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Бұл газ құю станциялары иелерінің 
сұйытылған газ көлемін ГТС (Газ тол-
тыру станциясы) арасында заңсыз 
бөлуге наразылықтарынан туындап 
отыр. «Жылдың басынан бастап жа-
нармай құю станцияларының иелері-
не сұйытылған отынды тікелей зауыт-
тардан - делдалдарсыз алуға рұқсат 
етілді. Бұл станциялардағы автогазды 
арзандату үшін жасалған болатын. 
Іс жүзінде ережелер әлі күнге дейін, 
атап айтқанда біздің облыста жұмыс 
істемей жатыр. Газдың бөлінетін 
көлемі тек ірі газ желісі ұйымдарына 
беріледі, кәдімгі автожанармай құю 
станцияларының иелерінің өтінім-
деріне бас тартады. Осыған байла-
нысты олар отынды делдалдардан 
сатып алуға мәжбүр. Бұл айқын ірі 

ойыншылардың мүдделерін қолдау», 
- дейді прокурорға барлық қажетті 
ақпаратты берген және комиссия жұ-
мысы бойынша өз көзқарасын білдір-
ген Алтынай Мұханова. Тағы бір қоғам 
белсендісі - қазақстандық үздіксіз 
білім беру қауымдастығы филиалы-
ның директоры Наталья Каюдина 
Ақтөбе қаласындағы жекеменшік мек-
тепке дейінгі ұйымдардың мүдделерін 
қорғауды сұрады. Оның айтуынша, 
ҚР Президентінің білім беру саласын-
дағы техникалық персоналдың (тәр-
биешінің көмекшілері - күтуші, таза-
лаушы, аспаз, тазалаушы, бухгалтер) 
еңбекақысын 2022 жылғы қаңтардан 
бастап 23% - ға ұлғайту туралы тапсы-
рмасына байланысты жеке білім беру 
ұйымдары өз қызметкерлерінің жа-
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ШЕҢБЕРІНДЕ АШЫЛДЫ. АЛҒАШҚЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУДЫ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ПРОКУРОРЫ ХАЛИДУЛЛА ДАУЕШЕВ ӨТКІЗДІ. ТӨРТ КӘСІПКЕР ҚА-ШЕҢБЕРІНДЕ АШЫЛДЫ. АЛҒАШҚЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУДЫ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ПРОКУРОРЫ ХАЛИДУЛЛА ДАУЕШЕВ ӨТКІЗДІ. ТӨРТ КӘСІПКЕР ҚА-
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АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СҰЙЫТЫЛҒАН МҰНАЙ ГАЗЫН БӨЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИССИЯНЫҢ ҚҰРАМЫНА ҚОСУҒА КӨМЕК СҰРАЙДЫ.АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СҰЙЫТЫЛҒАН МҰНАЙ ГАЗЫН БӨЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИССИЯНЫҢ ҚҰРАМЫНА ҚОСУҒА КӨМЕК СҰРАЙДЫ.

лақысын арттыруға міндетті, алайда 
бұл қаражат жан басына шаққандағы 
қаржыландыруға салынбаған және 
мемлекеттік білім беру тапсырысы. 
Мұның бәрі кәсіпкердің өзіне ауырт-
палық түсірді. Сондай-ақ, педагогтер-
ге біліктілік санаты үшін мемлекеттік 
білім беру тапсырысы шеңберінде жұ-
мыс істейтін жеке білім беру ұйымда-
рының педагогтеріне ақы төлеу үшін 
бюджеттен қаражат бөлінбейтіндігіне 
назар аударуды сұрады. Бұл жеке 
балабақша қызметкерлері мемлекет-
тік мекемелердің алдында тең емес 
жағдайларға қойылған заңнамалық 
қайшылықтар. Ал қосымша білім беру 
қауымдастығының басшысы Марина 
Деркач Аrtsport жобасына кәсіпкер-
лердің қатысу тетігі мен шарттарының 

жетілмегендігіне, жүйеде ашықтықтың 
жоқтығына қынжылды. Облыс проку-
роры "Нұр Бала Би" ЖШС директоры 
Гүлбану Мұқанованың Ақтөбе облы-
сы Қаржы және білім басқармасының 
Алға аудандық бөлімінің лауазымды 
тұлғаларының сенімгерлік басқару 
шартын жасасуға тендер өткізуден 
бас тарту туралы шағымын ерекше 
бақылауға алды. Серіктестік 2016 
жылдан бастап сенімгерлік басқару 
шарты бойынша Алға қаласындағы 
балабақша объектісі бойынша қыз-
метті жүзеге асырады. Алайда, қазіргі 
уақытта шарт мерзімінің аяқталуына 
байланысты кәсіпкер мемлекеттік ор-
гандардың кінәсінен өзінің кәсіпкерлік 
қызметін тоқтатуы қажет. Бүгінгі таңда 
балабақша жұмысына 40 миллион ин-
вестиция аудандық әкімдіктің іс-әре-
кетсіздігінен байланысты зая кетуі 
мүмкін. Халидулла Дауешев өз қыз-
меткерлеріне осы мәселенің шешімін 
назардан тыс қалдырмауды тапсыр-
ды. Кәсіпкерлердің барлық матери-
алдары мен өтініштері Ақтөбе облы-
сының кәсіпкерлер палатасы арқылы 
жіберілетін болады. Қадағалау орга-
ны басшылығының бизнестің пробле-
малық мәселелері бойынша кәсіпкер-
лерді жеке қабылдауы кәсіпкерлер 
палатасының алаңында жүйелі негіз-
де жүргізілетін болады. Кәсіпкерлер 
облыс прокурорына да, оның орынба-
сарларына да тікелей жүгіне алады. 
"Аталған кездесулерді ұйымдастыру" 
бизнесті қорғаудың экожүйесі" ҰКП 
жобасы бойынша Ақтөбе облысының 
кәсіпкерлер палатасы мен прокура-
турасы арасында құрылған ведом-
ствоаралық жұмыс тобы шеңберінде 
мүмкін болды. 
Кәсіпкерлерді келесі қабылдауы ке-
лесі аптада өтеді. Қосымша ақпа-
рат ӨКП-ның әлеуметтік желілердегі 
ресми парақтарында орналастыры-
латын болады.

Құрметті аудан тұрғындары!Құрметті аудан тұрғындары!
Баршаңызды егемен еліміздің ұлттық 
мерекесі – Республика күнімен шын 
жүректен құттықтаймын!
1990 жылдың 25 қазаны күні Қазақ 
КСР Жоғарғы Кеңесінің шешімімен 
"Қаз ССР-нің мемлекеттік егемендігі 
туралы" декларация қабылданды.
Сол сәттен бастап егеменді Қазақстан 
еңсесі биік, терезесі тең жеке мемле-
кет ретінде таныла бастады. Қабыл-
данған декларация Қазақстанның 
болашақ тәуелсіздігінің іргетасы са-
налды. Бұл декларацияның қабылда-
нуымен егемендігін мәлім ететін жеке 
территориясы, азаматтығы, мемле-
кеттік бюджеті, халықаралық қаты-
настардағы дербестігі, мемлекеттік 
рәміздеріміз бекітілді.
Қазақстанның егемендігі және тер-
риториясының тұтастығы саяси, 
құқықтық және экономикалық тұрғы-
дан дәйектелді.
Биыл қыркүйек айында Қазақстан Ре-
спубликасы парламенті сенатының 
жалпы отырысында 25 қазан – Респу-
блика күнін мемлекеттік мерекелер 
қатарына қайтаратын түзетулерді қа-
былдады.
Яғни, «Қазақстан Республикасындағы 
мерекелер туралы» заңға 25 қазан-
ды ұлттық мереке – Республика күні 
деп белгілеу, 16 желтоқсан мемлекет-
тік мереке – Тәуелсіздік күні болып 
бекітілді.
Шын мәнінде бұл тарихи және өте 
маңызды шешім. Еліміздің тәуелсіздігі 
шынымен де, осы күннен басталады. 
Сондықтан, бұл күннің ұлттық мереке 
ретінде бекітілуінің өзі мемлекеттілік 
пен егемендік тұрғысынан маңызды 
қадам. 
Тәуелсіздік – тәңірдің біздің ұрпаққа 
берген үлкен бақыты, халқымыздың 

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ 
АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ ҚАЗЫБАЕВТЫҢ АУДАН 
ХАЛҚЫН РЕСПУБЛИКА КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ

мәңгілік құндылығы. Біз бүгінге дейінгі 
барлық жетістіктерімізге Тәуелсіздік-
тің арқасында қол жеткіздік.
Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары 
еліміз шекарасы бекітіліп, халықа-
ралық аренада мемлекетіміздің бе-
делінің өсуіне бағытталған шаралар 
жүзеге асты.

Құрметті жерлестер!Құрметті жерлестер!
Республика күні – барша Қазақстан 
халқы ерекше қадірлейтін, өткеннен 
тағылым алып, келешекке байыпты 
қадам жасайтын маңызды күн. Біз 
еркіндігімізді әрқашан мақтан тұтып, 
қастерлей білуге тиістіміз. Бұл - біздің 
азаматтық парызымыз, адамдық бо-
рышымыз.
Елдің даму көшінде ойылдықтардың 
да өзіндік орны бар. Аудан тұрғын-
дарының ерен еңбектерінің нәтиже-
сінде өңірде экономиканың барлық 
бағыттары қарқынды дамып келеді. 
Әр салада жаңашыл бастама мен 
игілікті істер бар. Аудан тұрғындары-
ның игілігіне арналған әлеуметтік ны-
сандар жөндеуден өтіп пайдалануға 
берілсе, көшелер жарықтандырылып, 
кәсіпкерлік бағыттағы бірқатар қызмет 
көрсету орындары ашылды. Мұның 
бәрі берекелі бірлігіміздің арқасында 
жеткен жетістіктеріміз. Алдағы уақыт-
та да әлі талай игілікті істердің куәсі 
болатынымызға сенімдеміз.
Барша аудан халқын Республика 
күнімен шын жүректен құттықтай оты-
рып, еліміздің кемел келешегін нығай-
ту жолындағы еңбектеріңізге табыс, 
мықты денсаулық, отбасыларыңызға 
амандық, бақ - береке тілеймін! 
Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, мемле-
кетіміздің мерейі үстем, еліміздің еге-
мендігі баянды болсын!

Аудан әкімі Аудан әкімі 
Асқар Қайырғалиұлы ҚазыбаевАсқар Қайырғалиұлы Қазыбаев

Бірнеше ұрпағынан бері қарай қасиет 
қонған Сүлеймен әулиенің биыл туға-
нына 115 жыл толды. Өткен сенбі күні 
туған жерінде ас беріліп, ұлттық спорт 
түрлерінен жарыстар өтті. Ашылу сал-
танатында аудан әкімі Асқар Қазы-
баев пен ұлы Базарбай Сүлейменов 
жұртшылықты мерекемен құттықтап, 
лебіздерін білдірсе, ұрпақтары атынан 
Сапарбай Сұлтанов додаға түскелі 
тұрған палуандарға бата берді. 
Алдымен жаппай көкпардан өткен жа-
рысқа Ақтөбе қаласынан, Байғанин, 
Темір, Ойыл аудандарынан және Аты-

рау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз 
ауылынан командалар қатысты. Бір 
салымға 20 мың теңгеден тігіліп, жүл-
де қоры барлығы 400 мың теңге болды. 
Әрине, ат спорты біздің өңірде кенже-
леп қалған спорт. Тек соңғы жылдары 
қаракемерліктердің арқасында ғана 
қарқын алып келеді. Жаппай көкпарда 
да командалық қимылды шебер мең-
гергендердің мерейі үстем болды. Ой-
ылдықтар да үлестерін алып үлгерді. 
Ал, аударыспақта палуанның өзінен 
бұрын атының қимылының да жеңіске 
қосар үлесі көп екеніне көзіміз жетті. 

Сынықшы атаға ас беріліп,Сынықшы атаға ас беріліп,
Ұлттық спорттың көрігі қыздыҰлттық спорттың көрігі қызды

Үстіндегі палуан қарсыласына 
ұмтылғанда атының өзі омыраулап, 
болмаса қиялап тартып қарсыласын 
атынан аударуға сеп болғанын көрдік. 
Біздің жігіттердің әлі жеткенімен әдісі 
жетпей жатты. Яғни, аттарының мұн-
дай жарыстарға түспегені көрініп 
тұрды. Нәтижесінде аударыспақтың 
жүлдесінің бәрі ақтөбелік жігіттердің 
қанжығасында кетті. 
УАЗ автокөлігін сүйреуде жерле-
стеріміздің мерейі үстем болды. 
Үшінші жүлдені көптоғайлық Ермек 
Мүсіров иеленсе, екінші орынды ақтө-

ОЙЫЛ ТҮЛІГІ ОБЛЫСТЫҢ АУМАҒЫНА СЫНЫҚШЫ СҮЛЕЙМЕН ӘУЛИЕНІ ТАНЫСТЫРУ АРТЫҚ. ҚИНАЛҒАНДЫ ДЕМЕП, ТАЛАЙ АДАМДЫ ӨМІРГЕ ҚАЙТА ОЙЫЛ ТҮЛІГІ ОБЛЫСТЫҢ АУМАҒЫНА СЫНЫҚШЫ СҮЛЕЙМЕН ӘУЛИЕНІ ТАНЫСТЫРУ АРТЫҚ. ҚИНАЛҒАНДЫ ДЕМЕП, ТАЛАЙ АДАМДЫ ӨМІРГЕ ҚАЙТА 
ҚАНАТ ҚАҚТЫРҒАН СҮЛЕЙМЕН АТАНЫҢ МЕРТІККЕН МАЛҒА ДА ТИГЕН ШАПАҒАТЫ КӨП. ӨТКЕН ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДА ОЙЫЛ ӨҢІРІНДЕ ДҮНИЕГЕ ҚАНАТ ҚАҚТЫРҒАН СҮЛЕЙМЕН АТАНЫҢ МЕРТІККЕН МАЛҒА ДА ТИГЕН ШАПАҒАТЫ КӨП. ӨТКЕН ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДА ОЙЫЛ ӨҢІРІНДЕ ДҮНИЕГЕ 
КЕЛІП, СОЛ УАҚЫТТАҒЫ САЯСАТТЫҢ САЛДАРЫНАН НЕБІР ТАЛАЙЛЫ ТАҒДЫРДЫ БАСЫНАН КЕШКЕН ӘУЛИЕНІҢ МӘҢГІЛІК ДАМЫЛ ТАПҚАН МЕКЕНІ КЕЛІП, СОЛ УАҚЫТТАҒЫ САЯСАТТЫҢ САЛДАРЫНАН НЕБІР ТАЛАЙЛЫ ТАҒДЫРДЫ БАСЫНАН КЕШКЕН ӘУЛИЕНІҢ МӘҢГІЛІК ДАМЫЛ ТАПҚАН МЕКЕНІ 
ӨЗІНІҢ СОҢҒЫ КҮНДЕРІНЕ ӨМІР СҮРГЕН АУЫЛЫ – ҚАРАТАЛДЫҢ ІРГЕСІНДЕГІ ҚОРЫМ. ӨЗІНІҢ СОҢҒЫ КҮНДЕРІНЕ ӨМІР СҮРГЕН АУЫЛЫ – ҚАРАТАЛДЫҢ ІРГЕСІНДЕГІ ҚОРЫМ. 

белік Арман Сағынбаев алды. Бас 
жүлде межелі жерге машинаны бәрі-
нен жылдам жеткізген қараталдық 
Қайсар Құсанға бұйырды. 
Ал, қошқар көтеруге тілек білдірген 
11 жігіттің ішінен қараталдық Аман-
бек Жабасовтан асып түсер адам 
болмады. Жарыстың жүлде қорын 
Сүлеймен атаның ұрпақтары көтерді. 
Жарыстан соң, әулие атаның аруағы-
на құран бағышталып, қонақтарға ас 
берілді.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.Ойыл селосы.

АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ТІЛЕГІ – 
ЖОЛ МЕН КӨГІЛДІР ОТЫН

Кездесуде аудан басшысы ауылда 
мал шаруашылығын дамыту керектігі 
туралы баса айтты және оған мемле-
кет тарапынан берілетін көмектерді 
түсіндіріп өтті. Кәсіпкерлік сала-
сын жандандыруды да алға тартып, 
шағын және орта бизнеспен айналы-
суға шақырды. Сондай-ақ, тазалық 
айлығына ауызбіршілікпен атсалы-
суға шақырды. 
Кездесу барысында ауыл тұрғындары 
жол, көгілдір отын сынды тағыда басқа 
мәселелерді көтерді. Аудан әкімі әр-
бір сұрақ пен ұсыныс-пікірлерге жау-
ап беріп, олардың шешілу жолдарына 
тоқталды.  Жол мәселесі бойынша, 
биыл Ойыл-Сарбие-Қараой бағы-
тындағы көтерме жолды асьфалттау 
жұмыстары басталып кеткендігін айт-
ты. Ал Қараой мен Сарбие толық мал 
азығымен қамтылған. Қараойда жеке 
кәсіпкерлер саны кеміген. Тұрғындар-
дың мемлекеттік бағдарламаларға 
қатысуы мардымсыз. Аудан әкімі 
мемлекеттің қолдауын пайдаланып, 
жеңілдетілген несиелер алып, грант-
тарға қатысып түрлі кәсіп көздерін 
ашу қажеттігін баса айтты. 
Тағы бір алаңдататын мәселе мектеп 
жағдайы. Балалар саны жыл сай-
ын кемуде. Биыл 9 балаға азайған. 
Амангелді Темірмұқанов ауылдаста-
рын ауылға тұрақтанып, туған жердің 
көркейіп, кемелденуіне үлес қосуға 
шақырды. Сонымен қатар ауданда 

атқарылып жатқан жұмыстарға риза-
шылығын білдірді. Ауылдың басты 
мәселесінің бірі - ауруханадағы бас 
дәрігердің жоқтығы. Басқа да кейбір 
округтер секілді қараойлықтар да 
білікті дәрігерге зәру. Бұл бірнеше 
жылдан бері қозғалып келе жатқан 
кадр тапшылығы мәселесі әлі де 
шешімін таппаған. 
Қаракөл 12 түтіні бар шағын ауыл. 
Мұндағы тұрғындардың барлығы дер-
лік мал шаруашылығымен айналы-
сады. Сондықтан негізгі табыс көзі - 
төрт түлікте. Шөбі шалғын, өзені ауыл 
іргесінде ағып жатыр. Мұнда да аудан 
әкімі тұрғындарға тұрғын үйлерінің 
сыртқы қасбетін әктеп, қоршауларын 
тіктеп, тазалыққа мұқият назар аудару 
керектігін баса айтты.
Сарбие ауылы мал ауруынан таза 
жалғыз ауыл. Бірақ арқаны кеңге са-
луға болмайтынын, санитарлық та-
лаптарды сақтауды ескерді. Елді ме-
кенде алдыңғы жылы тұрғындардың 
талап-тілектері бойынша ауыл бала-
ларына арналып ойын алаңы салын-
ды. Ал көгілдір отын алдағы уақытта 
шешілетін мәселе.
Жиын соңында аудан әкімі Асқар Қай-
ырғалиұлы әлеуметтік нысандарды 
аралап, аудан прокуроры Нұрлыбек 
Жолаевпен бірге жеке қабылдау өт-
кізді.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл-Қараой-Сарбие -Ойыл.Ойыл-Қараой-Сарбие -Ойыл.

ӨТКЕН СӘРСЕНБІ КҮНІ АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЗЫБАЕВТЫҢ КЕЗЕКТІ ІС-ӨТКЕН СӘРСЕНБІ КҮНІ АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЗЫБАЕВТЫҢ КЕЗЕКТІ ІС-
САПАРЫ ҚАРАОЙ, САРБИЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРІНДЕ ЖАЛҒАСТЫ. ОНДА САПАРЫ ҚАРАОЙ, САРБИЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРІНДЕ ЖАЛҒАСТЫ. ОНДА 
АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНА АУДАННЫҢ 1 ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫНДАҒЫ ӘЛЕУ-АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНА АУДАННЫҢ 1 ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫНДАҒЫ ӘЛЕУ-
МЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ТОҚТАЛДЫ.МЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ТОҚТАЛДЫ.



21 қазан 2022 жыл

№№ Іс-шараның атауыІс-шараның атауы Өтетін Өтетін 
мерзімімерзімі Өтетін орныӨтетін орны

1 «Қазақ елі менің – Отаным» ертеңгілік 20.10.2022 Аудандық балалар кітапханасы

2 «Балалар мен қоғам» аудандық дебат 20.10.2022 Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл 
қазақ орта мектебі

3 «Қазақстан – туған елім,  ұлы өлкем» мерекелік шара 21.10.2022 Коворкинг орталығы

4

Волейбол спортының ардагері, республикалық 
спартакиадалардың жеңімпаз және жүлдегері, жоғарғы 
санатты ұстаз Сұлтанов Мақсот Ешімұлының 60 жас 
мерейтойына арналған мұғалімдер арасында волейболдан 
облыстық ашық турнир

21–
22.10.2022
09.00–
18.00

Ойыл аудандық дене шынықтыру 
және сауықтыру кешені

5 «Ұлы Отаным – Қазақстан» эссе жазу 22.10.2022 Білім беру ұйымдарында

6 Ақкемер елді-мекенінде жасанды жамылғылы шағын-
футбол алаңының ашылу салтанаты

22.10.2022
сағат 
11.00

Саралжын ауылдық округі
Ақкемер ауылы

7 «Асқақтай бер, айбынды Қазақстан» салтанатты мерекелік 
шара

22.10.2022
сағат 
16.00

Мәдениет үйі

8 «Тұлға және  жастар» атты ауданның зиялы қауым 
өкілдерімен ашық сұхбат 23.10.2022 Ойыл аграрлық колледжі

9 «Менің Отаным – Қазақстан» атты тақырыптық көрме
24.10.2022
09.00–
18.00

Ш.Берсиев атындағы өнер және 
өлке тарихы музейі

10 «Мен Отанымның бақытты ұлымын» сурет көрмесі 24.10.2022 Білім беру ұйымдарында

11

«Жасай бер жаса, Тәуелсіз Қазақстан» мәдени көпшілік 
шара:
- Мерекелік концерттік бағдарлама;
- ҚР Мемлекеттік Рәміздерінің 30 жылдығына орай орна-
тылған тутұғырдың ашылу салтанаты;
-Ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі;
-Ұлттық спорт ойындары.

25.10.2022
сағат 
10.00

«Тәуелсіздіктің 20 жылдығы» 
атындағы орталық саябақ

12
#Қыран елім – Қазақстаным!
#Жанашыр Жүрек хэштегтерімен патриоттық-қайырым-
дылық  акциялары

         
25.10.2022

Барлық ауылдық округтерде
Білім беру мекемелерінде

ҚҰРМЕТТІ ОЙЫЛДЫҚТАР ЖӘНЕ АУДАН ҚОНАҚТАРЫ!
 СІЗДЕРДІ «25 ҚАЗАН – РЕСПУБЛИКА КҮНІ» 

МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ ОЙЫЛ СЕЛОСЫНДА ӨТЕТІН 
МЕРЕКЕЛІК ШАРАЛАРҒА ШАҚЫРАМЫЗ!

Ұлытауда өткен ұлттық құрылтайда 
Мемлекет басшысы «Республика 
күні» мейрамын қайта жаңғыртып, 
ұлттық мереке деңгейінде тойлау ту-
ралы мәлімдеген еді. 
Бұл мереке әдетте елдің мемлекет-
тігі  жарияланған күні немесе респу-
бликаның ажырамас атрибуты – ел 
Конституциясы қабылданған күні 
тойланатын басты мереке саналады. 
Естеріңізде болса, бұл мейрам біздің 
елде 2009 жылға дейін 25 қазанда 
тойланып келген болатын.

25 қазанда қандай оқиға болды?25 қазанда қандай оқиға болды?
1990 жылғы 25 қазанда Қазақ КСР 
Жоғарғы Кеңесінің шешімімен «Қаз 
ССР-нің мемлекеттік егемендігі ту-
ралы» декларация қабылданды. Бұл 
құжат қабылданған соң мемлекеттік 
бюджет, халықаралық қатынастар-
дағы дербестік, мемлекеттік рәміз-
деріміз бекітілді. Бірақ бұл құжат 
еліміздің  Кеңес Одағы құрамынан 
толық шығады дегенді білдірмеді, 
әйтсе де, декларация еліміздің тәуел-
сіздігіне жасалған алғашқы нық қадам 
болды.
Солайша, Республика күнін тойлау 
үрдісі 1992 жылдан басталды. Алайда 
мейрам мемлекеттік мерекелер тізімі-
не тек 2001 жылы ғана ресми түрде 
енген еді. 2001 жылғы 13 желтоқсанда 
қабылданған «Қазақстан Республика-
сындағы мерекелер туралы» №267 
заң бойынша бұл күн мемлекеттік ме-
рекелер қатарына қосылды.

Мереке неліктен ұмытылды?Мереке неліктен ұмытылды?
Ал 2009 жылы «аталған заңға өзгері-
стер енгізілді. Сөйтіп, 30 тамыз – Қа-
зақстан Республикасының Консти-
туциясы күні ұлттық мереке болып 
өзгергендіктен, Республика күні мем-
лекеттік мерекелер тізімінен алынып 
тасталды.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ме-
рекенің тарихи маңызын алға тартып, 
қайта жаңғырту керек екенін мәлімде-
ген соң, 29 қыркүйекте ұлттық мереке 
ретінде қайта бекіту туралы заңға қол 
қойды.
– Ұлттық мерекелер мен атаулы күн-
дер тізбесіне бірқатар өзгеріс енгізген 
жөн. Мен Республика күніне ұлттық 
мереке мәртебесін қайтаруды ұсына-
мын. Сондықтан, қазанның жиырма 
бесі күні жыл сайын Егемендік күнін 
еліміздің басты мерекесі ретінде атап 
өтуіміз керек, – деді Тоқаев Ұлытау-
да өтіп жатқан Ұлттық құрылтайдың 
алғашқы отырысында.
Осылайша, бұған дейін ұлттық мере-
ке ретінде тойланып келген 16 желтоқ-
сандағы тәуелсіздік күні мемлекеттік 
мерекеге ауыстырылды. Президент-
тің айтуынша, бұл күн күнтізбеде ме-
реке емес, еске алу күні сипатында 
ерекшеленетін болмақ.
Заңға сәйкес ұлттық мереке ретін-
де елдің дамуына айтарлықтай әсер 
еткен, ерекше тарихи маңызы бар 
оқиғалар болған күн бекітіледі. Ал 
мемлекеттік мерекелер «қоғамдық 
және саяси маңызы бар оқиғаларға 
арналған, азаматтар дәстүрлі түрде 
атап өтетін күндер».

Мереке неге тоқтатылды?Мереке неге тоқтатылды?
Көптеген сарапшылар бұл декла-
рация Қазақстанның емес, Қазақ 
КСР-нің егемендігін жариялады деп 
есептеген болатын. Онда адамдар 
КСРО азаматтығын сақтай алатыны 
атап көрсетілді. Яғни, Қазақстанның 
халықаралық қатынастардағы тәуел-
сіздігіне кепілдік бермеді. Ел КСРО-
дан шығуға құқығы болса да, оның 
құрамында болды.
 Қазақстан «Мемлекеттік тәуелсіздік 
туралы» Заң қабылданғаннан кейін 
ғана әлемдік қоғамдастық мойын-
даған тәуелсіз мемлекет мәртебесіне 
ие болды.
Ұлттық мерекенің мемлекеттік мере-Ұлттық мерекенің мемлекеттік мере-

кеден айырмашылығы неде?кеден айырмашылығы неде?
Республика күні мемлекеттік емес, 
ұлттық мерекеге айналады. Ұлттық 
мерекелер кезінде мемлекеттік ор-
гандарда міндетті түрде ресми іс-ша-
ралар өткізіледі, өйткені олар ерекше 
тарихи маңызы бар және мемлекет-
тігіміздің дамуына елеулі әсер еткен 
оқиғалармен байланысты.
Керісінше, Тәуелсіздік күнін мемле-
кеттік күн етуді жоспарлап отыр. Бұл 
әлеуметтік және саяси мәні бар оқиға-
ларға арналған даталар. Оларды ме-
рекелеу ресми іс-шаралармен қатар 

жүруі мүмкін.
Республика күні басқа елдерде Республика күні басқа елдерде 

қалай тойланады?қалай тойланады?
Республика күні, әуелде айтып өт-
кеніміздей әлемнің көптеген елінде 
ұлттық мереке ретінде тойланады. 
Ал күнтізбеде ерекшеленген  бұл күн-
дердің тарихы әр елде әртүрлі.
Мәселен 11 қаңтар Албанияда «Алба-
ния Республикасы күні» тойланады. 
Мереке 1946 жылдан бастап фаши-
стердің орнына келген коммунистік 
режим Албания Халық Республика-
сы болып жарияланған  кезден атап 
өтіледі екен.
Ал Пәкістан Ислам Республикасы-
ның күні 23 наурызға белгіленген, бұл 
мейрам 1940 жылы Лахор қарарының 
қабылдануымен тікелей байланысты.
1950 жылғы 26 қаңтардан Үндістан-
да «Үндістан Республикасының күні» 
тойланады.
31 мамыр – Оңтүстік Африка күні 
елде 1910 жылы Ұлыбританиядан 
тәуелсіздік алған күнге байланысты 
атап өтіледі. Оған қоса 1961 жылы 
сол күні Оңтүстік Африка Республика-
сының Мемлекеттік Президенті лауа-
зымы енгізілді.
«Италия Республикасы күні» (Festa 
della Repubblica italiana) – 2000 жылғы 
20 қарашада Италия Президенті қол 
қойған заңға сәйкес белгіленген мем-
лекеттік мереке. Бұл дата ны тойлау 
1946 жылғы 2 маусымда өткен ре-
ферендумда қабылданған тарихи 
шешімдерге негізделген.
Мерекені ел тарихынан ерекше орын 
алатын тұлғаларға байланысты да 
бекіткен елдер де бар. Мәселен 17 
маусым –«Исландия Республикасы-
ның күні» Исландияның Тәуелсіздік 
қозғалысына үлес қосқан елдің ұлт-
тық батыры Йон Сигурдссонның туған 
күнінде атап өтіледі.
Ал 1 қазандағы «Қытай Халық Респу-
бликасының құрылу күні» елде бес 
күн бойы атап өтіледі. Бұл күндері 
Қытай астананың басты көшелері 
мен алаңдары сан мыңдаған гүл ком-
позициясымен безендіріледі, одан 
бөлек әскери шерулер, концерттер, 
викториналар, шерулер, үлкен салют-
тер — мұның бәрі Республика күнінің 
ажырамас атрибутына айналған.
Ал Түркияда 1923 жылғы 29 қазанда 
мемлекет конституциясына түзетулер 
енгізіліп, ел республика деп жария-
ланды. Бұл оқиға Осман империя-
сының түпкілікті ыдырауына әкелді. 
«Республика күнінде» мұнда да түр-
лі-түсті феерикалық шоулар ұйымда-
стырылады, әскери шерулер өтеді.
Әзірбайжанның республика күні 1918 
жылдан бастап 28 мамырда тойлана-
ды. Бұл күні Әзірбайжан Демократи-
ялық Республикасы құрылған. Арме-
ния да республика күнін тура осы күн, 
осы жылдан бері атап өтіп келеді.Ал 
Ресейде бұл мерекені әр республика 
әртүрлі уақытта тойлайды және басты 
мереке саналады.
3 шілде – Беларусь Республикасы-
ның күні, бұл сондай-ақ «Беларусси-
яны азат ету күні», «Тәуелсіздік күні» 
деп те аталады. Бұл дата Ұлы Отан 
соғысы кезінде ел аумағының неміс 
басқыншыларынан азат етілген уақы-
ты ретінде тарихқа енген. Мерекені 
осы күні  тойлау туралы шешім 1996 
жылғы референдумда қабылданған.
Осылайша еліміздегі ұлттық және 
мемлекеттік маңызы бар мерекелер 
саны 10-ға жетті. Биыл мерекеге орай 
қазақстандықтар 23-25 қазан ара-
лығында – үш күн демалады.

Республика күні - ұлттық мерекеРеспублика күні - ұлттық мереке
Парламент депутаттары «ҚР кейбір 
заңнамалық актілеріне кинематогра-
фия және мәдениет мәселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заң жобасын мақұлда-
ды. Енді 25 қазан – Республика күні 
ұлттық мереке ретінде атап өтіледі, 
ал 16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні бо-
лып қала береді.
«Бұл өте маңызды тарихи шешім. 
Еліміздің тәуелсіздігі шын мәнінде 
осы күннен басталады. Сондықтан 
бұл күнді ұлттық мереке ретінде 
бекіту - мемлекеттілік пен егемендік 
тұрғысынан алғанда маңызды қа-
дам», - деді Сенат төрағасы Мәулен 
Әшімбаев.
Сондай-ақ 1 желтоқсан - Тұңғыш Пре-
зидент күні мемлекеттік мерекелер 

тізімінен шығарылды. Заң президент-
ке қол қоюға жіберілді.
1990 жылдың 25 қазаны күні Қазақ 
КСР Жоғарғы Кеңесінің шешімімен 
«Қаз ССР-нің мемлекеттік егемендігі 
туралы» декларация қабылданды.
Сол кезден бастап Қазақстан егеменді 
елге айналуының алғышартын бастап 
кетті. Еліміздің жеке территориясы, 
азаматтығы, мемлекеттік бюджеті, 
халықаралық қатынастардағы дербе-
стігі, мемлекеттік рәміздері бекітілді.
1992 жылдан бастап тойланып, 2001 
жылы мемлекеттік мерекелер қата-
рына енгізілген Республика күні, 2009 
жылы бұрынғы президент Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бұйрығымен мемле-
кеттік мерекелер қатарынан алынып 
тасталды.
Биыл Ұлттық құрылтай жиынында 
мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев осы мерекені қайта атап өтуді 
ұсынған болатын.
«Ұлттық мерекелер мен атаулы күн-
дер тізбесіне бірқатар өзгеріс енгізген 
жөн. Мен Республика күніне ұлттық 
мереке мәртебесін қайтаруды ұсына-
мын. Сондықтан қазанның жиырма 
бесі күні жыл сайын Егемендік күнін 
еліміздің басты мерекесі ретінде атап 
өтуіміз керек. 1990 жылы 25 қазанда 
Қазақстанның егемендігі туралы де-
кларация қабылданды. Бұл еліміздің 
тәуелсіздік жолындағы тұңғыш қа-
дамы болатын. Осы құжатты қабыл-
даған кезде Тұңғыш Президент Нұр-
сұлтан Назарбаев аса маңызды, тіпті 
шешуші рөл атқарды, - деді ол.
Оның сөзінше, Республика күнін қай-
тарудың маңызы зор.
«Республика күні елдің мемлекет құру 
жолындағы тарихи қадамының сим-
волы болуы керек. Әрине, Тәуелсіздік 
күнінің бастапқы мәні сақталады. Бұл 
күн мемлекеттік мереке болып қала 
береді. Бірақ тәуелсіздік алуға зор 
үлес қосқан ұлттық батырларымызға 
тағзым күні ретінде атап өтілуі керек, - 
деді Мемлекет басшысы.
1990 жылғы Декларацияда Қазақ 
КСР-інің мемлекеттік егемендігі жари-
яланып, елдің саяси-құқықтық тәуел-
сіздігінің бағдарламасы баяндалды. 
Ел аумағының тұтастығы, оған қол 
сұғылмайтындығы, қазақ халқының 
және Қазақстандағы басқа да этнос 
өкілдерінің төл мәдениетін, дәстүрін, 
тілін қайта түлету мен дамыту, ұлттық 
қадір-қасиетті нығайту мемлекеттің 
аса маңызды міндеттерінің бірі ретін-
де айтылды. 
Қазақ КСР-нің егемендігі, Қазақстан-
ның тәуелсіз мемлекет ретінде сая-
си-құқықтық негіздері жарияланды. 
Онда тұңғыш рет аумақтардың тұта-
стығы, бөлінбейтіндігі және мызғы-
мастығы, Қазақстан халықтары мен 
олардың тілдерінің мәдениетін дамы-
ту, ұлттық бірегейлікті нығайту сияқты 
мемлекеттіліктің қағидалары бекітіл-
ді.
Сондай-ақ құжатта саяси, эконо-
микалық және әлеуметтік мәселе-
лерді дербес шешу принципі жа-
рияланды. Қазақ КСР өзінің ішкі 
әскерлерін, мемлекеттік қауіпсіздік 
және ішкі істер органдарын құру 
құқығын алды. Ал президент ел бас-
шысы, әкімшілік-атқарушы жоғарғы 
биліктің басшысы болып танылды. 
Осы декларацияның арқасында біз 
кеңестік заңдарды тоқтата алдық 
және өзіміздің заңдарымызды жасай 
бастадық. Осы қағидалар негізінде 
кейінірек 1991 жылы 16 желтоқсанда 
«Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік тәуелсіздігі туралы» Конститу-
циялық заң қабылданды.
 Бұл еліміздің тәуелсіздік жолындағы 
алғашқы қадамы еді. Ал 16 желтоқсан 
Тәуелсіздік күнін ұлттық қаһарманда-
рымызды еске алу күні ретінде атап 
өту керектігі ерекше айтылып өтті.
Конституциялық құрылысқа қарсы жа-
салатын кез келген күштеу әрекеттері, 
оның аумағының тұтастығын бұзуға 
шақыратын, ұлт араздығын қоздыра-
тын жария-ұрандардың заң бойынша 
жазаланатыны ескертілді. Республи-
каның саяси, экономикалық, әлеу-
меттік, ұлттық-мәдени құрылысына, 
оның әкімшілік-аумақтық құрылысына 
байланысты мәселелер ешкімнің ара-
ласуынсыз дербес шешілетіні жария-
ланған болатын.

РЕСПУБЛИКА КҮНІ: 
ЖАҢҒЫРҒАН МЕЙРАМ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК ҮРДІС

Өткен аптада аудандық мәслихаттың 
хатшысы Сәкен Займолдин бастаған 
депутаттар облыстық және аудандық 
мәслихаттары шешімдерінінің орын-
далуын бақылау мақсатында ауыл-
дық округтердегі жұмыс сапары Ойыл 
ауылдық округінде жалғасты. 
Ойылдың іргесіндегі Екпетал елді-ме-
кенінде халық қалаулыларына ауыл-
дың тұрмысы мен тынысын мектеп 
директоры Гүлнұр Жұмағұлова жет-
кізді. 
Қазіргі күні ауыл тұрғындарын толған-
дырып отырған негізгі мәселенің бірі – 
ауылдағы сауын сиырлардың бағыл-
мауы. Қыркүйек айына дейін баққан 
бақташы әртүрлі сылтауды желеу 
қылып жұмысын тоқтатыпты. Демек, 
бұл Ойыл селолық округінде Ақтөбе 
облыстық мәслихатының 2021 жылғы 
24 ақпандағы «Ақтөбе облысы бойын-
ша ауыл шаруашылығы жануарларын 
жаюдың қағидаларының» және ау-

дандық мәслихаттың 2021 жылғы 27 
тамыздағы «Ойыл ауданы бойынша  
2021-2022 жылдарға арналған жай-
ылымдарды басқару және оларды 
пайдалану жөніндегі жоспарды бекіту 
туралы» шешімінің округте орындал-
май отырғандығын көрсетеді. 
Ауылды күре жолға қосатын екі шақы-
рым көтерме жолға күрделі жөндеудің 
қажеттігі көпшіліктің көптен көтеріп 
жүрген мәселесі. Мектеп директоры 
қыста балалардың қауіпсіздігі үшін 
Жаңабаз ауылымен арадағы жолға 
жарықтың керектігін айтады. Ал, 
ауылға типтік үлгідегі жаңа мектеп 
салдыру барлық ата-ананың арманы 
болып отыр. 
Одан аудандық мәслихаттың тұрақты 
комиссия мүшелері Ақтөбе облыстық 
мәслихатының 2019 жылғы 20 қыр-
күйектегі «Ақтөбе облысында жерле-
удің және зираттарды күтіп ұстау ісін 
ұйымдастырудың қағидаларын бекіту 

туралы» және Ақтөбе облыстық мәс-
лихатының 2015 жылғы 11 желтоқсан-
дағы «Ақтөбе облысының қалалары 
мен елді мекендерінің аумақтарында 
жасыл екпелерді күтіп-ұстаудың және 
қорғаудың Қағидаларын, абаттанды-
рудың Қағидаларын бекіту туралы» 
шешімдерінің орындалуы барысын-
дағы жұмыстармен танысты. Бұл 
бағыттағы жұмыстардың бірі - Қаңқай-
дағы қорымды қоршау жұмыстары-
ның қолға алынғанына куә болсақ, 
дендрологиялық жоспарға сәйкес 
Ойыл-Ақтөбе тас жолының бойына 
40 гектар жерге отырғызылған жасыл 
екпелердің жай-күйімен танысты. 
Одан кейін депутаттар Ойыл село-
сындағы бірқатар көшелерге жүр-
гізіліп жатқан орташа жөндеу жұ-
мыстарын көріп, Көкжар көшесінің 
бойындағы жас кәсіпкер Мейрамбек 
Кенжебаевтың қызмет көрсету ныса-
нының жұмысымен танысты. 

ЖАЙЫЛЫМДЫ БАСҚАРУ – 
ЖЕРДІ ҚОРҒАУДЫҢ АМАЛЫ

Өткен аптада аудандық мәслихаттың 
хатшысы Сәкен Займолдин мен ау-
дандық мәслихаттың білім, мәдениет, 
денсаулық сақтау, құқық тәртібі және 
жастар саясаты мәселелері жөнінде-
гі тұрақты комиссиясының төрағасы 
Сәндібек Нұрбаев бастаған депутат-
тар мен аудандық қоғамдық кеңес 
мүшелері Көптоғай ауылдық округінің 
бүгінгі жай-күйімен танысты. 
Алдымен депутаттар көктем және күз 
мезгілінде жолаушылардың көңілін 
күпті қылған көтерме жолдың жайына 
көңіл бөлді. Жаңбыр жауса жолаушы-
ны бұрынғы күніне зар қылатын кана-
далық тәсілмен жөнделген көтерме 
жолдың көктемгі су тасқыны кезіндегі 
жырып кеткен жері жергілікті бюджет-
тен бөлінген қаражат есебінен қалпы-
на келтірілді. Төрт көшесіне орташа 
жөндеу жүргізіліп, асфальт жамылғы-

сы төселген Көптоғайдың көркі кіріп 
қалыпты. Жол белгілері мен көше 
атаулары үлгі тұтуға тұрарлық. 
Алдымен депутаттар ауыл ақсақалы 
Ермек Ниязовқа сәлем беріп, ауыл 
жастарымен кездесіп, ауылдағы жаңа 
құрылыстардың барысын бақыла-
ды. Ауыл ортасынан заманауи үл-
гідегі дүкен салып жатқан «Досым» 
шаруа қожалығының төрағасы Әлі-
бек Өмірғалиев «арық айтып, семіз 
шығуға» тырысса, хоккей кортын са-
лып жатқан кәсіпкер Асхат Ниязов 
мойнына алған міндеттемені межелі 
мерзімінде аяқтауға ұмтылып отыр. 
Ал, депутаттар барған екі құрылыс 
нысаны да жаңадан басталып жатыр. 
Екі жылдық келісім-шарт негізінде 
ауылдағы дәрігерлік амбулатория 
құрылысын бастаған «Көп салалы 
Мұнайқұрылыс құрылыс фирмасы» 

ЖШС-інің жұмыс қарқыны көңіл қу-
антады. Мәселен, биылғы жылға тек 
іргетасын көтеру үшін 13800 мың тең-
ге бөлініп тұрса да, мердігерлер өз 
қаражаттары есебінен ғимараттың қа-
бырғасын көтеріп тастапты. Сонымен 
қатар, жалпы сметалық құны 115386,0 
мың теңге Көптоғай ауылдық окру-
гі әкімдігі ғимаратының құрылысы 
да басталыпты. Мұнда да жеңімпаз 
мердігер "Техно-С" ЖШС-і биылғы 
жылға аудандық бюджеттен бөлінген 
10435,0 мың теңгені игеру бағытында 
жұмыстар жүргізіп жатыр. Одан соң 
депутаттар ауылдық округке қарасты 
елді-мекендердегі әлеуметтік нысан-
дардың тынысымен танысып, Қарасу 
мен Шұбарши ауылдарына мемле-
кеттік бағдарламалармен жүргізіліп 
жатқан ауыз құбырының құрылысын 
көріп, ауыл тұрғындарымен жүздесті. 

КӨРКІ КІРГЕН КӨПТОҒАЙДА
ҮЛГІЛІ ІСТЕР КӨП
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Сіз 2023 жылы Enbek.kz портал 
арқылы мемлекет субсидиялайтын 
жұмыс орындарын ұйымдастыруға 
қатыса аласыз: қоғамдық жұмыстар, 
жастар практикасы, әлеуметтік жұмыс 
орындары, алғашқы жұмыс орны, ұр-
пақтар келісімшарты, күміс жас.
Жұмыс орындарын ұйымдастыруға 
қатысу Сізге бірқатар артықшылықтар 
береді:
• халықты жұмыспен қамту орталығы-
ның мамандары тарапынан жан-
жақты консультациялық қолдау;

Аудан бойынша санитариялық – эпи-
демиологиялық бақылау басқарма-
сында 4 мемлекеттік қызметші жұмыс 
істейді, ауданның өркендеуіне өз үле-
стерін қосуда. Мемлекеттік қызмет – 
бұл барлық  мемлекеттік  басқаруды 
ұйымдастыруда жетекші рөлге ие ең 
маңызды тетіктердің бірі. Кез келген 
қоғамды мемлекеттік басқарусыз, 
тиісінше, мемлекеттік қызметшілерсіз 
елестету мүмкін емес. Қазіргі қоғамда  
халықтың билікке деген сенімі мемле-
кеттік қызметшілерге қарап қалыпта-
сатыны да белгілі.
 Қазақстан Республикасының «Мем-
лекеттік қызмет туралы» Заңы елдің  
демократиялық дамуы мен жолы эко-
номикалық нарыққа негізделген. Мем-
лекеттік қызметтің жеке принциптері 
тиімділік, қажеттілік, ашықтық, мери-
тократия, этика талаптарын сақтау, 
құқық бұзушылықтарға төзбеушілік 
сияқты бірқатар ізгілікті құзырет-
термен толықтырылған. Сондықтан 
Мемлекеттік қызметшінің бойында 
харизмалық, коммуникативтік, ұй-
ымдастырушылық, ұжыммен бірлесе 
жұмыс жасай білу, мақсатты дұрыс 
анықтап, алдағы болжау сияқты стра-
тегиялық – логикалық қасиеттер та-
былуы қажет.
ҚР Президентінің 2015 жылғы 29 
желтоқсан №153 Жарлығымен «Қа-
зақстан Республикасы мемлекет-
тік қызметшілерінің Әдеп кодексі» 
бекітілді. Әдеп Кодексі Халықтың 
мемлекеттік органдарға сенімін 
нығайтуға, мемлекеттік қызметте 
өзара қарым–қатынастың жоғары 
мәдениетін қалыптастыруға және 
мемлекеттік  қызметшілердің әдепсіз 
мінез-құлық жағдайларының алдын-а-
луға бағытталған. Әдеп кодексінде 
мінез-құлықтың жалпы стандартта-
ры, мемлекеттік   қызметшілердің  
қызметтік қатынастардағы, одан тыс 
уақыттағы, сондай-ақ, көпшілік ал-
дында оның ішінде бұқаралық ақпа-
рат құралдарында сөйлеумен бай-
ланысты мінез- құлық стандарттары 
кеңінен айқындалған және талаптары 
күшейтілген.
Мемлекеттік қызметшілердің сырт 
келбеті олардың қызметтік  міндет-
терін орындау кезінде мемлекет-
тік аппараттың беделін  нығайтуға 
ықпал еуге, іскерлікпен, ұйымдасты-
рушылықпен және ұқыптылықпен 
ерекшеленетін жалпы қабылданған 
іскерлік талаптарына сай болуға тиіс.

ҚҰРМЕТТІ ЖҰМЫС БЕРУШІ!

Вы можете в 2023 году принять уча-
стие в организации рабочих мест, 
субсидируемых государством посред-
ством портала Enbek.kz: обществен-
ные работы, молодежная практика, 
социальные рабочие места, первое 
рабочее место, контракт поколений, 
серебряный возраст.
Участие в организации рабочих мест 
дает Вам ряд преимуществ:
• всесторонняя консультационная 
поддержка со стороны специалистов 
центра занятости населения;

• Enbek.kz порталда электрондық 
форматта жұмыс орындарын ұйымда-
стыруға және қаржыландыруға шарт 
жасасу;
• мемлекет қызметкерлердің еңбегіне 
ішінара немесе толық төлейді;
• жұмыс беруші кандидаттарды өз 
бетінше таңдайды;
• қызметкерлерді тұрақты негізде жал-
дау мүмкіндігі бар;
• жыл бойы жұмыс орындарын ұй-
ымдастыруға өтінім беру мүмкіндігі 
бар.

2022 жылғы 1 қарашаға дейін Сіз 2023 
жылға арналған өтінімді халықты жұ-
мыспен қамту орталығына электрон-
дық форматта Enbek.kz порталдан 
жібере аласыз. 2022 жылғы 3 қазанда 
өтінімдерді қабылдау басталады.
Мемлекет субсидиялайтын жұмыс 
орындарын ұйымдастыру жөніндегі 
нұсқаулықпен сілтеме бойынша таны-
суға болады: https://www.enbek.kz/kk/
page/creation-of-subsided-jobs.

Құрметпен, Enbek.kz порталыҚұрметпен, Enbek.kz порталы
 командасы командасы

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ!
• заключение договора на организа-
цию и финансирование рабочих мест 
в электронном формате на портале 
Enbek.kz;
• государство частично или полно-
стью оплачивает труд сотрудников;
• работодатель самостоятельно отби-
рает кандидатов;
• есть возможность найма сотрудни-
ков на постоянную основу;
• есть возможность подавать заявки 
на организацию рабочих мест в тече-
ние года.

Вы можете направить заявку на 2023 
год в центр занятости населения в 
электронном формате на портале 
Enbek.kz до 1 ноября 2022 года. При-
ем заявок начинается 3 октября 2022 
года.
С руководством по организации ра-
бочих мест, субсидируемых госу-
дарством, можно ознакомиться по 
ссылке https://www.enbek.kz/ru/page/
creation-of-subsided-jobs.

С уважением, команда портала С уважением, команда портала 
Enbek.kzEnbek.kz

ХАЛЫҚ ҚЫЗМЕТШІСІ 
ӘДЕПТІ БОЛУЫ ШАРТ!

Ойыл аудандық санитариялық-Ойыл аудандық санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау басқармасыэпидемиологиялық бақылау басқармасы

Халқымыздың сан ғасырдан бергі 
даналығына құлақ ассақ, «Адамның 
бақыты - балада» деген сөз бар. 
Адамға нағыз бақытты - тәрбиелі ұр-
пағы ғана сыйлай алады. 
Ата-ана бала тәрбиесіндегі басты 
тұлға. Сондықтан да әке де, шеше де 
балаларының жан-дүниесіне үңіліп, 
мінез-құлқындағы ерекшеліктерді 
жете білгені дұрыс.
Бұзақылықтың басы бос жүруден 
басталады. Баланың бойына барлық 
жақсы қасиеттерді дарыту, жанында 
жүрген достарына мән беру, дұрыс 
білім алуына жағдай жасау ата-ана-
ның басты парызы. Бала тәрбиесінде 
ұсақ-түйек дейтін еш нәрсе жоқ және 
де сол нәрселерден қателесуге қақы-
мыз жоқ.
  Мектебімізде бала тәрбиесіне қаты-
сты көптеген іс шаралар өткізілуде. 

«БАЛА ТӘРБИЕСІ-
БАРШАҒА ОРТАҚ»

«Өз құқығыңды білесің бе?» тақыры-
бында селолық инспектор Ж.Уали-
ханұлымен кездесу өткізілді. 
Кездесу барысында балалардың 
құқықтары түсіндіріліп, қазіргі таңда 
жасөспірімдер арасында болып 
жатқан көптеген жағдайлар жөнінде 
ақпарат берілді.
Мектебімізде бала тәрбиесіне тығыз 
байланысты «Жас сарбаз» парти-
оттық клубы, ер балалар клубының 
жұмыстары жақсы жолға қойылған. 
Бала тәрбиесінің нақты қадамдары-
ның алғышарттары жасалған.
  Бала - әр жанұяның бақыты. Олай 
болса, өз бақытымызды бағалай 
білейік!

Қалбек ӘБІЛҒАЗИН, Қалбек ӘБІЛҒАЗИН, 
Жамбыл мектеп-балабақшасы Жамбыл мектеп-балабақшасы 

директорыныңдиректорының
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

Күнің аман тұрғанда айың аман, 
Адамдар бар сынаққа мойымаған. 
Тәрбиеледі үш қызын бағып-қағып, 
Ұзатты әкем өткізіп тойын аман. 
Тоғыз жаста жетім қап анасынан, 
Он тоғызда әкесі - панасынан 
Адал болды еліне қызмет қылып  
Жолдас тапты Ойылдың даласынан.  
Жақсы көріп, жақсы жан таңдап алды,  
Еңбегі үшін елінен мақтау алды. 
Аяулы Әке, асыл жар, қамқор бауыр, 
Асыл бейнең ұмтылмас сақталады.  
Өте ақылды, көңілшек, мейірімді, 
Қатты сыйлар ниет пен пейіліңді. 
Шын сөйлеп жүр, тек шын күл, шынайы бол деп 
Достарына болған еді сыйы құнды.
Еш жамандық ойламай адамдарға, 
Адал болды қиындау замандарда. 
Сені қатты сағындық әр күн сайын 
Дәл өзіңдей жалғанда адам бар ма? 
Атыңды ұрпағың бар қосқан аңыз, 
Өмір өтер, біз де бір кеш барармыз. 
Ұмытпаймыз ешқашан өзіңді әке, 
Әрдайым аңсап сізді еске аламыз!!!
Қай қызметте де адалдығымен, қабілеті-қарымымен әрі кәсіби шебер-
лігімен көзге түскен ардақты әкеміз бірнеше жерде тер төгіп,абыройлы 
болып ел ағасы атанды.  Алланың жазғанына не шара осыдан бір жыл 
бұрын Жан Әкемізді ортамыздан алып кетті. Ішімізде өкінішіміз, басылмаған 
сағынышымыз бар… «Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді» демекші, 
әкеміз есімімен мәңгі жасайды. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа, 
жаныңыз жаннатта болсын, Әкешім...
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Жалған туберкулез (псевдотуберку-
лез) – созылмалы, ағзаларға жасы-
рын түрде өтетін туберкулезге ұқсас 
– іруге бейім түйіндер мен ошақтар 
пайда болуымен сипатталатын жұқпа-
лы ауру. Классификациясы бойынша 
бұл қоздырушы Enterobacteriacea 
тұқымдастығының Yersinia  туыстығы-
на жатады. 
Жалған туберкулездің қоздырушы-
лары ретінде бірқатар микробтар қа-
растырылады. Олардың негізгілері 
- Corinobacterium  pseudotuberculosis 
және Yersinia pseudotuberculosis. 
Жалған туберкулез – кез-келген 
жастағы ересек адамдар және 14 
жасқа дейінгі  балалар арасында кез-
десетін ауру. Табиғи жағдайда микроб 
-алиментарлық жолмен жұғады. Бұл 
қоздырғышқа: құстар, сонымен қатар, 
күзен, теңіз тышқандары мен егеуқұй-
рықтар бейім келеді. Адамға – судан, 
қоймаларда сақталған көкөністер мен 
күнделікті тағамдар (салаттар,сүт 
өнімдері т.б.) арқылы да жұғады.  
Ауру - ақпан, наурыз айларында кү-
шейеді, себебі қоймада ұзақ уақыт 

сақталған көкөністер – асқазан 
ішек жолдарын асқындырып, теріні, 
аяқ-қол буындарын қабындырып, 
лимфа түйіндерін іріңдетіп, қан  ай-
налу арқылы басқа да ағзаларды 
зақымдайды. Инкубациялық  кезеңі 
– 10-18 күнге дейін созылады. 5-7 күн-
нен соң жазылып кетіп, белгісіз түрде 
өтуі де мүмкін. Төменгі  22-28 С-қа 
дейінгі температураға төзімді, әрі 
эндодиагностикалық ортада жақсы 
өседі, ультракүлгін сәулесі мен қай-
натуға сезімтал. Ауырған адамды қан 
алу, нәжісін  тексеру арқылы анықта-
са, жалған туберкулезді басқа тубер-
кулез, листериоз, туляремия сияқты 
т.б. аурулардан бактериологиялық, 
серологиялық, аллергиялық әдістер 
арқылы ажыратады. Пайдаланылған, 
ластанған киім, ыдыстарды қайна-
ту арқылы залалсыздандыру керек. 
Кез-келген қоршаған ортада сақтық 
шараларын дұрыс пайдаланған аб-
зал. 

Асылзат ӨАсылзат ӨТЕПБЕРГЕНОВА,ТЕПБЕРГЕНОВА,
Ойыл обаға қарсы күрес Ойыл обаға қарсы күрес 
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ЖАЛҒАН ТУБЕРКУЛЕЗ – 
АЛДАМШЫ АУРУ

Бұдан үш жыл бұрын 2019 жылы ҚР 
Үкіметінің қаулысымен 10 қазан - Қа-
зақстан Кәсіподақтарының күні деп 
бекітілді. Содан бері бұл күні кәсіби 
мереке ретінде аталып келеді. Ау-

Аудандық мәслихаттың хатшысы Сәкен За-
ймолдин бастаған аудандық мәслихаттың 
тұрақты комиссиясы мен аудандық қоғамдық 
кеңес мүшелерінің облыстық және аудандық 
мәслихаттың шешімдерінің орындалуы ба-
рысын бақылау мақсатындағы кезекті сапары 
өткен аптаның соңында Сарбие, Қараой ауыл-
дық округтерінде жалғасты.
Алдымен Сарбие ауылдық округінің Оппасор 
қыстағындағы мемлекет есебінен қайтарым-
сыз 32 млн. теңгеге 800 метр электр желісі 
тартылған Әділ Дүсіповтің «Әлназар» шаруа 
қожалығына барды. Қыстың қамымен етек-
жеңін жинақтап жатқан шаруалар аудандық 
мәслихаттың тұрақты комиссиясы мүше-
лерімен өздерінің ой-жоспарларымен бөлісіп, 
мемлекеттің қамқорлығына ризашылығын біл-
дірді. Одан кейін арнаулы топ Сарбие селосы-
на кіреберістегі газ құю бекетін салып жатқан 
«Бұйра» ЖШС-нің жұмысымен танысты. 
Қазіргі таңда газ құю бекетінің жұмысын баста-
уға қажетті жабдықтардың бәрі дайын тұрға-
нын жеткізген ауылдық округ әкімі Дәурен Би-
себаев электр желісін тарту мен құжаттарын 
рәсімдеу жұмыстарына орай жоспарларының 
кешеуілдеп жатқанын жасырған жоқ. 
Депутаттардың келісі бас тіреген нысаны - 
округ орталығындағы Әлия Молдағұлова кө-
шесінде орналасқан балалар ойын алаңы. 
Жалпы жобалық құны 6 млн. теңгенің ойын 
алаңы биыл қолданысқа берілді. Ал, ауыл-
дағы жасыл екпелерді күтіп баптау, жасыл 
желек құру жұмысына келер болсақ, биылғы 
жылы 150 түп тал егіліпті. Оның 100 түбі қа-
рағаш болса, 50 түбі үйеңкі. Бірақ, қазір үй-
еңкілер бой алып кеткенімен қарағаштың 20 
түбі ғана көктеп тұр. Бұл жайды округ әкімі 
аптап ыстықта ауылда орталықтандырылған 
ауыз су құбырының істен шығып қалуымен 
түсіндіріп отыр. Ал, жуырда ғана мемлекеттен 
қайтарымсыз грант алған жас кәсіпкер Қазбек 
Әлібекұлы дөңгелек жөндеу орталығын ашып, 
халыққа өз қызметін ұсынып отыр. Ауылда 
отырып, тың кәсіпті қолға алған жігітке депу-
таттар табыс тілеп, сапарын одан әрі жалға-

стырды. Ауылдық әкімдіктің ішіндегі бос бөл-
мелердің бірінен қызмет көрсету орнын ашқан 
кәсіпкердің негізгі бағыты - шаштараз. Қызмет 
көрсетуші Аңсаған Салық та мемлекеттен қай-
тарымсыз 1200 мың теңге грант алып, жұмы-
сын бастап кетіпті. 
Ақтөбе облыстық мәслихатының 2019 жылғы 
20 қыркүйектегі «Ақтөбе облысында жер-
леудің және зираттарды күтіп ұстау ісін ұй-
ымдастырудың қағидаларын бекіту туралы» 
№458 шешімінің орындалуы Сарбие ауылдық 
округінде нағыз үлгі етерліктей. Ауылдың ір-
гесіндегі үлкен қорым қоршалған, ауласынан 
әжетхана мен құрал-саймандар қоятын үйшік 
салынып тұр. Ал, жайылымдық алқаптар-
ды кеңейту мақсатында «Дайра» бағытынан 
«Дәулет» шаруа қожалығынан 400 га, «Ай-
бек» шаруа қожалығынан 200 га, барлығы 
ауылдың жайылымдық қорына 600 га аумақ 
қайтарылыпты. Ауылда сауын сиырлар екі 
бағытта бағылып отыр. Ұсақ мал бағу ауылдан 
тысқары жерге бір бағытқа ұйымдастырылған. 
Әр құдыққа жергілікті бюджет есебінен 300 
мың теңгеден бөлініп, екі бағытқа қоғамдық 
малдарға арналған ұңғыма құдық қазылған. 
Қазіргі таңда ауыл малдары сол құдықтардан 
суарылып тұр.
Ал, депутаттар тобы Қараой ауылдық окру-
гіндегі сапарын Құбасай ауылынан бастады. 
Яғни, округтегі аудандық мәслихаттың 2021 
жылғы 27 тамыздағы «Ойыл ауданы бойынша 
2021-2022 жылдарға арналған жайылымдар-
ды басқару және оларды пайдалану жөнінде-
гі жоспарды бекіту туралы» №70 шешімінің 
орындалуы барысымен танысты. Шыны ке-
рек, бұл бағытта қолға алынған жұмыстар 
бар. Бірақ, баяу. Өйткені, ауылдағы малдың 
бағылуы әлі толық жолға қойылмаған. Округ-
тің орталығында да тек бір бағытта ғана сауын 
сиырларды бағу ұйымдастырылған. Сонымен 
қатар, депутаттық топ Қараой ауылдық окру-
гіндегі әлеуметтік нысандардың тынысымен 
танысты. 

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.Ойыл селосы.

ЕКІ АУЫЛ – ҰМТЫЛЫС ЕКІ БӨЛЕК

данда 1000-нан аса адамның басын 
қосқан 33 бастауыш кәсіподағы ұйы-
мы бар.Өткен аптада аудандық білім 
қызметкерлері кәсіподағының ұй-
ымдастыруымен «Кәсіподақ күші бір-

лікте» атты шара өтті. Мерекелік ша-
рада алғаш сөз алған аудан әкімінің 
орынбасары Мұратбай Айдарбаев 
жиналғандарды кәсіби мереке-
лерімен құттықтады. Сонымен қатар 
білім беру саласында көп жылғы адал 
еңбегі үшін бір топ кіші қызметкерлер-
ге Алғыс хаттар мен шипажайға жол-
дама тапсырды. 
Кәсіподақ тарапынан жыл сайын 
мемлекеттік мерекелер мен кәсіби 
мерекелерде білім беруде қол жеткіз-
ген табыстары мен жетістіктері үшін 
мұғалімдерге сый-құрмет көрсетіліп 
келеді. Мерекелік шарада аудандық 
білім қызметкерлері кәсіподағы қы-
зметкерлерінің төрайымы Гүлмира 
Избағамбетова барша игілікті істердің 
иесі - еңбек адамы екендігін, оның 
негізгі жанашырлары ретінде Кәсіпо-
дақтар қызметінің мақсаттары мен 
міндеттері әлеуметтік әріптестерімен 
бірлесе кәсіпорындағы, қоғамдағы, 
елдегі тұрақтылық бағытында тоғы-
сатындығын айтты. Мереке иелерінің 
мерейін тасытқан басқосуда бірқатар 
кәсіподақ белсенділеріне, ұстаздар 
қауымына алғыс хаттар мен емдеу 
демалыс орындарына жолдамалар 
табыстады.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ.ӨЗ ТІЛШІМІЗ.

КӘСІПОДАҚ ҚАШАНДА ЕҢБЕК АДАМЫМЕН БІРГЕКӘСІПОДАҚ ҚАШАНДА ЕҢБЕК АДАМЫМЕН БІРГЕ

Сонымен қатар ауыл шаруашылық техникаларын жеңілдікпен 
алу жолдарын түсіндіріп, мемлекеттік бағдарламаларға қаты-
су арқылы мемлекеттің қолдау-көмектерін тиімді пайдалануға 
шақырды. Тұрғындар тарапынан былтыр көтерілген мәсе-
лелер бойынша атқарылған ауқымды жұмыстар баяндалды. 
Ауыз су, жолдарды жөндеу, жарық, байланыс пен білім, ден-
саулық сақтау, әлеуметтік салаларда атқарылған істерді тіз-
бектей жеткізген аудан әкімі кейбір түйткілді проблемалардың 
мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде шешіліп отырғанын 
да айта кетті. Ауылдың тазалығымен қатар ауыл халқының та-
биғи өсіміне де серпіліс қажеттігін баса айтты.
Бестамақ тұрғындары ұялы байланыс пен жол мәселесін 
қозғады. Аудан әкімі қос елді мекеннің ортасына желілік қонды-
рғыны орнату туралы ұсыныс жұмыстары жүргізіліп жатқанын 
айтты. Бұл халықтың санымен де байланысты. Ал Ақкемерде 
балабақшаның жағдайы ауыл тұрғындарын алаңдатады. Көк-
тем-жаз айларында бала қабылдағанымен, қысты күні бала-
бақша жағдайы мәз емес. Осы мәселені шешіп беруін сұрады.
Биыл Шиқұдыққа ауыл балаларына арналып, заманауи үлгіде-
гі жасанды төсенішті шағын футбол алаңы салынды. Сонымен 
қатар тұрғындар жарылған бетон - бағаналардың қаупін де 
жеткізді.
Көшелерді жарықтандыру, клубтың көрермен орындықтарын 
жаңалау бойынша мәселе шешімін табатынын айтты. Ал, газ-
дандыру, жолды жөндеу жұмыстары келер күннің еншісінде 
қалды. Әйтсе де толғақты мәселелер қашанда аудан әкімінің 
бақылауында болады. Аудан әкімінің кезекті есеп беру жиы-
нының соңында тұрғындардың жекелеген сұрақтары бойынша 
сала басшылары қоғамдық қабылдау өткізді.
P.S. Саралжын ауылдық округінде ауыл тұрғындарының жұ-
мыспен қамтылуы мен табысын арттыруға бағытталған «Ауыл 
аманаты» жобасының мақсатын түсіндіріп өтті. 

Г.АБАЙҚЫЗЫ,Г.АБАЙҚЫЗЫ,
Ойыл-Бестамақ-Ақкемер-Кемер-Шиқұдық-Ойыл.Ойыл-Бестамақ-Ақкемер-Кемер-Шиқұдық-Ойыл.

ТІЛЕК ПЕН ҮМІТ ҮНДЕСІП...
ОСЫ АПТАДА АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЗЫБАЕВ САРАЛЖЫН ОСЫ АПТАДА АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЗЫБАЕВ САРАЛЖЫН 
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНЕ ҚАРАСТЫ ҚОҢЫРАТ, БЕСТАМАҚ, АҚ-АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНЕ ҚАРАСТЫ ҚОҢЫРАТ, БЕСТАМАҚ, АҚ-
КЕМЕР, ШИҚҰДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕНІНІҢ ТҰРҒЫНДАРЫМЕН КЕМЕР, ШИҚҰДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕНІНІҢ ТҰРҒЫНДАРЫМЕН 
КЕЗДЕСТІ. АУДАНДА АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАРҒА КЕЗДЕСТІ. АУДАНДА АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАРҒА 
ТОҚТАЛҒАН АУДАН ӘКІМІ ТАЗАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА НА-ТОҚТАЛҒАН АУДАН ӘКІМІ ТАЗАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫНА НА-
ЗАР АУДАРЫП, АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ МАЛ АЗЫҒЫ ҚО-ЗАР АУДАРЫП, АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ МАЛ АЗЫҒЫ ҚО-
РЫН ЖАСАҚТАУЫНА КӨҢІЛ БӨЛДІ. РЫН ЖАСАҚТАУЫНА КӨҢІЛ БӨЛДІ. 

    «Ойыл аудандық мәдениет қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ ұй-
ымы Ойыл аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді  дамыту және спорт 
бөлімі»  мәдениет үйінің кіші қызметкері Аманбаев Тойбазарға Аманбаев Тойбазарға

 анасы Шәмшияның анасы Шәмшияның
қайтыс болуына байланысты отбасына қайғырып көңіл  айтады.
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Оның иесі сол ауылдың қызы – Ақбө-
бек Мұхамбетқазиева. Қазір «Евро-
фарм» компаниясының Ақтөбе қа-
ласындағы филиалының жетекшісі. 
Мұндай компаниялардың ауыл түгілі 
ауданнан филиал ашуы орындалмас 
арман. Сондықтан, Ақбөбек туған 
ауылына өзінің жеке дәріханасын 
ашып қойды. Әрине, «алақандай» 
ауылдан анау айтқандай табыс та-
буы мүмкін емес, Бірақ, «Халықтың 
алғысынан асқан табыс жоқ» - деген 
Ақбөбек өзінің ісін туған жеріне тағ-

Қиылдың бойын қиялай қоныстанған 
Ақкемер күре жолдан жырақтау жат-
са да шаруаға қолайлы ауыл. Небір 
алмағайып кездерде де іргесі сөгілме-
ген, табаны тұрақты ауыл үшін төрт 
түлік мал табыс көзі. Жаңа мектебі 
мен күрделі жөндеуден өткен фельд-
шерлік пункті, клубы, кітапханасы бар 
ауыл балалары үшін ойын алаңы-
ның қажеттігі соңғы кездері айтылып 
жүрген-ді. Орайы келейін десе, оңай 
екен. Қалаға барып, өркениеттің игілі-

Бүгінгі күні Ойыл ауданы бойынша 
Ұлттық Кәсіпкерлік Палатасы арқылы 
«Бастау – Бизнес» курсын оқып, жо-
баларын қорғап, сертификатын алған 
130 бар. Солардың бірі – Кемер се-
лосының тұрғыны Жансая Бөреке-
шова негізі Қызылорда өңірінің қызы. 
Алғашқы лекте мемлекеттік грантты 
алған Жансая осыдан екі жыл бұрын 
Кемер ауылына келін болып түсті. 

25 қазан Республика күніне орай өт-
кен сенбі Саралжын ауылдық округіне 
қарасты Шиқұдық ауылында жасанды 
жамылғылы шағын- футбол алаңы 
ашылды. Шағын-футбол алаңына 
жергілікті бюджеттен 7 млн теңге 
бөлінді. Алаңның ашылу салтанаты-
на аудан әкімінің орынбасары Мұрат-
бай Айдарбаев қатысып, барша ауыл 
тұрғындарын құттықтап, ел игілігі үшін 
ауданда жасалып жатқан бірқатар жұ-

Саралжын аудандағы бес елді-ме-
кені бар ауылдық округ. Сулы жер 
– нулы жер – демекші, қос өзеннің 
қосылған жеріндегі ауылдар қандай 
шаруаға да қолайлы. Сондықтан, 
ауылдық округтің әкімі Марат 
Тәжіғалиевпен әңгімеміз шаруалар-
дың жайынан басталды. 

- Марат Тілепбергенұлы, төрт түлігі - Марат Тілепбергенұлы, төрт түлігі 
тең өрген ауылдың бүгінгі тынысы тең өрген ауылдың бүгінгі тынысы 
қандай?қандай?
- Саралжын ауылдық округінің ау-
мағы 229443 га, оның ішінде ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жер 
көлемі 18355 га. Осы аумақта 4874 
бас мүйізді ірі қара, 24985 ұсақ 

АҚБӨБЕКТІҢ «АПТЕКАСЫ»
АУЫЛДЫҚ ЖЕРДЕ «БАСЫҢ АУЫРЫП, БАЛТЫРЫҢ СЫЗДАСА» ЖҮ-
ГІРІП БАРАТЫН ДӘРІГЕРЛІК АМБУЛАТОРИЯ, ФЕЛЬДШЕРЛІК ПУНКТТЕР 
БОЛҒАНЫМЕН ОЛАРДЫҢ ТАҒАЙЫНДАҒАН ЕМІН ЖЕДЕЛ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
ҮШІН ҚАЖЕТ ДӘРІ ТАБЫЛА БЕРМЕЙДІ. КЕЙБІР ЕМДЕРІ ТЕГІН БЕРІЛЕТІН 
ДӘРІЛЕРДІҢ ТІЗІМІНДЕ ЖОҚ. НЕ ІСТЕМЕК КЕРЕК? ОЙЫЛҒА, ҚАЛАҒА 
ҚОҢЫРАУЛАТЫП ДӘРІ ІЗДЕЙСІҢ! АЛ, КЕМЕРДЕ АУЫЛДА ДӘРІХАНА БАР. 

зымы санайды. Қазір ауылдағы дәрі-
герлік амбулаторияның бір бөлмесін 
жалға алып отырған Ақбөбектің дәрі-
ханасында халыққа жедел қажетті 
дәрілердің бәрі бар.
 Тұтынушылардың сұранысы мен ті-
легін ескеріп отырған Ақбөбек дәрі-
ханаға тіпті дәрігердің нұсқамасымен 
(рецепті) берілетін дәрілерді де 
әкеліп қойған. Бағалары да көңілге 
қонымды. 
«Елге қызмет – мерейлі міндет! – де-
ген осы болса керек!

«КЕМЕР – ДОНЕР» 
МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТТЫҢ ЖЕМІСІ

Әуелден қолының місекері бар елге-
зек келін ата-ененің зейнетақысы мен 
азаматының табысына қарап отыр-
мас үшін еңбектің жолын іздейді. Ұлт-
тық Кәсіпкерлік Палатасының «Бастау 
– Бизнес» курсы «іздегенге сұраған» 
болды. Тіпті қайтарымсыз грантта 
береді екен. «Міне, мүмкіндік!» - деп 
ұмтылған Жансая ауылға тың кәсіп 
іздеді. Жұрт құсап, екі-үш сиыр алып, 
оның төлін ек-үш жыл күтіп отырғы-
сы келмеді. Ешқашан қарап отыра 
алмайтын ол үшін күнделікті тұрақты 
кәсіп керек болды. Әрине, тамақ пісіру 
үйде келіндік міндеті болғанымен, 
оның сіңімді, дәмді болуы үшін із-
денісін тоқтатқан емес. Сондықтан да, 
аракідік жастардың сүйікті астарына 
тапсырыстар алып, үйден дайындай-
тын. Бірақ, үйдегі бір түйір шағын газ 
плита бір үйдің күнделікті тіршілігінің 
«шаруасынан» ауыспайды. Жақында 
қолына қаражаты түскенде алдымен 
түрлі тағам өнімдерін даярлайтын 
әмбебап пеш сатып алып, ауылдағы 
бос тұрған дүкенді жалға алды. Өзінің 
ойын жүзеге асырған Жансая жақын-
да «Кемер-Донер» деген кәсібін 
ашып, қуанышын ауылдастарымен 
бөлісті. Бүгінгі жастардың сұранысы 
бойынша донер, чики, пицца, бургер 
дайындап, тіпті сол жерде тамақтану 
үшін де жағдай жасап қойды.
«Бітер істің басына, жақсы келер қа-
сына!» - демекші, аудандық мәсли-
хаттың тұрақты комиссиясының Са-
ралжын ауылдық округіндегі көшпелі 
отырысы кезінде қуаныштың үстіне 
түскен аудандық мәслихаттың хат-
шысы Сәкен Займолдин бастаған 
депутаттар қадамын жаңа бастаған 
кәсіпкерге табыс тілеп, ізгі лебіздерін 
білдірді.

КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ 
2021-2025 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН 2021-2025 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН 
ҰЛТТЫҚ ЖОБА БОЙЫНША ОЙЫЛ ҰЛТТЫҚ ЖОБА БОЙЫНША ОЙЫЛ 
АУДАНЫНА 85 ГРАНТ БӨЛІНІП АУДАНЫНА 85 ГРАНТ БӨЛІНІП 
ТҰР. БІР ГРАНТТЫҢ КӨЛЕМІ – 400 ТҰР. БІР ГРАНТТЫҢ КӨЛЕМІ – 400 
АЙЛЫҚ ЕСЕПТІК КӨРСЕТКІШ. АЙЛЫҚ ЕСЕПТІК КӨРСЕТКІШ. 
ЯҒНИ, ӘР АДАМҒА 1225200 ТЕҢГЕ ЯҒНИ, ӘР АДАМҒА 1225200 ТЕҢГЕ 
БЕРІЛЕДІ.БЕРІЛЕДІ.

жандық және 1530 жылқы бар. Ал, 
жеке тұрғындардың иелігіндегі әр 
басқа қажетті нормаға сәйкес округ 
бойынша 61680 га жайылымдық 
алқап қажет болса, қазіргі таңда 
округ тұрғындарының жайылым 
алқабы 85927 га-ды құрап отыр. 
Жайылымдарды ұтымды пайдала-
ну, жем-шөпке қажеттілікті тұрақты 
қамтамасыз ету және жайылымдар-
дың тозу процестерін болғызбау, 
жайылымдарды қалпына келтіру, 
сақтау үшін алдағы уақытта тұрғын-
дарға түсіндіріліп, жайылым айна-
лымдары арнайы карта бойынша 
пайдаланушыларға көрсетіліп, бел-
гіленіп берілетін болады. Ойыл ау-
дандық мәслихатының 2016 жылғы 
12 желтоқсандағы«Ақтөбе облысы-
ның елді мекендерінде ауыл ша-
руашылығы жануарларын асырау 
Қағидаларын бекіту туралы» №84 
шешімін орындау үшін бойдақ мал-
дар шалғайдағы жайлауға шыға-
рылса, сауын сиырлар 3 бағытта 
күтумен бағылады. 
- Ал, шаруашылықтардың мемле-- Ал, шаруашылықтардың мемле-
кеттік бағдарламаларға қатысуы кеттік бағдарламаларға қатысуы 
қалай? қалай? 
- Ауылдық округ аумағында 3 ЖШС, 
2 АШК, 43 шаруа қожалығы, 6 дү-
кен, 52 жеке кәсіпкер бар. Бір ғана 
мысал округтегі 24985 бас қойдың 
10602-сі, 4874 мүйізді ірі қараның 
2179-ы, 1530 жылқының 1035-і 
ауылдық округтегі шаруашылық 
құрылымдарының еншісінде. «Ең-
бек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту-
дың 2017-2021 жылдарға арналған 

АҚКЕМЕРДЕГІ БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЫН АЛАҢЫ АҚКЕМЕРДЕГІ БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЫН АЛАҢЫ 

АҒАЛАРЫНЫҢ ТАРТУЫАҒАЛАРЫНЫҢ ТАРТУЫ
гін көрген ауыл жастары іні-қарын-
дастары үшін ойын алаңын салғысы 
келетінін айтқанда, ауыл әкімі «көктен 
тілегені жерден табылғандай» қуан-
ды. 1987 жылдың «төлдері» Нариман 
Шаханов, Ринат Құлжанов, Амандық 
Ермашев пен Алпысбай Имановтар 
ойласа келе, осындай ұйғарымға 
келіпті. 500 мың теңгеге бауырларына 
ойын алаңын салып берген азамат-
тарға ауылдастарының да алғысы 
ұшан-теңіз! 

ШИҚҰДЫҚТА ШАҒЫН ШИҚҰДЫҚТА ШАҒЫН 
ФУТБОЛ АЛАҢЫ АШЫЛДЫФУТБОЛ АЛАҢЫ АШЫЛДЫ

мыстарға тоқталды. Келесі кезекте сөз 
алған ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Өтесін Қошқаров, Қабидолла Мұхам-
бетқазиев ағаларымыз тұрғындар 
атынан ыстық ықыластарын жеткізді. 
Шиқұдық ауылының 1979 жылы туған 
азаматтары мектеп оқушыларына 
спорттық формасын тарту етті.
Салтанатты шара соңы шағын фут-
болдан жасөспірімдер арасында жол-
дастық турнирмен жалғасты. 

Әкіммен әңгімеӘкіммен әңгіме

«МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР –«МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР –
АУЫЛДЫ ҚОЛДАУҒА АРҚАУ БОЛЫП ОТЫР»АУЫЛДЫ ҚОЛДАУҒА АРҚАУ БОЛЫП ОТЫР»

бағдарламасы арқылы «Жанаман» 
ШҚ 9 млн.тг, 120 бас қой, «Олжа» 
ШҚ 30 млн. тг,«Нұрислам» ШҚ 20 
млн. теңге несие алып, кәсібін 
кеңейтсе, «Жарсай» ЖШС «Қа-
рапайым заттар экономикасы» 
бағдарламасы арқылы 20,3 млн. 
теңгеге 21 бас жылқы алды. «Тәжі-
бай Агро» ЖШС 74 млн. теңгеге 160 
бас «Ангус» асыл тұқымды сиыр 
малын сатып алды. Жеке кәсіпкер 
Ж.Қалдыбекова 5 млн. теңгеге не-
сие алып, 21 бас МІҚ малын алды. 
Аймаққа өзінің бау-бақша өнім-
дерімен танымал «Спарта» ШҚ 
«Ауыл шаруашылығын қаржылай 
қолдау қоры» арқылы 6 млн. теңге 
несие алды. Ал, «Ербазы» ШҚ мен 
«Тәжібай Агро» ЖШС-тері жаңа 
техника және агрегаттар сатып 
алды. Мұның барлығы біздің округ-
ке құйылған инвестиция.
- «Ауылына қарап, азаматын та-- «Ауылына қарап, азаматын та-
нитын» халықпыз ғой. Сондықтан, нитын» халықпыз ғой. Сондықтан, 
жолдағы ауылдың тазалығы мен жолдағы ауылдың тазалығы мен 
келбетіне де көптің назары ауады.келбетіне де көптің назары ауады.
- «Жол бойында жомарт отырады» 
- дегендей, ауданның қақпасы си-
яқты болғандықтан бәрі ауылдың 
үстімен өтеді. Сондықтан, тазалық 
ұдайы назарымызда.  Мысалы, 
өткен қыркүйек айында ғана ауыл-
дық округ аумағындағы елді-мекен-
дерден 30 тонна күл-қоқыс арнайы 
орынға төгілді.
- Жастар – елдің болашағы дейміз. 
Мемлекет тарапынан жасалатын 
игіліктер негізінен ауылдың демо-
графиялық динамикасына қарай-
ды...

- Ойыңызды түсіндім. Округте 427 
жас тіркелген. Биылғы жазда «Жа-
сыл ел» бағдарламасы аясында 
30 жас еңбекке тартылса, 3 жас 
«Жастар тәжірибесінен» өтті. 2 жас 
мемлекеттен қайтарымсыз 1200,0 
мың теңгенің грант ұтып алып, өз 
кәсіптерін  жүргізуде. Округ бой-
ынша 9 жас кәсіпкер бар. Әрине, 
жастардың ауылға тұрақтауы үшін 

Мақалалар топтамасы Саралжын ауылдық округінің Мақалалар топтамасы Саралжын ауылдық округінің 
әкімдігімен бірлесе дайындалды.әкімдігімен бірлесе дайындалды.

Қуаныш Ержанов – Облыста қой ша-
руашылығын өркендету ісіне елеулі 
үлес қосқан Социалистік Еңбек Ері. 
Ұзақ жылдар бойы өмірінің соңына 
дейін Ойыл ауданындағы Шығанақ 
Берсиев атындағы кеншарда аға шо-
пан болып еңбек еткен. Қазақстан 
Компартиясының ІХ, Х, ХІІ және Кеңес 
Одағы Комунистік Партиясының ХХІІІ 
съезіне делегат болған. Социалистік 
Еңбек Ері, «Алтын жұлдыз» ме-
далімен, екі мәрте Ленин орденімен, 
Еңбек Қызыл ту, Октябрь революция-
сы, ІІІ дәрежелі «Даңқ» ордендерімен, 
Ұлы Отан соғысындағы ерліктері үшін 
«Қызыл Жұлдыз» орденімен марапат-
талған. 
Жуырда ауыл шаруашылық сала-
сының майталманы, атақты шопан 
Социалистік Еңбек Ері Қуаныш Ер-
жановтың туғанына 110 жыл толуына 
орай оның туған жерінде 2010-2012 
жылғы туған жасөспірімдер арасында 
еркін күрестен облыстық ашық турнир 
өтті. Турнирдің ашылу салтанаты-
на Қуаныш Ержановтың ұрпақтары, 
ауыл ақсақалдары қатысты. Ш.Бер-
сиев ауылдық округіне қарасты Құм-
жарған ауылында өткен турнирдің 
ашылу салтанатына аудан әкімінің 
орынбасары Мұратбай Айдарбаев қа-
тысып, жарысқа қатысушыларға сәт-
тілік тіледі. Келесі кезекте ұрпақтар 
атынан сөз алған Нұрлан Ержанов 
ұйымдастырушыларға алғысын біл-
дірсе, Ш.Берсиев атындағы өнер 
және өлке тарихы музейінің басшысы 
Балқия Рысбаева айтулы тұлғаның 
өмір жолына қысқаша тоқталып өтті. 
Алғаш рет ұйымдастырылған облы-
стық жарысқа көршілес облыстардан 
да жас балуандар келді. Бозкілем 
бәсекесіне Ақтөбе қаласынан 2 ко-

манда, Хромтау, Темір аудандарынан 
және Ойыл ауданынан бес команда 
қатысса, Батыс Қазақстан облысынан 
келген жас палуандар да өз мүмкін-
діктерін байқап, бапкерлерінің сенімін 
ақтауға барын салды. Боз кілемдегі 
балуандар кездесуін тамашалауға 
жиналған көрермен тартысты күре-
стің куәгері болды. Әр балуан қар-
сыласына есе жібермеуге тырысты. 
Ал, облыс орталығындағы спорт мек-
тептерінен келген балғын палуандар 
өздерінің осал еместіктерін көрсетті. 
20-47 кг-нан жоғары салмақ дәреже-
лерінде сынасқан балалардың ара-
сынан бағы да, бабы да шапқандар 
жүлдеге ие болды. 
20 келі салмақ дәрежесінде бірінші 
орын  Әли Жұмабекке берілді. Екін-
ші, үшінші орындарды Алдияр Әліби, 
Айсұлтан Оразов, Бекет Батырғалиев 
өзара бөлісті. 21 кг салмақта Ермұ-
хамбет Смағұл, 27 кг салмақта Нұра-
сыл Әміров, 44 кг салмақта Ақниет 
Шыңғу өзге қарсыластарынан оза ша-
уып бірінші орынды иеленді. 
Хромтаулық Арсен Асқар 30 кг сал-
мақта, Ислам Есентүгел 38 кг сал-
мақта ешкімге дес бермесе, амангел-
ділік балуандар 33 кг салмақта Дәулет 
Бітімбаев, 36 кг салмақта Ердәулет 
Бақытжанов, ал ойылдық жас балу-
андардан 24 кг салмақта Самұрат 
Жалғасов, +47 кг салмақ дәрежесінде 
Нұрсұлтан Жұбатқан сынды спортшы-
лар бірінші орынды қанжығаларына 
байлады. Жерлестерінің қолдауымен 
қанаттанған құмжарғандық жас ба-
луандар да жеңіс тұғырынан көрініп, 
жерлестерінің абыройын асқақтатты.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл – Құмжарған – Ойыл. Ойыл – Құмжарған – Ойыл. 

ЕҢБЕК ЕРІНЕ АРНАЛҒАН ЕҢБЕК ЕРІНЕ АРНАЛҒАН 
ОБЛЫСТЫҚ ТУРНИР ОЙДАҒЫДАЙ ӨТТІОБЛЫСТЫҚ ТУРНИР ОЙДАҒЫДАЙ ӨТТІ

Қазақстанда наурыз мерекесі қар-
саңында «Таза табиғат» экологи-
ялық жобасы басталған болатын. Әр 
сенбі сайын қоршаған ортаны оның 
ішінде көше бойы, мекемелер алды 
қоқыс, қалдықтан тазартылып, абат-
тандыру жұмыстары жүруде. Бұған 
көпшілік жұмыла атсалысып келеді. 
Сондай-ақ, айналамызды көркейту 
жұмыстары да жасалып, ағаш егу ак-
циялары ұйымдастырылуда. 

Осындай шаралардың бірі өткен ап-
тада Ойыл қазақ орта мектебінде де 
кең көлемде жүзеге асырылды. Ре-
спублика күніне орай мектеп ұжымы, 
оқушылар экологиялық акциясына үн 
қосып, тазалық күнін ұйымдастырды.
Акция аясында экологиялық сағат-
тар өткізілді. Жоба аясында мектеп 
ауласына жеміс,тал көшеттері оты-
рғызылып, тазалық жұмыстары жүр-
гізілді.

«ТАЗА ТАБИҒАТ» АКЦИЯСЫНА «ТАЗА ТАБИҒАТ» АКЦИЯСЫНА 
МЕКТЕП ҰЖЫМЫ ДА ҮН ҚОСТЫМЕКТЕП ҰЖЫМЫ ДА ҮН ҚОСТЫ

жұмыс көзі керек. Ауылдағы мек-
тептерде бәріне бірдей жұмыс жоқ. 
Соның салдарынан ауыл мектеп-
теріндегі балалардың өсімі бай-
қалмайды. Дегенмен, «Дипломмен 
ауылға» бағдарламасымен 2022 
жылдың 9 айына  8 жас маман кө-
терме жәрдемақы алса, 1 жас ма-
ман бюджеттік кредит алды.
-Әңгімеңізге рақмет!


