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Үмітімізді үкілеп, мақсатымызды
межелеген тағы бір тарихқа айнал-
ды. «Құдайдың берген күнінің бәрі
жақсы» деп есептейтін қазақ
«Кібісе жылмен» тұстас келген
тышқан жылына үлкен үміт артқан
еді. Алайда, «Үйдегі сауданы
базардағы нарық бұзды» - деген-
дей болды. Әлемді шарпыған індет
Қазақ даласына Жаңа жылмен
бірге жетті.
Жыл саяси оқиға — ҚР Пар-

ламенті Мәжілісі мен облыстық,
аудандық мәслихаттарына депу-
таттар сайлаумен басталғалы тұр.
Облыстық, аудандық мәслихаттың
депутаттығына үміткерлер тізімін
қарасаңыз да жаңа есімдер көп.
Демек, енді ел саясатының қазаны
да басқаша қайнайды. Міне, сол
жаңалықтарды сіздерге дер кезін-
де жеткізіп отыру — біздің мінде-
тіміз.
Уақыт алға тартып отырған

әртүрлі қиыншылықтар барлық
салаға салқынын тигізіп отырған-
дығын айтып жату да артық болар.
Дегенмен, рухани дағдарыстан
сақтасын деп тілейміз. Өтпелі
кезеңнің өткелінен сүрінбей өту,
елдігімізді сақтап қалу, Елбасы
жүргізіп отырған салиқалы саясат-
ты халыққа дұрыс жеткізу ел бас-
қарып отырған, ұлтқа ұл болудың
міндетін жақсы түсінген азамат-
тардың парасат деңгейіне байла-
нысты екендігі белгілі. Ұлы Дала-
мыздың ұлтына жаны ашитын, ойы
зерек,  санасы сергек ұлдары ана
тілінде шығатын  ақпарат құрал-
дары арқылы бұқарамен байла-
нысып, қолдау болудың маңызын
біледі. Баспасөздің бұқарамен
байланысын жақсарту мақсатын-
да әр қазақ отбасының газетті жаз-
дырып алу ісіне ұйытқы болатын
да, негізінен, ел басқарып отырған
осындай азаматтар. Жылма-жыл
баспасөзге жазылу барысында
аудан айнасы «Ойыл» газеті ұлт
намысын жоғары қоятын азамат-
тар тарапынан қолдауды сезініп
келеді.

«Балапанды күзде санайды»
демекші, тұрмыстың ауырлау
кезеңіне қарамастан, тоқсан жыл-
дық тарихы бар газеттің таралым
санының азаймағандығы - көңілге
демеу. Аудандағы азаматтардың
шаруашылық, экономика мәселе-
лерін ғана күйттеп қоймай, руха-
ният, өнер мен мәдениет мәселе-
леріне де жете көңіл бөлетіндердің
аз емес екендігі көңіл қуантады.
Сол руханият дүниесінің жаршысы
аудандық газетке жазылуды ұйым-
дастыруға ұйытқы болып, мүдде-
лілік танытқан азаматтардың
жортқанда жолдары болғай!

2021 жылдың баспасөзге жа-
зылу науқанында белсенділік
танытқан барлық азаматтарға,
биылғы жылы да бізбен бірге
болуды қалаған барша оқырман-
дарымызға алғыс айта отырып,
алдағы жыл табысты, берекелі
жыл болсын деп тілейміз! Ең
бастысы, сиыр жылы тіршілігімізге
жайлы, елеулі де игілікті оқиға-
ларға толы болсын. «Жаңа ай
жарылқа, ескі ай есірке!» дейтін
халықтың өкілі емеспіз бе? Жаңа
айдан үміт күткенде, жаңа жылға
жоспарларымыз көп! Ең бастысы,
қауіпті ітдеттің бетін қайырып,
қалыпты өмірге тезірек оралайық!
Басымыз аман, деніміз сау, бауы-
рымыз бүтін болып, өз елімізде
еңбектің зейнетін көруге жазсын!
Баршамыздың әр жылдан тілей-
тініміз де, күтетініміз де осы емес
пе?!

Армысың,
оқырман!

Алдымен 2020 жылдың қорытын-
дысы бойынша аудандық қоғамдық-
саяси науқандарға белсене қатыс-
қаны және жастарды отаншылдыққа
тәрбиелеуге елеулі үлес қосқаны үшін
еңбек ардагері Мұхит Керейұлы,
облыстың әлеуметтік саласының
дамуына қосқан, мүмкіндігі шектеулі
азаматтарды оңалту бағытында
атқарған елеулі еңбегі үшін «Мирас»
шаруа қожалығының төрағасы
Қуаныш Қыстаубаев пен 2020 жыл-
дың қорытындысы бойынша міндет-
терін үлгілі атқарғаны және ұзақ
жылғы мемлекеттік қызмет саласын-
дағы абыройлы еңбегі үшін Саралжын
ауылдық округі әкімі аппаратының бас
маманы Берік Бегалинге Ақтөбе
облысының әкімі Оңдасын Оразалин-
нің Алғыс хатын табыстады.
Ауданның өндірістік саласын дамы-

туды ұйымдастыру жұмыстарына
қосқан зор үлесі үшін аудан әкімінің
орынбасары Асылан Кенжебаев пен
«COVID-19» індетімен науқастанған
аудан тұрғындарына уақытылы
дәрігерлік көмекті ұйымдастыруға
қосқан зор үлесі үшін Ойыл аудандық
аурухана бас дәрігері Сәндібек
Нұрбаев және Аудандық Музыка
мектебінің құрылыс жұмыстарына
қосқан зор үлесі үшін құрылысшы
Бауыржан Нұғметовтер Аудан әкімінің

2020 жылғы 22 желтоқсандағы №303
өкімімен Ойыл ауданының «Жыл
адамы - 2020» атағына лайық деп
танылды. Бұл азаматтарға аудан әкімі
арнайы естелік сыйлық пен кеуде-
леріне төсбелгі тағылды.

 «Ойыл ауданы әкімінің 2020 жылғы
сыйлығы» ауыл шаруашылығы өнім-
дерін өңдеу саласына қосқан зор
үлесі үшін «Мұрагер» шаруа қожалы-
ғының басшысы Өркен Ақеділов,
аудан аумағында «COVID-19» індеті-
нің алдын-алу жұмыстарына қосқан
зор үлесі үшін аудандық полиция
бөлімі бастығының бірінші орынба-
сары, полиция майоры Дархан Ғалым-
жанов пен аудандық санитариялық-
эпидемологиялық бақылау басқарма-
сының басшысы Ғарифолла Құбаев-
тар марапатталса, Волейбол спорты
саласындағы жоғары жетістіктері үшін
Ә.Дербісалин атындағы Саралжын
орта мектебінің оқушысы Асылхан
Жақсылық, сапалы білім беру ісіндегі
табысты ұстаздық еңбегі үшін –
Ш.Бекмухамбетова атындағы мектеп-
гимназиясының қазақ тілі және
әдебиеті пәнінің мұғалімі Нұрсәуле
Жұмабекова, аудан елді мекендерін
орталықтандырылған сапалы ауыз
сумен қамтамасыз ету жұмыстарын
ұйымдастыруда қосқан зор үлесі үшін
«Ойыл аудандық тұрғын үй коммунал-

Ойылдағы өрелі істерде қолтаң-
басы бар кәсіпкер Талғат Маратұлы
биыл жалпы әлемде қалыптасқан
күрделі ахуалға қарамастан, аудан-
дағы тағы бір күрмеулі мәселенің
шешілуіне қолұшын созды. Яғни, 34
миллион теңгеге аумағы 500 шаршы
метр музыка мектебін салып берді.
Бұған дейін аядай бөлмелерді сағалап
келген Ойылдың жас өнерпаздарын
даярлап жүрген мамандардың қуаны-
шына ортақтасқан сенаторлар мек-
тептің еңбек ұжымымен кездесіп, онда
Мұқтар Сабырұлы өткен жылы қабыл-
данған 110 заңның негізгі бөлігі халық-
тың әуелметтік жағдайын жақсартуға
бағытталғанын жеткізді. Соңынан жас
өнерпаздармен тілдесті.
Одан соң Мұқтар Сабырұлы мен

Бауыржан Нұралыұлы Ойыл аудан-
дық орталық ауруханасының ұжымы-
мен кездесті. Дүниені дүр сілкіндірген
дертпен күрестің алғы шебінде болған
дәрігерлер қауымына алғыс айтқан
сенат депутаттары оларды бүгінгі
күннің батырларына балады. Дәрігер-
лер де өздерін толғандырған сауал-
дарын жолдады. Әсіресе, жас маман-
дарды ауылға тұрақтандыру мәселесі
толғандырады. Сондықтан, ауданға
жолдамамен келіп қызмет етіп жатқан
жас дәрігерлер өздерінің ойларымен
бөлісіп, ұсыныстарын жеткізді. Мәсе-
лен, дәрігер-хирург Бағдат Нұрдәу-
летұлы жас дәрігерлердің уақыт
қажеттілігіне орай қосымша маман-
дықтарды игеру мен ауылдық жерлер-

де еңбек ететін дәрігерлерге басым-
дықтар берілуі керектігін айтты.
Аудандағы жұмыс сапарын Сарбие

ауылдық округінде жалғастырған
сенаторлар ауылдағы әлеуметтік
нысандарда болып, мұғалімдермен
кездесіп, былтыр ғана күрделі жөн-
деуден өтіп, заманауи үлгіде жабдық-
талған дәрігерлік амбулаторияны да
өз көздерімен көрді. Ауыл тұрғындары
болса, негізінен жол қатынасы мен
көгілдір отын мәселесін жеткізді.
Ал, Ойылдағы «Жылыжай» жұмы-

сына өз ризашылықтарын білдірді.
Мемлекеттен бес миллион теңге
несие алып, өз қолдарымен тұрғызған
жылыжай иесі Миржан Құлбаев пен
Сапура Мырзағалиевалар аудан
халқына қысы-жазы көкөніс ұсынып
отыр. Сапарының соңында Сенат
депутаттары ауданның Саралжын
ауылдық округінде орналасқан «Тәжі-
бай-АГРО» ЖШС-нің тынысымен
танысты.
Р.S.
Ақтөбе облысының бірнеше

ауданында әкім болған екі
сенатор да халықпен емен-
жарқын тілдесіп, ашық әңгі-
мелесті . Ойылға өзі қызмет
еткен он жылдан кейін келген
Мұқтар Жұмағазиев сол ара-
лықта атқарылған істерге ,
халықтың тұрмысына шын
тәнті болды.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

ҮЗДІКТЕРДІҢ ҮЛЕСІ - ЕЛЕНГЕН ЕҢБЕК
БҮГІН АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ МӘЖІЛІС ЗАЛЫНДА ӘДЕТТЕГІДЕЙ ЖЫЛ

ҚОРЫТЫНДЫСЫНА АРНАЛҒАН САЛТАНАТТЫ ЖИЫН ӨТТІ. САНИТАРЛЫҚ
ТАЛАПТАР САҚТАЛА ОТЫРЫП ӨТКІЗІЛГЕН ЖИЫНДА АУДАН ӘКІМІ БІР ТОП
АЗАМАТҚА МЕРЕКЕЛІК СЫЙ-СИЯПАТЫН ҰСЫНДЫ.

дық шаруашылық, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің басшысы
Таңат Нұрымгереев, асыл тұқымды

мүйізді ірі қара мал шаруашылығын
дамытуға қосқан зор үлесі үшін «Ақ-
орын» шаруа қожалығының басшысы
Назар Шотановтар да осындай
арнаулы сыйлыққа ие болды.
Мемлекеттік бағдарламалардың

жоғары деңгейде орындалуын қамта-
масыз етіп, ауданымызға демеушілік
танытқан бір топ азаматқа алғыс хаты
табысталса, ауданның әлеуметтік-
экономикалық саласын дамытуға өз
үлестерін қосып жүрген азаматтар да
назардан тыс қалған жоқ. Олар аудан
тұрғындарын зейнетақы және жәр-
демақымен қамтамасыз етудегі абы-
ройлы еңбегі үшін «Азаматтарға
арналған үкімет» МККЕАҚ Ақтөбе
облысы бойынша  филиалының әлеу-
меттік қамтамасыз ету бойынша Ойыл
аудандық бөлімінің басшысы Мұрат
Әлжанов, мемлекеттік қызметтегі
абыройлы  еңбегі үшін аудандық сәу-
лет, қала құрылыс және құрылыс
бөлімінің бас маманы Азамат Исма-
гулов, «Nur Otan» партиясының бағ-
дарламалық мақсаттары мен міндет-
терін іске асыруда және партия
мәртебесін көтеріп, қоғамдық пікір
қалыптастырудағы қажырлы еңбегі
үшін «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалының есеп және
статистика секторының меңгерушісі
Алмат Мусин, ауданды көркейту мен
абаттандыруға қосқан зор үлесі үшін
Ойыл ауылдық округінің әкімі Сәндібек
Дәулетқалиев, ауданның мәдениет
саласының өркендеуіне қосқан зор
үлесі және қоғамдық шаралардағы
белсенділігі үшін аудандық мәдениет
үйінің директоры Сансызбай Нұр-
жанов, ауданның салық базасын
нығайтуға қосқан зор үлесі және
мемлекеттік қызметтегі абыройлы
еңбегі үшін аудандық мемлекеттік
кірістер басқармасының басшысы
Берік Майланов, ауданның білім
саласын дамытуға қосқан зор үлесі
және жас ұрпақты оқыту мен тәрбие-
леудегі  қажырлы еңбегі үшін Ойыл
аграрлық колледжінің оқытушысы
Сарбиназ Қарасаева, ауданның
қаржы саласындағы абыройлы еңбегі
үшін аудандық қазынашылық басқар-
масының басшысы Талғат Рысқалиев
және аудан жастарына әскери-
патриоттық тәрбие беруге қосқан зор
үлесі үшін Ойыл аудандық қорғаныс
істері жөніндегі бөлімінің жасақтау
бөлімінің бастығы Болат Сатыбалдин.

СЕНАТОРЛАР ОЙЫЛДЫҢ
БҮГІНГІ КЕЛБЕТІНЕ СҮЙСІНДІ
ЖУЫРДА  ОЙЫЛ АУДАНЫНА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ

СЕНАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ МҰҚТАР ЖҰМАҒАЗИЕВ ПЕН БАУЫРЖАН
ҚАНИЕВТАР КЕЛДІ. АҚТӨБЕНІҢ ҚАЙ АЙМАҒЫНЫҢ ДА ТЫНЫСЫ ТАНЫС
СЕНАТОРЛАР ОЙЫЛДАҒЫ САПАРЫН БЕЛГІЛІ МЕЦЕНАТ ТАЛҒАТ
САЛФИКОВТЫҢ АУДАНҒА ТАРТУ ЕТКЕН МУЗЫКА МЕКТЕБІНЕН БАСТАДЫ.

Сан ғасырлар артта қалғанымен
тарих таразысы салмақтап, салдары
мен сардарын ертеңге мұра етіп қал-
дыратын мұрағатта сақталатын
құжаттар. Біз әдетте сарғайып кеткен
газет қиындыларын үйімізде сақтап,
олардың уақыт өте тозатынын көріп
жүрміз. Қағаз тозса, оның жазылған
сырлары көмескі тартып қалары хақ.
Міне, мұрағат, яғни архив деп келген
ертеңнің бізге жеткен тарихын сақтау-
дың, келер ұрпаққа жеткізудің қанша-
лықты қажеттігі осыдан-ақ аңғары-
лады. Сондықтан да біздің Үкімет
архивтің маңыздылығын біліп, 22
желтоқсан архиварустар күні етіп
белгілеген екен. Әңгіме мерекенің
маңыздылығында екенін көзі ашық,
көкірегі ояу кез-келген адам аңғарады.
Жақында ғана ҚР мәдениет және

спорт министрі Ақтоты Райымқұлова
ханымның облысымызға ат басын
тіреуінің, аудандарда болуы мәде-
ниеттің кәусар бұлағының көзін
ашқандай әсер етті. Осы орайда
министр ханым мұрағат мәселесін
жақсарту бағытында да келелі әңгіме
қозғағаны көңілге жылылық ұялатады.
Архив деп атақ беріп, әрімізді әрлеп,
құжаттарды жөндеп, бұрынғы жасы-
рын мұрағаттарды арши бастағаны-

мыз ертеректе болғанымен, тәуелсіз-
дік туғалы тақырып аясы кеңейе
түскен-ді. Біздің нағыз тарих көмбесі
көмескі тартып, тіпті бұрмаланып
кеткенін енді біліп жатырмыз. Міне,
сондықтан да жоғарыда айтқандай,
мұрағатта құжаттарымызды сақтай
білудің, болашақ ұрпаққа жеткізе
білудің кілті ашылды. Ол — алдымен
мұрағат орналасатын орындар бел-
гілеп, оны сарғайтпай сақтаудың
сарабдал саясатын ұстану, жетілдіру,
қазіргі заманға сай етіп ұстау.
Алдымен керегі заманауи ғимарат
және алдыңғы қатарлы техникалар
мен технологиялық үрдіс. Сонда ғана
патшалық Ресейдің қазақ мұрағатын
жоқ еткен саясатын бергі өз ізіне
түсіре алар едік. Жетілген елдерде,
мысалы АҚШ-та, Ұлыбританияда
мұрағат мәселесі қатты жолға
қойылған. Көптеген қазақ тарихының
мағлұматтары сол шет елдерден
табылып жатқаны осының айғағы. Біз
мереке ретінде тойланып өтудің осы
іске Ел Президентінің, Республика
Үкіметінің бетбұрысын анық аңғарып,
ризашылығымызды білдіреміз.

Асқар ПАНГЕРЕЕВ,
 Ойыл аудандық архив
бөлімінің меңгерушісі.

АРХИВ — ӨТКЕННІҢ МҰРАСЫ

Редактор бағаны

Коронавирус инфекциясынан жа-
зылған 1 мыңнан астам ақтөбелік
денсаулығын нығайту мақсатында
оңалту орталықтарында ем қабыл-
дады.
Ақтөбе облысы бойынша корона-

вирус инфекциясына шалдығып,
жазылған адамдар арасында вирусты
қайта жұқтыру дерегі тіркелмеді.

«Барлық емханада, Ақтөбе меди-
цина орталығы мен «Дару» оңалту
орталығында 1447 адам оңалтудан
өтті. Қазір ем жалғасып жатыр. Әр
емханада күндізгі стационар бар», -
деді Ақтөбе облыстық денсаулық
сақтау басқармасының басшысы
Рүстем Исаев.
Айта кетейік, Ақтөбеде вирус

жұқтырған 3741 адамның 95 пайыздан
астамы жазылды.
Ақтөбе облысының бас дәрігері

қазіргі кезде балалар арасында ішек
инфекциясының көбейгенін айтты.

«Осы аптада облыстық клиникалық
ауруханаға 79 бала жеткізілді. Оның

ішінде 17 баланың жасы бірге
толмаған. Негізі ауру белгісі – іш өту,
температура. Ата-анасымен сөйлесу
кезінде олардың жеміс-жидекті көп
жегені белгілі болды. Бәрінен КВИ
сынамасы алынды. Ешқайсынан ауру

белгісі анықталған жоқ. Бір отбасынан
бірнеше бала ауырмады. Мұнда ең
бастысы - тазалық сақтау», - деді
Рүстем Исаев.

Алтынай САҒЫНДЫҚОВА.

АҚТӨБЕДЕ КОРОНАВИРУСТАН САУЫҚҚАНДАР
ОҢАЛТУ ОРТАЛЫҚТАРЫНДА ЕМ ҚАБЫЛДАУДА
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ҮГІТ-НАСИХАТ НАУҚАНЫ ДА ӨЗ
МӘРЕСІНЕ ЖАҚЫНДАДЫ. «NUR
OTAN» ПАРТИЯСЫ БЕЛСЕНДІ-
ЛЕРІНІҢ ЖҰМЫС ҚАРҚЫНЫ ЖАҢА
ЛЕППЕН ЖАЛҒАСЫП ЖАТЫР.
Осы бағытта кеше «Nur Otan»

партиясының сайлауалды үгіт-
насихат тобы, Ш.Бекмұхамбетова
атындағы мектеп-гимназиясы ұстаз-
дарымен кездесті. Тараптар білімді
жастарды әлемдік деңгейге көтеру
жайын талқылады. Аудандық мәсли-
хат депутаттығына үміткерлер даму-
шы мемлекеттердің басты бағыт-
тарының бірі – білім саласындағы
сапа екенін еске салды. Сайлауалды
бағдарламада да осы салаға ерекше
көңіл бөлінген. Ел ішіндегі білім беру
саласын әлемдік деңгейге көтеру
екенін айтты. Аудандық мәслихат
депутаттығына үміткер Еркін Жиен-
алин, Сәндібек Нұрбаев, Бақыт Есқа-
лиева, Жұмабай Жақып, Исатай
Берғалиев, Мейрамгүл Омарова,
Абзал Майқанов, Айдана Табынбаева
«Nur Otan» партиясы Ойыл аудандық
филиалының алдағы бесжылдықта
нақты атқарылатын сайлауалды
бағдарламасына енгізілген ауқымды
жұмыстар легімен таныстырды. Сон-
дай-ақ, алдағы сайлауда «Nur Otan»
партиясына дауыс беруге шақырып,
ұстаздардың ұсыныс, талап-тілек-
терін тыңдады. Сонымен қатар
үміткерлер білім беру сапасын арт-
тыру үшін «Nur Otan» партиясының
алға қойған міндеттерімен таныс-
тырып ғана қоймай ауданымыздағы
барлық орта және негізгі мектептерін
химия, физика, биология пәндерінің
жаңа буынды кабинеттерін кезең-
кезеңімен толық жиынтықталған
жабдықтармен қамту арқылы еліміз-
дегі өнеркәсіп саласын дамытуға
мектеп кезінен даярлау керектігін
жеткізді.
Айтулы білім ошағының ұстаздар

қауымы «Nur Otan» партиясы қуатты
және табысты мемлекеттің қалып-
тасуына ықпал ететінін тілге тиек етіп,
10 қаңтар еліміздің басты саяси
күшіне бірауыздан дауыс беретіндерін
жеткізді.

«Nur Otan» партиясы, Ойыл аудан-
дық филиалының сайлауалды бағдар-
ламасындағы төртінші бағыт жастарға
арналса, бесінші бағыты туған жері-
міздің тарихы мен мәдениетін дамы-
туға арналып отыр.

Жастар үшін аймақ
Жастар-ел болашағы. Жаңа ұрпақ

еліміздің стратегиялық бағытының
қозғаушы күшіне айналуға тиіс.

«Nur Otan» партиясы мен оның «Jas
Otan» жастар қанаты жастарды жан-

жақты қолдауды күшейтеді. 2025
жылға қарай партияның мемлекеттік
органдармен бірлесіп, жастарды
жұмыспен қамту, олардың шығар-
машылық және іскерлік тұрғыдан өзін-
өзі жүзеге асыруына жағдай жасау
міндеті тұр.
Бұл үшін «Nur Otan» партиясы

міндеттер қойып отыр:
Ауданның шаруа қожалықтарымен

және ұйымдарымен меморандумдар
жасау арқылы жыл сайын жастар
арасынан кемінде 100 адамды жұмыс-
қа орналастыру;
Жыл сайын «Жасыл Ел» еңбек

жасақтарын ұйымдастыру арқылы
жазғы кезеңге кемінде 340 жастарды
жұмысқа орналастыру;
Ойыл аграрлық колледжі базасын-

да заманауи сұранысқа ие жаңа
мамандықтар (дизайн, тігінші) ашу;
Екпетал, Көптоғай және Ойыл

ауылдарында жұмыс істейтін жастар-
дың өзін-өзі жүзеге асыруы және
шығармашылық дамуы «Сoworking
center»;
Жыл сайын «Жас кәсіпкер» бағдар-

ламасы аясында жаңа бизнес идея-
ларды іске асыруға кемінде 10 грант
бөлу»;
Барлық ауылдық округтерде ерік-

тілер клубтарын құру арқылы ерікт-
ілер қозғалысын дамыту.
Қабылданған шаралар нәтижесінде

жастар арасындағы жұмыссыздық
(15-28 жас) 2,5% - дан 2,3% - ға дейін
төмендейді.

Тарих пен мәдениетті дамыту
Халықтың бірлігі мен қоғамдық

келісім-Қазақстанның табысты
дамуының сенімді іргетасы.

«Nur Otan» партиясы рухани жаң-
ғыру және «Рухани жаңғыру» ұлттық
санасын жаңарту идеясын, қоғамы-
мыздың бірегейлігін айқындайтын
мәдени және рухани құндылықтарды

сақтау мен көбейтуді қолдайды.
Бүгінде ауданда бірлік, конфес-

сияаралық және этносаралық келісім-
ді нығайтуға елеулі үлес қосып жүрген
5 ұлт өкілдері тұрады.
Бейбітшілік пен келісімді сақтау

үшін «Nur Otan» партиясы:
Жыл сайын кемінде 3,1 мың

мәдени-бұқаралық іс-шара, оның
ішінде онлайн форматта ұйымдас-
тыру қажет;
Отбасының рөлін арттыру және

отбасылық құндылықтарды нығайту
үшін түрлі акциялар, спорттық іс-
шаралар өткізілетін «Бақытты отба-
сы» партиялық жобасын іске асыру;

«Берекелі шаңырақ» жастар жоба-
сы аясында аналар Кеңесінің жұмы-
сына жағдай жасау;
Мемлекеттік тілді көпшіліктің қол-

дануына қол жеткізу, қолдану аясын
кеңейту, Қазақстан халықтарының
тілдерін дамыту;
Ауданның көрнекті тумаларының

мұрасын насихаттау;
Айтысты өткізу және ұлттық спорт

түрлерін (тоғыз құмалақ, асық ату, ат
спорты түрлері және т. б.) дәріптеу
арқылы патриотизмді нығайтуға
бағытталған іс-шаралар өткізу;
Қасиетті және көрнекті жерлерге

өлкетану экспедицияларын өткізу;
2021 жылы Ойыл ауданының

құрылғанына 100 жыл толуына орай
Ұлы Жібек жолында Көкжар жәрмең-
кесін өткізу;

2021 жылы Ойыл аудандық орта-
лықтандырылған кітапхана жүйесіне
ағымдағы жөндеу жүргізу;
Ұлттық бірегейлікті қалыптастыру

және ұлттың мәдени кодын сақтау,
соның ішінде тақырыптық іс-шара-
ларды, Қазақстан халқының бірлігі
күнін өткізу есебінен өткізу.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Осы бағытта аудандық мәслихат
депутаттығына үміткер Сәкен Займол-
дин, Мейрамгүл Омарова, Жұмабай
Жақып, Исатай Берғалиев, Айдана
Табынбаева, Нұрсұлтан Даулетқа-
лиев Екпетал елді мекеніне барып,
«Есіктен есікке» акциясын өткізді.
Үміткерлер ауыл тұрғындарының
үйлеріне барып, «Nur Otan» партиясы
Ойыл аудандық филиалының сайлау-
алды бағдарламасындағы негізгі
басымдықтарына тоқталды. «Nur
Otan» партиясы халықтың әл-ауқатын
арттыру, денсаулығы мен өмір сүру
үрдісін жақсарту, білім беру мен
әлеуметтік-тұрмыстық ахуалын оңал-
ту бағытында қыруар жұмыстар
атқаруда. Сондықтан «Nur Otan»
партиясы, Ойыл аудандық филиа-
лының сайлауалды бағдарламасы
ауданымыздың әлеуметтік-экономи-
калық даму бағытына сәйкес жеті
басым бағыттан тұрады. «Есіктен
есікке» акциясы аясында жалпы
кездескен екпеталдық тұрғындар
ағайын-тумаласты, көрші-көлемді
сайлауға бірге апаратындарын және
партиямызға дауыс беретіндерін
жеткізді. Сонымен қатар нұротан-
дықтарды жылы лебізбен қабылдап,
ауданымыз бойынша бүгінге дейін
жасалған жұмыстарға алғысын айтты.
Сондай-ақ көшбасшы партияның
атқарған ауқымды жұмыстарымен
бұрыннан таныс шағын ауыл тұрғын-
дары бұл партияның алға қойған
межелі мақсаттарына сәттілік тіледі.
Үміткерлер тұрғындардың ұсыныс-
тілектерін тыңдап, «Nur Otan»
партиясының әрдайым халықпен бірге
екенін атап өтті. Малдан нәпаһа
тауып, шаруаларын дөңгелетіп
отырған екпеталдықтар «Nur Otan»
партиясының әрдайым халықпен бірге
екеніне сан-мәрте куә болып келеді.
Сондықтан «Nur Otan» партиясына
үлкен сенім артады.

 «Nur Otan» партиясы ауданды
дамытудың осы 7 басым бағытын
өзінің сайлауалды бағдарламасында
айқындады. Оның басты мақсаты –
халықтың өмір сүру сапасы мен әл-
ауқатын үнемі жақсарту үшін жағдай
жасау. «Nur Otan» партиясының
бағдарлары тұрақты экономикалық
даму және халықтың өмір сүру
деңгейін арттыру болып табылады.
Лайықты жалақымен жаңа жұмыс

орындарын құраймыз.
Біз халықтың әл-ауқатының негізін

азаматтарды жұмыспен, тұрақты
кірістермен қамтамасыз етуден
көреміз. Сонымен бірге, COVID-19-ға
қатысты жағдай еңбек нарығында
түзетулер енгізіп, жұмыспен қамту
саласындағы белсенділікті төмен-
детіп, халықтың табысын азайтты.
Пандемия сонымен қатар бизнестің
экономикалық белсенділігінің төмен-
деуіне әкелді. Партия неғұрлым
зардап шеккен бизнес субъектілерінің
қызметін қалпына келтіру үшін ғана
емес, сондай-ақ «Атамекен» ҰКП-мен
мемлекеттік қолдау мен ынтымақ-
тастықтың қолданыстағы құралдарын
белсенді пайдалану арқылы жаңа-
ларын құру үшін де жағдай жасайтын
болады. Біздің міндетіміз-жұмыс
орындарының жеткілікті санын құру,
бұл жұмыссыздықты 4,6% деңгейінде
сақтауға және 2025 жылға қарай
орташа жалақыны кемінде 150 мың
теңгеге дейін арттыруға мүмкіндік
береді.
Бұл үшін «Nur Otan» партиясы өз

үлесін қосатын болады:
Жыл сайын кемінде 550 жаңа

жұмыс орнын құру, оның ішінде «Биз-
нестің жол картасы 2025», «Еңбек»
және т. б. мемлекеттік бағдарла-
маларды іске асыру есебінен;
Жыл сайын 1,1 мың адамнан кем

емес бос жұмыс орындарына жұмыс-
қа орналастыру;
Жыл сайын кәсіптік оқытуда (1

жылдан астам) кемінде 100 адам және
қысқа мерзімді оқытуда (3 айға дейін)
кемінде 50 адам еңбек нарығының
қажеттіліктерін ескере отырып, бұл
коронавирустық пандемиядан жұмы-
сынан айрылған қызметкерлердің
тапшылығы мен жұмысқа орналасу
проблемасын шешуге мүмкіндік
береді;
ШОБ-тың кемінде 3 жаңа нысанын

ашу үшін бизнесті кредиттеу тетіктерін
пайдалануды кеңейту.
Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін

жыл сайын кемінде 30 грант пен
микрокредит бөлуге;
Бұл шаралар 2,7 мыңға жуық жұмыс

орнын құруға, бар бос орындарға
кемінде 5,5 мың адамды жұмысқа
орналастыруға және жұмыс істеп
тұрған шағын және орта бизнес
субъектілерінің санын 2025 жылға

қарай 1150-ге дейін ұлғайтуға
мүмкіндік береді.
Ауыл тұрғындарының табысын

арттырып, азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз етеміз
Коронавирустық пандемия жағ-

дайында нарықты азық-түлік тауар-
ларымен тұрақты қанықтыру мәселе-
лері ерекше өзекті болып отыр.
Бүгінде ауданның барлық тұрғын-

дары ауылдық жерлерде тұрады.
Ауданда инвестицияларды тиімді

тарту, өндірісті заманауи жабдық-
тармен жарақтандыру, жаңа техноло-
гияларды енгізу есебінен жоғары
технологиялық агроөнеркәсіптік
кешенді құру бойынша жұмыс жалға-
сады.
Ол үшін біз қол жеткіземіз:
Кемінде 3 инвестициялық жобаны

іске асыру, оның ішінде:
· 2022 жылы – Ойыл ауылында

қуаты тәулігіне 50 кг ет өңдеу цехының
ашылуы;

· 2023 жылы-қуаттылығы жылына
1000 бас ІҚМ бордақылау алаңын
салу;

· 2024 жылы - Ойыл ауылында
қуаттылығы жылына 3,6 тонна көкөніс
жылыжай кешенін салу;

«Қарапайым заттар экономикасы»
бағдарламасы шеңберінде ауыл
шаруашылығы өнімдерін өндіру және
қайта өңдеу бойынша жыл сайын
кемінде 6 жобаны іске асыру;
Мал шаруашылығы мен өсімдік

шаруашылығын цифрландыру (чип-
теу, нақты егіншілікті дамыту, цифр-
лық және озық smart-фермаларды
құру);
ІҚМ санын 43,3 мың басқа дейін,

жылқы санын 13,6 мың басқа дейін
ұлғайту;
Асыл тұқымды ірі қара мал басын

994-тен 4000 басқа дейін арттыру;
Суармалы жерлер алаңын кезең-

кезеңімен 2,4 мың гектарға дейін
кеңейту қажет;
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің

бағасын тұрақтандыру мақсатында
жыл сайын кемінде 5 ауыл шаруа-
шылығы жәрмеңкесін өткізу;
Машина-трактор паркін жаңарту

үшін жыл сайын кемінде 10 бірлік ауыл
шаруашылығы техникасын сатып алу;
Ауыл шаруашылығының дәстүрлі

емес түрлерін дамыту (ара шаруа-
шылығы, марал шаруашылығы, жидек
дақылдарын өсіру және т.б.).
Аталған шараларды іске асыру

азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз
етуге және шаруаларға барынша
қолдау көрсетуге мүмкіндік береді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Екпетал-Ойыл.

Осы орайда аудандық мәслихат
депутаттығына үміткерлер Мейрамгүл
Омарова мен Жұмабай Жақып Көп-
тоғай, Сарбие ауылдық округіндегі
денсаулық сақтау саласының қызмет-
керлерімен канвассинг форматында
кездесті. Қос округте де үгіт-насихат
жұмыстары баяндалған соң, медици-
на саласының майталмандары өз
кезегінде сөз алып, «Nur Otan» пар-
тиясына саяси додаға үкілеп қосып
отырған үміткерлеріне сәттілік тіледі.
Үміткерлер тұрғындарды 10 қаңтар
күні нақты істер партиясы «Nur Otan»-
ға дауыс беруге шақырды.
Айта кетсек, азаматтардың әлеу-

меттік әл-ауқатыаймақтың тұрақты
әлеуметтік-экономикалық дамуының
көрсеткіші.
Біз білім беру, денсаулық сақтау,

мәдениет, дене шынықтыру және
спорт, әлеуметтік салада сапалы
қызметтерге қол жетімділікті қамта-
масыз ету арқылы аудан тұрғында-
рының өмір сүру жағдайын жақсартуға
күш саламыз.

COVID-19 пандемиясы Денсаулық
сақтау жүйесіне үлкен қауіп төндірді.
Бұл бағытта жұмыс істеуіміз керек.
Саладағы негізгі басымдық Денсау-
лық сақтау инфрақұрылымын дамы-
туға және нығайтуға жасалатын бола-
ды. Жұмыста коронавирустық инфек-
циямен күресу кезінде алынған
тәжірибе қолданылады.

2025 жылға дейін емханаларға 20
минуттық және дәрігерлік амбулато-
рияларға 10 минуттық қолжетімділікті
қамтамасыз етеді.
Медициналық қызмет көрсету

сапасын жақсарту мақсатында
«Nur Otan» партиясы:
Коронавирустық инфекцияның

таралуын азайту жөніндегі іс-шара-
ларды одан әрі іске асыру, оның ішін-
де адамдар көп жиналатын орындар
мен қоғамдық көліктердің санитарлық
талаптар мен нормаларға сәйкестігін
тұрақты бақылау, сондай-ақ дезин-
фекциялау жұмыстарын тұрақты
жүргізу;
Медициналық мекемелер мен дәрі-

хана желілерінің дәрі-дәрмектермен
және медициналық бұйымдармен
қамтамасыз етілуіне мониторинг
жүргізу;
Дәрі-дәрмектер мен медициналық

мақсаттағы бұйымдар бағасының
өсуіне жол бермеу туралы дәріхана
желілерімен меморандумдарға қол
қою;
Салауатты өмір салтын белсенді

насихаттау, оның ішінде интернет
және әлеуметтік желілер арқылы;
Ана мен бала өлімін төмендету мақ-

сатында жүкті әйелдер мен фертиль-

дік жастағы әйелдерді ана мен жүктілік
мәселелері бойынша тегін консульта-
циямен қамтуды кеңейту, оның ішінде
ауылдарда әйелдерге кеңес беру үшін
мобильді топтар құру;

2021 жылы Көптоғай ауылдық
округінің Құрман дәрігерлік амбулато-
риясының құрылысын салу;
Қажетті мамандықтағы дәрігерлерді

тарту (3 жалпы тәжірбие дәрігері:
педиатр, хирург, гинеколог);
Жаңа медициналық жабдықтар мен

санитарлық авто сатып алу (жылжы-
малы флюромашина, стационарлық
флюроаппарат, 2 жедел жәрдем
автокөлігі);
Қатерлі ісіктерді ерте анықтау үшін

кемінде 2,4 мың адамға жыл сайынғы
скрининг жүргізу;
Амбулаториялық емдеу кезінде

онкологиялық және туберкулез ауру-
ларымен ауыратын науқастарды тегін
дәрілік препараттармен қамтамасыз
ету мәселесін үнемі бақылау.
Осы шаралардың барлығы 2025

жылға қарай өмір сүру ұзақтығын 75
жасқа дейін ұлғайтуға мүмкіндік
береді.
Білім беру сапасын арттыру үшін

«Nur Otan» партиясы төмендегідей
міндеттер қойып отыр:
Қамтамасыз ету көрсеткішін 1 ком-

пьютерді 9 оқушыдан 1 компьютерге
7 оқушыға жеткізу (бірінші кезекте
компьютерлер аз қамтылған отбасы-
ларға және мұқтаждарға берілетін
болады), сондай-ақ қашықтықтан
оқытуды қамтамасыз ету үшін Интер-
нет-роутерлерді сатып алу;
Қашықтықтан оқыту нысаны сақ-

талған жағдайда халықтың әлеуметтік
осал топтарының балаларын компью-
терлік техникамен толық қамтуды
қамтамасыз ету;
Ауданның барлық орта және негізгі

мектептерін химия, биология, физика
пәндерінің жаңа буынды кабинет-
терімен кезең-кезеңмен толық жиын-
тықталған жабдықтау;

«Дипломмен ауылға!» бағдарла-
масы бойынша көтерме жәрдемақы
және тұрғын үй сатып алуға жеңілдікті
кредиттер бере отырып, жас маман-
дарды тарту арқылы пәндер бойынша
мұғалімдер тапшылығын төмендету;

4 мектепке күрделі жөндеу жұмыс-
тарын жүргізу:

2021 жылы – Теректі және Қарасу
НМ;

2022 жылы- Косембай ОШ және
Екпетал мектеп-бақшасы.
Бұл шаралардың барлығы апатты

және үш ауысымды мектептерді
толығымен жоюға, сондай-ақ білім
беру сапасын арттыруға (PISA және
ҰБТ тестінің нәтижелерін жақсарту)

мүмкіндік береді.
Бұл шаралар ҰБТ-да 100-ден

жоғары балл жинаған мектеп түлек-
терінің үлесін 7,1% - дан 13,4% - ға
дейін арттыруға мүмкіндік береді.
Тең мүмкіндіктер жасаймыз.
Ауданда ерекше қажеттіліктері бар

адамдар үшін кедергісіз орта қалып-
тастыруға ерекше көңіл бөлінеді.
Ол үшін «Бақытты отбасы», «Арда-

герлерді ардақтайық», «Кедергісіз
келешек» партиялық жобалары өз
жұмыстарын күшейтіп, аға ұрпақты,
мүмкіндігі шектеулі адамдарды, көп
балалы және аз қамтылған отбасы-
ларды қолдауға және олардың аза-
маттық ұстанымдарын жандандыруға
бағытталатын болады.
Ол үшін «Nur Otan» партиясы:
Ерекше қажеттіліктері бар адамдар

үшін кедергісіз қол жетімділікті
қамтамасыз ету мақсатында жаңа
әлеуметтік инфрақұрылым объек-
тілерін  бейімдеуге;

2021 жылы мүгедектігі бар адам-
дарға өз бетінше, онлайн режимде
өздерінің жеке қажеттіліктерін ескере
отырып, көмекші, орнын толтырушы
құралдар мен әлеуметтік қызметтерді
сатып алуға мүмкіндік беретін әлеу-
меттік қызметтердің бірыңғай порта-
лын енгізу;
Әрбір ауылдық округте материал-

дық көмек көрсету пунктін ұйымдас-
тыру арқылы өмірлік қиын жағдайға
тап болған тұлғаларға көмек көрсету;

2021 жылы инватакси қызметін
ұйымдастыру;
Қиын өмірлік жағдайға тап болған

10 адамға (жылына) қайырымдылық
қорлары арқылы көмек көрсету;
Жыл сайын кемінде 30 жалғыз

басты қарт азаматтарға қолдау көр-
сету.
Партияның қызметі өзінің алдағы

бес жылда денсаулықты жақсартуға
және салауатты өмір салтын насихат-
тауға, халықты бұқаралық спортқа
тартуға бағытталады.
Бұл үшін «Nur Otan» партиясы өз

үлесін қосатын болады:
2021 жылы Ойыл ауылында дене

шынықтыру-сауықтыру кешенінің
құрылысына;

2021 жылы Көптоғай ауылында
шағын футбол алаңын салуға;
13 ауылда (Қаратал, Құмжарған,

Сарбие, Ақжар, Көсембай, Ақкемер,
Бестамақ, Көптоғай, Амангелді,
Шұбарши, Қарасу, Ақшатау, Қара-
кемер) қысқы спорт түрлерін дамыту
үшін хоккей корттарын орнату;
Бұл шаралар халықтың спорттық

инфрақұрылыммен қамтамасыз еті-
луін 1 мың адамға шаққанда 52% - ға
дейін ұлғайтуға және дене шынықтыру
мен спортпен жүйелі түрде айналы-
сатын барлық жастағы халықтың
қамтылуын жақсартуға мүмкіндік
береді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Аудандық мәслихат депутаттығына
үміткерлердің әрбір елді мекендердегі
танымал тұлғалардың үйлерін ара-
лап, «Есіктен есікке» акциясы аясын-
да партияның сайлауалды бағдарла-
масын түсіндіру жұмыстары жалғасын
тауып келеді. «Қазақстанның басты 7
жетістігі» мен «Nur Otan-ға дауыс
бер», «Жаңа жетістіктерге бірге жете-
міз!» атты үнпарақтар үлестірді. Өз
кезегінде, «Nur Otan» партиясы, Ойыл
аудандық филиалының желілік кес-
тесіне сәйкес аудандық мәслихат
депутаттығына үміткер Мінсізбай
Жайлыбаев, Бақыт Есқалиева, Мей-
рамгүл Омарова, Исатай Бергалиев,
Абзал Майқанов, Нұрсұлтан Даулет-
қалиев «Есіктен есікке» акциясы
аясында Қаратал ауылдық округіне
қарасты Қарасу елді мекеніндегі ақ
жаулықты аналар мен данагөй ақса-
қалдардың үйлеріне арнайы барды.
«Есіктен есікке» акциясы барысында
Қарасу ауылының тұрғындарымен
ашық тілдесті. Серік Тілепбергенов,
Махамбет Қасенов, Айсара Жием-
бекова сынды зейнеткерлер мен
еңбек ардагерлерімен жүздесіп, пар-
тияның жетістіктері туралы баяндап,
«Nur Otan» партиясы, Ойыл аудандық
филиалының сайлауалды бағдарла-
масымен таныстырды. Ауылдың
үлкендері партияның жұмысы жемісті
әрі жетістікті болсын деп ақ батасын
беріп, «Ел сенімін ақтаңдар» деген
ақжарма тілектерін айтты. Айтулы
акция барысында аудандық мәслихат
депутаттығына үміткерлермен үйле-
рінде отырып жүздескен Қарасулық
бірқатар еңбек ардагерлері үміткер-
лерге сәттілік тілеп, «Nur Otan» пар-
тиясына дауыс беретіндіктерін жет-
кізді. Сондай-ақ тұрғындар тарапынан
қозғалған ауылға көгілдір отын тарту
қордалы мәселесіне жауап берген
«Nur Otan» партиясы, Ойыл аудандық
филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Сәкен Займолдин бұл ауылды
газдандыру жұмыстары алдағы жыл-
дардың еншісінде тұрғанын, партия-
ның назарынан тыс қалмайтынын
атап өтті. Өз кезегінде үміткерлерде
ақсақалды ардагерлерді жұмылды-
рып партияға дауыс беруге шақырды.
«Nur Otan» партиясына қолдау біл-
діріп, «Ел іші берекеге толып, бей-
бітшілігіміз бұзылмай болашаққа
қадамымыз нық болсын», - деп ақ
тілегін ақтарған тұрғындардың таң-
дауы «Nur Otan» партиясы болды.

«Nur Otan» партиясы отбасы инсти-
тутын нығайту, олардың материалдық
тұрақтылығын қамтамасыз ету, тұр-
ғын үй алу үшін мүмкіндіктер жасау
жөнінде шаралар кешенін қолдану
қажет деп санайды. Бүгінгі күні
ауданда тұрғын үй алу кезегінде 206-
дан астам адам тұр.
Тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін

«Nur Otan» партиясы:
Халықтың әлеуметтік осал топта-

рына жыл сайын кемінде 6 пәтер беру;
Жеке құрылыс салушылардың

құрылысы есебінен халықты тұрғын
үймен қамтамасыз ету 53,5 мың м2
тұрғын үй:

2021 жылы 10,2 мың м2 тұрғын үй
немесе 96 үй салынады, нәтижесінде
288 тұрғын үймен қамтамасыз етіледі;

2022 жылы 10,9 мың м2 тұрғын үй
немесе 104 үй салынады, тұрғын
үймен қамтамасыз етуді қамту 416
тұрғынды құрайды;

2023 жылы 10,6 мың м2 тұрғын үй
немесе 101 үй салынады, 505 тұрғын
үймен қамтамасыз етіледі;

2024 жылы 10,8 мың м2 тұрғын үй
немесе 103 үй салынады, 515
тұрғынға тұрғын үй беріледі;

2025 жылы 11 мың м2 тұрғын үй
немесе 106 үй салынады, 530 тұрғын
үймен қамтамасыз етіледі.
Бүгінгі күні аудандық маңызы бар

жолдардың ұзындығы 291,36 км
құрайды, оның ішінде жақсы және
қанағаттанарлық жағдайда 12,86 км
немесе 4,5%. Кентішілік жолдардың
ұзындығы 93,975 км құрайды, оның
ішінде жақсы және қанағаттанарлық
жағдайда 93,625 км немесе 99,6%.
Автожолдардың сапасын кезең-

кезеңмен жақсарту үшін алдағы бес
жылда:
Ауылдарға 174,5 км кіреберіс

жолдарға жөндеу жүргізу:
2021 жылы-59,78 км (Қараой және

Шұбаршы ауылдары Атырау облысы
Қызылқоға ауданының шекарасына
дейін);

2022 жылы - 44,1 км (Қайыңды,
Сарбие және Кемер ауылдары);

2024 жылы-34,7 км (Қаракемер,
Ақшатау және Құмжарған ауылдары);

2025 жылы-35,9 км (Қарасу,
Амангелді және Қарасу ауылдары);
Ойыл ауылының 4,7 км кентішілік

жолдарына жөндеу жүргізу (Н.
Оноприенко, Ш. Еркинов, А.Екібаев,
Н. Тапалова, Тәуелсіздік, Дусипов, о.
Клипанов және К. Ержанов көшелері).
Бұл шаралар 2025 жылға қарай

жақсы және қанағаттанарлық жағдай-
дағы жергілікті маңызы бар жолдар-
дың үлесін 50,44% - дан 91,3% - ға
дейін арттыруға мүмкіндік береді.
Таза ауыз сумен және орталық-

тандырылған газбен қамтамасыз
етеміз.

«Nur Otan» партиясы сумен және
газбен жабдықтау мәселелерін шешу
үшін міндеттер қойып отыр:

5 ауылда орталықтандырылған
сумен жабдықтау құрылысы:

2021 жылы - Қаракемер ауылы;
2021 жылы - Ақшатау ауылы;
2021 жылы-Қосембай ауылы;
2021 жылы - Ақкемер ауылы;
2021 жылы - Бестамақ ауылы;

Тұрғындар саны 200 адамнан кем
ауылдарда 7 кешенді блок-модуль
орнату:

2022 жылы - Қубасай ауылы;
2022 жылы - Қарасу ауылы;
2022 жылы - Қарасу ауылы;
2022 жылы - Шұбарши ауылы;
2022 жылы - Қоңырат ауылы;
2022 жылы – Шиқұдық ауылы;
2022 жылы – Қаракөл ауылы;
9 ауылда газбен жабдықтау

объектілерін салу:
2022 жылы-Қаратал ауылы;
2023 жылы - Екпетал ауылы;
2024 жылы – Амангелді ауылы;
2024 жылы – Көптоғай ауылы;
2025 жылы – Шұбарши ауылы;
2025 жылы – Қарасу ауылы;
2025 жылы – Кемер ауылы;
2025 жылы – Ақкемер ауылы;
2025 жылы – Сарбие ауылы;
2025 жылы-Қараой ауылы.
Нәтижесінде, 18,6 мың адам немесе

аудан тұрғындарының 100% - ы
сапалы ауыз суға қол жеткізе алады.
Газбен 15,2 мың адам немесе ауыл-
дардың 50% қамтамасыз етіледі.
Экологиялық жағдайды жақсарту

үшін алдағы бес жылда «Nur Otan»
партиясы мынадай міндеттер қояды:

2025 жылы Ойыл ауылында алаңы
3 га ҚТҚ полигонының құрылысын
салу;

2025 жылға қарай ірі ауылдарда
қоқысты бөлек жинау үшін кемінде 10
контейнер орнату.
Нәтижесінде қабылданған шара-

лармен ауданның 20 мыңнан астам
тұрғыны қамтылатын болады.
Алдағы кезеңде «Nur Otan» пар-

тиясы өңірдің заманауи ақпараттық
және телекоммуникациялық инфра-
құрылымын қалыптастыру мақса-
тында интернет желісіне ауқымды
қосылуды негізгі басымдықтардың бірі
ретінде қойып отыр.
Ол үшін 2021-2025 жылдары

мынадай міндеттер қойылды:
10 ауылды (Екпетал, Қаракемер,

Ақшатау, Құмжарған, Қөсембай,
Қарасу, Шұбарши, Амангелді және
Ақкемер, Кемер) Интернет желісіне
мобильді кеңжолақты қолжетім-
ділікпен қамтамасыз ету.
Байланыс операторларымен және

жергілікті кәсіпкерлермен бірлесіп,
халқы 250 адамнан кем ауылдарда 3G
мұнараларын орнату мәселесін
қарастыру;
Халықты компьютерлік және цифр-

лық сауаттылық негіздеріне жыл
сайын оқыту.
Жалпы, қабылданған шаралар 15,2

мыңнан астам ауыл тұрғындарын
интернетпен қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Қарасу-Ойыл.

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕРЛЕР
Ш.БЕКМҰХАМБЕТОВА АТЫНДАҒЫ МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯСЫ ҰЖЫМЫМЕН КЕЗДЕСТІ

Жариялау ақысы «Nur Otan» партиясының Ақтөбе облысы
Ойыл ауданының сайлау қоры қаражаты есебінен төленді.

ЕКПЕТАЛДА «ЕСІКТЕН ЕСІККЕ» АКЦИЯСЫ ӨТТІ
«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ БИЫЛҒЫ ЖЫЛЫ ӨЗГЕРГЕН ФОРМАТТА

ЖҰМЫС ЖАСАУДА. СОНЫҢ БІРІ ЕЛБАСЫ, ПАРТИЯ ТӨРАҒАСЫ
НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ ТАПСЫРМАСЫМЕН ПАРТИЯІШІЛІК САЙЛАУ
ӨТКІЗІЛДІ. ОДАН ҚАЛСА САЙЛАУ НАУҚАНЫ АЛДЫНДАҒЫ ҮГІТ-НАСИХАТ
ЖҰМЫСТАРЫ ХАЛЫҚПЕН КЕРІ БАЙЛАНЫС, АШЫҚ ДИАЛОГ, ТІКЕЛЕЙ
ЭФИР, ОНЛАЙН, ОФЛАЙН КЕЗДЕСУЛЕР, ТҰРҒЫНДАРДЫ ЕШ ЖЕРГЕ
ЖИНАМАЙ-АҚ, ШАҢЫРАҚТАРЫНА БАРЫП, ТАЛАП-ТІЛЕКТЕРІН ТЫҢДАУ,
ҰСЫНЫСТАРЫН ЖАЗЫП АЛУ СЕКІЛДІ ІС-ШАРАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДА.

Жариялау ақысы «Nur Otan» партиясының Ақтөбе облысы
Ойыл ауданының сайлау қоры қаражаты есебінен төленді.

Жариялау ақысы «Nur Otan» партиясының Ақтөбе облысы
Ойыл ауданының сайлау қоры қаражаты есебінен төленді.

Жариялау ақысы «Nur Otan» партиясының Ақтөбе облысы
Ойыл ауданының сайлау қоры қаражаты есебінен төленді.

МЕДИЦИНА САЛАСЫНДАҒЫ БАСТЫ МАҚСАТ
ОРТАША ӨМІР СҮРУ ЖАСЫН 75 ЖАСҚА ЖЕТКІЗУ

«КАНВАССИНГ» ТЕРМИНІ СІЗГЕ ТАҢСЫҚ БОЛЫП ЖҮР МЕ? ЕНДЕШЕ
КІШКЕНЕ МӘЛІМЕТ БЕРІП КЕТЕЙІН. КАНВАССИНГ ҚОҒАМ БЕЛСЕН-
ДІЛЕРІМЕН, ХАЛЫҚ АЛДЫНДА ТЫНДЫРЫМДЫ ТІРЛІК АТҚАРЫП ЖҮРГЕН
ЕЛ АЗАМАТТАРЫМЕН КЕЗДЕСІП, «NUR OTAN» ПАРТИЯСЫНЫҢ АЛДАҒЫ
БЕС ЖЫЛДЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫН ТҮСІНДІРУ, СОНДАЙ-АҚ ҮГІТ НАСИХАТ
ЖҮРГІЗУ МАҚСАТЫНДА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН КЕЗДЕСУЛЕР.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАҒА САЙ
ҚАРАСУЛЫҚТАР ДА КӨГІЛДІР ОТЫННАН ҚАЛЫС ҚАЛМАЙДЫ
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Бұл орайда ауданда ауыл
шаруашылығын және өңдеу
өнеркәсібін дамыту, кәсіпкерлерге
қолдау, жолдардың сапасын
жақсарту, халықтың тұрмыстық
жағдайын көтеру, тұрғын үйге
қолжетімділік, медициналық қызмет
көрсету мен білім саласын ілгерілету,
тең мүмкіндіктер қоғамы, бұқаралық
спортты дамыту бағытында мүдделі
жұмыстары бар. «Nur Otan»
партиясының таяудағы 5 жылға
арналған сайлауалды бағдарламасы
Обаға қарсы күрес бөлімшесі
ұжымына таныстырылды. Үміткерлер
бағдарламаның ауданымызда
атқарылатын 7 басым бағытына
тереңірек тоқталып, партияның ықпал
ететін жұмыстарын атап өтті. Бұдан
басқа да біршама жұмыстар легі 2025
жылға дейін жүзеге асырылады.
Бұл туралы бүгін аудандық обаға

қарсы күрес бөлімшесінде өткен
басқосуда айтылды. Аудандық
мәслихат депутатына үміткерлер
аудандық обаға қарсы күрес
бөлімшесінде сайлауалды
бағдарламамен таныстырды. Аталған
ұжым қызметкерлерімен сұрақ-жауап
алмасты. Сайлауалды бағдарлама әр
өңірге жеке дара талданып,
сарапталып жасақталғаны тілге тиек
етілді. Партияның сайлауалды
бағдарламасымен танысқан
қызметкерлер өздерін мазалаған
сұрақтар бойынша үміткерлермен
ашық пікірлесті.

Аудандық обаға қарсы күрес
бөлімшесінде қызметкерлері алдағы
жауапты кезең болып саналатын
сайлау науқанында дауыс беруге
ұйымшылдықпен қатысатынын
жеткізді.

«Nur Otan» партиясы, Ойыл
аудандық филиалының сайлауалды
бағдарламасындағы алтыншы,
жетінші бағыттарын тоқталсақ,
Ауданның табысты дамуының кепілі

проблемаларды шешу үшін ортақ
мүдделерімен біріккен азаматтардың
белсенділігі болып табылады.
Бізге жергілікті атқарушы органдар

мен қоғам арасындағы өзара қарым-
қатынастың мүлдем жаңа сипатын
қалыптастыру қажет. Ашықтық,
есептілік және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
ынтымақтастықтың басты
басымдықтары болуға тиіс.
Бұл үшін «Nur Otan» партиясы:
Бұл шара аудан тұрғындарының

проблемаларын, оның ішінде
халықпен тұрақты кездесулер арқылы
шешу жолдарын ашық талқылау және
іздеу алаңына айналады;

«Nur Otan» партиясының мәслихат
депутаттары, қоғамдық кеңестердегі
өз өкілдері арқылы тұрғындардың
өзекті мәселелерін жедел шешуге қол
жеткізетін болады;
Оның жұмысының негізгі

нысандарының бірі халықпен
кездесуді, азаматтарды қабылдауды
және олардың нәтижелері бойынша

САЙЛАУ ЕЛ ӨМІРІНДЕГІ БАСТЫ
САЯСИ ОҚИҒА. СОНДЫҚТАН МҰН-
ДАЙ САЯСИ МАҢЫЗДЫ СӘТТЕ
ХАЛЫҚТЫҢ ҚОЛДАУЫ ҚАЖЕТ
ЕКЕНІ ШҮБӘСІЗ. ОСЫ БАҒЫТТА
БІЗ «NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ ОЙЫЛ
АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ БІРІН-
ШІ ОРЫНБАСАРЫ СӘКЕН ЗАЙМОЛ-
ДИНМЕН АРНАЙЫ СҰХБАТТАСҚАН
ЕДІК.

- Армысыз Сәкен Ғазизұлы. Бірер
күннен кейін халық өз таңдауын
жасайды. «Nur Otan» партиясы
әрдайым ел-халықпен тығыз бай-
ланыста болды. Үгіт-насихат
жұмыстары қаншалықты жүзеге
асты?

- Өздеріңізге белгілі сайлауалды
үгіт-насихат жұмыстары кезінде
ешқандай елдімекен тысқары қалған
жоқ. Барлық шалғай  елді-мекен-
дердің барлығы қамтылды деп толық-
тай атай аламын. Мәселен:
Көптоғай – 1, Амангелді – 2,
Шұбарши – 1, Қарасу – 1;
Қайыңды, Ақжар – 2, Көсембай – 2;
Саралжын – 1, Бестамақ – 1,
Қоңырат – 1, Ақкемер – 1,
Шиқұдық – 1;
Қараой – 1, Құбасай – 1;
Сарбие – 2, Қаракөл – 1;
Қаратал – 1, Құмжарған – 1,
Қарасу – 1;
Ойыл – 28, Қаракемер – 1,
Ақшатау – 1, Екпетал – 1;
Нақтырақ айтсақ, үгіт-насихат

жұмыстары кезінде қамтылған тұл-
ғалар саны 4500. Қамтылған салалар:
зиялы қауым өкілдері, егде жастағы
азаматтар, кәсіпкерлер, мүмкіндігі
шектеулі азаматтар, дәрігерлер,
мұғалімдер, ауыл шаруашылығы
қызметкерлері, «Қазпочта» қызмет-
керлері, 18 жастан асқан жастар, көп
балалы аналар, өзін-өзі жұмыспен
қамтушылар, білім саласының өкіл-
дері, «Қазақтелеком» АҚ ұжымы,
Обаға қарсы күрес станциясының
ұжымы т.б аралас тұлғалар қамтыл-
ды. Қазіргі таңда барлық ауылдық
округтер мен оларға қарасты елді
мекендерде «Есіктен есікке» акциясы
өткізілді. Акцияда аудандық мәслихат
депутаттығына үміткерлер үйлерді
аралап сайлауалды бағдарламаны
түсіндіріп үгіт-насихат жұмыстарын
жүзеге асырды. Қазіргі таңда халық
«Nur Otan» Ойыл аудандық филиа-
лының сайлауалды бағдарламасымен
толықтай хабардар. Үгіт-насихат
жұмыстары жоғары дәрежеде өкізілді.
Еріктілер ақпараттық үгіт-насихат

нақты шешімдер қабылдауды
анықтайды;
Әрбір деңгейдегі әкімдерден,

жергілікті атқарушы органдардан
халық алдында атқарылған жұмыс
туралы тұрақты есептерге,
Мемлекеттік бағдарламалар мен
жобалардың іске асырылуы туралы
БАҚ-та және әлеуметтік желілерде
тұрақты хабарландыруға қол
жеткізетін болады;

2025 жылға қарай электрондық
форматта ұсынылатын мемлекеттік
қызметтердің 90% - ын және «бір
терезе» қағидаты бойынша 100% - ын
жеткізуге ықпал ететін болады;
Мемлекеттік қызмет көрсетудің

сапасы мен қолжетімділігіне
партиялық және қоғамдық
мониторингті қамтамасыз етеді;

4-деңгейдегі бюджетті бөлу кезінде
жергілікті қоғамдастық барынша
тартылатын болады;

«Адал Ұрпақ» мектеп клубтарының
жұмысы шеңберінде сыбайлас
жемқорлыққа қарсы көзқарасты
қалыптастыруға және «Адалдық
алаңы» жобасымен бірлесіп
тұрғындар арасында сыбайлас
жемқорлықтың алдын алу және
ескерту жөніндегі іс-шараларға
азаматтарды тартуға ықпал ететін
болады.
Жетінші бағыты қауіпсіз аудан
«Nur Otan» партиясының міндеті-

ауданды өмір сүруге жайлы етіп қана
қоймай, қауіпсіз ету.
Бұл үшін «Nur Otan» партиясы 2025

жылға қарай:
«Көше», «Жасөспірім-Заң-

Қауіпсіздік», «Құқық тәртібі»
жобалары шеңберінде кемінде 50
алдын алу іс-шараларын өткізу;
Тоқсан сайынғы негізде мектептер

мен колледждерде 40-қа жуық
тәрбиелік-танымдық іс-шаралар
өткізу;

2025 жылы Ойыл ауылында
полиция бөлімінің жаңа ғимаратының
құрылысын салу;

2025 жылдың соңына дейін 170-ке
жуық жарықдиодты шамдар мен
тіректер орнату арқылы ауылдардағы
көшелерді одан әрі жарықтандыру:

2021 жылы – Ойыл ауылында 50
шам;

2022 жылы-Қаратал және Көптоғай
ауылдарында 20 шамнан;

2023 жылы-Сарбие, Кемер, Қараой
және Ақжар ауылдарында 20 шамнан;
Аудан орталығы мен тірек

ауылдарға 10 бейнебақылау
камералары орнатылды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

парақтарын арнайы орындардан
рұқсат ала отырып жүзеге асырды.

- «Nur Otan» партиясы Ойыл аудан-
дық филиалының сайлауалды бағдар-
ламасының негізгі басымдықтары
ауданымыздың әлеуметтік-экономи-
калық дамуына бағытталған.
Алдағы бесжылдықтың еншісіне
енген ауданымыздағы жөндеуді
қажет ететін жол қатынасы жайын
айтып берсеңіз?

- Жол - бұл әр аудан өмірінің басты
артериясы. Барлық ауылдарда сапа-
лы жолдар мен азаматтар үшін жақсы
инфрақұрылым болуы керек.
Бүгінгі күні аудандық маңызы бар

жолдардың ұзындығы 291,36 км
құрайды, оның ішінде жақсы және
қанағаттанарлық жағдайда 12,86 км
немесе 4,5%. Кентішілік жолдардың
ұзындығы 93,975 км құрайды, оның
ішінде жақсы және қанағаттанарлық
жағдайда 93,625 км немесе 99,6%.
Автожолдардың сапасын кезең-

кезеңмен жақсарту үшін алдағы бес
жылда:
Ауылдарға 174,5 км кіреберіс

жолдарға жөндеу жүргізу:
2021 жылы - 59,78 км (Қараой және

Шұбаршы ауылдары Атырау облысы
Қызылқоға ауданының шекарасына
дейін);

2022 жылы - 44,1 км (Қайыңды,
Сарбие және Кемер ауылдары);

2024 жылы - 34,7 км (Қаракемер,
Ақшатау және Құмжарған ауылдары);

2025 жылы - 35,9 км (Қарасу,
Амангелді және Қарасу ауылдары);
Ойыл ауылының 4,7 км кентішілік

жолдарына жөндеу жүргізу (Н.
Оноприенко, Ш.Еркінов, А. Екібаев, Н.
Тапалова, Тәуелсіздік, Дүсіпов, О.
Клипанов және К. Ержанов көшелері).
Бұл шаралар 2025 жылға қарай

жақсы және қанағаттанарлық жағдай-
дағы жергілікті маңызы бар жолдар-
дың үлесін 50,44% - дан 91,3% - ға
дейін арттыруға мүмкіндік береді.

- Ауданымызды дамытуда сайлау-
алды бағдарламаға 7 басымдық
енгізілгенінен көпшілік хабардар.
Әйтсе де ауылдық округтер мен елді
мекендерді көгілдір отынмен қамту
мәселесі қаншалықты шешімін
табады? Сонымен қатар, тіршілік көзі
су болғандықтан аудан жұртшылы-
ғының қанша пайызы ауыз суға қол
жеткізбек?

- Бүгінгі күні орталықтандырылған
сумен 22 ауылдың 45,5% – ы немесе
10-ы, газбен жабдықтаумен-9,1% - ы
немесе 22 ауылдың 2-і қамтамасыз

етілген.
«Nur Otan» партиясы 2025 жылға

қарай халықты сапалы ауыз сумен
қамтамасыз ету, сондай-ақ ауылдар-
дың жартысын газбен жабдықтауды
толық шешуді жоспарлап отыр.

200-ден астам адам тұратын ауыл-
дарда орталықтандырылған су құбыр-
лары салынады, ал қалғандарында
(200 тұрғынға дейін) суды тазартудың
кешенді блогы орнатылады.

«Nur Otan» партиясы сумен және
газбен жабдықтау мәселелерін шешу
үшін міндеттер қойып отыр:

5 ауылда орталықтандырылған
сумен жабдықтау құрылысы:

2021 жылы - Қаракемер ауылы;
2021 жылы - Ақшатау ауылы;
2021 жылы-Қосембай ауылы;
2021 жылы - Ақкемер ауылы;
2021 жылы - Бестамақ ауылы;
Тұрғындар саны 200 адамнан кем

ауылдарда 7 кешенді блок-модуль
орнату:

2022 жылы - Қубасай ауылы;
2022 жылы - Қарасу ауылы;
2022 жылы - Қарасу ауылы;
2022 жылы - Шұбарши ауылы;
2022 жылы - Қоңырат ауылы;
2022 жылы – Шиқұдық ауылы;
2022 жылы – Қаракөл ауылы;
9 ауылда газбен жабдықтау объек-

тілерін салу:
2022 жылы-Қаратал ауылы;
2023 жылы - Екпетал ауылы;
2024 жылы – Амангелді ауылы;
2024 жылы – Көптоғай ауылы;
2025 жылы – Шұбарши ауылы;
2025 жылы – Қарасу ауылы;
2025 жылы – Кемер ауылы;
2025 жылы – Ақкемер ауылы;
2025 жылы – Сарбие ауылы;
2025 жылы-Қараой ауылы.
Нәтижесінде, 18,6 мың адам немесе

аудан тұрғындарының 100% - ы
сапалы ауыз суға қол жеткізе алады.
Газбен 15,2 мың адам немесе
ауылдардың 50% қамтамасыз етіледі.

- Алдағы бес жылда атқаратын
ауқымды жобаларға тұрғындардың
пікірі қандай?

- Кездесу барысында халықтың
көзқарасы оң екендігіне партияны
қолдайтындықтарына көз жеткізіп
қайттық. Алға қойған барлық мақсат,
міндеттер халық игілігі үшін жүзеге
асады. Біз халықтың жоғары деңгей-
дегі өмір салтын қалыптастыруды
қалаймыз!

- Әңгімеңізге рақмет!
Сұхбаттасқан:

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

Жариялау ақысы «Nur Otan» партиясының Ақтөбе облысы
Ойыл ауданының сайлау қоры қаражаты есебінен төленді.

Жариялау ақысы «Nur Otan» партиясының Ақтөбе облысы
Ойыл ауданының сайлау қоры қаражаты есебінен төленді.

Штабтың тұсаукесерінде алдымен
«Біз Республикалық сайлауалды
штабпен келісім бойынша желілік
кестені қабылдадық және бекіттік.
Партия РФП басшылығының
қатысуымен 197 іс – шара, көшпелі
іс – 56 шара өткізуді, 16 000 астам
адамды қамту жоспарлануда, оның
ішінде 6312 тікелей және 9918 онлайн
форматтағы кездесулер. Бұл ретте
эпидемиологиялық жағдайды ескере
отырып, барлық қауіпсіздік ереж-
елері сақталатын болады. Бекітілген
кестеге сәйкес, барлық ауылдық
округтер мен елді мекендер қамтыл-
ған. Сонымен қатар, штаб жанынан
біздің өңірдің жас ұрпақтары арасын-
да кең және белсенді үгіт-насихат
жұмыстарын ұйымдастыруға арнал-
ған Жастар қанаты құрылды.
Үгіт-насихат жұмыстары кезінде

төмендегідей ауылдық округтер мен
елді мекен тұрғындарына түсінік
жұмыстары жүргізілді.
Көптоғай – 1, Амангелді – 2,

Шұбарши – 1, Қарасу – 1;
Қайыңды, Ақжар – 2, Көсембай –

2;

Саралжын – 1, Бестамақ – 1,
Қоңырат – 1, Ақкемер – 1, Шиқұдық
– 1;
Қараой – 1, Құбасай – 1;
Сарбие – 2, Қаракөл – 1;
Қаратал – 1, Құмжарған – 1, Қарасу

– 1;
Ойыл – 28, Қаракемер – 1, Ақшатау

– 1, Екпетал – 1;
Еріктілер саны 48. Барлығы 2000

үгіт-насихат парақтары ілінді.
Сенімді өкілдер саны-72
Үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу

барысында әлеуметтік желігі (Instag-
ram) барлығы: 176 сайлауалды үгіт-
насихат материалдары жарияланды.
Оның ішінде 142 фото, 34 видео
жарияланған.
Ойыл аудандық қоғамдық –саяси

газетіне барлығы 15 мақала 5
модуль, 3 инфографика  жариялан-
ды. 48 еріктіге, үгіт-насихат жұмыс-
тарын жариялау үшін баспасөз
беттеріне жариялау ақысы, фото,
видео түсіруге, үгіт-насихат жүргізе-
тін орындарға, арнайы блогерге де
қаражат бөлініп отыр. Сондай-ақ,
барлық еріктілер мен аудандық

мәслихат депутаттығына үміткерлер
имидждік киіммен қамтылды.
Нақтырақ айтсақ, үгіт-насихат

жұмыстары кезінде қамтылған
тұлғалар саны 4500. Қамтылған
салалар: зиялы қауым өкілдері, егде
жастағы азаматтар, кәсіпкерлер,
мүмкіндігі шектеулі азаматтар,
дәрігерлер, мұғалімдер, ауыл
шаруашылығы қызметкерлері,
«Қазпочта» қызметкерлері, 18
жастан асқан жастар, көп балалы
аналар, өзін-өзі жұмыспен
қамтушылар, білім саласының өкіл-
дері, «Қазақтелеком» АҚ ұжымы,
Обаға қарсы күрес станциясының
ұжымы тағыда басқа аралас
тұлғалар қамтылды. Қазіргі таңда
барлық ауылдық округтер мен
оларға қарасты елді мекендерде
«Есіктен есікке» акциясы өткізілді.
Акцияда аудандық мәслихат
депутаттығына үміткерлер үйлерді
аралап сайлауалды бағдарламаны
түсіндіріп үгіт-насихат жұмыстарын
жүзеге асырды. Қазіргі таңда халық
«Nur Otan» Ойыл аудандық
филиалының сайлауалды бағдар-

ламасымен толықтай хабардар.
Үгітнасихат жұмыстары жоғары
дәрежеде өкізіліп келеді. Еріктілер
ақпараттық үгіт-насихат парақтарын
арнайы орындардан рұқсат ала
отырып жүзеге асырды.
Аудан бойынша 24 сайлау учаске,

120 мүшесі бар, аудан бойынша 9624
сайлаушы бар.
Ең қашық
412 учаске 90 км – 371

сайлаушысы бар
406 учаске 85 км – 611

сайлаушысы бар
411 учаске 82 км – 234

сайлаушысы бар
Уақытынан бұрын бітуі мүмкін

учаскелер
405 учаске – 62 сайлаушысы бар
407 учаске – 50 сайлаушысы бар
409 учаске – 86 сайлаушысы бар
Есептен шығару куәлігі аудан

бойынша 96 дана, оның 3-еуі
сайлаушыға берілген.

28 – мүмкіндігі шектеулі сайлау-
шылар бар, олардың барлығына
учаскеде жағдай жасалған.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Жариялау ақысы «Nur Otan» партиясының Ақтөбе облысы
Ойыл ауданының сайлау қоры қаражаты есебінен төленді.

ОБАҒА ҚАРСЫ КҮРЕС
БӨЛІМШЕСІ ҰЖЫМЫМЕН КЕЗДЕСТІ
ЖУЫРДА АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР САКЕН

ЗАЙМОЛДИН, МЕЙРАМГҮЛ ОМАРОВА, АБЗАЛ МАЙҚАНОВ, НҰРСҰЛТАН
ДӘУЛЕТҚАЛИЕВ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ОБАҒА ҚАРСЫ КҮРЕС БӨЛІМШЕСІ
ҰЖЫМЫМЕН КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ.

«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ АУДАНДЫ ДАМЫТУДЫҢ 7 БАСЫМ БАҒЫТЫН
ӨЗІНІҢ САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫНДА АЙҚЫНДАДЫ. ОНЫҢ БАСТЫ
МАҚСАТЫ – ХАЛЫҚТЫҢ ӨМІР СҮРУ САПАСЫ МЕН ӘЛ-АУҚАТЫН ҰДАЙЫ
ЖАҚСАРТУ ҮШІН ЖАҒДАЙ ЖАСАУ.

ҚР Орталық сайлау комиссиясының
отырысында сайлау комиссиялары-
ның мүшелерін және сайлау проце-
сінің басқа да қатысушыларын оқы-
туды ұйымдастыру қорытындылары
айтылды.
Күн тәртібіндегі мәселе бойынша

Орталық сайлау комиссиясының
хатшысы Сабила Мұстафина баян-
дама жасады. Ол электоралдық оқы-
туды ұйымдастыру қорытындысы
бойынша республика көлемінде 5 180
оқыту іс-шарасы өткізілгенін хабар-
лады. Оның ішінде:

- Ортсайлауком деңгейінде - 40
оқыту іс-шарасы, соның барысында
аумақтық сайлау комиссияларының 1
007 мүшесі және сайлаудың басқа да
1 454 қатысушысы оқытылды;

- өңірлік деңгейде – 5 140 іс-шара,
қатысушылардың жиынтық саны-148
062 адам.
Электоралдық оқыту аясында

Ортсайлауком сайлау комиссиясы
мүшелерін оқыту үшін екі оқу-
әдістемелік кешен, сондай-ақ сайлау
процесінің басқа да қатысушыла-
рының санаттары үшін электоралдық
оқыту тұжырымдамасы әзірленді. 105
кейстен тұратын ахуалдық тапсыр-
малар кешені, сондай-ақ АСК және
УСК мүшелерінің екі жекелеген
санаты үшін мемлекеттік және орыс
тілдерінде екі оқыту модулі бойынша
тестілеуге арналған 420 сұрақтан
тұратын тест тапсырмаларының Банкі
қалыптастырылды.
Бұдан басқа, сайлау комиссиялары-

ның мүшелері үшін «Дауыс беру күні»

оқыту фильмі, үш әдістемелік құрал
(АСК, УСК мүшелері, халықаралық
байқаушылар үшін), жадынама мен
трафарет (мүмкіндіктері шектеулі
және көру қабілеті бұзылған адамдар
үшін), жеті ақпараттық плакат (сайлау-
шылар үшін), сайлау процесіне қаты-
сушылардың барлық санаттары үшін
оқыту және ақпараттық-түсіндіру
бағытындағы бейнероликтер, мүмкін-
діктері шектеулі адамдар үшін тиісті
аудио өнімдер әзірленді. Жоғарыда
аталған барлық оқу және әдістемелік
материалдар ҚР ОСК интернет-
ресурсында орналастырылған.
Сонымен қатар, электоралды оқыту

шеңберінде сайлау процесіне қаты-
сушылар «Сайлау саласының кадр-
ларын қашықтан оқыту және тестілеу»

ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі
– Бас мемлекеттік санитар дәрігер
Ерлан Қиясовтың қаулысымен коро-
навируспен ауырып жатқан науқас-
тардың дауыс беру алгоритмі бекітіл-
ді. Аталған қаулыға сәйкес, сайлау
комиссиясының мүшесі сайлаушы-
лардан денсаулық жағдайы немесе
отбасының науқас мүшесіне күтім
жасау себебімен келген жері бойынша
дауыс беру туралы өтінішті қабылдай
отырып: үйде емделуіне немесе КВИ
бойынша карантинде болуына
байланысты өзін-өзі оқшаулау режимі
нұсқамасының болуы туралы ақпа-
ратты нақтылауы; санитариялық
қауіпсіздік шараларының сақталуын
ескере отырып, дауыс беру рәсімін
түсіндіруі тиіс.
Сайлау учаскесінен тыс жерде

дауыс беруді ұйымдастыру үшін
шығуды жүзеге асыратын сайлау
комиссиясының мүшелері жеке қор-
ғаныш құралдарымен (бір рет қол-

Сайлау 2021

«БАҒДАРЛАМАДАҒЫ 7 БАСЫМДЫҚ –
ХАЛЫҚТЫҢ ТҰРМЫСЫН КӨТЕРУГЕ БАҒЫТТАЛЫП ОТЫР»

данылатын халаттар, қорғаныш
маскалары, бір рет қолданылатын
қолғаптар, қолға арналған антисеп-
тикалық құралдар) қамтамасыз етіле-
ді. Сайлаушыларға қажет болған жағ-
дайда жеке қорғаныш құралдары (бір
рет қолданылатын қорғаныш маска-
сы, қолғап, қалам) беріледі. Сайлау-
шының жеке басын куәландыратын
құжат сайлау комиссиясының мүше-
сіне онда көрсетілген мәліметтерді
қарауға мүмкіндік беретін қашықтық-
тан ұсынылады. Бұл ретте сайлаушы
жеке басын растау үшін масканы
уақытша шешеді. Үйде емделуіне
немесе КВИ бойынша карантинде
болуына байланысты өзін-өзі оқшау-
лау режиміндегі сайлаушыларға шығу
кезінде дауыс беру пәтерге (үйге)
кірмей ұйымдастырылуы тиіс. Мұндай
дауыс беруді байланыссыз тәсілмен,
мысалы, саты алаңында (үй маңын-
дағы аумақта) дауыс беруге қатысу-
шыға дауыс беруге арналған бюлле-

САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІН
ОҚЫТУ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ

ҮГІТ-НАСИХАТ ЖҰМЫСТАРЫ
ТОЛЫҚТАЙ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛДЫ
ОЙЫЛ АЙМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНДА БІЗДІҢ 22 КАНДИДАТТАН

ТҰРАТЫН ПАРТИЯЛЫҚ ТІЗІМІ ТІРКЕЛГЕН. ОНЫҢ ІШІНДЕ 19 – АДАМ
ПРАЙМЕРИЗ ЖЕҢІМПАЗЫ БОЛСА, 3 - АДАМ ПАРТИЯ ФИЛИАЛЫНЫҢ
КВОТАСЫ БОЙЫНША. 
ПАРТИЯ БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ ТАПСЫРМАСЫ БОЙЫНША «NUR OTAN»

ПАРТИЯСЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ САЙЛАУАЛДЫ ШТАБЫ
ҚҰРЫЛДЫ. ШТАБ ҚҰРАМЫНА 9 АДАМ КІРДІ. БҰЛ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ
АРАСЫНДА ЛАЙЫҚТЫ БЕДЕЛГЕ ЖӘНЕ ҚҰРМЕТКЕ ИЕ АДАМДАР –
МӘДЕНИЕТ, БІЛІМ, ҒЫЛЫМ, АЗАМАТТЫҚ СЕКТОР, БИЗНЕС ӨКІЛДЕРІ,
СОНДАЙ-АҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТЫҒЫНА 1 КАНДИДАТ БАР. ШТАБТЫҢ 6
МҮШЕСІ САЙЛАУ НАУҚАНДАРЫН ӨТКІЗУ ТӘЖІРИБЕСІНЕ ИЕ. 

интерактивті оқыту жүйесі бойынша
оқытудан өтті. Пайдаланушының қол
жетімділігі мен ыңғайлылығын жеке-
лендіруді қамтамасыз ету үшін тиісті
интерактивті платформасының мо-
бильді нұсқасы жасалды. Қазіргі кезде
сайлау комиссиялары мүшелерінің
жалпы санының 98,4 пайызы қашық-
тан оқыту жүйесі арқылы өтті.
Баяндама аясында С. Мұстафина

сайлау тағайындалған сәттен бастап
пандемия жағдайында Ортсайлау-
комның барлық отырыстары онлайн-
режимде және сурдоаудармамен
қамтамасыз етіле отырып өткізілетінін
атап өтті. ОСК интернет-ресурсында
сайлау және оқыту бойынша теле-
грамм-арна және арнайы бөлімдер
жұмыс істейді.

теньді және үй-жайдан тыс жерде
дауыс беру туралы өтінішті беру,
содан кейін одан өтінішті алу және
бюллетеньді тасымалданатын жәшік-
ке салу арқылы өткізуге болады.
Дауыс беруге арналған бюллетеньді
алғанға дейін дауыс беруге қатысушы
маска тағып, қолын антисептикпен
өңдеуі тиіс. Жоғарыда көрсетілген
әрекеттерден кейін учаскелік комис-
сия мүшелері міндетті түрде қолда-
рын, тасымалданатын жәшіктің бет-
терін дезинфекциялайды. Жеке қорға-
ныш құралдарын қайта пайдалануға
жол берілмейді. Көрсетілген жеке
қорғаныш құралдары тығыз жабыла-
тын контейнерге немесе одан әрі
кәдеге жарату үшін бакқа салынуы
тиіс.
Стационарлық емдеу мекеме-

лерде құрылған сайлау учаскелерінде
дауыс беруді ұйымдастыру карантин-
дік талаптар қатаң сақталған жағдай-
да өткізіледі.

КОРОНАВИРУСПЕН АУЫРЫП ЖАТҚАН
НАУҚАСТАР ҚАЛАЙ ДАУЫС БЕРЕДІ?
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Құрметті аудан тұрғындары!
Елбасының 2016 жылғы 5 ақпандағы №190 Жарлығына сәйкес қоғамды одан

әрі демократияландыру, халықты елде жүргізіліп жатқан реформалар туралы
хабардар ету, атқарушы органдардың халық алдындағы ашықтығын,
жауаптылығын, есептілігін арттыру мақсатында әкімдердің  дәстүрлі есеп беру
кездесулері өткізілгелі отыр.
Есептік кездесулер өткен жылғы атқарылған жұмыстарды саралап, алда

тұрған аудан экономикасының дамуының тұрақтылығын сақтау арқылы
тұрғындардың әлеуметтік әл-ауқатын одан әрі арттыру, жетілдіру жолдарын
анықтау маңыздылығымен ерекшеленуде.
Өткен жылғы есеп беру кездесулерде автокөлік жолдарын және әлеуметтік

нысандарға жөндеу жүргізу, материалдық-техникалық базасын нығайту
мәселелерi жөнінде 10 мәселе аудан деңгейіндегі іс-шаралар жоспарына
енгізілген болатын.

Оның ішінде, аудандық маңыздағы «Ойыл-Қараой», «Ойыл-Көптоғай»
автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары басталып, ауылдық елді мекендерді
қосымша жарықтандыру, Қараой ауылындағы мектеп жанындағы балабақша
ғимаратын жөндеу, Қайыңды, Сапақкөл ауылдық клубтарының материалдық-
техникалық базалары нығайту мәселелері шешілді. Ш.Берсиев, Ақкемер,
Тайсойған ауылдық клуб ғимараттарын жөндеуге жобалау-сметалық құжаттары
дайындалып, қаржыландыруға ұсынылды.
Ауданның әлеуметтік-экономикалық одан әрі дамуы бағытындағы атқарылған

жұмыстар Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Тоқаевтың 2020 жылғы 1
қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан
халқына Жолдауын насихаттау және іске асыру шараларымен жалғасты.
Аудан әкімдігі жанынан құрылған ақпараттық-насихаттау тобы, облыстық,

республикалық ақпараттық насихаттау топтары жыл бойы Елбасының халыққа
арнаған Жолдауы мен мақаласын кеңінен насихаттау мен түсіндіру мақсатында
елді мекендерде кездесулер мен дөңгелек үстелдер өткізіліп, қоғамдық
тыңдаулар ұйымдастырды.
Мемлекет басшысының алға қойған мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыру

аудан экономикасының ілгері дамуын қамтамасыз етті.
Аудан экономикасының нақты секторында жоспарлы көрсеткіштерге қол

жеткізіліп, бюджеттік қаржылардың толық игерілуі қамтамасыз етілді.
Өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 1027,4  млн. теңгені құрап, өткен жылмен

салыстырғанда 102,0% құрап, негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі
3805,1 млн. теңгені құрап, өткен жылмен салыстырғанда 132,3 % артты.
Аудандық ішкі резервтерді анықтау комиссиясы арқылы салық базасын

кеңейту жұмыстары жүргізіліп, бюджетке қосымша жоспардан тыс 8,5 млн. теңге
түсірілді.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ауданның барлық ауылдық округтері 2020 жылдан бастап 4-деңгейлі

бюджетке көшіріліп жұмыс жасауда.
2021 жылғы мақсат:
бюджеттік тапшылықты барынша қысқарту;
бөлінген бюджеттік қаржының мақсатты да тиімді жұмсалуына тұрақты

бақылауды жалғастыру;
жергілікті бюджеттік кіріс түсімдерін ұлғайту бойынша қосымша шаралар

қабылдау;
Аудан экономикасының негізін құрайтын ауыл шаруашылығы

саласында:

2020 жылы Қазақстан Республикасының 2017-2021 жылдарға арналған
Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында
белгіленген жоспарлы жұмыстар жүзеге асырылды.
Мал саны артып, өндірілген өнім де жыл санап артты. Мал қыстату науқанына

қажетті мал азығының қоры жасақталып, мал қыстату науқаны қалыпты өтуде.
Мемлекеттік бағдарламалар арқылы қолдау көрсетіліп, 26 шаруашылық (15

ш/қ, 11 ЖК)   910 бас мүйізді ірі қара сатып алынып, жоспар 101,1% орындалса
және 16 шаруашылық (9 ш/қ, 7 ЖК)  2459 бас қой сатып алып, жоспар 117,1%
орындалды.
Аудан шаруашылықтарында 1125 бас асыл тұқымды мүйізді ірі қара, 10 шаруа

қожалығында 7065 бас асыл тұқымды қой-ешкі, 4 шаруашылықта 231 бас асыл
тұқымды жылқы өсірілуде. Ағымдағы жылы аудандағы мал басы 310 бас асыл
тұқымды мүйізді ірі қара малдарымен толықты.

«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасының «Жаппай кәсіпкерлікті
дамыту» жобасы аясында 51 жоба бойынша 237,5 млн. теңге несие алынды.

«Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы аясында бүгінгі таңда
6 жоба бойынша 173,0  млн.теңге несие алынып, жоспар толық орындалды.
Сондай-ақ, аталған бағдарлама аясында өткен жылы құжаттарын тапсырған 2
шаруа қожалығының 51,0 млн. теңге несие алуына көмек берілді.
Ауыл шаруашылығы техникаларын сатып алуға мемлекеттік қолдау

жалғастырылып, 18 шаруа қожалығына 151 млн. 324,0 мың теңгеге лизингтік
жүйемен 15 трактор мен шөп шабу агрегаттарын алуға көмек  берілді, 25 шаруа
қожалығы өз қаржылары есебінен 48 млн. 815,0 мың теңгеге шөп дайындауға
қажетті агрегаттар сатып алып, материалдық базаларын нығайтты.

 Ауыл шаруашылық құрылымдарын Үкімет тарапынан мемлекеттік қолдау
жалғастырылып, мал шаруашылығын дамыту жұмыстары үшін   66 шаруа
қожалығына 124 млн. 340 мың теңге көмек қаражат – субсидия берілді.
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу бойынша ағымдағы жылы:
Ойыл селосында мал сою пункті жанынан «Бастау-2019» ЖШС базасында

шағын ет өңдеу цехы,

«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың  2017-
2021 жылдарға арналған» бағдарламасы аясында қолдау көрсетіліп, аудан
орталығында «Жылыжай» ашылды.
Егіс шаруашылығында егіс жоспары толық орындалды. Дегенмен, ауа-

райының қолайсыз болуына байланысты  жоспарланған өнім алуға мүмкіндік
болмады. Алдағы жылдары суармалы егіс көлемін арттыруға басым бағыт беріп,
қолданыстағы суармалы алқаптарды ұлғайту мақсатында 3 шаруа
қожалығының 540 га суармалы алқабында жер асты суын пайдаланып суару
үшін инфрақұрылымына 154 млн. 509,1 мың теңгеге құрылыс–монтаждау
жұмыстары жүргізілді. Құрылыс жұмыстарын 2021 жылдың сәуір айында іске
қосу жоспарланып отыр.
Көптоғай, Ш.Берсиев, Ойыл және Қайыңды ауылдық округтерінде көлтабанды

(лиманды) суармалы алқаптардың дамбы, шлюздерін қайтадан қалпына келтіру
жұмыстары жүргізіліп, Қауғалы, Жалғыз-Ағаш, Бекбау, Қуырдақты көлтабанды
суармалы алқаптары қалпына келтірілді.
Облыстың бордақылау алаңдарына 2209 бас бұқашықтар тапсырылды.
Жайылымдық жерлерді суландыру бағдарламасы аясында 7 шаруа қожалығы

қыстақтарына құдық қазуға қолдау көрсетіліп, жоспар 175,0 пайызға артық
орындалды.
Мал дәрігерлік қамту шаралары бойынша республикалық бюджеттен 59

Бруцеллезге - 44732 бас мүйізді ірі қара тексеріліп, ауру анықталған 404 бас,
125391 бас қой-ешкі тексеріліп, 58 бас оң нәтиже көрсетіп, ауру малдар арнайы
кестеге сәйкес мал сою пунктінде сойылып жойылды.
Дегенмен, аудан тұрғындары арасында ветеринарлық талаптарды бұзу

фактілері әлі де кездесіп, бруцеллез мүйізді ірі қара малдарын уақытылы
жоймаған 16 тұрғынға, 5 тұрғынға құжатсыз мал тасымалдағаны үшін  аумақтық
инспекция арқылы әкімшілік іс қозғалып, айыппұл салынған.
Аурудың алдын-алу мақсатында тұрғындардың және шаруа қожалықтардың

қора жайларына 6939 м2 аумаққа залалсыздандыру  жұмыстары жүргізілді. 1

млн. 262 мың қаржы бөлініп, елді мекендерде қаңғыбас 631 бас ит ауланып
жойылды.
Жер ресурстарын басқару саласында мақсаты бойынша пайдаланылмаған

және игерілмеген жер учаскесі иелеріне түсіндіру жұмыстарын жүргізу
нәтижесінде 12 ауылшаруашылығы субьектілерінің  5752 га жер учаскесі
ауданның босалқы жер қорына қайтарылды. Қайтарылған жер ауданның
босалқы жер қорына енгізіліп, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер
учаскелерін конкурс арқылы 30 шаруа қожалығына 35185 га жер учаскесі
табысталды, оның ішінде жаңадан  құрылған 8 шаруа қожалығына 7730 га және
22 ауылшаруашылығы субьектілеріне қосымша 27455 га жер учаскесі
табысталды. Елді мекен жерінен кәсіпкерлік мақсатта 2 жер учаскесі 716,5 мың
теңгеге аукцион арқылы сатылып берілді.

2021 жылғы міндеттер:
мал шаруашылығында: мемлекеттік бағдарламалар аясында кәсіпкерлік

субьектілерінің ұсынылған жобаларына мемлекеттік қолдау көрсетуді;
шаруашылықтардың мал сатып алу үшін несие алуларына, лизингтік жүйемен

жаңа техникалар алуына, малды асылдандыру жұмыстарына қолдау көрсетуді
одан әрі жалғастыру;
ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу кәсіпкерлігін ашуға инвесторлар

іздестіру;
жұқпалы мал ауруларына қарсы ветеринариялық жұмыстар деңгейін одан

әрі жоғарылату;
2. Өсімдік шаруашылығында:

жергілікті көкөніс, картоп, бау-бақша өнімдерімен қамтамасыз етуді одан әрі
жақсарту мақсатында суармалы тары, көкөніс алқабын ұлғайту;
инфрақұрылымы дайындалған 540 га суармалы алқабын іске қосу;
жылыжай ашуға тілек білдірген кәсіпкерлерге қолдау көрсету;
жер учаскелерін мемлекеттік қорғау және тиімді пайдалануын қамтамасыз

ету жұмыстарын  пәрменді жалғастыру.
Кәсіпкерлік саласы
Ауданның кәсiпкерлiк құрылымдары аудан экономикасының дамуына,

халықты жұмыспен қамту мәселесiн шешуге, қызмет көрсету саласының
кеңеюiне өз үлестерiн қосуда.
Аудан бойынша кәсіпкерлік субъектілер саны 937 бірлікке жетіп, өткен жылдың

осы кезеңімен салыстырғанда 51 бірлікке немесе 105,8  пайызға  артты. КС
белсенділігі - 103,2%, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 28 бірлікке
артып, 103,2 % өсті.

«Бизнестің жол картасы-2025» бағдарламасы шеңберінде ағымдағы жылы 4
жоба жүзеге асырылды:
1) 1 жеке кәсіпкердің  өндірісті кеңейту бойынша  «Халықтық банктен» 10,0

млн. теңге несие алуына қолдау көрсетілді.
2) Аталған кәсіпкерге Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігіне субсидия алынды.
3) «Даулет» шаруа қожалығы туризді дамыту жобасы бойынша 2,5 млн.теңге

қайтарымсыз қаржы алуына көмек берілді.
4) «Тәжібай Агро» ЖШС суармалы жеріне жетіспейтін инфрақұрылымдарды

жеткізу жобасы (жоба құны 150,0 млн.т) бойынша облыстық бюджеттен 50,0
млн.теңге қаржы бөлу мақұлданды.
Жаңа бизнес идеялар жүзеге асыру үшін 39 адамға 200 АЕК көлемінде 21,0

млн. теңгеге мемлекеттік гранттар беру жоспарланып, 64 адамға 35,4 млн.
теңгеге мемлекеттік гранттар берілді.

2021 жылғы жоспар:
ұсынылған өндірістік және тың кәсіпкерлік жобаларға мемлекеттік қолдау

көрсету;
«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың

бағдарламасы аясында шағын кәсіпкерлікті дамыту мақсатында бөлінген
несиелелерді бірінші кезекте өнім өңдеу мен тұрмыстық қызмет көрсету
салаларында жаңа жұмыс орындарын ашуға бағыттау;
ауданда дәстүрлі емес кәсіпкерлік саласын одан әрі дамытуға мемлекеттік

қолдау көрсету.
Әлеуметтік салада

Жұмыспен қамту және халықты әлеуметтiк қорғау мәселелерiне ерекше көңiл
аударылуда. Яғни, жыл ішінде 566 жаңа жұмыс орындары ашылып жылдық
жоспар толық орындалып, өткен жылдың сәйкес кезеңінен 66 адамға немесе
113,2% артты. 1177 адам жұмысқа орналастырылып, өткен жылдың сәйкес
кезеңімен салыстырғанда 277 адамға немесе 130,8 % артты.
Кешенді жоспарға сәйкес 1518 адамды жұмыспен қамтуға жәрдемдесу

жоспарланып, 2499 адам жұмыспен қамтылды. Мемлекеттік қолдау шараларын
қолданбастан жұмысқа орналастыру - 987 адам жұмысқа орналастырылды.

«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың

2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасы аясында:  67 жұмыссыз
техникалық және кәсіптік оқытуға жіберіліп, оның ішінде 66 адам оқуды аяқтап,
жұмысқа орналастырылды.

98 адам әлеуметтік жұмыс орындарына, 128 адам жастар тәжірибесіне,
уақытша сипаттағы қоғамдық жұмыс орындарына 911 адам қоғамдық
жұмыстарға жолданды.
Бағдарлама шеңберінде жүргізілген 12 әлеуметтік нысандарда, жолдарды

жөндеу және құрылыс жұмыстарында жұмыспен қамту орталығы арқылы 108
адам жұмыспен қамтылды.
Аз қамтылған отбасыларға  жаңа форматтағы мемлекеттік атаулы әлеуметтік

көмек тағайындалып төлену жалғасуда. Аз қамтылған 294 отбасына атаулы
әлеуметтік көмек тағайындалды. Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың ішінде

жұмысқа қабілетті 122 адам жұмыспен қамтылды.
Қазақстан Республикасының аумағында төтенше жағдай енгізілген кезде 1057

адамға 21млн. 140,0 мың теңге, өмірлік қиын жағдайға тап болған   31 адамға
4,0 млн. теңге көлемінде бір жолғы әлеуметтік көмек көрсетілді. Карантин
жарияланған уақытта ауданда аз қамтылған отбасылар бақылауға алынып,
демеушілік ұйымдастырылып, «Nur Otan» партиясының бастамасымен жүзеге
асырылған «Біз біргеміз!»акциясы аясында 512 отбасыға  6 млн. 144 мың теңгеге
медициналық сақтану құралдары мен азық-түліктері алып берілді.
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және олардың өмір сүру сапасын

жақсарту жөніндегі іс-шаралар оңалту Бағдарламаларына сәйкес жүзеге
асырылуда. Ауданда мүгедек санаттары бойынша барлығы 423 адам, оның
ішінде І топта - 29, ІІ топта – 159, ІІІ топта - 160 адам және бала кезінен 16
жасқа дейін 75 бала есепте тұрады.
Қабылеттілігіне қарай 12 мүмкіндігі шектеулі адам жұмыспен қамтылды.
Мүгедектерге арналған әлеуметтік төлемдер уақытылы берілуде. 12

мүгедекке протездiк-ортопедиялық көмекке жолдама берілді. 65 Мүгедекке
сурдо-тифлотехникалық және мiндеттi гигиеналық  құралдармен қамтамасыз
етілді; 12 мүгедекке кресло-арбалар берілді. 15 мүгедекке  санаторий-курорттық
ем алуға жолдама берілді;

2021 жылғы жоспар:
 «Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың

2017–2021 жылдарға арналған бағдарламасына жұмыссыздар мен аз қамтылған
отбасы мүшелерінің қатынасушылар санын арттыруға ықпал ету;

«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың»
мемлекеттік бағдарламасы аясында: қоғамдық жұмыстарға -300, әлеуметтік
жұмыс орындарына-87, жастар тәжірибесіне -80 , мемлекеттік гранттарға -30
жұмыссызды қамту;
мүгедектерге арналған қолжетімді ортаны қалыптастыру жұмыстарын

жалғастыру;
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындаудың нәтижелілігін арттырып,

аз қамтылған отбасыларды азайту бойынша шаралар қабылдау;
Денсаулық сақтау саласында

Туылған балалар саны өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 52
балаға артып, туу көрсеткіші 1000 тұрғынға шаққанда 19,05 бірліктен  23,20
бірлікке өсіп, табиғи өсім деңгейі 14,50 бірліктен 15,62 бірлікке артты.
Туберкулезбен алғашқы сырқаттанғандар саны 2 адамға кеміп, көрсеткіш

31,5 бірліктен 21,0 бірлікке төмендеді. Туберкулез ошағынан 36 бала
оқшауланып, сауықтырылды.

5406 адам әлеуметтік маңызы бар аурулар бойынша жоспарлы скринингтік
тексеруден өткізіліп, аурулығы анықталған 53 адам есепке алынып, емделуде.
Аудандық аурухана арқылы 5 жасқа дейінгі балаларға 2,0 млн. теңгенің  сүт,

қобдишалары мен дәрілері, Д есептегі науқастарға–30,8 млн. теңгенің дәрілері
тегін берілді.
Аудандық бюджет есебінен «Д»есепте тұратын «Туберкулездің әртүрлі

нысандарымен және онкологиялық аурулармен ауыратын тұрғындарға» емделу
мерзімі уақытында 48 адамға 7515,5 мың теңге қаржылай көмек төленді.
Елімізде жер-жаһанға зор қауіп төндірген пандемияға қарсы күрес әлі де

жалғасуда. Аудан дәрігерлері, еріктілер, кәсіпкерлерге және осындай  шақта
бей-жай қалмаған жерлестеріміз өзіндік үлестерін қосып,  көмектерін беруде.
Демеушілік қаржылар есебінен аудандық аурухана індетке қарсы қосымша
қажетті медициналық құрал-жабдықтарымен жеке қорғаныс құралдарымен
толықты.
Аурухананың материалдық базасы нығайып, «Жұмыспен қамтудың жол

картасы бағдарламасы» аясында республикалық бюджеттен бөлінген
қаржыларға Саралжын ДА ғимараты, Берсиев ДА, Жекенді ДА, Көсембай
дәрігерлік пунктіне күрделі жөндеу  жұмыстары жүргізілді. Аудандық аурухана
бойынша 33 дәрігер жұмыс жасайды. 2020 жылы аудандық аурухана  2 аккушер-
гинеколог, 1 педиатр, 1 терапевт дәрігерлерімен толықтырылып, Саралжын
дәрігерлік амбулаториясына дәрігер маман қабылданып жұмыс жасауда.

«Дипломмен - ауылға!» бағарламасы аясында жұмысқа орналасқан 17
маманға 4 млн. 582,9 мың теңге көтерме жәрдемақы, 12 маманға  47млн834,2
мың теңге  тұрғын үй сатып алу үшін кредит берілді. 2 дәрігер қажеттілігіне
қарай коммуналдық тұрғын үймен қамтамасыз етілді.

2021 жылғы жоспар:
міндетті медициналық сақтандыру жүйесі бойынша түсіндіру жұмыстарын

жалғастыра отырып, жоспарланған іс-шараларды жүргізу;
бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің талаптарын одан әрі

қалыптастыра отырып, әлеуметтік маңызы бар аурулар санын азайту
мақсатында профилактикалық шараларды одан әрі күшейту;
тұрғындарды туберкулезге қарсы толық  тексерумен қамтып, анықтау  арқылы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМІ А. Қ. ҚАЗЫБАЕВТЫҢ
2020 ЖЫЛҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ
ЖӘНЕ 2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН МІНДЕТТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕБІНІҢ ТЕЗИСТЕРІ
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туберкулезбен алғашқы сырқаттану деңгейін төмендету  бойынша шараларды
жалғастыру;
емдеу мекемелерін жоғары кәсіби медициналық кадрлармен қамтамасыз ету

шараларын жалғастыру;
аудандық орталық аурухана мен ауылдық округтердегі емдеу мекемелері

ғимаратын жөндеуге ұсыну мен емдеу мекемелерінің материалдық-техникалық
базаларын одан әрі жақсарту бойынша шаралар қабылдау;

Білім беру саласында
Жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру мәселелері аудан әкімдігінің басты

назарында ұсталуда. Өткен оқу жылында 170 оқушы орта мектепті аяқтап,
мектеп түлектерінің саны - 80 пайызы, 136 оқушы Ұлттық Бірыңғай Тестілеуге
қатынасып, оқушылардың 72 пайызы 50 баллдан жоғары балл жиналды.

2020-2021 оқу жылында 1 сыныпқа 393 бала қабылданып, 3399 бала білім
алуда. Індет пандемияға байланысты 4 мектеп қашықтан оқытылуда. Тұрмысы
төмен отбасылардың қажеттіліктерін ескере отырып,  қашықтан оқитын 681
оқушы бюджеттен қаржы бөлініп, ноутбуктер мен интернет карталарымен толық
қамтамасыз етілді.

«Жұмыспен қамтудың жол картасы» бағдарламасы аясында республикалық
бюджеттен бөлінген қаржыларға Қараой МББ ның балабақша ғимаратына,
Құрман ОМ және Сапақкөл ОМ және «Ауыл ел бесігі» аясында Ш.
Бекмұхамбетова атындағы мектеп-гимназияның ескі ғимаратына күрделі жөндеу
жұмыстары жүргізілді.
Мектептер бейнекамералармен толық қамтылды. Бюджеттен 6,9 млн. теңге

бөлініп, 15 мектепке турникеттер орнатылды.
«Түлек KZ» бағдарламасы аясында демеушілік қаржылармен 22. млн 772

мың теңгеге 8 жоба жүзеге асырылды, оның ішінде 467,0 мың теңгеге Саралжын
орта мектебінде технология кабинеті, А.Бекмұхамбетов әулеті
Ш.Бекмұхамбетова МГ-на 6 млн. теңгеге УАЗ автокөлігін, «Анвар» директоры
Т.Салфиков 16 млн. теңгеге музыка мектебі ғимаратының құрылысына, заман
талабына сай кабинеттермен жабдықталуына атсалысты.
Жаңа оқу жылында  жоғарғы оқу орындарының жолдамасымен 3 маман

қабылданып, және өз бетімен келген 19 маман қабылданып, ауданның 10
мектебіне, оның ішінде 15 маман ауылдық мектептерге  жұмысқа
орналастырылды.

«Дипломмен ауылға!» бағарламасы аясында жұмысқа орналасқан 50
маманға 13млн661,4 мың теңге көтерме жәрдемақы, 16 маманға 62 млн. 101,7
мың теңге тұрғын үй сатып алу үшін кредит берілді.

2021 жылғы жоспар:
- оқушыларға  білім беру сапасын одан әрі арттыру бойынша шараларды,

оның ішінде дарынды балаларды анықтап, олармен жұмыс жүргізу шараларын
жалғастыру;

- мектептер мен балабақша ғимараттарын жөндеу жұмыстарын жүргізуге
ұсыну;

- білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық жағдайын жақсарту
шараларын жалғастыру;

- балаға білім мен тәрбие берудегі мектеп және ата-ананың бірлескен
жұмыстарының тиімділігін арттыру;

- инновациялық технологияларды, интерактивті білім беруді іске асыруды
дамыту;

Мәдениет саласы
Халықтың рухани байлығын молайтып, мәдениетін арттыру, ұлттық

мәдениетті сақтауда кітапханалар мен түрлі мәдени мекемелердің алар орыны
ерекше.

37 мәдениет нысандары, оның ішінде аудандық мәдениет Үйі мен оған
қарасты 15 ауылдық клуб, 19 кітапханалар, «Тәуелсіздіктің 20 жылдығы
атындағы мәдениет және демалыс орталығы», Ш.Берсиев атындағы өнер және
өлке тарихы музей қызмет көрсетуде.
Аудандық мәдениет үйі, Шұғыла мәдениет және демалыс орталығы мен

ауылдық клубтар жанынан 10 «Халықтық» және «Үлгілі» атақтары бар
шығармашылық топтар және 1123 қатынасушы қамтылған 120 үйірме тұрақты
жұмыс жасайды.
Мемлекеттік мерекелер мен Ұлы ақын А.Құнанбайұлының  175 жылдығы

мен ойшыл ғұлама Әл-Фарабидің 1150 жылдығын, ҚР халқы Ассамблеясының
25 жылдығына арналған көпшілік шаралар, оның ішінде 500-ден аса шара
онлайн өткізілді.

«Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы» аясында аудандық
мәдениет үйіне 14,7 млн. теңгеге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Аудандық бюджеттен 16,7 млн.теңге бөлініп, аудандық мәдениет үйі мен
ауылдық клубтардың материалдық базалары нығайтылды.

2021 жылғы жоспар:
мемлекеттік мерекелерге және аудандық деңгейдегі мерейтойлық арналған

іс-шараларға аудан тұрғындарының барынша көп қатысуын ұйымдастыру;
аудан өнерпаздарының облыстық-республикалық деңгейде танылуына

мемлекеттік қолдау көрсету;
-мәдени мекемелерді жөндеу мен материалдық-техникалық базасын

жақсарту шараларын жалғастыру;
 - мәдени мекемелердің ақылы қызмет көрсету ауқымын одан әрі кеңейту

шараларын қабылдап, мерекелік шаралар өтетін мәдени орындарды жаңа
заман талабына сай безендіру жұмыстарын жалғастыру;

Жастар саясаты

Аудандағы жастар саны (14-29 жас аралығы) 5 364 адамды немесе аудан
тұрғындарының 31% құрайды. (ер – 2785 , әйел – 2579, оқушы 1099 (20,4%),
студент 1387 (25,8%), мүгедек 75 (1,4%), кәсіпкер – 60 (1,1%), өзін-өзі жұмыспен
қамтығандар – 631 (11,7%), жұмысшы 1158 (21,5%), мемлекеттік қызметкер -
32 (0,6%) болып есепке алынды.

2020 жылы 21 жасқа конкурсқа қатынасып, мемлекеттік мекемелерге жұмысқа
орналасуына көмек берілді. Оқу орнын аяқтаған кәсіби білімі бар 22 жас маман
аудан мектептеріне мұғалім болып жұмысқа орналасты. «Еңбек» Нәтижелі
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың бағдарламасы
аясында 13 жас «Бастау-Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне
оқытылып, оның ішінде 5 жастың кәсіпкерлік қызметтерін бастау үшін 3,5
млн.теңге несие алуына мемлекеттік қолдау көрсетілді. 2020 жылы 33 жас өзінің
кәсібін ашты. 128 жұмыссыз жас мекемелерде «Жастар тәжірибесінен» өткізілді.
Өткен 2020 жылы жазғы кезеңде 16-29 жас  аралығындағы жастарды «Жасыл

ел» көгалдандыру жұмыстарына тартылуы ата-аналар тарапынан үлкен
қолдауға ие болып, аудандық жұмыспен қамту орталығы арқылы 300-ге жуық
жас уақытша жұмысқа тартылды. Ойыл орман шаруашылығында 40 жас,
«Қазақылықтың Атамекені» қоғамдық қоры арқылы 26 жас жұмысқа тартылды.

2020 жылы 78 маманға 21249,3 мың теңге көтерме жәрдемақы берілді, оның
ішінде, 50 маман білім (13661,4 мың теңге), 17 маман денсаулық  (4582,9 мың
теңге), 2 маман мәдениет (555,6 мың теңге), 4 маман АПК (1085,8 мың теңге),

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМІ А. Қ. ҚАЗЫБАЕВТЫҢ
2020 ЖЫЛҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ
ЖӘНЕ 2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН МІНДЕТТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕБІНІҢ ТЕЗИСТЕРІ

4 маман спорт (1085,8 мың теңге), мемлекеттік қызметшілеріне саласының
мамандары 1 маман  (277,8 мың теңге)

32 маманға 126032,4 мың теңге тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредит
берілді, оның ішінде, 16 маман білім (62101,7 мың теңге), 12 маман денсаулық
(47834,2 мың теңге), 2 маман АПК (7953,0 мың теңге), 2 маман спорт (8143,5
мың теңге) саласының мамандары. 2020 Еріктілер жылының қорытындысы
бойынша «Nur Otan» партиясының қолдауымен өткізілген «Біз біргеміз» акциясы
аясына үлес қосқаны үшін аудандық жастар ресурстық орталығының басшысы
облыс әкімдінің Алғыс хатымен, 30 жас волонтер  Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
Алғыс хатымен және 1 жас «Жыл волонтері» төс белгісімен» марапатталды.

Халықтың жаппай  спортпен шұғылдануын одан әрі жақсарту

Осы мақсатта 57 спорттық іс – шара өткізіліп, аудан бойынша спортпен
шұғылданушылар  саны 2020 жылы – 6008 адамға жетіп, халықты бұқаралық
спортпен қамту үлесі көрсеткіш 31,5 пайыздан 32,3 пайызға  өсті.
Аудан орталығында  жалпы сметалық құны 392, 619 млн. теңге (РБ-353,891

млн. теңге; ОБ-24,728 млн. теңге, АБ-14,0 млн. теңге) дене шынықтыру
сауықтыру кешені құрылыс жұмыстары аяқталу сатысында.
Жергілікті бюдеттен 27,0 млн.теңге бөлініп, 4 елді мекенде (Көптоғай а/о,

Сарбие а/о және Ақшатау, Қаракемер) шағын футбол алаңдары іске қосылды.
Спорт саласында жұмысқа орналасқан 4 маманға 1 085,8 мың теңге көтерме

жәрдемақы, 2 маманға 8 143,5  мың теңге тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттік
кредит берілді.

2021 жылғы мақсат:
аудан халқын бұқаралық спортпен қамту деңгейін арттыру бойынша

жұмыстарды жалғастыру;
елді мекендерде спорт алаңдарының санын ұлғайту, жарақтандыру

жұмыстарын жалғастыру;
көпшілік спорттық шараларға қатынасушы тұрғындар санын одан әрі

арттыруға ықпал ету;
қысқы спорттық ойындары және ұлттық спорт түрлерін дамыту шараларын

қабылдау;
Құрылыс саласы

Құрылыс жұмыстарының көлемі  2103,9 млн. теңгені құрап, өткен жылдың
осы кезеңімен салыстырғанда 192,9 пайызға өсіп, жеке секторда 7488 шаршы
метр 56 тұрғын үйлер пайдалануға беріліп, өткен жылдың осы кезеңімен
салыстырғанда 105,1 пайызға артты.
Аз қамтылған, көп балалы отбасыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету

мақсатында Республикалық бюджеттен бөлінген қаржыға Ойыл селосынан 3
тұрғын үй, Ш.Берсиев атындағы ауылдық округі Қаратал ауылынан 1 үй,
сонымен қатар, аудандық бюджеттен қаржыға қосымша Ойыл селосынан 2
тұрғын үй сатып алынып, пайдалануға берілді.
Аудан орталығында 2021 жылы пайдалануға берілетін төрт сегіз пәтерлі

жалдамалы-коммуналдық тұрғын үй құрылысы жүргізілуде.
2021 жылға жоспар:
жалдамалы-коммуналды тұрғын үйлер салу және инженерлік

коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және
(немесе) сатып алу бағдарламасы бойынша бөлінген қаржыларды толық игеру;
тұрғындарға жеке тұрғын үй құрылысын салуға қолдау көрсетіп инженерлік-

коммуналдық жүйемен жабдықталған тегін жер учаскелерін беруді одан әрі
жалғастыру ;
аудан көлеміндегі жүргізіліп жатқан құрылыс, күрделі жөндеу жұмыстарына

қоғамдық бақылау орната отырып, бөлінген қаржының мақсатты игеріліп,
құрылыс-жөндеу жұмыстарының белгіленген мерзімде сапалы аяқталуын
қамтамасыз ету.

Автокөлік жолдары

2020 жылы аудандық маңыздағы автокөлік жолдарын күтіп ұстау жұмыстары
қаралған қаржы шегінде ауылдық округ әкімдіктерінің ұйымдастыруымен
атқарылды.
Ойыл ауданында аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль

жолдарының ұзындығы 291,36 км құрайды.
2019 жылы басталған Қаратал ауылына кіре беріс 0-20,375 км  автокөлік

жолын орташа жөндеу жұмыстары аяқталып қабылданды.
Аудан елді мекендері аралығындағы автокөлік жолдарын жөндеу мәселесі

шешімін тауып, 2020 жылы 1,0 млрд-тан астам қаржы бөлініп: «Ойыл-Қараой»
автокөлік жолының 0-30 км учаскесіне;

«Көптоғай ауылына кіреберіс» 0-22 км автокөлік жолын;
«Шұбарши ауылына кіреберіс» 0-15,2 км автокөлік жолын орташа жөндеу

жұмыстары жүргізілуде.
«Саралжын - Қайыңды», Сарбие ауылына кіреберіс 16 км автомобиль

жолдарын орташа жөндеу нысандары бойынша жобалау-сметалық құжаттары
дайындалып, жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп, Бестамақ, Ақкемер, Ойыл,
Кемер, Қаракемер, Құмжарған, Екпетал ауылына кіреберіс және Ақшатау-
Қаракемер автокөлік жолын орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жобалау-
сметалық құжаттары жасақталуда.

2021 жылы «Ойыл-Қараой» автокөлік жолының  60,0 км ге дейін  орташа
жөндеу жұмыстарын жалғастыру үшін 1млрд152млн306,0 мың теңге бөлініп
отыр.
Көшелерге асфальт салу жалғастырылып, «Жұмыспен қамтудың жол

картасы» және «Ауыл ел бесігі» мемлекеттік бағдарламалары аясында
бюджеттен қаржы бөлініп, Ойыл селосындағы Көкжар, Желтоқсан, Бақаев,
Молдағұлова, Аманкелді, Шернияз көшелеріне асфальттау  жұмыстары
жүргізілді.
Алдағы жылға 9 көшеге асфальт төсеуге жобалау-сметалық құжаттары

жасақталды.
2021 жылдан бастап, ауылдық округ орталығы көшелеріне жөндеу

жұмыстарын жүргізу үшін  Көптоғай ауылдық округінде 2,9 км    4 көшеге,
Сарбиеде -3,35 км 4 көшеге, Ш.Берсиев атындағы ауылдық округінде 2,4 км   2
көшеге, Қараой ауылдық округінде 3,2 км 3 көшеге орташа жөндеу жұмыстарын
жүргізу үшін жобалау-сметалық құжаттары жасақталды.

2021 жылғы жоспар:
автокөлік жолдарының  орташа жөндеу жұмыстарының сапалы аяқталуына

ықпал ету;
жобалау –сметалық құжаттары дайындалған автокөлік жолдарын орташа

жөндеу жұмыстарына қаржы бөлуге ұсыныстар беру;
Ойыл селосы көшелерін асфальттау жұмыстарын жалғастыруға және ауыр

жүк автокөліктері үшін айналма автокөлік жолын салуға  жүргізу шараларын
қабылдау;
аудандық маңыздағы автокөлік жолдарының күтіп ұстау жұмыстарының

сапасын арттыру  бойынша шаралар қабылдау;
қыс айларында автокөлік жолдарын қардан аршу жұмыстарына елді

мекендердегі шаруашылықтар иелігіндегі техникаларды қосымша жұмылдыру
бойынша келісім жасау;

Ауыз сумен қамту
Сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету деңгейі қарқын алып, Мемлекеттік

бағдарламалар аясында республикалық және облыстық бюджеттен қаржылар
бөлініп:
159, 853 млн. теңге бөлініп, Ойыл селосындағы жаңа тұрғын-үй құрылысы

алаңында;
Қайыңды ауылдық округі Көсембай елді мекенінде 221,5 млн. теңгеге (РБ-

177,2; ОБ-44,2 млн. теңге) ;
Ойыл ауылдық округі Ақшатау елді мекенінде 361,5 млн. теңгеге (РБ-289,1;

ОБ-72,3 млн. теңге);
Саралжын ауылдық округі Ақкемер елді мекенінде 259,8 млн. теңгеге (РБ-

207,9; ОБ-51,9 млн. теңге);
Ойыл ауылдық округі Қаракемер елді мекенінде 287, 2 млн. теңгеге

орталықтандырылған ауыз су құбыры құрылысы жүргізіліп, пайдалануға берілді.
Бүгінгі таңда - 14 елді мекен (63,6%), халық санына шаққанда  92,6 % сапалы

ауыз сумен қамтамасыз етілді. 5 елді мекенді (Қаракөл, Қарасу, Шұбарши,
Шиқұдық, Қарасу) суды тазартудың кешенді блоктық модулін орнату арқылы
сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету жоспарланып, Қаракөл және Шұбарши елді
мекендері бойынша жобалау-сметалық құжаттары дайындалуда.
Қоңырат және Құбасай елді мекендерінде жер асты ауыз су қорына іздестіру-

барлау жұмыстарын жүргізу қажеттілігі туралы ұсыныс берілді.
Бестамақ елді мекенінде жалпы сметалық құны 241,4 млн. теңге тұратын

орталықтандырылған ауыз су құбырын жүргізу үшін жобалау-сметалық
құжаттары жасақталып, 2021 жылы құрылыс жұмыстарына 234 млн. 569,0 мың
теңге бөлініп отыр.

2021 жылғы жоспар:
Бестамақ елді мекенінде орталықтандырылған ауыз су құбыры құрылысын

жүргізіп, уақытылы аяқталуына ықпал ету;
Көптоғай ауылдық округінің Қарасу, Шұбарши шағын елді мекендерде сапалы

ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында суды тазартудың кешенді блоктық
модулін орнату;
тұрғындардың тұтынған ауыз су берешектерін болдырмау бойынша түсіндіру

жұмыстарын жүргізу.
Елді мекендерді газдандыру

Облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
басқармасымен бірлесіп  жалпы сметалық құны 547 млн778,0 мың теңге
тұратын Қаратал ауылына жеткізуші және ауылішілік газ құбырының құрылысы»
жобалық-сметалық құжаттамасы дайындалып, мемлекеттік сараптаманың оң
қорытындысы алынып, 2021 жылы құрылысты бастауға облыстық бюджеттен
50,6 млн.теңге қаржы бөлініп отыр.
Аталған жоба бойынша ауданның Екпетал, Аманкелді, Көптоғай, ауылдарын

газдандыру үшін жобалау-сметалық құжаттарын дайындауға 51,9 млн. теңге
қаржы бөлінді.
Сонымен қатар, бүгінгі күнге Темір ауданы Алтықарасу ауылына  жеткізуші

және ауылішілік газ құбырының құрылысы» жобалық-сметалық құжаттамасы
әзірленуде, бұл жобада Ойыл ауданының Ақжар, Көсембай, Кемер, Ақкемер
ауылдарын газдандыру қарастырылған.
Ауыл тұрғындарын көп жылдардан бері сұраныстары қанағаттандырылып,

елді мекендерді интернет, ұялы телефон байланыспен толық қамту мәселесі

шешімін тауып, 2020 жылы «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік  бағдарламасы
аясында Оптикалық-талшықты интернет байланысты құрылыс жұмыстары
жалғасып, 90,0 км Қараой, Сарбие ауылдарында мемлекеттік мекемелер
жоғарғы жылдамдықты интернет желісіне қосылды. Жергілікті бюджеттен қаржы
бөлініп, Құмжарған, Шұбарши, Ақкемер, Қарасу, Қаракемер, Ақшатау елді
мекендеріне мобильді байланыс үшін мұнаралар орнатылып, Ақжар және
Кемер, Ақкемер, Қараой, Сарбие, Көсембай, Құмжарған, Аманкелді елді
мекендерінде 3G KСell, Beeline ұялы байланыстары іске қосылды.
Алда 250 адамнан артық тұратын Қарасу (Көптоғай), Шұбарши, Ақшатау,

Қаракемер елді мекендерін ұялы байланыспен толық қамту шаралары
қабылдануда.

«Туған жерге тағзым»

Бұл жобаның аясында демеушілік жұмыстар жалғастырылып, ағымдағы жылы
91млн362,0 мың теңгеге 44 жоба  жүзеге асырылды, оның ішінде ү.ж. аудан
орталығында аудандық аурухана ғиматары алдында «Денсаулық аллеясы»
жасақталып, Ақшатау ауылында 80 орындық ауылдық клуб ғимаратын салу
ұйымдастырылуда. Аудан орталығында  демеушілік қаржы есебінен аумағы
500 шаршы метр Музыка мектебінің құрылысы салынып, пайдалануға берілді.
Қадірлі аудан тұрғындары!
Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы қол жеткен жетістіктер-біздің

ортақ жемісіміз.
Ауданның өркендеуіне үлес қосқан баршаңызға ризашылығымды білдіре

отырып, алдағы есептік кездесулерде аудан халқының ауданның әлеуметтік-
экономикалық даму мәселелерін шешуге белсенді қатынасуға шақырамын.

2021 жылда да жоспарланған белестер баршылық. Тәуелсіз мемлекет
болғанымызға 30 жыл толады. Мемлекет басшысының  Жолдауында еліміздің
тәуелсіздігін нығайту мақсатында «Алдымызда тұрған  ауқымды әрі күрделі
міндеттерді  табысты жүзеге асыру үшін тың тәсіл, жаңаша ойлау, жалпыұлттық
ынтымақ және өзара қолдау қажеттілігі туралы талап қойылып, баршамызға
өз-өзімізді дамытуға күш салу жөнінде тапсырма берілді.
Жолдауда айтылған тапсырмаларды жүзеге асыру мақсатында ел болашағы

үшін, соның ішінде ауданымыздың әлеуметтік-экономикалық дамуы, аудан
тұрғындарының тұрмыс сапасын арттыру бағытындағы жұмыстарға барша
аудан тұрғындары бірлесіп, өзіндік үлесін қосады деп сенемін.
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АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
Мемлекеттік
органның
атауы

Азаматтарды
қабылдауды жүргізген

адамның Т.А.Ж.
лауазымы

Азаматтарды
қабылдау күні мен

уақыты

Мемлекеттік органның орналасқан
жері

Байланыс
телефоны

Ойыл ауданы
әкімінің
аппараты

Қазыбаев Асқар
Қайырғалиұлы,
аудан әкімі

Қаңтар айының – 15, күні
уақыты: сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін.

Ойыл ауылы Жолмырзаев көшесі
№16 «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалының ғимараты

2-12-23

Қаңтар айының - 21 күні
уақыты:сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін.

Ойыл ауылы
 Құрманғазин көшесі №43

Ойыл ауданы әкімдігінің ғимараты

Ақпан  айының - 5 күні
уақыты: сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін.

Ойыл ауылы Жолмырзаев көшесі
№16 «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалының ғимараты

Ақпан айының - 11 күні
уақыты: сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін.

Ойыл ауылы
 Құрманғазин көшесі №43

Ойыл ауданы әкімдігінің ғимараты

Ақпан айының – 18 күні
уақыты:сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін

Ойыл  ауылы, Көкжар көшесі №69.
Ойыл ауылдық округі әкімдігінің

ғимараты

Наурыз айының - 5 күні
уақыты:сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін.

Ойыл ауылы Жолмырзаев көшесі
№16 «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалының ғимараты

Мемлекеттік
органның
атауы

Азаматтарды қабылдау-
ды жүргізген адамның

Т.А.Ж. лауазымы

Азаматтарды
қабылдау күні мен уақыты

Мемлекеттік
органның

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

2021 ЖЫЛДЫҢ I - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН АУДАН ӘКІМІ ОРЫНБАСАРЛАРЫНЫҢ
ЖӘНЕ АУДАН ӘКІМІ АППАРАТЫ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

КенжебаевАсылан
Кенжебайұлы,
аудан әкімінің
орынбасары.

Қаңтар –  12, 19, 26 күндері
уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

Ойыл  ауылы
Құрманғазин көшесі

№43
Ойыл ауданы

әкімдігінің ғимараты

2-12-23
Айдарбаев Мұратбай

Болатұлы,
аудан әкімінің
орынбасары.

Тлепов Ербол
Мырзабайұлы,

аудан әкімі аппаратының
басшысы

Ойыл ауданы
әкімінің
аппараты

Наурыз айының – 11  күні
уақыты:сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін

Ойыл ауылы
 Құрманғазин көшесі №43

Ойыл ауданы әкімдігінің ғимараты

Наурыз айының - 18 күні
уақыты:сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін.

Ойыл  ауылы Көкжар көшесі №69
Ойыл ауылдық округі әкімдігінің

ғимараты

Ақпан – 2, 9, 16, 23 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

Наурыз – 2, 9, 16 күндері
уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

Қаңтар – 13, 20, 27 күндері
уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

Ақпан – 3, 10, 17, 24 күндері
уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

Наурыз – 3, 10, 17 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

Қаңтар – 15, 22, 29 күндері
уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

Ақпан – 5, 12, 19, 26 күндері
уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

Наурыз – 5, 12, 19, 26 күндері
уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:30 ға дейін

«Ойыл аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі сыбайлас жемқорлық фактілері
анықталған жағдайда, төмендегі сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны номері 2-11-54,сонымен
қатар, бөлімде ұсыныс-пікір салу үшін сенім жәшігі орналасқан.

2021 ЖЫЛДЫҢ I -ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ
БЮДЖЕТТІК ЖОСПАРЛАУ БӨЛІМІ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Ойыл аудандық
экономика және

бюджеттік жоспарлау
бөлімі

Улыкпанов Кайнар
Жолдаскалиулы,
бөлім басшысы

Қаңтар – 8,15,22,29 күндері
Ақпан  5,12,19,26 күндері
Наурыз  5,12,19,26 күндері
Уақыты:сағ.10:00-ден 12:30-ға дейін

Ойыл селосы,
Құрманғазин көшесі

№43 ғимарат

2-11-77

«Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер
анықталған жағдайда  төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны 2-18-80 нөмірінде
орнатылған. Сонымен қатар ғимаратта ұсыныс-пікір салу үшін жәшік орнатылған.

 «ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ» ММ-НІҢ 2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Бөлім
басшысының аты-

жөні, тегі

Қызметі Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Ержанов   Жасұлан
Мінсізбайұлы

Бөлім
басшысы

Әр аптаның сейсенбі, бейсенбі
күндері: Сағат 9.00 – 12.30

Ойыл селосы
Көкжар көшесі №69

Кабинет 309

8(71332)
2-18-80

2021 ЖЫЛДЫҢ І ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН КӨПТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ
АЗАМАТТАРДЫ  ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Көптоғай ауылдық
округі әкімінің
аппараты»ММ

Асылбаев Ерлан
Базарбаевич Көптоғай
ауылдық округінің әкімі

Қаңтар - 6,13,20,27
Ақпан – 3,10,17,24
Наурыз – 3,10,17,24,31
Уақыты сағ-10:00 ден - 12:30 ға дейін

Көптоғай селосы
Достық көшесі №6

74-5-11

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Ойыл ауылдық
округі әкімінің
аппараты»ММ

Даулеткалиев Сандыбек
Токсанбаевич
Ойыл ауылдық
округінің әкімі

Әр аптаның дүйсенбі, сейсенбі,
бейсенбі күндері. Уақыты: Сағ-10:00
ден - 18:00 ға дейін

Ойыл селосы,
Көкжар көшесі

№69

2-10-20

2021 ЖЫЛДЫҢ І ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

«Ойыл ауылдық
округі әкімінің
аппараты»ММ

Туремуратов
Маулен Орлұлы

Ойыл ауылдық округі
әкімінің орынбасары

Әр аптаның сәрсенбі,жұма күндері
Уақыты: Сағ-10:00 ден 18:00 ға дейін

Ойыл селосы,
Көкжар көшесі

№69

2-10-20

«Қайыңды ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сі сыбайлас жемқорлық фактілері анықталған жағдайда төмендегі
сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефонының нөмірі 74-8-14. Сонымен қатар әкімшілік ғимаратында
ұсыныс – пікір салу үшін сенім жәшігі орнатылған.

Байланыс
телефоны

74-8-10

2021 ЖЫЛДЫҢ I ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ҚАЙЫҢДЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ
ӘКІМІНІҢ  АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Жергілікті атқарушы
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

«Қайыңды ауылдық
округі әкімінің
аппараты» ММ

Косдаулетов Иргизбай
Тулеуович,

Қайыңды ауылдық
округінің әкімі

8,15,22,29 қаңтар
5,12,19,26 ақпан
5,12,19,26 наурыз

Ақжар ауылы,
Мектеп көшесі

№ 6 үй,

«Ақ жол» сайлауалды бағдар-
ламасын іске асыру жөніндегі 2016
жылғы жұмысы, оның парламенттік
фракциясының қызметі туралы мате-
риалдар жинағы «Ақ жол» партия-
сының үгіт-насихат науқаны аясында
екі бөлімнен тұратын жинақ ретінде
жарық көрді. Жинақта «Ақ жол»
партиясының төрағасы Азат Перуа-
шевтің сөйлеген сөздерінің, жарияла-
нымдарының авторлық мәтіндері,
фракцияның депутаттық сауалдары
қамтылған.

«Ақ жол» партиясы мен оның көш-
басшысының нарықтық экономиканы
дамыту және жеке бизнестің мүдде-
лерін қорғау жөніндегі қызметі басты
назарда. Сонымен бірге, олар
Тәуелсіздікті нығайту және демокра-
тиялық институттар арқылы ұлттық

мүдделерді дамыту міндеттеріне
бағынады.
Жинақта «Ақ жол» партиясының

негізгі бағдарламалық бағыттарына
жеке-жеке тоқталып өтілген: кәсіпкер-

ҮГІТ-НАСИХАТ НАУҚАНЫ АЯСЫНДА «АҚ ЖОЛДЫҢ»
Сайлау 2021

«ПОЛЕМИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКА» ЖИНАҒЫ ЖАРЫҚ КӨРДІ
7 ҚАҢТАР КҮНІ  «АҚ ЖОЛДЫҢ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ШТАБЫНДА
«ПОЛЕМИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКА»
ЖИНАҒЫНЫҢ ТҰСАУКЕСЕРІ ӨТТІ.

лікті қолдау, қазақстандық қоғамды
демократияландыру, сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы күрес және т.б.
Сонымен қатар, көтерілген мәселе-

лер бойынша оң нәтижелер бар, ал
кейбір мәселелер жұмысты жалғас-
тыруды талап етеді.

«Ақ жол» фракциясы жұмысының
қорытындысы бойынша бесінші
шақырылымда жарияланған осындай
жинаққа қарағанда, бұл жолғы шыға-
рылып отырған басылымда материал-
дар 2 есе көп. Бұл фракцияның 6
шақырылымдағы ерекше белсенді-
лігін көрсетеді. Кітап біздің болашақ
жұмысымызда да жақсы көмекші
болатынына сенімдіміз», – деп Азат
Перуашев шара барысында атап
өтті.      

«Полемикалық экономика» жинағы
экономистер мен саясаттанушыларға,
қазіргі Қазақстанның мемлекеттік
және экономикалық құрылыс үрдіс-
теріне, сондай-ақ еліміздің бүгіні мен
болашағы туралы пікірталастарға
қызығушылық танытатын әрбір
адамға қызықты болады.

ҚР МӘЖІЛІС ДЕПУТАТЫ ЕРЛАН
БАРЛЫБАЕВ, МӘЖІЛІС
ДЕПУТАТТЫҒЫНА ҮМІТКЕР
АЛМАЗ БАДАШЕВ, ПАРТИЯНЫҢ
ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ
ТӨРАҒАСЫ СЕРІК МЕРҒАЛИЕВ
БАСТАҒАН «АҚ ЖОЛ»
ПАРТИЯСЫНЫҢ ҮГІТ-НАСИХАТ
ТОБЫ ОРАЛ ҚАЛАСЫНДАҒЫ
«БОЛАШАҚ-Т» КӘСІПОРНЫНЫҢ
ЕҢБЕК ҰЖЫМЫМЕН КЕЗДЕСТІ.
КӘСІПОРЫН 1998 ЖЫЛЫ
ҚҰРЫЛҒАН, МОНОЛИТТІ
ТЕМІРБЕТОН
КОНСТРУКЦИЯЛАРДАН КӨП
ҚАБАТТЫ ТҰРҒЫН ҮЙЛЕР,
ҒИМАРАТТАР, МЕКТЕПТЕР,
БАЛАБАҚШАЛАР САЛАДЫ.
Шара барасында «Ақ жол» партия-

сының сайлауалды бағдарламасы
таныстырылды. Бағдарламадағы
басты бағыттар – қазақстандық-
тардың өмір сүру сапасын арттыру,
экономиканы жаңа деңгейге шығару,
кәсіпкерлікті қолдау, сондай-ақ білім
беру жүйесін реформалау.

- Кәсіпкерлікті қолдау экономикалық
әлеуетті дамытудың құралы ретінде
ғана емес, ең алдымен жұмыссыздық
мәселесін шешудің, жаңа жұмыс
орындарын ашудың және қазақстан-
дықтарды табыс көздерімен қамтама-
сыз етудің басты құралы ретіндегі
маңызы зор. Біз саяси реформалар
жүргізілмейінше экономикадағы өзге-
рістер болуы мүмкін еместігіне көзі-
мізді жеткіздік. Бұл саясаттың және
экономиканың монополиялануы мен
мемлекет иелігінде қалуымен қатыс-
ты болып тұр. Бірақ, өз кезегінде,
экономикалық қолдау болмаса, ли-
бералдық саяси реформалар ұрандар
ғана болып қалмақшы. Сондықтан
экономикалық реформалар саяси
реформалардың материалдық маз-
мұны ретінде қажет – деді Ерлан
Барлыбаев.Мұнан соң үгіт-насихат
тобы «Орал кабель» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінде болды.
Партия өкілдері жұмысшылармен
кездесуде сайлауалды бағдарла-
масымен таныстырып, алдағы жос-
парлары туралы айтты. Олар ұжы-

мның әлеуметтік жағдайын сұрап,
өндіріс барысын аралап шықты.
Кездесуде жұмыссыздықпен күрес,
кәсіпкерлікті қолдау, әлеуметтік
мәселелер көтерілді. Сәйкесінше,
кәсіптегі кез келген проблеманы
оңтайлы шешіп, өндірісті тоқтат-
паудың жолдарын арттыру партияның
басты мақсаты екені айтылды. «Ақ
жол» демократиялық партиясы
бизнесті қорғау, кәсіпкерлікке жалпы
сипаттама беру, нарықтық қатынасты
дамыту және өндірістік экономиканы
құруды қолдайды. Бұдан басқа,
демократтар бағдарламасында
жұмыспен қамту жүйесін дамыту,
қоғамның жалпы еңбекпен қамтылуын
қамтамасыз ету кіреді.
Партия өкілдерінің айтуынша, «Ақ

жол» демократиялық партиясы
прогрессивті дамудың жақтаушысы.
Олар экономиканы нығайту, нарықтық
және бәсекелестік қағидаларды
дамыту бағытында жұмыс жасамақ.
Партия алға қойған мақсатқа жету
үшін жаңа мүмкіндіктерді құру бағ-
дарламасын ұсынуда.
Сондай-ақ, үгіт-насихат тобы «City

Center» ойын сауық орталығының

жалға алушыларымен кездесті. Жиын
барысында «Ақ жол» партиясының
сайлауалды бағдарламасы таныс-
тырылды.
Әлеуметтік әділеттілік – партияның

сайлауалды бағдарламасының басым
бағыттарының бірі. «Ақжолдықтар» ел
азаматтарына деген қамқорлық
медицина, білім беру, тұрғын үй және
лайықты жұмыстың қолжетімділігімен
айқындалады деген ұстанымда.
Әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз
ету үшін партия несие алуда халыққа
бірқатар жеңілдік жасалуы керек деп
есептейді. Атап айтқанда, ипотека,
тұтыну тауарлары үшін, шағын және
орта бизнес пен халықтың тұтыну
қажеттіліктері несиелерінің пайыздық
мөлшерлемелерін  7-8% – дан аспай-
тындай етіп бекуі қажет. Оған қоса
халық жинақтарын ұқыпты ұстау үшін
БЖЗҚ, әлеуметтік және медициналық
сақтандыру қоры қызметінің ашық-
тығы да қамтамасыз етілуі керек.
Еңбек ұжымдары «Ақ жолдың»

бастамаларына қолдау білдіріп, демо-
кратиялық партия ұсынған өзгеріс-
тердің дер кезінде және қажет екенін
атап өтті.

«АҚ ЖОЛ» ПАРТИЯСЫНЫҢ ҮГІТ-НАСИХАТ ТОБЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА
ЕҢБЕК ҰЖЫМДАРЫМЕН КЕЗДЕСТІ

«Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер
анықталған жағдайда төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны 37 – 5 – 34  нөмірінде
орнатылған. Сонымен қатар ғимаратта ұсыныс – пікір салу үшін жәшік орнатылған.

2021 ЖЫЛДЫҢ І ТОҚСАНЫНА Ш. БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Шығанақ Берсиев
атындағы ауылдық

округі әкімінің
аппараты» ММ

Избасов Адилбек
Жансерикович
Округ әкімі

8,14,21,28 қаңтар
4,11,18,25  ақпан
4,11,18,25 наурыз
Уақыты: сағ.-10:00 ден – 12:30 ға
дейін

Қаратал ауылы,
Сүлеймен әулие
көшесі №12

73-2-62
bersiev_79
@mail.ru

«Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Саралжын ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы
фактілер анықталған  жағдайда төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды.  Сенім телефоны 74-145,
сонымен қатар ғимаратта ұсыныс-пікір салу үшін жәшік орнатылған.

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Саралжын ауылдық
округі әкімінің
аппараты» ММ

Абат Мубараков
Округ әкімі

Қаңтар 14,21,28
Ақпан 4,11,18,25
Наурыз 4,11,18,25
Уақыты сағ.: 10:00 ден -12.30 ға дейін

Ботакөз көшесі
– 2 № 12

74 – 145

САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2021 ЖЫЛДЫҢ
I ТОҚСАНЫНА АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

«Ойыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер анықталған жағдайда
төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны 2-10-20  нөмірінде орнатылған. Сонымен қатар
ғимаратта ұсыныс – пікір салу үшін жәшік орнатылған.
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«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

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

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Ойыл аудандық білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі мен аудандық
білім қызметкерлері кәсіподақ ұйымы, Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы
және бастауыш кәсіподақ ұйымы Ойыл қазақ орта мектебінің мұғалімі
Қойбағарова Құралай Махатқызына анасы

Марияның
қайтыс болуыны байланысты ағайын, тума-туыстарына қайғысына
ортақтасып қөңіл айтады.

Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы және бастауыш кәсіподақ ұйымы
Шәрбану Бекмұхамбетова атындағы мектеп-гимназия директоры
Ұлықпанова Роза Сәуірбайқызына анасы

Қарашаш Ідірісқызының
қайтыс болуыны байланысты, ағайын, тума-туыстарына қайғысына
ортақтасып, қөңіл айтады.

Ойыл аудандық аурухананың ұжымы және кәсіподақ ұйымы Қойбағаровтар
әулетіне аяулы анасы

Мәрияның
қайтыс болуына байланысты ағайын-туыстарына қайғысына ортақтасып,
көңіл айтады.

Ойыл аудандық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Суқашевтар
әулетінің  аяулы апасы

Суқашева Қарашаш Ідірісқызының,
Қайрошева Қарлығаштың қайын атасы

Әленов Бекқалидың
қайтыс болуына байланысты ағайын-туыстарына қайғысына ортақтасып
көңіл айтады.

«Ойыл балалар - жасөспірімдер спорт мектебі» және кәсіподақ ұйымы
Қойбағаровтар отбасына анасы

Мәрияның
қайтыс болуына байланысты  қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл селосы
Гайсина Бибіш Садыққызы

(12.01.1936ж-12.04.2020ж)
Қалайсыз мама...
Сіз жақта бәрі жақсы ма..
Қыс жетіп, аппақ ақ ұлпа қар басты ма?!
Періште сынды мейірбан едің тірлікте,
Куанып жұмақ...
Қақпасын сізге ашты ма..?!
***
Солай ғой мама...
Үйіңнің кетті күйі шын,
Өзіңді іздеп шарқ ұрам кейде үй ішін.
Орамалыңды құшақтап жатып ұйқтаймын,
Жұмақтан жетіп жатқандай ғажап иісің.
Сағыныш, аңсау...
Санамда сансыз арбасты,
Күндерге-тундер, айларға- айлар жалғасты.
Ізіңді іздеп, бақшаны кезіп жүруші ем, Әттең- ай әттең...
Оны да мынау қар басты..!
Еске алушылар: Гулзат, Гулбаршын

Ойыл селосы
Ақырыс Төреғалиева

(28.12.1955 ж -28.03.2013 ж)
Өзің жайлы айта алмаймыз тауысып,
Ел айтады, жұрт айтады жарысып.
Көпшіліктен алған алғыс, сауабың,
Жатқан шығар, рухыңменен қауышып.
Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда,
Көнеміз ғой тағдырдың салғанына.
Көзімізге ып-ыстық жас келеді,
Ана, өзіңді сағынып, еске алғанда!
Бәйтеректей әулетке сая болған,
Бәрінен де мейірімін аямаған.
Жәннатта жаның болсын, рухың биік,
Өзіңдей қайда бізге аяулы адам.
Жалғап өскен ағайынның арасын,
Қайран Ана, бір төбе дарасың.
Тірі болса артыңдағы ұрпағың,
Анашым, мәңгі есте қаласың!
Еске алушылар жолдасы Базар, бала-келіндері, қыз-күйеу балалары,
немерелері мен жиендері.

Ауыл шаруашылығы министрлігі
мәліметінше, 2020 жылдың 11 айында
8 құс фабрикасы, сондай-ақ үйрек пен
қаз өсіретін екі ферма іске қосылды.
Былтыр сүт өндіру бағытында 13 мың
бас малды қамтитын 18 сүт-тауарлы
ферма пайдалануға берілді. Мұнымен
қоса, 3,2 мың бас малы бар 30 отба-
сылық сүт-тауарлы ферма жұмысын
бастады.
Жапонияға жылқы етін экспорттауға

ветеринарлық сертификат келісілді.
Қазіргі кезде Жапония Қазақстандағы
34 кәсіпорыннан жылқы етін алуға
уағдаласты. Ал сүт пен сүт өнімдерін
өндіретін 6 қазақстандық кәсіпорын
Қытай нарығына өнім жеткізеді.
Мемлекет тарапынан инвестициялық
субсидияны төлеу түрінде агроөнер-
кәсіптік кешен субъектілерін қолдау
қарастырылған. Осы орайда инвес-
тициялық салымдар кезінде шығын-
дарды (25%) ішінара өтеу ескерілген.
Пандемияға байланысты әлемдік
процестерге қарамастан, инвести-
циялық субсидиялау бағдарламасы
бойынша қаржыландырудың жыл
сайын өсуі қарқыны байқалып отыр.
2019 жылы бұл мақсатқа республи-
калық бюджет қаражатынан 107,6
млрд теңге, 2020 жылы 112,3 млрд
теңге бөлінді. Инвестициялық субси-
диялау көлемінің артуы субсидия
алуға келіп түскен өтінімдер санының
өсуіне алып келді. Осы орайда 2019
жылы 22,7 мың өтінім болса, былтыр
26,2 мыңға дейін жетті. 2020 жылғы
11 айда ауыл шаруашылығындағы
инвестициялар 4,7 пайызға артып, 454
млрд теңгені құрады. Сонымен қатар,
азық-түлік өндіруге бағытталған
инвестиция 18,6 пайызға жоғарылап,
86,5 млрд теңгеге жетті. Ауыл
шаруашылығын цифрландыру Ауыл
шаруашылығы жануарларын иденти-
фикациялау жүйесінде 35 млн-нан
астам жануар тіркелген. Осы бағытта
4,5 мың ветеринар маман жұмыс істеп
жатыр. Ал Plem.kz сараптамалық
жүйесінде мал шаруашылығындағы
селекциялық және мал тұқымын

асылдандыру жұмысының есебі
цифрландырудан өтті. 35 мыңға тарта
пайдаланушы малдың шығу тегін
нақтылап, селекциялық жұмыстарды
жүргізіп, электронды форматта зоо-
техническалық оқиғаларды регла-
менттей алады. Отандық ауыл шаруа-
шылығы тауарларын өндірушілер
электронды ілеспе құжаттарды ала-
ды. 21 рұқсатнама құжатты алу тәртібі
цифрландырылды. Мемлекеттік жер
кадастрының автоматтандырылған
ақпарат жүйесі жер телімдері бойын-
ша электронды форматта 6,5 млн
деректі сақтап отыр. «Қазіргі кезде
барлық 16 бағыт бойынша субси-
диялау 100 пайыз автоматтан-
дырылды. Оның ішінде жетеуі өсімдік
шаруашылығында, 4-і – мал шаруа-
шылығында, 5-і қаржылық тетіктер
саласында», - делінген Ауыл шаруа-
шылығы министрлігі мәліметінде.
Бұдан бөлек, қанатқақты жоба
аясында қамтылған өңірлердің космо-
мониторингінің бірінші кезеңінде
пайдаланылмаған 8,3 млн гектар жер
анықталды. Оның ішінде 2,6 млн
гектар жайылым ерікті түрде мемле-
кет иелігіне қайтарылды. 5,7 млн
гектарды пайдаланып отырған фер-
мерлерге кемшіліктерді жою туралы
ескерту жолданды. Мал шаруа-
шылығында цифрлық шешімдер мен
технологияларды енгізу кезінде қаржы
үнемдеуге мүмкін болды. Нақты
егіншіліктегі қанатқақты нысандарда
агрономияның жаңа технологияларын
іске қосу арқылы астық шығымды-
лығы 20 пайызға дейін артық болды.
Сонымен бірге, фермерлер шығыны
15 пайыздан астам деңгейге қысқар-
ды. Мемлекет басшысының тапсыр-
масы бойынша Ауыл шаруашылығы
министрлігі жер қатынастары сала-
сында дамыту мәселелері тұрғысын-
да заң жобалау жұмыстарын жүргізіп
жатыр. Осы орайда цифрлық техноло-
гияларды енгізу жолымен жер телім-
дерін ұсынудың қазіргі тәртібін тұжы-
рымдамалық өзгерту қарастырылған.

inform.kz

Нотариаттық қызмет – бұл нота-
риустың заңнамалық актілерінде
көзделген нотариаттық iс-әрекеттердi
жасауы. Заңда белгіленген жағдай-
ларда және шектерде жекелеген
нотариаттық iс-әрекеттерді арнайы
уәкілетті лауазымды адамдар жасай
алады. Атап айтқанда, елдi мекенде
нотариус болмаған жағдайда аудан-
дық маңызы бар қаланың, кенттiң,
ауылдың, ауылдық округтiң әкiмi
аппаратының нотариаттық iс-әрекет-
тердi жасауға уәкiлеттi лауазымды
адамы келесідей нотариаттық iс-
әрекеттер жасайды: өсиеттердi куә-
ландырады; сенiмхаттарды куәланды-
рады; құжаттар көшiрмелерiнiң және
олардан алынған үзiндiлердiң дұрыс-
тығын куәландырады; өтiнiштерге
қойылған қолдың түпнұсқалығын
куәландырады.
Нотариаттық iс-әрекеттер жасау

үшiн Қазақстан Республикасының
Салық кодексiнде белгiленген став-
калар бойынша мемлекеттiк баж алы-
нады және ол айылық есептік көрсет-
кішке сәйкес алынады. 2021 жылы
айлық есептік көрсеткіш 2 917 теңгені
құрайтындығын ескерсек, аудандық
маңызы бар қала, кент, ауыл (село),
ауылдық (селолық) округ әкімі аппа-
ратының лауазымды адамы жасайтын
нотариаттық іс-әрекеттерді куәлан-
дырғаны үшін өндірілетін мемлекеттік
баж салығының мөлшері келесідей
есептеледі:
Өсиетхаттарды куәландыру – 100%
Сенімхаттарды куәландыру:
- мүлiктi пайдалану мен иелену

құқығына сенiмхаттарды куәландыру
- 50%
сату құқығынсыз автокөлiк құрал-

дарын пайдалану және басқару құқы-
ғына сенiмхаттарды куәландыру -
100%

-автокөл iк құралдарын сатуға,
сыйға тартуға, айырбастауға сенiмхат-
тарды куәландыру - 200%
жеке тұлғалар үшін – 10%;
заңды тұлғалар үшін – 50 %.
Құжаттардың көшiрмесi мен құжат-

тардың үзiндi көшiрмесiнің растығын
куәландыру (әр бетiне):
а) жеке тұлғалар үшін – 5%;
б) заңды тұлғалар үшін – 10 %;
Құжаттардағы қойылған қолдың,

сондай-ақ құжаттардың бiр тiлден
басқа тiлге аудармасының дұрысты-
ғын куәландыру (әрбір құжат үшiн):
а) жеке тұлғалар үшін – 3%;

б) заңды тұлғалар үшін – 10 %
Нотариаттық әрекеттер жасаған

кезде мемлекеттік баж төлеуден
мыналар босатылады:
Ұлы Отан соғысының ардагерлері,

жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан
соғысының ардагерлеріне теңестіріл-
ген ардагерлер және басқа мемлекет-
тердің аумағындағы ұрыс қимылда-
рының ардагерлері, Ұлы Отан соғысы
жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі
мен мінсіз әскери қызметі үшін
бұрынғы КСР Одағының орденде-
рімен және медальдарымен наград-
талған адамдар, 1941 жылғы 22 мау-
сым – 1945 жылғы 9 мамыр аралы-
ғында кемінде алты ай жұмыс істеген
(қызмет өткерген) және Ұлы Отан
соғысы жылдарында тылдағы қажыр-
лы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі
үшін бұрынғы КСР Одағының орден-
дерімен және медальдарымен наград-
талмаған адамдар, мүгедектер, сон-
дай-ақ бала жасынан мүгедектің,
мүгедек баланың ата-анасының бірі -
барлық нотариаттық іс-әрекеттер
бойынша; »Батыр Ана» атағына ие
болған, «Алтын алқа», «Күмiс алқа»
алқаларымен наградталған көп бала-
лы аналар - барлық нотариаттық
әрекеттер бойынша; Қазақстан Рес-
публикасының заңнамасында белгi-
ленген тәртіппен қорғаншылық та-
ғайындалған созылмалы жүйке ауруы-
мен ауыратын жеке тұлғалар - өздерi-
нiң мүлiкке мұрагерлiгi туралы куәлiк-
тер алғаны үшiн.
Нотариус пен аудандық маңызы

бар қаланың, кенттiң, ауылдың, ауыл-
дық округтiң әкiмi аппаратының лауа-
зымды адамдарының өз атына және
өз атынан, өз жұбайының, оның және
өз туыстарының (ата-аналары, бала-
лары, аға-iнiлерi, апа-сiңлiлерi, неме-
релерi, атасы, әжесi) атына және
олардың атынан нотариаттық iс-
әрекеттер жасауға құқығы жоқ.
Аталған реттердегi нотариаттық iс-
әрекеттердi кез келген басқа нотариус
жасайды. Белгiленген ережелердi
бұза отырып жасалған нотариаттық iс-
әрекеттер жарамсыз болып табыла-
ды. Қазіргі таңда Ойыл ауданы бойын-
ша 7 ауылдық округ болса, оның
ішінде 6 ауылдық округінің әкімдері
нотариаттық іс- әрекеттер жасауға
уәкілетті.

А.ЕСЕНАМАНҚЫЗЫ,
Ойыл ауданаралық әділет

басқармасының бас маманы.

ЕСКЕ АЛУ
Ойыл ауданы

Есен Бақтыгереев
(01.01.1962 ж - 11.07.2019 ж)

Қамшының сабындай қайран тірлік бір күні шарт сынары
әмбеге аян. Өмірдің өзі күшті болғанымен, өтетіні өкінішті…
«Тумақ бар жерде, өлмек те бар» дейді шариғат сөзі. Шіркін,
бәрі орнымен, бәрі ретімен келсе – өкініштің өзені тасып,
қайғының қара жаңбыры жаумас еді ғой.
Кеше ғана арамызда күліп – ойнап, жарқылдап жүрген Есен

құдамыздан көз жазып қалғанымызға да бір жылдан асты.
Бір қанатымыз қайрылды. Өлім түгілі өкпеге қимайтын
құдамыз жайлы ендігі жерде тек естелік айтамыз деп кім
ойлаған?
Жатқан жеріңіз жайлы жайлы болсын! – дегеннен басқа

амал жоқ.
Еске алушылар құдасы Базар, құда балалары.

Сайлау 2021

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ЦИФРЛАНДЫРУДЫҢ
МҮМКІНДІКТЕРІ ҚАНДАЙ?

НОТАРИАТТЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТЕР
ЖАСАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Қазақ халқы – көшпелі
халық. Олардың ең негізгі
асы еттен жасалады.
Ұлттық тағамдары да еттен
жасалған өнімдерге бай.
Соңғы уақытта осы ұлттық
асымызды «бесбармақ,
бешбармақ» деп атап
жүргендер көбейіп кетті.
Тіпті, өлең жолдарында, ән
шумақтарында кездесе
бастады. Шындығына
келгенде, осы атаулар
дұрыс па?
Ғалым А.Фазылжанова

«Қазақтың дәстүрлі мәдениетінде ол тағамның аты «Ет» деп аталады. Ет асайық, еттің наны
дейді, еттің сорпасы дейді, бешбармақтың сорпасы, бешбармақтың наны деп айтпайды» деп
пікір білдірген.
Оның айтуынша, орыстілді ортада көп жүрген қазақтар қолданады. Қазақи ортада өзінің атадан

келе жатқан асын ешбір қазақ «Бешбармақ» деп атамайды.
Сондай-ақ, ғалым «бешбармақ» сөзіне қатысты мынадай пікір білдіреді: «Бұл мынау алғаш

қазақ жеріне қоныс тепкен орыс ұлт өкілдерінің арасында қазақтардың бес саусағын малып,
етті қолмен жеп жатқанын көреді ғой. Сонда қонақ болып отырады. Сол кезде қазақтар айтады:
«Же, же, мына бес саусағыңмен же», - дейді. Олар әдеттегідей қасыққа жүгірген кезде айтқан
сөзі. Содан барып «Бешбармақ» боп, «Бесбармақ» боп кеткен. Этимологиясын осылай
түсіндіретін де адамдар бар. Мен сол этимологияны түсіндірген кісілерді қолдаймын. Қазақтар
өзінің ешқашан дәстүрлі, ең құрметті асын «Бешбармақ» деп атамаған. Сондықтан мынау қазақи
ортаға келген кезде осы сөзді айтпаған абзал».
Бұл – орыс мәдениеті тұрғысынан біздің ұлттық асымызға берген атауы. Тілімізде осындай

құбылыстар жиі кездеседі. Қазақта «Ет асу», «Еттің наны, еттің сорпасы» деп айтылады.
Сондықтан ұлттық асымыздың атауын дұрыс қолдануымыз керек. 

Біліп жүрейік!

ЕТ ПЕ, БЕШБАРМАҚ ПА?
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«Түркі әлемі бірегей өркениет
болып саналады, оның мыңжылдық
тарихы тұтас Еуразия құрлығын
қамтып, Орталық Еуразияның орасан
зор кеңістігінде өтті. Орталық
Еуразияның далалық аймағы жыл-
қыны қолға үйрету, металлургияның
пайда болуы сынды көптеген
жетістіктердің отаны болды, оларсыз
жалпыадамзаттық өркениеттің тари-
хын елестету мүмкін емес. Дәл осы
жерден тектоникалық ауқымдағы
саяси оқиғалар басталды, олар әлем
тарихының өрбуіне тікелей ықпал етті.
Түркі халықтары ғасырлар бойы
құрған ұлы мемлекеттер Еуразияның
саяси картасын белгіледі. Олар –
Ғұндар державасы, Түркі қағанаты,
Селжұқтар және Алтын орда, қазіргі
түркі мемлекеттерінің – Ресей, Қытай,
Үндістан, Батыс Еуропа елдерінің
тарихы мен мәдениетінде өшпес із
қалдырған моғолдар мен мәмлүктер
империясы», - делінген ҚР Ұлттық
кітапханасында жинақ тұсаукесерінде

көрсетілген бейнероликте.
Халықаралық Түркі академиясының

президенті Дархан Қыдырәлінің
айтуынша, аталған жинақ Тәуелсіз-
дігіміздің 30 жылдығына арналып
отыр.

«Таяуда ғана Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуел-
сіздік бәрінен қымбат» атты мақаласы
шыққаны белгілі, сонымен тұстас
келуінің де мәні зор деп есептейміз.
Себебі, мақалада Президент бізге бұл
жерді ешкім сыйға тартқан жоқ деп
айтты. Бүгінгі атлас - оның жарқын
айғағы. Себебі атласта 200-ден астам
карта мен тарихи құжаттар бар және
осы географиялық аумақтағы тарихи-

мәдени жетістіктерді паш етеді.
Жалпы атлас Елбасының алғысөзімен
шықты және Елбасының Түркі кеңесі
саммитінде берген тапсырмасы
негізінде жарық көрді», - деді Дархан
Қыдырәлі ҚР Ұлттық кітапханасында
тілшілерге берген сұхбатында.
Еңбекті Түркі академиясы әзірлеп

шықты, бірақ онда көптеген тарихи
деректер пайдаланылған.

«Бұған дейін шыққан Тартария,
Тұран секілді атластар және Түркі
академиясының соңғы жылдардағы
археологиялық қазба жұмыстарын-
дағы артефактілер пайдаланылды.
Бұл өз саласында шығып отырған
бірегей алғашқы еңбек. Мүмкіндігінше
бұл атластың электронды нұсқасын

СЫНАҚҚА ТОЛЫ БОЛҒАН ЖЫЛ
АЯҚТАЛДЫ. ЖАҢА ЖЫЛДЫҢ ДА
АЛҒАШҚЫ АПТАСЫН «ЖЕП ҚОЙ-
ДЫҚ». АЛ БИЫЛ ҚАЗАҚСТАН-
ДЫҚТАРДЫ ҚАНДАЙ ӨЗГЕРІСТЕР
КҮТІП ТҰР?

Зейнетақы жинағын
мерзімінен бұрын алу

 2021 жылдан бастап қазақстандық-
тарға зейнетақы жинақтарының бір
бөлігін тұрғын үй жағдайларын жақ-
сартуға, емделуге ақы төлеуге немесе
жеке басқарушы компанияларға бас-
қаруға беруге пайдалану құқығы
берілетін болады.
Елде зейнетақы жинақтарының бір

бөлігіне 1 миллионға жуық қазақстан-
дық қол жеткізеді.
Яғни бұған дейін айтылған 700 мың

қазақстандыққа енді зейнетке шыққан
адамдар да шекті сомадан асқан
қаржыға қол жеткізе алады. Мұндай
азаматтар саны ел бойынша 170
мыңдай. Сөйтіп шамамен 1 миллионға
жуық адам зейнетақы жинақтарының
бір бөлігіне ие болады.

Жаппай вакцинациялау
19 желтоқсаннан бастап Қазақстан

Республикасы Білім және ғылым
министрлігі Ғылым комитетінің Биоло-
гиялық қауіпсіздік проблемалары
ғылыми-зерттеу институтының ғалым-
дары әзірлеген QazCovid-in вакцина-
сының клиникалық сынақтарының
үшінші кезеңі жүргізілуде.
Мамандардың айтуынша, отандық

вакцинамен жаппай егу 2021 жылдың
наурыз айында басталады.
Ал Қазақстанда өндіріліп жатқан

ресейлік «Спутник V-мен» жаппай
вакцинация 2021 жылғы ақпан айында
басталады. 

«Бірінші кезекте екпе ерікті
негізде медицина қызметкерлері,
педагогтер, студенттер, құқық
қорғау органдарының қызметкер-
лері, медициналық-әлеуметтік меке-
мелердің контингенті, сондай-ақ
созылмалы аурулары бар қауіптілік
топтарының өкілдеріне салынады»,
- деді премьер-министр Асқар Мамин.
Оқушылар мектепке оралады
11 қаңтардан бастап оқу жылының

үшінші тоқсаны басталады. 1-5 сынып
оқушылары кезекші сыныптар режи-
мінде оқуды жалғастырады. 

Cонымен қатар III тоқсанда бітіруші
9 және 11 (12) сынып оқушылары ара-
лас форматта 15 адамнан аспайтын
кезекші сыныптар режимінде оқуды
бастайды. 
Оффлайн өтетін сабақ кестесіне

орыс тілі мен әдебиеті, қазақ тілі мен
әдебиеті, шет тілі, алгебра, геометрия,

КӨПШІЛІККЕ «ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ
ТАРИХИ-МӘДЕНИ АТЛАСЫ» ТАНЫСТЫРЫЛДЫ
НҰР-СҰЛТАНДА «ТҮРКІ ӘЛЕМІ: ТАРИХИ-МӘДЕНИ МҰРА» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ

КОНФЕРЕНЦИЯСЫНДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ АКАДЕМИЯСЫ «ТҮРКІ
ӘЛЕМІ: ТАРИХИ-МӘДЕНИ АТЛАС» ЖИНАҒЫН ТАНЫСТЫРДЫ. АТЛАС ҚР
ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ
АЛҒЫСӨЗІМЕН ШЫҚҚАН ЖӘНЕ ӘЙГІЛІ САЯХАТШЫЛАР МЕН
ЖИҺАНКЕЗДЕР ЖАСАҒАН КӨНЕ КАРТАЛАР МЕН БАЙЫРҒЫ
БАБАЛАРЫМЫЗДЫҢ МОЛ МҰРАСЫН КӨРСЕТЕТІН МАҢЫЗДЫ
МӘЛІМЕТТЕРДІ ҚАМТИДЫ.

да шығаруға тырысамыз және Түркі
академиясы сайты арқылы таралып,
басқа тілдерге аудару жоспарланған.
Қазір тиражы мың данамен шықты,
бірақ сұраныс одан да көп болады деп
ойлаймыз», - деді Дархан Қыдырәлі.
Сонымен бірге, халықаралық

конференцияда ТүркПА ұйымының
Бас хатшысы Алтынбек Мамаюсупов
оқырманға жол тартқан басылымды
жоғары бағалап, Қазақстан Прези-
денті Қ. Тоқаевтың бағдарламалық
мақаласындағы орамды ойлардың
тарихы ортақ бауырлас елдер үшін
маңызды екенін айтты.
Ал Түркі кеңесінің Бас хатшысы

Халил Акынжы қазіргі Сібір, Моңғолия
жерлерінен Қара теңіз бен Жерорта
теңізіне дейінгі алып аумақты
қоныстаған түркі халықтарының
мыңдаған жылдар бойы сақталып
келе жатқан бірегей мәдениетіне
тоқталды.

«Бүгінде жеті түркі мемлекетінің
байрағы асқақ рухпен желбіреп тұр.

Енді оларды ешкім құлата алмайды»,
- деді бейнебайланыс арқылы
баяндама жасаған Х. Акынжы.
Өз кезегінде Әзербайжанның

алғашқы Премьер-Министрі Гасан
Гасанов жиын қатысушыларын
алғашқы тарихи-мәдени атластың
жарық көруімен құттықтап, Халық-
аралық Түркі академиясына ризашы-
лығын білдірді.

«Түркі халықтарының күш-қуаты –
ынтымақта. Біздің тереңнен тартқан
ортақ тарихи тамырымыз бүгінгі
ынтымағымызды берік сақтау қажет-
тігін көрсетеді», - деді Г. Гасанов.
Одан бөлек, алқалы жиынға Түркі

кеңесі Бас хатшысының орынбасары

Өмер Коджаман, Әзербайжан Респу-
бликасының Қазақстандағы төтенше
және өкілетті елшісі Рашад Мамма-
дов, Түркия Республикасының Қазақ-
стандағы төтенше және өкілетті елшісі
Уфук Экиджи, Қырғыз Республи-
касының Қазақстандағы төтенше
және өкілетті елшісі Жээнбек Кулу-
баев, Франкфурт университетінің
профессоры, Ресей ғылым акаде-
миясы Сібір бөлімшесінің филология
институтының бас ғылыми қызметкері
Ирина Невская және өзге де
түркітанушы ғалымдар мен сарап-
шылар, қоғам және мемлекет қайрат-
керлері қатысуда.
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физика, химия, биология, география,
Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы
кіреді. Бұл оқыту пәндерінің 70%
құрайды. 

«Сондай-ақ пәндердің 30%- і
қашықтан оқытылады. Атап өтетін
болсам, информатика, өзін-өзі тану,
дене шынықтыру, құқық негізі,
алғашқы әскери технологиялық
дайындық пәндері қашықтан оқы-
тылады. Ал вариативті компонент-
тің пәндері кестеге сәйкес асинхрон-
ды түрде жүргізіледі», - деді Нұр-
Сұлтан қалалық білім басқар-
масының басшысы Шолпан Қады-
рова.

Әліппені қайтару
 2021 жылы білім беру ісінде тағы

бір оң өзгеріс бар. Көп ұзамай
мектептерге Әліппе қайта оралады.
Оқулықтың бағдарламасы мен маз-
мұны дайын. Әліппе бастапқыда

2021 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫ
ҚАНДАЙ ӨЗГЕРІСТЕР КҮТІП ТҰР?

кирилл қарпінде шығады. Кейін латын
әліпбиіне ауысады.

«Жалпы оқулықты латынға
көшіру аса қиын шаруа емес. Бас-
тысы, әліппені қайтару ісін толық
орындадық», - деді Асхат Аймағам-
бетов.

Жалақы өседі
 Биыл елімізде педагогтердің жала-

қысы тағы 25%-ке өседі. 
Білім және ғылым министрі Асхат

Аймағамбетовтің айтуынша, мұғалім-
дердің жалақысы тек мектепте емес,
балабақша, қосымша білім беру,
колледж және жоғары оқу орын-
дарында көбейтіледі. 
Өз сөзінде министр педагогтерге

берілетін түрлі қосымша төлемдер
бар екенін де еске салды. 

«Балабақшадан бастап колледж,
мектепті қамтып, барлық педагог-
тердің жалақысы 25%-ке өсуде.
Әрине, ЖОО-ларға да тиісті назар
аударылды. Мемлекет басшысы
Ұлттық кеңес отырысында осы
тапсырманы берген болатын. Биыл
мемлекеттік жоғары оқу орында-
рында оқытушылардың жалақысы
20%, ал ұлттық университеттерде
28%-ке ұлғайған», - деді А.Аймағам-
бетов.
Одан қалды 2023 жылға қарай

дәрігерлердің орташа жалақысының
экономикадағы орташа жалақыға
арақатынасы 2,5 есеге жеткізілмек.
Денсаулық сақтау саласын дамыту-

дың 2020-2025 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес,
2025 жылға қарай ақ халаттылардың
еңбекақысы шамамен 550 мың теңгені
құрайды.

Alashainasy.kz

Серік САҒЫНТАЙ
Аңшы биыл ерек қартайып кетті.

Қары қалың қыстың қамалына тұт-
қиылдан тиген көктем күнінің қызуын
көтере алмай күрт еріген күртік қар-
мен бірге көбесі сөгіліп, арнасын
аласапыран шайқаған өзен жатаған
жағалаудан жайылып шығып, астына
қызыл су жүгірткенде тітіреп түсе
қалар ойдым-ойпат жердің оппасын-
дай тосын, жылдам қартайып кетті.
«Күйкі күйбеңге кіріптарланып, пеш
түбінен алыстамай, үйкүшік боп
барам-ау. Ақ сауыр кеңістік көзіңді
қарып, аязы алқымыңды сығып,
өкпеңді өрт сүйгендей дулатар, ей,
даланың ауасы-ай! Сонарға шығар
күн қайда! Жарықтық, Теңбілкөктің
сауырына біржамбастай отырып,
қоныштан шақша суырып, қыр
бөктерінде баспалап, байыздар күн
жоқ енді, жоқ. Өзгеге елтіп, ит жүгіртіп,
құс салмадым. Сенгенім шыққыр
көзім мен қарыма қанжар ұрса да
қалтырамас қолым еді. Бұған да жетті
дербене-дерт». Әнеубір жылы «Охот-
союздың» дөкейі әдейі іздеп келіп, екі
қыр астындағы аңның қай тұсқа
тұмсық бұрғанын дөп басар сезігі мен
қара мылтықтың қарауылынан ұшқан
құс, жүгірген аң қапы кетпес мерген-
дігіне тәнті боп, сыйға тартқан қосауыз
да әпербақан мілитсәнің қолтығында
кетті. Салық төлемеген – айыбы,
дөкіметі жоқ. Алдын-ала естіп-біліп,
қылтадан қырқар әлдебір қыршаң-
қының айдауымен дөп басып, аңдып
келген. Екі мылтықты да әкетті. Бірін
қайтарып аларға пенсияның үшеуінің
белі көтермейді. «Қайыссары кемпір-
ден аса алмас күнім бұл. Бұлдағаның
түздің түлкі-қасқыры болса, қақпан
құр дейді. Қақпанға өзімді түсіріп кетті-
ау қу күйкі күнкөріс. Ей, заманның
заңы қоянның жымындай-ақ –
сонарда анық, күн ауыса бере қылпу
білінсе, жым-жылас. Кімге, неге, не
үшін сенеміз? Қаптаған қорқау ойға
тірідей жем болғанша, жапанда
жортып, өзіңмен тең тағыға тіл қатып,
жығылсаң, тағы да түз тағысы тамты-
ғыңды тазалар жеміт болған артық!
Қой, күпірлік бәрі...»
Екі күн бойы қасқырға құрар

қақпанын айналдырды. Шатырда шаң
басып жатқанына не заман! Соңғы рет
қосауызының құндағын борсық соғам
деп тасқа тигізіп, сындырған күзде бір
құрып, қысқа таман майлап тығып
тастаған. Қоянның майымен. Шынжы-
рын қазығымен қоса, төбеттің күрке-
сінің жанынан тапты. «Бөріге бұйырар
асылдың құтсыз құтпанның қарғысын
тізер тексіз темір болған түрі-ай...»
Өзімен өзі күбірлеп сөйлесу далада

саяқ жортар аңшының ежелгі әдеті.
Ұйықтағанда да күбірлеп кейіп,
оянғанда да көрер таңының барына
тәубе айтып тұрады.
Ақыры теңбілдің арқасына тоқым

төсер күн туды. Күн тымық. Аязытқан
ауада ұсақ жылтың-тікен сүңгілер
күнге шағылысып, көзді қарықтырады.
Әшейінде сонарда атқа қонар аңшы-
ның таң атарда іргеден өрген жылқы
ізіне түсіп алып, ескі там жақтағы
таудан асқанын көріп, сары бәйбіше
ернін сылп еткізді.
Тышқан қақпанын арқалап кетті,

әне, мылтығы құрып тынышталып еді.
Әй, дауасыз далабезер-ай, ана
Қордабай құсап, сақалын сорпаға
малы-еп, пеш түбінде отырмай ма!..
Аңшы ескі тамға тақау бұрнағы

жылдары шопандар өлексе асып
қоятын діңгек ашаға келіп, атын
байлап, қанжығада салақтаған өгіздің
терісі сыдырылмаған оң жамбасын
іліп қойды. Алдыңғы күні тура ауыл
іргесінде жарып кетіпті. Кеше ерінбей
барып, балталап шауып әкеп, шатыр-
дағы мұржа түбіне қойған. Сәл жібіпті.
Қақпандарын алты-жеті қадам алыс-
тау жерге ағашты қоршап, құрып
тастады. Бұл – бір тосын әдіс. Өзі
мырс-мырс күліп қояды. Өмірі аң
аулаудан артық рақат, ләззатты
көрмеген аңшы өзіне-өзі күліп жүр.
«Түнгі отты шыр айналған жынды
көбелектің қанатын от шарпып күйеді.

Әй, көрсеқызарлық-ай. Қасқыр көбе-
лек емес. Әрине, ағашқа ол келеді.
Әрине, ол да шыр айналады. Бірақ,
көбелекше жақындамайды. Алағы-
зып, аузынан сілекейі шұбырып,
жалаңдап жүріп, қақпанға түсуі
мүмкін. «Мә, ендеше, қанды басың
бері тарт». Аңшы шынжырларды ағаш
түбіне байлап бекітіп, көп аялдамай,
үстіңгі ернінің астына сыңар шөкім у
жасыл насыбайды көміп тастап, жүріп
кетті. «Е, бүркіт қартайса тышқаншы,
аңшы қартайса қақпаншы болады
деген осы-е-е...» Түске таман қылау-
лаған қар айналаны бір тегіс көмкеріп
тастады.
Сол түні көптен бері тыныш ұйықта-

ған. Ертеңіне сары бәйбішенің шаруа-
шылығынан шыға алмады. Аңшының
екі ұлы бар-тұғын. Екеуі де қалаға
кеткелі бес-алты қыс қырқаға қарын
қондырды. «Келсе де зиян болмаса,
пайда жоқ. Қалаға қоныс аудар деп
кемпірдің түндігін желпілдетіп, әуре-
сарсаңға салудан өзгені білмейді.
Кеудемде жаным барда кетпеспін
туған жерден. Тәйірі, не өмір бар
қалада!» Кешкісін осы ой тағы орал-
ған. Осыдан елу жыл бұрын өзі әскер-
ден келгесін салған үйінің сырғауыл
төбесіне қарап жатып кіжінген. «Осы
үйде туды, өсті, жетілді, кетті, енді кеп
менсінбейді, адамның баласы емес
өңшең айуан...» Кемпірі де аңшының
кенет көгіс тартқан жүдеу жүзіне қарап
аяған. «Қайтсін-ай, далаға шығып бір
шолып келмесе, ас батпайтын адам
отқа қарап қалғанына қорынады-
ау...» Екеуден-екеу тұнжырап отырып,
қою шайды ұзақ сораптады. «Адам
нені сүйсе, соның құлы. Түбі сол жаны
сүйген зат алып ұрып, басынан аттап
кетеді-ау. Өмірде бәрі соған негіз-
делген. Өнерді үйрену мен жирену
содан туса керек. Кез келген істен дер
кезінде бас тарта білу – міне, ең
мықтылық». Осыны ұққан. «Бірақ, кім
біліпті?!» Қай жылы, қай қырдың
бөктерінде баспалап тұрып ұқты.
Әлде, бұдырайып бездене біткен
күрзісімен қақпанға қапылған қасқыр-
ды ұрып жатып, қызыл шоқ көзіне
қарап тұрып. ойлады ма, есінде жоқ.
Содан бері санасына сыздықтап,
сыналап кіріп, үңгіп, үңірейтіп таста-
ған. «Адам әуелі бір құштарын тапқа-
сын, одан айырылмақ емес. Африка
аңшылары маймылды тірідей ұстау
үшін орман жиегіне қақпан құрады
екен. Қақпан деймін-ау. Адам басын-
дай асқабақтың ішін үңгіп, үстінен
шағын ғана тесік ойып, жерге бекітіп
тастайды екен-дүр. Сосын ішіне
маймыл сүйіп жейтін жаңғақ тастамақ.
Қақпаны – осы. Орманнан шыққан
әулекі маймыл көрсеқызарлығына
басып, асқабаққа тақап, жеңсік асын
көреді. Көзі тұнып кетеді-ау сонда.
Ақымақ неме ойыққа қолын сұғып
жіберіп, үш-төрт жаңғақты бір-ақ
уыстайды. Енді ала қояйын десе,
қолы шықпайды. Қайтеді енді?!
Жібере салайын десе қимайды.

Сәлден соң ақсия күліп, негрлер
жетеді. Сонда көрсе, шіркін, маймыл-
ды! Ай-ай, ақымақ! Асқабақты айна-
ла, аласұра, жанталаса жанұшырға-
нымен, қолын, сұғанақ қолын босата
алмайды, нәпсінің құлы. Адамның несі
артық со шіркіннен?! Неміз әулие?!
Өмір бойы өзіңді күйкі күй-беңге
шырмауықша шандумен өтесің.
Сонда деймін-ау, адамның өзі емес,
құлқыны өмір сүре ме?! Солай-ау... Не
бітірдім? Не тындырдым? Нендей
мақсатым бар? Нені мұрат тұттым тір-
лікте, тұрлаусыз, тұрақсыз тірлікте?»

— Шал-оу, тамақ суып қалды...
Аңшы жатарда шатырда жылы

мұржа түбінде қалып, иістене баста-
ған кесек етті сенектегі үш литрлік
банкінің ішіне тастап, қора үстіне қоя
салды. Түн аязытатын түрі бар.
Аяз ертеңіне түске дейін аттан

түскен жоқ. Түске таман қоржынына
жұмыр қазжамбас әлдене салып ап,
шарбақтан шығып бара жатқан аңшы-
ның жонына қарап, сары кемпір, шөге
қартайған ұсқынын көріп, енді қала
туралы әңгіме қозғамасқа бекінді.
«Онсыз да жабырқау жарым көңілін
қайтем құлазытып...»
Қыр басына көтерілген аңшы тізгін

тежеп, артына қарады. «Ұядай ғана
ауыл-тын. Көшіп жатыр, көшіп жатыр
қалаға. Бірер жыл бұрын дәл осылай
қыр басынан қарағанда, таңнан бері
түтін созған мұржалы үйлер бұлт еміп
тұрғандай емініп, еңсесі көтеріңкі
болушы еді. Қазір не – жер бауырлап,
бұлт емгенің не, керісінше, бұлт
езгендей шөгіңкі, жатаған. Ол кездің
түтіні де боз-бұйра, қазбауырланып
мамырлар еді. Қазір біртүрлі қарақош-
қыл, бұжыр. Көмір жоқ, көбі мәшиненің
доңғалағын турап жағады-ау, сірә...»
Ескі там жаққа тақай бере, қор-

жынын ағытып, ішінен түбіне кесек ет
қатып жабысқан банкіні алып, аулақ-
тау оппаға лақтырып жіберді. Кенет
мырс етті. «Адамнан айлалы емес
шығар. Тәйірі, маймылда бар құлқын
сенде де бар шығар, қасқа... Қақпан
құрылған жаққа тақамады. Қырқаға
шығып дүрбі салған. Бәрі сол беті. Тек
бір-екі сауысқан ашаға қонып-ұшып
жүр. «Ертең түс ауа соғармын».
Түнгі аяз шыңылтыр болды. Кеш

таяп, көлеңкесі ебедейсіз ұзарар
сәттен-ақ күре жол бойын тіміскілеп,
тімтініп, таңға шейін түк мандытпаған
түлкі шығыс бет боз қылаң бояу
ақтара бере, ескі там жаққа тұмсығын
қарға сүзе сұлатып тартқан. Күндегі
әдеті. Кеше кеште діңгек аша тұсынан
сауысқан ұшқанын аңдаған. Тақаған-
да қасқыр иісін сезіп, кілт бұрылған.
Не де болса, бармақ. Қыр аса сәл
орағытып, ыққа қарай, ауылға қарай
бұрылды. Аз ғана жүргенде қытықшыл
тұмсығына ет иісі жетті. Өлексе иісі.
Қасқырдан қалған болар. Қырға
беттемей, ойыспен аңдап тақау абзал.
Кенет иістің мүлдем аша жақтан
жетпегенін сезді. Тіпті, жақыннан,
шолақ сай тұйықтала біткен қалың

қатқан қар үстінде әлдене қарауы-
тады. Иіс те сол жақтан. Түлкі сәл
қиыстап, еріксіз қырға беттеді. Қырға
шыққанда көрді, алыс аша маңында
сауысқан ұшып-қонып жүр. Сәл
кідіріп, солай тартпақ боп, алдыңғы
аяғын көтеріп, мойнын соза етекке көз
тас-тады. Әлгі орнында жатыр. Қыр
жота-сымен ілгерілеп, тура тұсына
келді. Қозғалмайды. Қайта айналып,
ық жағына шықты. Әлі сол иіс, борсып
сасыған ет иісі. Дымын білдірмей,
келесі жаққа ығысты. Жермен-жексен
боп сырғып, біршама тақады. Сонда
анық аңдаған, күнде өзі жол бойында
көретін жылтыр зат. Тек көлемділеу.
Иіс те сол заттан мүңкіп тұр. Маңайда
еш із жоқ. Қайдан келуі мүмкін. Түлкі
қайта қырға шықты. Таң бозарып атты
әбден. Сосын, асықпай төменге,
жылтыр зат жатқан тұсқа жылжыды.
Баспалап кеп, әбден тақап, тұмсығы-
мен түртып қап, ыршып түсті. Әлгі зат
сәл қозғалды да, қимылсыз қалды.
Жылтыр заттан мұндай иісті бірінші
рет сезіп тұр. Жол жиегінде бұдан көп
кіші ұзынша жылтыр заттар қаптап
жатады. Иісі өткір, жан төзгісіз. Бірде
тістелеп те көрген, қатты, ернеуінен
ашқылтым дәм шығады. Сосын еле-
меген. Ал мынадан ет иісі мүңкіп,
делебені қоздырып-ақ тұр. Түлкі тағы
тақап кеп, жылтыр зат ішіндегі
қарауытқан кесек етті анық көрді. Тағы
да түрткен. Анау аунап түсіп жата
берді. Қыр басына және шығып
қайтқан түлкі енді еркінсіді. Мынау
оңай берілетін жау көрінбейді. Тақап,
тұмсығымен, аяғымен түртіп көрді.
Домаланып жата береді. Кенет түлкі
иіс мүңкіп тұрған бәнке аузын аңдады.
Кесек ет тіпті анық көрінеді. Сілекейі
құрғыр, шұбырып барады-ай. Бойын
құмарлық құрты қоздырған түлкі
абайсыз сыңқ етіп, ыңырсып жіберді.
Ет жемегелі неше тәулік! Көзі боза-
рып, тұмсығы дымданып-ақ кетті.
Келесі сәтте дымы құрыған түлкі
бәнкеге басын бір-ақ сұғып, түбінде
қатқан етті қажай тістеп алды. Құры-
ғыр, қатып қалыпты. Тісі батып, тіліне
тәтті дәм жеткен түлкі масаттана ыр
етіп, етті үзіп алды. Сонда байқаған,
жылтыр зат аппақ боп қырауытып
қалыпты. Өз демі жиілеп, тынысы
тарылып барады. Кенет басын
суырайын десе, әлгі бәле қоса қоз-
ғалып, жіберер емес. Қос аяғымен
тырналап, қанша шегінсе де, құлақ-
тарына шейін кептеле еніп, сәл жіңіш-
келеу мойнына жабысып қалыпты.
Түлкі ызалана шаңқылдап, басын
жерге соға аласұрды. Анау босатқан
орнына қылқындырып барады. Дүние
мылқау тұман. Бір орнында шыр
айналып, шегіншектеп, біресе секіріп,
біресе аунап жанталасқан түлкі таза
жындануға шақ қалды.
Екі бүйірінен ырс-ырс етіп, өмірі

көрмеген бәлемен алысып, кенет
тоқтай қалды. Ырс-ырс еткен өз
үнінен өзге алыста арылдаған ызалы
қасқыр даусы еміс-еміс естіледі.
Зәресі ұшқан түлкі қайда қашарын
білмей жөней берген...
Аңшы бүгін атқа ерекше көңілденіп

қонды. Ертемен сапысын жанып,
келтек күрзісін сайлады.

— Кемпір, асыңды қамдай бер.
Бүгін бір түлкі, бір қасқыр тастаймын
алдыңа.
Аңшының қунақ тартқанына кемпірі

де қуанып қалды.
— Е, бар, бар. Малыңды түгендеп

қайт. Түлкі не теңім, далада кезіккен
біреуге байлап кетерсің...

— Жо, осы жолы тура ешкімге
бермей өзіңе әкелмесем.

— Иә, дайындап отыр саған.
Ернін сылп еткізді.
Күрзісін сүйреткен аңшы ескі там

жаққа қарай шоқытып барады. Әне,
қырдан асты. Тағы бір қырдан аса
дүрбі салып, аша ағаш тұсында топ-
танған қарға-сауысқан мен сәл әрі-
ректе аласұрған түлкіні байқады. «Е,
қу құлқын, кімнің басын алмадың сен.
Өмір осы – қалаға барсаң да, далада
қалсаң да».
Күн ерекше аяз-тұғын...

Аңшы
Әңгіме


