеңесі мүше-
лерінің дауыс беруімен Праймериз
өткізу ережесі қабылданды. Прайме-
ризде қазіргі трендтер ескеріле
отырып, дәстүрлі дауыс берумен
қатар онлайн-дауыс беру де өткізу
жоспарлануда.
ПРАЙМЕРИЗДІҢ МАҚСАТЫ -

Парламент Мәжілісіндегі және бар-
лық деңгейдегі мәслихаттардағы
тиімді депутаттық корпусты одан әрі
қалыптастыру, партиялық желі
бойынша ілгерілету, мемлекеттік
органдардағы лауазымдарға ұсыну
үшін бәсекелестік күрес негізінде
нақты және мықты көшбасшыларды
анықтау.
ПРАЙМЕРИЗДІҢ КЕЗЕҢДЕРІ:
1) кандидаттарды ұсыну және

тіркеу;
2) кандидаттарды үгітке даярлау;
3) үгіт жұмысы;
4) дауыс беруді өткізу;
5) тізімдерді дайындау.
 Кандидат келесі талаптарға

сәйкес келуі тиіс:
1) Қазақстан Республикасының

Парламенті Мәжілісінің депутатына
Қазақстан Республикасы Консти-
туциясының 51-бабының 4-тармағы-
мен белгіленген талаптарға:

- Қазақстан Республикасының
аумағында соңғы он жыл ішінде
тұрақты тұрып жатқан және жасы
жиырма беске толған Қазақстан
Республикасының азаматы;

2) мәслихаттың депутатына қойы-
латын және Қазақстан Республикасы
Конституциясының 86-бабының 3-
тармағымен белгіленген талаптарға:

- жасы жиырмаға толған Қазақстан

Республикасының азаматы;
3) Қазақстан Республикасы Конс-

титуциясының 33-бабының 3-тарма-
ғына сәйкес сайлау құқығын иеле-
нуге:

- сот іс-әрекетке қабілетсіз деп
таныған, сондай-ақ сот үкімі бойын-
ша бас бостандығынан айыру орын-
дарында отырған азаматтардың
сайлауға және сайлануға, республи-
калық референдумға қатысуға
құқығы жоқ;

4) «Қазақстан Республикасындағы
сайлау туралы» Конституциялық
заңның 4-бабының 3 және 4-тар-
мақтарымен белгіленген талаптар-
ға. 

- сот iс-әрекетке қабілетсiз деп
таныған, сондай-ақ сот үкiмiмен бас
бостандығынан айыру орындарында
отырған адам;

- сотталғандығы белгіленген тәр-
тіппен өтелмеген немесе алып тас-
талмаған, соттылығы бар адам;

- сыбайлас жемқорлық қылмыс
және сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылық жасаудағы кінәсін сот
заңда белгіленген тәртіппен таныған
адам праймеризге қатыса алмайды
және кандидат бола алмайды.

5) «Nur Otan» партиясының мүшесі
болуы қажет. Кандидат ұсынылған
кезде партияның мүшесі болмауына
жол беріледі, бірақ ол праймеризге
қатысу үшін тіркеу мерзімі аяқтал-
ғанға дейін партияға кіруі тиіс.
Партияның беделін түсіретін неме-

се партия мүдделеріне залал келті-
ретін әрекеттер (әрекетсіздіктер)
үшін партия қатарынан шығарылған
тұлға праймеризге жіберілмейді;
Кандидаттарды ұсыну:
1) партияның интернет-ресурсын-

да ұсыну мерзімі басталғаны туралы
хабарландыру жарияланған күннен
бастап басталады және республи-
калық Күнтізбелік жоспарға сәйкес
өткізіледі;

2) кандидаттарды ұсыну бастауыш
партия ұжымының атынан немесе
өзін өзі ұсыну жолымен жүзеге
асырылады. Кандидаттар бір облыс,
қала, аудан шегінде ғана ұсыныла
алады;

3) кандидаттар праймеризге қаты-
су үшін құжаттарды аумақтық ұйым-
дастыру комитеттеріне жеке өзі не-
месе партияның интернет-ресурсын-
дағы ақпараттық жүйеде ұсынады.
Қажетті құжаттардың тізбесі:
-«Nur Otan» партиясының прайме-

ризін өткізу Ережесінің № 1 қосым-
шасына сәйкес нысан бойынша
өтініш, онда мәслихат деңгейі немесе
Парламенттің Мәжілісі көрсетіледі;

- жеке басын куәландыратын құ-
жаттың көшірмесі немесе құжаттар
ақпараттық жүйеде берілген
жағдайда, түпнұсқаның сканер-
ленген көшірмесі;

- Қазақстан Республикасы Бас
прокуратурасының Құқықтық статис-
тика және арнайы есепке алу комите-
тінен соттылығының болуы немесе
болмауы туралы анықтама;

- наркологиялық және психонев-
рологиялық ұйымдардан анықта-
малар;

- осы Ереженің № 2 қосымшасына
сәйкес міндеттемелерді қабылдай-
тыны туралы өтініш;

- бастауыш партия ұйымы (бас-
тауыш партия ұйымынан ұсынылған
кандидаттар үшін) жиналысының
хаттамасы;

- партиялық билеттің көшірмесі
(бар болған жағдайда).
Кандидат құжаттардың тізбесімен

бірге сенім білдірілген адамдардың
тізімін ұсынады, оған дауыс беру
күніне дейін өзінің өзгерістер енгізу
құқығы бар.
Партиямыздың Лидері Нұрсұлтан

Назарбаев атап көрсеткендей, «пар-
тиялық тізімдерге халықтың әртүрлі
бөлігінің өкілдері, беделді, азамат-
тардың сеніміне ие болған отандас-
тарымыз кіруі тиіс». Сондықтан пар-
тия мүшелерімен қатар қоғам өміріне
бей-жай қарамайтын, дарынды да
креативті барша қазақстандықты
алдағы праймеризге белсенді қаты-
суға шақырамыз.

«Nur Otan» партиясының прайме-
ризін өткізу ережесімен толығырақ
партия сайтынан (https://nurotan.kz/
primaryze?lang=kz) таныса аласыз-
дар.

ЕСКЕ АЛУ

Ойыл аудандық мәдениет қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ ұйымы
Саралжын ауылдық клубының мәдени ұйымдастырушысы Бисенғалиева
Жанатқа

енесінің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Ойыл аудандық  аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Ойыл аудандық
ауруханасының дәрігері Эра Базароваға аяулы анасы

Зібираның
қайтыс болуына байланысты, ағайын-туыстарына қайғысына ортақтасып,
көңіл айтамыз.

Ойыл аудандық  аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Ойыл аудандық
ауруханасының мейірбикесі ДариғаАбдрахмановаға аяулы анасы

Нұржамалдың
қайтыс болуына байланысты, ағайын-туыстарына қайғысына ортақтасып,
көңіл айтамыз.

Ойыл ауданының әкімдігі, аудандық мәслихат және Ардагерлер кеңесі
Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейінің ғылыми-әдістемелік, ғылыми
зерттеуді қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі, жерлесіміз Қыдырғали
Ермұқанға жұбайы

Гүлсімнің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

«NUR OTAN» КӨШБАСШЫЛАРЫН АНЫҚТАЙДЫ

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ  2020 ЖЫЛҒЫ  27 МАМЫРДАҒЫ
ҚАРАОЙ ЖӘНЕ САРБИЕ  АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРІНІҢ ӘКІМДЕРІН  САЙЛАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫНА СӘЙКЕС

САЙЛАНҒАН ӘКІМДЕРДІҢ ТІРКЕЛГЕНІ ТУРАЛЫ ХАБАРЫ

Округ атауы Сайланған әкімнің
Т.А.Ә

Туған жылы Атқарған
лауазымы

Жұмыс орны Тұрғылықты
жері

Қараой
ауылдық округі

Султанов Айбек
Утегенович

09.09. 1988 Бас маман Қараой ауылы,  «Қараой
ауылдық округі әкімінің

аппараты»ММ

Қараой ауылы
Қазақстан-2030
көшесі №24 үй

Сарбие
ауылдық округі

Бисебаев Даурен
Каржауович

05.05. 1976 Бөлім басшысы Ақтөбе қаласы,
«Жолаушылар автокөлік

кәсіпорны» ЖШС

Ойыл ауылы
Құрманов

көшесі №41 үй

Ойыл селосы,
Шернияз көшесінің тұрғыны

Ардақты әкеміз  Тажибаев  Исағалиды
80  жасымен  құттықтаймыз!

ҚұттықтауҚұттықтау ҚҰРМЕТТІ КЕМЕР, АҚКЕМЕР АУЫЛЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!
2020 жылдың 9 шілде күні сағат 15 00 –де «Ақтөбе облысы Ойыл ауданы

Саралжын ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің
Кемер ауылы Ботагөз-2 көшесі №12 мекен-жайындағы кеңсе ғимаратында
Саралжын ауылдық округі бойынша жергілікті қоғамдастық жиыны өтеді.
Күн тәртібіндегі мәселе:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 24 ақпандағы 2014 жылғы № 138

«Әкімшілік – аумақтық бірліктерге, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне
атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының
транскрипциясын нақтылау мен мен өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының
пікірін ескеру қағидасын» және «Қазақстан Республикасының әкімшілік-
аумақтық құрылыс туралы» Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8
желтоқсандағы Заңына, Қазақстан Республикасының «Жергілікті мемлекеттік
және өзін-өзі басқару туралы» заңдарына сүйене отырып, Кемер, Ақкемер
ауылдарының Ботагөз-1, Ботагөз көшелерінің атауларына өзгеріс беру
туралы қоғамдық тыңдалым өтеді.

«Саралжын ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

ХАБАРЛАНДЫРУ

Уақыт өткен сайын жаңалар ескіріп, ескілер бұлдырап тарих қойнауына
кетіп жатады. Халқымыздың өзі де «Елу жылда ел жаңа, қырық жылда
қазан жаңа» - демей ме?! Бұл өмір заңы.
Кейде күнделікті күйбең тіршілікпен мән бермей қалып,

қымбаттыларымызды да бағалай алмай жататын кездеріміз болады.
Кешегі миллиондарды қанға бөктірген Ұлы Отан соғысында жеңіске

жеткенімізге де 75 жыл болды.
Бір ғұмыр, бір адамның ғұмыры жылда елімізде дүбірлеп келіп, ерекше

аталатын Ұлы Жеңіс күні биыл әлемдік пандемияның кесірінен тыныш
қана өтті. Бірақ атаусыз қалған жоқ. Олай дейтінім, мен тәуелсіз еліміздің
бір түкпіріндегі Ойыл атты туған ауылымызда «Аудандық қазынашылық
басқармасы» мемлекеттік мекемесі өткізген «Ешкім де ұмытылмайды, еш
нәрсе де ұмыт қалмайды» - атты ерекше кездесу сәті туралы айтқым келеді.
Мекеме басшысы Талғат Рысқалиев пен Нұргүл Абдуллинаның
ұйымдастыруымен мекеме алдына үлкен тақта жасалып ілінген. Ұлы Отан
соғысының және соғыстан кейін Отанымыздың гүлденіп, дамуы үшін еңбек
еткен ардагер аталарымыз КСРО мемлекеттік банкісі, Ойыл бөлімшесінің
басқарма төрағасы Шам Пангереев, бас бухгалтері Мұхамбетқали Назаров,
Тайыр Галиакбаров, Жалғасбай Есенғалиевтардың суреттері бейнеленген.
Осы жерге Аудандық қазынашылық мекемесінің қызметкерлерімен бірге

ардагер аталарымыздың балалары, немерелері, шөберелері де келді.
Аталарымыз туралы әңгімелер айтылды, естелік суреттерге түстік. Ерекше
көңіл күйде болдық.
Әрине, жас ұрпақ өз аталарын мақтан етеді. Біз үшін де Мұхамбетқали

Назаров әке, атамыз мақтаныш. Осындай ескерткіш тақта ашып, ұрпақтар
кездесуін ұйымдастырған Қазынашылық басқармасының басшысы Талғат
Рысқалиев пен Нұргүл Абдуллинаға алғысымыз шексіз.

«Ойыл аудандық қазынашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі
«Ешкім де ұмытылмайды, еш нәрсе де ұмыт қалмайды» деп, ұрпақтар
кездесуін жасап әдемі бастама көтерді. Енді басқа мекемелер де өз
ардагерлері жөнінде осы бастаманы жалғастырып әкетсе, қаншама уақыт
өтсе де, аға ұрпақ ісінің кейінгілер есінде мәңгілік сақталатынына
сенімдіміз.

Назаровтар әулеті.

ҰЛАҒАТТЫ ШАРА – ҰРПАҒЫНА МАҚТАНЫШ!

Ойыл аудандық мәдениет қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ ұйымы
Ойыл аудандық ішкі саясат,мәдениет және тілдерді  дамыту бөлімінің
басшысы Атағалиев Нұрланға енесі, мәдениет саласының ардагері
Майланов Максимге жолдасы

Қалиманың
қайтыс болуына байланысты қайғырып көңіл айтады.

Ойыл ауданы, Қаратал ауылы,
анамыз Амандосова Сәнім

Жарқынбайқызын 15 маусымда
толатын 63 жас мерей тойымен

құттықтаймыз!

Құтты болсын келген туған күніңіз,
Тілекші көп, бізде соның біріміз.
Ортамызда жанашыр боп жүріңіз,
Болғаннан соң біздің шуақ күніміз,
Еңбегіңіздің тек зейнетін көріңіз!
Құттықтаушылар: бала-келініңіз

Мейрамбек-Гүлнұр, немерелеріңіз
Айару, Мадина.


