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— Ауылшаруашылығы ел эконо-
микасының жаңа қозғаушы күші 
болатынын атап өткен Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
аталған  салада алдағы уақытта  
350 мыңнан астам жаңа жұмыс 
орны құрылатынын, ал  коопе-
ративтерді дамыту үшін бюджет-
тен 1 триллион теңгеден астам 
қаражат бөлінетіндігін айтты. 
Президенттің осы тапсырмасына 
сәйкес  алдағы үш жыл ауылдық 
аумақтарды барынша дамы-
туға арналады. Ақтөбе Мемле-
кет басшысының тапсырмасын 
алғашқылардың бірі болып орын-
дап жатқан өңір екендігін мақта-
нышпен айта аламын. Облыста 
халықтың табысын арттыруға 
бағытталған «Ауыл аманаты» 
жобасы басталып жатыр. Жо-
баға қатысатын ауылдар толық 
скринингтен өткізіліп,  әлеуметтік 
портреті анықталды. Скрининг 
нәтижесінде нақты жұмыссыздар 
мен өзін-өзі қамтушылар саны, әр 
отбасының табысы айқындалды. 
Сондай-ақ мал және құс етімен, 
көкөніспен қамтамасыз етілу дең-
гейін, дамытуға қажетті өндіріс 
түрлерін белгіледік, — деп атап 
өтті Ералы Тоғжанов.
Жобаға облыстың 12 ауданының 
24 ауылдық округінде тұратын 42 
463 мың тұрғын қатысады. Олар-
дың жартысынан астамы эконо-
микалық белсенді халық санаты-
на жатады. Аталған ауылдарда 
747 тұрғын жұмыссыз ретінде 
тіркелген, ал өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған және тұрақты табыс көзі 
жоқ тұрғындар саны 5 мыңнан 
асады. 151 отбасы атаулы әлеу-
меттік көмек алып отыр.
Ауыл тұрғындарымен алдын ала 
кең көлемді түсіндіру жұмыстары 
жүргізілді. «Ауыл аманаты» жоба-
сы аясында олар құс және өсімдік 
шаруашылығын дамыту, коопера-
тивтерді жабдықтау, ауыл шару-
ашылығы өнімдерін қайта өңдеу 
және тамақ өнімдерін шығару 
мақсатында шағын және орта 
бизнес ашу және дамыту бойын-
ша 2772 жобаны жүзеге асырмақ.
— Жобаны қаржыландыруға 
биыл республикалық бюджет 
есебінен 3 миллиард теңге бөлін-
ді. 2023 жылы қаражат көлемі ар-
тады. Ауыл тұрғындарына бөлін-
ген қаражаттан бөлек ірі шаруа 
қожалықтары есебінен тауарлық 
несие ретінде 6 000-ға жуық мал 
беретін боламыз. Осы сәтті пай-
далана отырып, ірі шаруашылық 
басшыларына ризашылығымды 
білдіргім келеді. «Ауыл амана-
ты» жобасын іске асыру ауыл-
дық елді мекендерде жаңа жұ-
мыс орындарын құруға, мал мен 
құстың санын көбейтуге, шағын 
кәсіпкерлік ашуға және азық-
түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. Бұл жоба 
ауыл шаруашылығын дамытып, 
ауылдың берекесін арттыратыны 
анық. Бағдарламаны әрі қарай әр 
ауылда жүзеге асыру мақсатын-
да әр аудан, әр ауыл бойынша 
әлеуметтік-экономикалық кешен-
ді жоспар әзірлеуге тапсырма 
бердім, — деді  Ералы Тоғжанов.
«Ауыл аманаты» жобасы бойын-
ша қаражат беру тетігі барынша 
жеңілдетілген. Жобаның тұрғын-
дар үшін ең ұтымды тұсы — олар 
алдағы уақытта үйлерін кепілдік-
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ке қойып, 2,5 пайызбен жеңіл-
детілген несие ала алады. Бұл 
— ел тарихында бұрын-соңды 
болмаған оқиға.
Несие мал, құс пен өсімдік ша-
руашылығын дамытуға, коопе-
ративтерді жабдықтауға және 
ауылшаруашылық өнімдерін өң-
деу бағытында шағын кәсіпкерлік 
ашуға бағдарланған. Несиенің 
шекті көлемі — 2,5 мың айлық 
есептік көрсеткішке дейін (7 657 
500 тг), кооперацияларды дамы-
туға — 8 мың айлық есептік көр-
сеткішке дейін (24 504 000 тг). 
Мерзімі — 5 жылға дейін, мал ша-
руашылығы жобаларына 7 жылға 
дейін беріледі. Несиені алу үшін 
кепіл қою және жеке кәсіпкер 
ретінде тіркелу міндетті.
Айтпақшы, «Ауыл аманатына» 
қатысушылар жеке қосалқы ша-
руашылықтар ретінде коопера-
тивтердің құрамына кіреді. Бұл 
ауыл шаруашылығы техникасын 
сатып алуға 50 пайызға дейін суб-
сидия алуға, өнімді қайта өңдеу 
және өткізу процестерін жүйелеу-
ге мүмкіндік береді.
Шара барысында облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасының 
басшысы Исатай Еспағанбетов 
жобаның алдағы нәтижелерімен 
бөлісті. Айтуынша, жоба нәти-
жесінде «Ауыл аманатына» 
қатысқан елді мекендерде жұ-
мыссыздық деңгейі 41,4 пайы-
зға төмендеп, атаулы әлеуметтік 
көмек алатындар саны 885-тен 
449-ға азаяды. Ал тұрғындардың 
орташа табысы 172 мың теңгеден 
330,3 мың теңгеге артады деп 
болжануда. Бұдан өзге, сарапшы-
лардың есебінше, құс етімен 
қамтамасыз ету — 20,6 пайыздан 
51,2 пайызға, көкөніспен қамта-
сыз ету — 17,4 пайыздан 29,9 
пайызға, картоп өндірісі 38,8 пай-

ыздан 63,5 пайызға дейін өседі.
Форум барысында «Степное» 
ЖШС директоры Аманғос Төлеу-
ов, «Реймқұл» шаруа қожалығы-
ның басшысы Самат Қалдығұлов 
секілді бірқатар азаматтар өз та-
рапынан жоба қатысушыларына 
қолдау көрсететіндіктерін жет-
кізді.
— «Ауыл аманаты» — тікелей 
ауыл халқының жағдайын жақ-
сартуға бағытталған жоба. Онда 
тұратын әрбір тұрғын бізге бө-
тен емес. Сондықтан бұл жобаға 
бейжай қарай алмаймыз. Қолы-
мыздан келгенше көмектесеміз, 
қолдаймыз. Мен өзімнің жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігімнің 
атынан жоба қатысушыларына 
200 ірі қара, 200 қой малын бе-
ремін. Бұдан бөлек мал азығы-
на 200 тонна жем мен 100 тонна 
жарылған жем береміз, — деді 
Аманғос Төлеуов.
Жобаның сәтті жүзеге асырылуы-
на тілектестігін білдірген ҚР 
«Бейбітшілік және келісім» кеңесі 
облыстық филиалының төрағасы 
Келдібай Еспағамбетов те қолдау 
көрсететінін айтты.
— Мұндай жобалар біздің мем-
лекетіміздің және оның атқарушы 
органдарының қызметінің негізіне 
айналуы тиіс. Нақ осындай жо-
балар сөз жүзінде емес, нақты 
іс күйінде біздің азаматтарымыз-
дың игілігіне қызмет ететін бола-
ды. Жобаны қолдау ретінде мен 
ауылда тұратын қиын жағдай-
дағы бір отбасының жеке шаруа-
сын жолға қойып, тіршілік жасауы 
үшін өз жанымнан бір сиыр және 
10 қой беруге әзірмін, — деді ол.
Ақсақалдың бастамасын форум 
қатысушылары қызу қолдап қар-
сы алды.
Ал Қобда ауданына қарасты 
Бесқұдық селолық округінің әкімі 

Жанна Токушева аталған округ 
бойынша күтілетін оң нәтиже-
лерді баяндады.
«Ауыл аманаты» жобасының 
салтанатты ашылуына Байғанин 
ауданының 80 жастағы тұрғыны 
Құтым Қасенов те келіпті. Бүгінде 
жылыжай кәсібімен айналысып 
отырған ақсақал бизнесті дамы-
тудағы тәжірибесімен бөлісті.
Айта кетейік, Құтым Қасенов 2020 
жылы жалпы ауданы 400 шаршы 
метр болатын жылыжай салған. 
Қазір ол жыл соңына дейін мол 
өнім алу үшін үздіксіз еңбектеніп 
жүр. Оның айтуынша, бұл шару-
ашылықпен о баста оның әкесі 
айналысқан. Еңбекқор, шаруа 
адам болса керек, ол баласын да 
жастайынан осы кәсіпке үйрет-
кен.
Форум барысында Жамбыл об-
лысынан арнайы келген кәсіпкер 
Талғат Сәрсенбаев «Ауыл амана-
ты» жобасы аясында қолға алып 
жатқан 1600 бройлерге арналған 
шағын құс фермасы туралы жо-
басымен бөлісті. Кәсіпкердің 
айтуынша, бұл жоба елеулі ин-
вестицияларды талап етпейді, 
бастысы, «Ауыл аманаты» жоба-
сын кредиттеу шарттарына сәй-
кес келеді.
Бұл күні облыс әкімі Ералы Тоғ-
жанов ауласын табыс көзіне ай-
налдырып, шаруашылықтарын 
дамытуда табысты нәтижеге қол 
жеткізген Құтым Қасенов, Сапура 
Мырзағалиева секілді  бірнеше 
кәсіпкерге Алғыс хаттар табыста-
ды.
Форум барысында аудан әкім-
дері, «Ақтөбе» ӘКК және ауыл 
шаруашылығы құрылымдары 
басшылары «Ауыл аманаты» 
жобасын іске асыру бойынша 
ынтымақтастық туралы меморан-
думдарға қол қойды.

Үндістанның астанасы Нью-Дели 
қаласында өткен гір спортынан 
әлем чемпионатында 63 салмақ 
дәрежесінде күміс жүлдеге ие 
болған жерлесіміз Айтқали Бал-
табаевты аудан әкімі Асқар Қазы-
баев қабылдап, құрмет көрсетті. 
Қабылдауда аудан әкімі спортшы-
ны әлемдік деңгейдегі жеңісімен 
құттықтап, алдағы уақытта 
жастарға үлгі болып, аудан ме-
рейін асқақтата беруіне тілекте-
стігін білдірді. Сондай-ақ, Ойыл 
ауданының 100 жылдығына ар-
налған естелік сыйлығын, 100000 
теңге сертификат табыстады. 
Ойыл аудандық мәслихатының 
хатшысы Сәкен Займолдин де 
құрмет көрсетіп, алғыс хаты мен 
ақшалай сыйлығын ұсынды.
Әрі қарай, Ойыл дене шынықты-
ру-сауықтыру кешенінде жас 
спортшылармен және жаттықты-
рушылармен кездесіп, шеберлік 
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сағатын өткізді. Әлем чемпиона-
тының күміс жүлдегерімен кезде-
су барысында чемпионға ыстық 
ықылас пен қошемет білдіріп, жас 
спортшылар шеберлік сағатына 
белсенділікпен қатысты. Гір спор-
тының қыр сырын жетік меңгерген 
спортшы өз тәжірибесімен бөлісе 
отырып, заңдылықтарын түсін-
дірді. 
-«Құрметті ауылдастар, шын 
жүректен құрмет көрсетіп жатқан-
дарыңызға алғыс білдіремін. 
Қазіргі таңда жастарға мүмкін-
діктер көп жасалған, соны тек 
толыққанды қолдана білуі керек 
деп ойлаймын. Еңбек етіңіздер, 
сауатты болыңыздар. Сонда ғана 
бәрі болады»,- деп барша спорт-
шыларға ең бастысы денсаулық 
керек екенін, ал жеңіс тынымсыз 
еңбекпен, шелектеп төгілген тер-
мен келетінін тілге тиек етті. 

Г.АБАЙҚЫЗЫ.Г.АБАЙҚЫЗЫ.

Теңел Омаров - ауданымызда қа-
зақтың дәстүрлі ән өнерінің көшін 
сүйреп жүрген жалынды жас 
әншілеріміздің бірі де, бірегейі. 
Көмейіне бұлбұл ұялаған әнші 
жігіт Ойыл аудандық балалар му-
зыка мектебінде дәстүрлі ән кла-
сынан сабақ береді. Ауданымы-
зда кенжелеп қалған дәстүрлі ән 
өнерін кеңінен насихаттап жүрген 
Теңел домбырамен ән салудың 
қыр-сырына оқушыларды бау-
лып жүрген педагог-модератор 
санатындағы ұстаз. Шәкірттері де 
жетістіктерден кенде емес. Ақтө-
бе, Астана қалаларында өткен 
«Әнші дауысы», «Бақытты бала-
лық шақ», «Аstana stars», «Бала 
дауысы», «Я талант», «Үміт» 
сынды облыстық, республика-
лық байқаулардың лауреаттары 
болып, мектеп мерейін асырып 
келеді. Теңелдің өзі де ұстаздық 
етумен қатар аудандық мерекелік 
салтанатты шараларда өнерімен 

ҚАЗАН АЙЫНДАҒЫ 
ҚОС ЖҮЛДЕ

көрерменді тәнті етіп, шеберлі-
гін шыңдау мақсатында байқау-
ларға да қатысып топ жарып жүр. 
Бұған дейін бірнеше байқаудан 
жүлде алып келген әнші жігіт қа-
зан айында қос бірдей жүлдені 
қанжығасына байлады.  Қобда 
ауданында өткен облыстық «Ба-
балар үні» фестиваль байқа-
уынан да, Шалқар ауданында 
өткен «Даланың дарабоздары» 
атты әнші, композитор Сары Ба-
тақұлы, суырыпсалма ақын Са-
рышолақ шайыр Боранбайұлы 
және ақын Әлима Қабылқызына 
арналған облыстық термешілер 
байқауынан да жүлделі 1 орынға 
ие болды. Қазақтың дәстүрлі ән 
өнерін өскелең ұрпаққа наси-
хаттап жүрген Теңелге шығар-
машылық шабыт тілейміз!

Л.СЛ.САБИРЖАНОВА,АБИРЖАНОВА,
Ойыл аудандық балалар музыка Ойыл аудандық балалар музыка 

мектебінің директоры.мектебінің директоры.
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Ақтөбе облыстық мәслихатының 
2021 жылғы 24 ақпандағы № 16 
шешімімен Ақтөбе облысы бой-
ынша ауыл шаруашылығы жа-
нуарларын жаюдың қағидалары 
бекітілді. Жеке және заңды тұлға-
ларға тиесілі ауыл шаруашылығы 
жануарлары меншік нысанына 
қарамастан есепке алуға және 
тіркеуге жатады. Ветеринариялық 
паспорт ауыл шаруашылығы жа-
нуарларына ұсақ мүйізді малдар-
ды, шошқаны қоспағанда жеке 
беріледі. Ұсақ мүйізді малға (қой-
лар, ешкілер), шошқаларға вете-
ринариялық паспорт тобына (ота-
рына) беріледі. 
Ауыл шаруашылығы жануарла-
рын жаю қоршалған немесе қор-
шалмаған жайылымдарда ауыл 
шаруашылығы жануарларының 
иелерімен не олар уәкілеттік бер-
ген адамдармен жүзеге асырыла-
ды. Табиғи-климаттық аймақтарға 
байланысты тәуліктің қараңғы 
және түнгі уақытында ауыл ша-
руашылығы жануарларын жаюға 
бөлінген жайылымдар мен басқа 
да жер учаскелерінде ғана жол 
беріледі. Ауыл шаруашылығы 
жануарларын жаю орнына дей-
ін және кері қарай жылжуы, ал 
тәуліктің қараңғы және түнгі уақы-
тында ұстау орнына дейін айдап 
өту (айдау) ауыл шаруашылығы 
жануарларының иелерінің неме-
се олардың уәкілетті адамдары-
ның қадағалауымен жүзеге асы-

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖАНУАРЛАРЫН ЖАЮ
 ҚАҒИДАЛАРЫ, ОЛАРДЫ БҰЗУ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ

рылады.
Ауыл шаруашылығы жануарла-
рының иелері, не олар уәкілет-
тілік берген адамдар:
1) ауыл шаруашылығы жануарла-
рының түрлері мен жыныстық-жа-
стық топтары бойынша топтарын 
қалыптастыруды;
2) ауыл шаруашылығы жануар-
ларының қалған топтарынан ана-
лық (сауын) мал басын айыруды;
3) кенттердің және ауылдық елді 
мекендердің аумағы шегінде 
және шалғайдағы орналасқан 
жайылымдарда ауыл шару-
ашылығы жануарларын жаюды;
4) ауыл шаруашылығы жануарла-
рын жаю, жаю орнына дейін және 
кері қарай айдау (айдау) кезінде 
сүйемелдеу;
5) елді мекендер шегінде жай-
ылымдармен қамтамасыз етіл-
меген ауыл шаруашылығы жа-
нуарлары топтарын шалғайдағы 
жайылымдарға айдауды ұйымда-
стырады.
ҚР Әкімшлік құқықбұзушылықтар 
туралы кодексінің 408-бабына 
сәйкес ауыл шаруашылығы жану-
арларын жаю қағидаларын бұзу 
үш айлық есептік көрсеткіш мөл-
шерінде айыппұл салуға алып 
келеді. Егер де бұл әрекет жеке 
тұлғалардың мүлкіне залал кел-
тіруге әкеп соғатын болса он ай-
лық есептік көрсеткіш мөлшерін-
де айыппұл салуға алып келеді.
Өкінішке қарай, мұның өзі де мал 

иелерінің жауапкершілігін арт-
тыра алмай отырған жайы бар. 
Осы жылдың өткен кезеңінде 86 
мал иелері жауапкершілікке тар-
тылып, оның ішінде 286390 тең-
ге сомасына 43 тұлғаға айыппұл 
салынды. Оған қоса бақташы-
сыз жайылымда жүріп, жергілікті 
маңызы бар жол бойында қарау-
сыз жайылып жүрген мал қанша 
рет жол-көлік оқиғасының себеп-
кері болды. Адам да, мал да опат 
болып, әрқилы дене жарақатын 
алып, бейнетке ұшырап жатыр. 
Ауылдық жердегі тұрғындар не-
гізінен мал бағу арқылы күн көріп 
отырғаны белгілі. Әйтсе де, сол 
малына мұқият қарау, көзден 
таса етпеу жағы кемшін. Малы 
көзінен таса болып, жазатай-
ым айырылып қалған соң ғана 
опынады. Мұндайда полиция 
қызметкерлеріне жүгінеді. Бұл 
арада бір айта кетерлігі, кейбір 
мал иелерінің тиісті құжаттары 
толтырылмаған, ветеринарлық 
төлқұжаттары болмайтын кездері 
болады. Мұндай келеңсіздікті 
болдырмау үшін төрт түлік малды 
тегіс таңбалау және ен салу қа-
жет. Малды тасымалдаған кезде 
ветеринарлық анықтама болуы 
міндетті. Мал иелері өз бағы-
мындағы жануарларға жауапты 
болуы керек. Бар жауапкершілік-
тің мал иесінің мойнында екенін 
ұмытпайық.

Ойыл ауданының әкімдігіОйыл ауданының әкімдігі

Мал шаруашылығы ел экономи-
касының маңызды салаларының 
бірі. Халқымыз ежелден малды 
киелі санап, негізгі күнкөріс көзі 
ретінде қастерлеген.Қазақтың кең 
даласы малды асырайды, мал 
қазақты асырайды, әлемдік на-
рықта мал өнімдеріне еш уақыт-
та сұраныс толастамайтындығы 
бұрыннан айтылып келеді. Мал-
ды бағып қана қоймай, ветерина-
риялық іс-шараларды сақтаудың 
маңызы зор.
Ветеринариялық іс-шаралар – 
бұл жануарлар ауруларының 
профилактикасын, оларды емде-
уді немесе диагностикасын қоса 
алғанда, олардың пайда болуын, 
таралуын болғызбауға немесе 
оларды жоюға; жануарлар мен 
адамның денсаулығына қауіп 
төндіретін аса қауіпті аурулар 
жұқтырған жануарларды залал-
сыздандыруға (зарарсызданды-
руға), алып қоюға және жоюға; 
жануарлардың өнімділігін артты-
руға; жануарлар мен адамның 
денсаулығын жұқпалы, оның ішін-
де жануарлар мен адамға ортақ 
аурулардан қорғау мақсатында, 
ауыл шаруашылығы жануарла-
рын бірдейлендіруді қоса алған-
да, жануарлардан алынатын 
өнімдер мен шикізаттың, жемшөп 
және жемшөп қоспаларының 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
бағытталған эпизоотияға қарсы, 
ветеринариялық-санитариялық 
рәсімдер кешені.
Заңнамада белгіленген норма-
ларды сақтамау үшін заң бойын-
ша жауаптылық туындайтындығы 
белгілі. Яғни, ҚР Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінің 
406-бабына сәйкес ветеринария 
саласындағы заңнаманы бұзу 
үшін жауаптылық көзделгендігін 
ескерген жөн. Олар: 
- карантин және шектеу іс-шара-
ларының шарттары мен талапта-
рын сақтамау; ветеринариялық 
(ветеринариялық-санитариялық) 
қағидаларды, талаптарды және 
ветеринариялық нормативтерді, 
оның ішінде мемлекеттiк ветери-

ВЕТЕРИНАРИЯ САЛАСЫНДАҒЫ 
ЗАҢНАМАНЫ БҰЗУ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ

нариялық-санитариялық бақыла-
уға және қадағалауға жататын, 
орны ауыстырылатын (тасымал-
данатын) объектiлердi күтіп-ұста-
уға, өсiруге, пайдалануға, өндiру-
ге, дайындауға (союға), сақтауға, 
қайта өңдеуге және өткiзуге бай-
ланысты мемлекеттiк ветерина-
риялық-санитариялық бақылау 
және қадағалау объектілерін 
орналастыру, салу, реконструк-
циялау және пайдалануға беру 
кезiнде; 
- зообақтардағы, цирктердегi, 
омарталардағы, аквариумдар-
дағы жануарларды қоса алғанда, 
жануарларды асырау, өсiру және 
пайдалану кезінде;  ішкі сауда 
объектілерінде; 
- жануарларды өсіруді, жануар-
ларды, жануарлардан алынатын 
өнім мен шикізатты дайындауды 
(союды), сақтауды, қайта өңдеу-
ді және өткізуді жүзеге асыратын 
өндіріс объектілерінде; 
- ветеринариялық препараттар-
ды, жемшөп пен жемшөп қоспа-
ларын өндіру, сақтау және өткізу 
жөніндегі ұйымдарда қызметті 
жүзеге асыру кезінде;
- мемлекеттiк ветеринари-
ялық-санитариялық бақылауға 
және қадағалауға жататын, орны 
ауыстырылатын (тасымалдана-
тын) объектiлердi Қазақстан Ре-
спубликасының аумағында тасы-
малдауды (орнын ауыстыруды) 
жүзеге асыру кезiнде сақтамау; 
Қазақстан Республикасының ау-
мағын басқа мемлекеттерден 
жануарлардың жұқпалы және эк-
зотикалық ауруларының әкелінуі 
мен таралуынан қорғау туралы 
нормативтiк құқықтық актiлердiң 
талаптарын сақтамау; 
- кейіннен өткізуге арналған ауыл 
шаруашылығы жануарларын со-
юдың шарттары мен талаптарын 
сақтамау; 
- ветеринариялық препараттар-
дың, жемшөп қоспаларының 
тіркеу сынақтарын жүргізу үшін 
қажетті көлемде өндіру, әкелу 
(импорт) жағдайларын қоспаған-
да, оларды мемлекеттік тіркеусіз 

өндіру, әкелу (импортын), өткізу 
және қолдану (пайдалану). 
- Сондай-ақ, ветеринариялық 
іс-шараларды өткізбеу немесе 
тиісінше өткізбеу, оларды өткізу 
мерзімдерін бұзу,жергілікті атқа-
рушы органдардың ветеринария 
саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын бөлімшелеріне, жер-
гілікті атқарушы органдар құрған 
мемлекеттiк ветеринариялық ұй-
ымдарға, мемлекеттiк ветерина-
риялық-санитариялық бақылау 
және қадағалау органдарына 
жаңадан сатып алынған жануар 
(жануарлар), алынған төл, оның 
(олардың) сойылғаны және өт-
кізілгені; 
- жануарлар қырылған, бiрне-
ше жануар бiр мезгiлде ауырған 
немесе олар әдеттен тыс мiнез 
көрсеткен жағдайлар туралы ха-
барламау және ауру деп күдiк 
келтiрiлген кезде ветеринария 
саласындағы мамандар, мемле-
кеттiк ветеринариялық-санитари-
ялық инспекторлар келгенге дей-
iн жануарларды оқшаулап ұстау 
бойынша шаралар қолданбау; 
- ветеринария саласындағы ма-
мандардың ветеринариялық 
іс-шаралар өткізу бойынша қы-
зметтiк мiндеттерiн орындауы 
кезінде оларға жәрдем көрсетпеу; 
- жануарларды карантиндеу қағи-
даларын бұзу. 
Осы бапта көзделген әкiмшiлiк 
құқық бұзушылық туралы iстерді 
ветеринария саласындағы 
уәкiлеттi органның лауазымды 
адамдары қарайды. Ағымдағы 
жылдың өткен кезеңінде Ветери-
нариялық бақылау және қадаға-
лау комитетінің Ойыл аудандық 
аумақтық инспекциясымен ҚР 
әкімшілік құқық бұзушылық тура-
лы кодексінің 406 бабына сәй-
кес 21 хаттама толтырып, құқық 
бұзушылықты жою туралы 229 
нұсқама берілді.
Өз міндеттерімізге жауапкер-
шілікпен қарап, заңнама талап-
тарының бұзылуына жол бермей 
бірлесіп қызмет атқарайық.

Ойыл ауданының әкімдігіОйыл ауданының әкімдігі

Ойыл аудандық мәслихаты Қа-
зақстан Республикасының «Қа-
зақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Конституциялық 
заңының 10 бабының 3 тар-
мағына сәйкес, учаскелік сайлау 
комиссияларының мүшелігінен 
шығып қалған бос орындарға сай-
лау үдерісінің басталуы туралы 
хабарлайды. 
Әрбір саяси партия тиісті сайлау 
комиссиясының құрамына бір 
кандидатура ұсынуға құқылы. 
Саяси партия сайлау комисси-
ясының құрамына осы саяси 
партияның мүшесі болып табыл-
майтын кандидатураларды да 
ұсынуға құқылы. Саяси партия-
лардың ұсыныстары болмаған 
жағдайда, мәслихат сайлау ко-
миссиясының мүшелігіне өзге 
қоғамдық бірлестіктердің және 
жоғары тұрған сайлау комиссия-
ларының ұсыныстары бойынша 
сайлайды.
Саяси партиялар, өзге қоғамдық 
бірлестіктер, олардың құрылым-
дық бөлімшелері және құрылған 
сайлау комиссиясынан жоғары 
тұрған сайлау комиссиялары 
2022 жылдың 7 қарашадан бастап 
16 қарашаға дейін мәслихатқа ке-
лесі құжаттарды тапсырады:
1) сайлау комиссияларының 
құрамына кандидатура туралы 

белгіленген нысан бойынша элек-
трондық және қағаз форматтағы 
мәлімет;
2) аумақтық сайлау комиссиясы-
ның құрамына кандидатты ұсыну 
туралы саяси партияның, қоғам-
дық бірлестіктің немесе олардың 
құрылымдық бөлімшелерінің, 
жоғары тұрған сайлау комиссия-
сының шешімдерінен үзінді;
3) саяси партияның, қоғамдық 
бірлестіктің немесе олардың 
құрылымдық бөлімшелерінің тір-
келгендігі туралы құжаттың көшір-
месі;
4) кандидаттың сайлау комис-
сиясының жұмысына қатысуға 
келісімі туралы белгіленген ны-
сандағы өтініші.
Сайлау  комиссиясының  құра-
мына ұсынылған тұлға, Сайлау 
туралы Конституциялық заңның 
талаптарына сәйкес келуі тиіс. 
Сайлау комиссиясының мүшелі-
гіне кандидат аталған комисси-
яның құрамын қалыптастырған 
мәслихат орналасқан әкiмшiлiк-а-
умақтық бiрлiктiң аумағында 
тұруы қажет.
Сайлау туралы Конституциялық 
заңының 23 бабының 2 тармағын-
да көзделген, сайлау комиссиясы 
құрамының жартысынан көбі бір 
ұйымның қызметкерлері болмауы 
керек.

Сайлау комиссияларының құра-
мына жақын туыстары (ата-ана-
лары, балалары, бала асырап 
алушылары, асырап алынған 
балалары,  ата-анасы бір және 
ата-анасы бөлек аға-інілері мен 
апа-сіңілілері (қарындастары), 
аталары, әжелері, немерелері) 
немесе жұбайы (зайыбы) кіре ал-
майды. Мәслихатқа ұсынылатын 
қағаз нысандағы барлық құжаттар 
қол қойылуы, мөрмен  расталуы  
және  орындалған  күні,  орында-
ушының  тегі, аты-жөні және оның 
телефон нөмірі көрсетілген орын-
даушы туралы белгіні қамтуы 
тиіс. Сайлау  комиссияларының  
құрамы  бойынша  ұсыныстарды  
қабылдау 2022 жылдың 16қара-
шаға дейін, дүйсенбіден жұма 
аралығында сағат 08:00 ден 
18:00-ге дейін  жүргізіледі,  үзіліс 
сағат 12.00-дан 14:00-ге дейін.
Ойыл аудандық мәслихаты,  Мәс-
лихаттың мекен-жайы: Ойыл ау-
даны, Ойыл ауылы, Құрманғазин 
көшесі 43 үй.

Жауапты тұлға - Мыңжасар Жауапты тұлға - Мыңжасар 
Кемалханұлы Досов, қалааралық Кемалханұлы Досов, қалааралық 

телефон коды (871332), қызмет телефон коды (871332), қызмет 
телефондары 2-13-70, 2-11-78, телефондары 2-13-70, 2-11-78, 
факс: 2-13-70, ұялы телефоны факс: 2-13-70, ұялы телефоны 

8-702-278-46-99 8-702-278-46-99 
электрондық пошта: электрондық пошта: 
maslixat.uil@mail.rumaslixat.uil@mail.ru

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ 
САЙЛАУ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМАСЫ

Учаскелік сайлау комиссиясының Учаскелік сайлау комиссиясының 
номеріномері

Комиссия құрамындағы бос Комиссия құрамындағы бос 
орын саныорын саны
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ 
КЕЗЕКТЕН ТЫС САЙЛАУЫ 

2022 ЖЫЛҒЫ 20 ҚАРАША
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының  ХАБАРЫАудандық аумақтық сайлау комиссиясының  ХАБАРЫ

  Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»  Конституциялық  заңының  
38-бабының  2-тармағына сәйкес 2022 жылғы  20 қарашаға тағайындалған Қа-
зақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауында  аудан сайла-
ушыларының дауыс беруі жергілікті уақыт бойынша сағат 7.00-де басталып, 
20.00-ге дейін  төмендегі мекенжайларда  орналасқан  сайлау  учаскелерінде  
өтетінін  хабарлайды:

қ/сқ/с Сайлау Сайлау 
учаскесінің учаскесінің 

нөмірінөмірі

Сайлау учаскелерінің орналасқан Сайлау учаскелерінің орналасқан 
орны және байланыс телефондарыорны және байланыс телефондары

1 № 389  Ойыл ауылы, Көкжар көшесі 68, «Ойыл аудандық мәдениет үйі» КММ 
ғимараты, телефон: 8 (71332) 2-18-99

2 № 390  Ойыл ауылы, Құрманов Исламғали көшесі 86,
«Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебі» 
КММ ғимараты, телефон: 8 (71332) 2-17-30

3 №391 Ойыл ауылы, Шернияз Жарылғасұлы көшесі 36, «Шұғыла» мәдениет және 
демалыс орталығы ғимараты, 
телефон:  8 (71332) 2-20-14

4 №392 Ойыл ауылы, Аманкелді  көшесі 2, «Ойыл қазақ орта мектебі» КММ 
ғимараты, телефон: 8 (71332) 2-16-52

5 №393 Екпетал ауылы, Жасыл ел 21, «Екпетал мектеп-балабақшасы» КММ 
ғимараты, телефон: 8 (71332) 72-1-47

6 №394 Қаракемер ауылы, Ынтымақтастық көшесі 1, «Қаракемер мектеп-
балабақшасы» КММ ғимараты, 
телефон: 8 (71332) 73-2-00

7 №395 Ақшатау ауылы, Ақжол көшесі 1а, «Ақшатау орта мектебі» КММ ғимараты, 
телефон: 8 (71332) 72-0-81

8 №396 Құмжарған ауылы, Ш.Берсиев көшесі 2,  «Соркөл орта мектебі» КММ 
ғимараты, телефон: 8 (71332) 73-2-49

9 №397 Қаратал ауылы, Ш.Берсиев көшесі 39, Ш.Берсиев атындағы  модульдік 
кітапхана ғимараты, телефон: 8 (71332)  37-5-35

10 №398 Қарасу ауылы, Ш.Берсиев көшесі 5, «Құрманов бастауыш мектебі» КММ 
ғимараты, телефон: 8 (71332) 73-0-92

11 №399 Аманкелді ауылы, Астана көшесі 16, Аманкелді ауылдық клубы ғимараты, 
телефон: 8 (71332) 73-4-90

12 №400 Қарасу ауылы, Алашорда  көшесі 7, Қарасу ауылдық клубы ғимараты, 
телефон: 8 (71332) 73-4-89

13 №401 Көптоғай ауылы, Қазақстан  көшесі 18,  Көптоғай ауылдық клубы ғимараты, 
телефон: 8 (71332) 74-5-11

14 №402 Шұбарши ауылы, Желтоқсан көшесі 19, Шұбарши ауылдық клубы 
ғимараты, телефон: 8 (71332) 73-4-93

15 №404 Сарбие ауылы, Жастар көшесі 13,Сапақкөл ауылдық клубы ғимараты, 
телефон: 8 (71332)  35-2-50

16 №405 Қаракөл ауылы, Абай көшесі 10, «Қаракөл бастауыш мектебі» КММ 
ғимараты, телефон: 8 (71332)  73-7-16

17 №406 Қараой ауылы, Еңбеккерлер көшесі 2, Қараой ауылдық клубы ғимараты, 
телефон: 8 (71332) 73-7-31

18 №407 Құбасай ауылы, Қызылқорған көшесі 7, «Құбасай бастауыш мектебі» КММ 
ғимараты, телефон: 8 (71332) 73-7-37

19 №408 Кемер ауылы, Бейбітшілік көшесі  15, Саралжын ауылдық клубы ғимараты, 
телефон: 8 (71332) 74-1-45

20 №409 Шиқұдық ауылы, Мектеп көшесі 16, «Теректі негізгі мектебі» КММ ғимараты, 
телефон: 8 (71332) 74-1-43

21 №410 Бестамақ ауылы, Тайсойған көшесі 6, Бестамақ ауылдық клубы ғимараты,  
телефон: 8 (71332) 74-2-71

22 №411 Ақкемер ауылы, Жеткіншек көшесі 9, Ақкемер ауылдық клубы ғимараты, 
телефон: 8 (71332) 74-0-82

23 №412 Ақжар ауылы, Мектеп көшесі 4,  Қайыңды ауылдық клубы ғимараты, 
телефон: 8 (71332) 74-8-14

24 №413 Көсембай ауылы, Орталық көшесі 10, Көсембай ауылдық клубы 
ғимараты,телефон: 8 (71332) 74-1-42

САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫ БОЙЫНША БОС ОРЫНДАР:САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫ БОЙЫНША БОС ОРЫНДАР:



8 қараша 2022 жыл

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1381 дана. Тапсырыс 1564 
Көлемі 1 баспа табақ, индикс 65525

2016 жылы «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Заңы және Елбасының тапсыр-
масымен 2015-2025 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл бағдарламасы 
әзірленіп, жемқорлыққа қарсы 
стратегия қабылданды. Сыбай-
лас жемқорлық қылмыс жасаған 
адам мемлекеттік қызметте жұ-
мыс істеу құқығынан айырылады. 
Бүгінгі күні қоғамымызға сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес бүкіл 
халықтық сипат алып отырғаны 
белгілі. Халқымызда «Жаста бер-
ген тәрбие жас шыбықты иген-
дей» деген сөз бар. Сондықтан 
жас маманның өз ортасында, өз 
ұжымыңда көрген игі ықпалы оны 

осындай кеселдерден аулақ бо-
луға әсер етеді. Біз мүлде жаңа 
қоғамда өмір сүріп жатырмыз. 
Жаңа қоғамның сипаты-іскерлік 
болса, бұл жолда жетістіктеріміз 
де аз емес. Қазақстан Респу-
бликасының заңнамаларына 
сәйкес, сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарға негізінен лауазым-
ды қылмыстар жатады. Қызмет 
өкілеттігін теріс пайдалану, билік-
ті не қызметтік өкілеттікті асыра 
пайдалану, пара алу, пара беру, 
осындай қылмыстардың барлығы 
сыбайластық байланыстарды 
пайдалану арқылы жасалады.
  Әрбір азамат өз құзыреттері 
мен қызмет шегінде тұрғындарға 
заңнама нормаларын түсін-

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС -
 БОЛАШАҚҚА ҮЛЕС

діру арқылы осы қызметті жүзе-
ге асыруға өз үлестерін қосып 
отырса, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастыру 
арқылы оның алдын аламыз де-
ген сенімдеміз. 
Қоғам мен мемлекеттік тара-
пынан ерекше сенім білдіріп, 
адамгершілігі мен моральдық-э-
тикалық бейнесіне жоғары та-
лаптар қойылған мемлекеттік 
қызметшілердің ең басты міндет-
терінің бірі – сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы тұруға немесе оған 
жағдай туғызатын әрекеттерге 
жол бермеу болып табылады.

 
 Д.Д.БИСЕБАЕВБИСЕБАЕВ,,

 Сарбие ауылдық округінің әкімі. Сарбие ауылдық округінің әкімі. 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚОҒАМДАҒЫ ҚАУІПТІ КЕСЕЛДЕРДІҢ БІРІ. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ МЕМ-СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚОҒАМДАҒЫ ҚАУІПТІ КЕСЕЛДЕРДІҢ БІРІ. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ МЕМ-
ЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ТИІСТІ ҚЫЗМЕТ АТҚАРУЫНА КЕРІ ӘСЕРІН ТИГІЗІП, БЕДЕЛІНЕ НҰҚСАН ЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ТИІСТІ ҚЫЗМЕТ АТҚАРУЫНА КЕРІ ӘСЕРІН ТИГІЗІП, БЕДЕЛІНЕ НҰҚСАН 
КЕЛТІРЕДІ, ЗАҢДЫ ҚАҒИДАЛАРДЫ ТЕРІСКЕ ШЫҒАРЫП, АЗАМАТТАРДЫҢ КОНСТИТУТЦИЯЛЫҚ КЕЛТІРЕДІ, ЗАҢДЫ ҚАҒИДАЛАРДЫ ТЕРІСКЕ ШЫҒАРЫП, АЗАМАТТАРДЫҢ КОНСТИТУТЦИЯЛЫҚ 
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІНІҢ БҰЗЫЛУЫНА ТҮРТКІ БОЛАДЫ. ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ЗАҢДЫ МҮДДЕЛЕРІНІҢ БҰЗЫЛУЫНА ТҮРТКІ БОЛАДЫ. 

«Атамекен» ҰКП X съезі аясында 
284 делегат трансформациялау-
дың жаңа тәсілдерін қолдап да-
уыс берді.
Дауыс беруге барлығы 307 деле-
гат қатысты, соның ішінде қызмет 
тәсілдері бойынша – 6 адам да-
уыс беруден бас тартты, 17 деге-
лат қарсы болды, қалған 284 де-
легат «қолдап» дауыс берді.
Ұлттық палата Төралқа төрағасы 
Райымбек Баталов қаңтардағы 
оқиғалар мемлекеттік жүйені өз-
гертуге сұраныс тудырғанын атап 
өтті.
«Съезд ақпанда Президенттің 
ҰКП қызметін шағын бизнеске 
бағыттауға қатысты ұсынысын 
қолдады. Бизнес өкілдері Ұлттық 
палатаны трансформациялау 
бойынша мәселе қойды», – деді 
спикер.
 Трансформация процесі 2022 
жылдың  қаңтарында кәсіпкерлер 
палатасында 90 адамнан тұра-
тын жұмыс тобы құрылған кезде 
басталды. Оған өңірлік кеңестер, 
салалық қауымдастықтардың 
өкілдері кірді. Төрт блокқа бөлін-
ген 42 мәселе бойынша ұсыны-
стар жиналды. Атап айтқанда, 
концептуалды мәселелер, мү-
шелік жарна, Төралқа мен оның 
комитеттерінің қызметі, ҰКП орта-
лық аппараты және өңірлік кәсіп-
керлер палаталарыныңқызметі.
Сондай-ақ, Төралқа төрағасы 
палатаны трансформациялау 
жөніндегі жұмыс тобының ұсыны-
старын таныстырды. Трансфор-
мацияны 2022-2025 жылдарға 
– үш кезеңде өткізу жоспарланып 
отыр.
Съезд делегаттары ҰКП жүр-
гізіп жатқан жұмыстарға қатысты 
пікірін білдірді. DALA-FRUIT ком-

паниялар тобының иесі Болатбек 
Нәжметдинұлы кейде департа-
мент директорлары, басқарма 
төрағасының орынбасарларымен 
келіспеушіліктерге қарамастан, 
бүгінде кәсіпкер ымыра тауып, 
мәселелерін үкімет деңгейінде 
шеше алатынын айтты.
«Сондықтан біз Райымбек Ба-
таловтың қолдауымен мәселе-
лерімізді премьер-министр, оның 
орынбасары деңгейінде көтердік. 
Министрліктермен бір деңгейде 
сөйлесуді жетістік деп санай-
мын», – деді спикер.
«ҚР Ұлттық кооперативтері мен 
экономикалық қоғамдастықтар-
дың басқа да нысандарының 
ұлттық қауымдастығы» ЗТБ пре-
зиденті Қазыбек Шайх Ұлттық 
палатаның трансформациялау 
тәсілдерін қолдап, тұжырымда-
маға ауыл кәсіпкерлері және әй-
елдер кәсіпкерлігін дамыту про-
блемаларын шешу стратегиясын 
енгізуді ұсынды.
Тағы бір бастаманы ҚР Жеңіл 
өнеркәсіп кәсіпорындары қа-
уымдастығының президенті На-
талья Ахшабаева көтерді.
«Біз Кәсіпкерлер палатасы-
на жолдаған проблемалар өте 
шұғыл және шұғыл, бірақ дәл 
қазір шешуді талап етпейтін 
мәселелер болып бөлінді. Мы-
салы форс-мажорды алсақ, бұл 
маңызды әрі шұғыл мәселе. Өйт-
кені, кәсіпкерлер  соттарға баруға 
мәжбүр, оларға анықтама ауадай 
қажет болады», – деді Наталья 
Ахшабаева.
Қазақстан құрылыс салушылар 
қауымдастығының президенті 
Виктор Микрюков те пікірін ор-
таға салды. «Біз трансформаци-
яны қолдаймыз және жұмысқа 

қосылғанбыз. Бұл бағытта бірге 
жүрейік», – деді спикер.
Съезд жұмысын аяқтаған Райым-
бек Баталов барлық  делегатқа 
қатысқаны, ашық диалог жүргізіп, 
бизнес мәселелеріне немқұрай-
лы қарамағаны үшін алғыс біл-
дірді.
«Сіздер, шын мәнінде, нағыз па-
триоттар, ісіне берілген азаматтар 
ретінде, уақыт пен күш-қуатыңыз-
ды елімізде жақсы бизнес-ортаны 
құруға жұмсап отырсыз. Сіздерге 
қолдау көрсеткеніңіз үшін риза-
мын. Әр делегаттың ашық пікір 
білдіргені үшін ризашылығымды 
білдіремін. Жұмылып, бір жаға-
дан бас, бір жеңнен қол шығарып 
қана елімізді шынымен өзгерте 
аламыз. Бірге әділ Қазақстан құра 
отырып, елді жақсы жаққа өзгер-
туге тырысайық», – деді «Атаме-
кен» ҰКП Төралқа төрағасы.
Естеріңізге сала кетейік, 4 қараша 
күні елордада «Атамекен» Ұлттық 
палатаның X съезі өтті. Съезд жұ-
мысына республиканың барлық 
өңірінен үш жүзден астам деле-
гат қатысты. Ақтөбе облысынан 
Өңірлік кеңестен делегаттар мен 
Ақтөбе облысы кәсіпкерлер пала-
тасының директоры Дана Бекбау-
овалар барды.
Қатысушылар 9 мәселені талқы-
лады. Палатаның атқарылған 
жұмысының есебі, трансформа-
циядан кейінгі Ұлттық палата-
ның жаңа тәсілдері және Абай, 
Жетісу, Ұлытау облыстарында 
өңірлік кәсіпкерлер палатасын 
құру қаралды. Сондай-ақ, ҰКП 
Төралқасының өкілеттігін мерзімі-
нен бұрын тоқтату және жекеле-
ген мүшелерін сайлау мәселе-
лері талқыланып, басқарманың 
өкілеттік мерзімі бекітілді.

КӘСІПКЕРЛЕР ҰЛТТЫҚ ПАЛАТА 
ТРАНСФОРМАЦИЯСЫНЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫН ҚОЛДАДЫ

Өткен аптада аудан әкімі Асқар 
Қазыбаев Ш.Берсиев атындағы 
ауылдық округтің орталығы Қара-
тал және Құмжарған елді мекен-
дерінің тұрғындарымен кездесті. 
Елді мекен тұрғындарымен кез-
десулерде аудан басшысы ау-
данның 10 айында атқарылған 
әлеуметтік-экономикалық даму 
көрсеткіштері бойынша жан-
жақты мәлімет берді.
Аудан әкімі Асқар Қазыбаев ша-
руа қожалықтарға мемлекеттен 
берілетін қолдаулар мен пайызы 
төмен несиелерді тиімді пайда-
лану керектігін баяндап, ауыл 
тұрғындарының әл-ауқаты мен 

тұрмысын жақсарту мақсатында 
бастау алған «Ауыл аманаты» 
жобасының бағыттарын, қатысу 
шарттарын толық түсіндіріп өтті.
Ал тұрғындар тарапынан қой-
ылған сауалдарға тоқталсақ, 
Қаратал ауылының тұрғындары 
көшелерді жарықтандыру, жол 
мәселесін көтерді.Құмжарған 
ауылының тұрғындары Ойыл-Шұ-
барқұдық тас жолына жалғайтын 
3 шақырым көтерме жолды жөн-
деп берулерін сұрады. Сонымен 
қатар сол 3 шақырым жолға жол 
белгілерін, макет қойып беруін 
сұрайды. 
Аудан әкімі Асқар Қазыбаев 

Алдымен Амангелді ауылын-
да кездесті. Жастары белсенді 
ауылдың қажеті - балабақша. Бұл 
мәселені мемлекеттік-жеке мен-
шік әріптестік арқылы шешу жол-
дары ойластырылып жатқанын 
айтқан әкімге тұрғындар атынан 
ауыл мұғалімі Мейірім Әбдірзақ 
жерлестерінің тілегін жеткізсе, 
Қарасу ауылында "Ауыл амана-
ты" жобасына қызығушылар көп 
болды. Тұрғындарды негізінен 
ауылдағы кепілдік мүлікті баға-
лау жайы толғандырады. Бірақ, 
бір айта кетерлігі, төрт түлігін тең 
өргізген бұл ауылда ресми тір-
келген жұмыссыз адам жоқ десе 
де болады. Тек бір адам ғана. 

Сондықтан, негізі кәсібімізге ке-
дергі болмай ма деп алаңдайды 
көпшілігі. Асқар Қайырғалиұлы 
оның жай-жапсарын жан-жақты 
түсіндірді. Шұбарши ауылындағы 
кездесуде қыстың қамымен етек-
жеңін жинақтап, шаруаның қамын 
күйттеген тұрғындардың тара-
пынан сауал болған жоқ. Округтің 
орталығындағы кездесуде аудан 
басшысы негізінен тұрғындардың 
соңғы жылдары әртүрлі мінбер-
де көтеріп жүрген мәселелеріне 
тоқталды. Әрине, Көптоғай ауыл-
дық округіне көгілдір отын құбы-
рын тарту жұмысы келесі жылы 
басталатыны қуантқанымен, 
көптің көңілін күпті қылған кана-

Болат Қалымбетов түсірген 
«Мұқағали» фильмі Дубайдағы 
Мeta Film Fest кинофестивалін-
де бас жүлдеге ие болды. Таяу 
Шығыс, Азия және Африка кино 
өндірісін қамтитын Meta Film 
Fest жаңа халықаралық кинофе-
стиваль 27 қазанда Джумейра 
Пальмасындағы Nakheel Mall-
дағы Vox Cinemas кинотеатрында 
басталған еді. Фестивальде 25 
елден 70-тен астам фильм көр-
сетілді. Байқау бағдарламасына 
«Мұқағали», «Ұлы дала таңы», 
«Ақын» және «Конокрады» 
атты төрт қазақстандық фильм 
таңдалған болатын. Мұқағали 
Мақатаевтың 90 жылдығына ар-
налған «Мұқағали» кинокартина-

далық тәсілмен салынған күре 
жолдың жағдайы. Рас, аудан-
дық бюджеттің күшімен жолдың 
көктемгі су жырған жерлері ғана 
жөнделді. Көтерме жолға күрделі 
жөндеу жүргізу әрине алдағы күн-
нің еншісінде...
Барлық ауылдағы кездесуде де 
тұрғындардың жаңа жобаға құл-
шыныс аз. Алайда, ешқандай 
банк 2,5 пайызбен несие бермей-
тінін ескерсек, бұл ауыл үшін үл-
кен мүмкіндік. Сондықтан, мұндай 
мүмкіндікті пайдалануға тырысу 
керек.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл -Амангелді-Қарасу-Шұбар-Ойыл -Амангелді-Қарасу-Шұбар-

ши-Көптоғай-Ойыл.ши-Көптоғай-Ойыл.

ТҰРҒЫНДАР КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕЛЕР 
КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢІМЕН ШЕШІМІН ТАБАДЫ

тұрғындардан түскен сауалдар, 
көтерілген мәселелер ескерусіз 
қалмайтынын айтып, алдағы 
уақытта ауылдарды көркейту жұ-
мыстары жалғасын табатынын 
жеткізді. Тұрғындармен кездесу-
ге аудандық халықты жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарла-
малар бөлімінің басшысы Арал-
бай Жолдыбаев, аудандық ішкі 
істер бөлімі бастығының міндетін 
атқарушы Дархан Ғалымжан мен 
аудандық жер бөлімінің басшысы 
Мәулен Төремұратовтар қаты-
сты.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл-Қаратал-Құмжарған-Ойыл.Ойыл-Қаратал-Құмжарған-Ойыл.

ТӨРТ АУЫЛДАҒЫ КЕЗДЕСУ
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОН-«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОН-
СТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫНЫҢ 17 ЖӘНЕ 21-БАПТАРЫНА СӘЙКЕС ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫ ОДАН ӘРІ ДЕМО-СТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫНЫҢ 17 ЖӘНЕ 21-БАПТАРЫНА СӘЙКЕС ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫ ОДАН ӘРІ ДЕМО-
КРАТИЯЛАНДЫРУ, ЕЛДЕ ЖҮРГІЗІЛІП ЖАТҚАН  РЕФОРМАЛАР ТУРАЛЫ ХАЛЫҚТЫ ХАБАРДАР ЕТУ, КРАТИЯЛАНДЫРУ, ЕЛДЕ ЖҮРГІЗІЛІП ЖАТҚАН  РЕФОРМАЛАР ТУРАЛЫ ХАЛЫҚТЫ ХАБАРДАР ЕТУ, 
ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ АШЫҚТЫҒЫН, ЖАУАПКЕРШІЛІГІН, ЕСЕПТІЛІГІН АРТТЫРУ ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ АШЫҚТЫҒЫН, ЖАУАПКЕРШІЛІГІН, ЕСЕПТІЛІГІН АРТТЫРУ 
МАҚСАТЫНДА АУДАН ӘКІМІНІҢ ӘР АУЫЛДА, КЕНТТЕ, АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕ, АУДАНДЫҚ МАҢЫЗЫ МАҚСАТЫНДА АУДАН ӘКІМІНІҢ ӘР АУЫЛДА, КЕНТТЕ, АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕ, АУДАНДЫҚ МАҢЫЗЫ 
БАР ҚАЛАДА ТОҚСАН САЙЫН КЕМІНДЕ БІР КӨШПЕЛІ КЕЗДЕСУІН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ҚАЗАҚСТАН БАР ҚАЛАДА ТОҚСАН САЙЫН КЕМІНДЕ БІР КӨШПЕЛІ КЕЗДЕСУІН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ Қ. ТОҚАЕВТЫҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 3 НАУРЫЗДАҒЫ № 826 ҚАУЛЫ-РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ Қ. ТОҚАЕВТЫҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 3 НАУРЫЗДАҒЫ № 826 ҚАУЛЫ-
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ЖҰМЫСТАРМЕН ҚАТАР «АУЫЛ АМАНАТЫ» ЖОБАСЫН ТҮСІНДІРІП, ТҰРҒЫНДАРДЫ ЖОБАҒА ЖҰМЫСТАРМЕН ҚАТАР «АУЫЛ АМАНАТЫ» ЖОБАСЫН ТҮСІНДІРІП, ТҰРҒЫНДАРДЫ ЖОБАҒА 
ҚАТЫСУҒА ШАҚЫРДЫ.ҚАТЫСУҒА ШАҚЫРДЫ.

«МҰҚАҒАЛИДЫҢ» ЖЕҢІСІ
сы ақын өмірінің соңғы жылдары 
туралы баяндайды. Фильмді Мә-
дениет және спорт министрлігінің 
тапсырысы бойынша Ш.Айманов 
атындағы «Қазақфильм» киносту-
диясы түсірді.
Айта кетейік, киноның сценарий-
ін жазушы Жүсіпбек Қорғасбек, 
режиссер Болат Қалымбетов 
пен Ғазиз Насыров бірлесіп жаз-
ды. Фильм қазақстандық про-
катқа 2021 жылдың 21 қазанын-
да шыққан болатын. Ал әлемдік 
премьерасы 25-ші (PÖFF) Тал-
лин кинофестивалі аясында өтті. 
Онда қазақстандық картина эку-
меникалық қазылар алқасының 
жүлдесіне ие болды. Биыл нау-
рыз айында өмірбаяндық карти-

«Ойыл орман және жануарлар 
дүниесін қорғау мекемесі» КММ-
сі бойынша жанама орман пай-
далану кезінде (марал өсіру, аң 
өсіру; ара ұялары мен омарталар 
орналастыру; көкөніс өсіру, бақша 
өсіру, бақ өсіру және өзгеде ауыл-
шаруашылығы дақылын өсіру; 
дәрілік өсімдіктер мен техника-
лық шикізат, жабайы жемістер, 
жаңғақтар, саңырауқұлақтар, жи-
дектер және басқа да азықтық 
өнімдер; шөп шабу мен мал жаю;) 
төмендегі стандарттар мен регла-
менттер қолданылады:

«Орман шаруашылығы және 
ерекше қорғалатын табиғи ау-
мақтар салаcындағы мемлекеттік 
көрсетілетін кызмет стандартта-
рын бекіту туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 6 мамы-
рдағы №18-1/415 бұйрығымен 
бекітілген.
«Орман шаруашылығы және 
ерекше қорғалатын табиғи ау-
мақтар саласындағы мемле-
кеттік көрсетілетін қызметтер 
регламенттерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл 

на Кераладағы (Үндістан) 26-шы 
Халықаралық кинофестивальдің 
«Әлемдік кино» секциясында 
ұсынылды. Одан бөлек жуырда 
«Мұқағали» фильмі Қазан ки-
нофестивалінде қазылар алқа-
сының арнайы жүлдесін жеңіп 
алды. Сондай-ақ фильм Гатчина-
дегі (Ресей) «Әдебиет және кино» 
Халықаралық кинофестивалінде 
қоюшы-суретші Ермек Өтегено-
втің үздік жұмысы үшін қазылар 
алқасының арнайы дипломына 
ие болған еді.
P.S. ФИЛЬМДЕ МҰҚАҒАЛИ P.S. ФИЛЬМДЕ МҰҚАҒАЛИ 
АҚЫННЫҢ АЙБАР АТТЫ БА-АҚЫННЫҢ АЙБАР АТТЫ БА-
ЛАСЫНЫҢ РӨЛІН СОМДАҒАН ЛАСЫНЫҢ РӨЛІН СОМДАҒАН 
МЕЙРАМБЕК САҒЫНОВ ОЙЫЛ МЕЙРАМБЕК САҒЫНОВ ОЙЫЛ 
АУДАНЫНЫҢ ТУМАСЫ. АУДАНЫНЫҢ ТУМАСЫ. 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ЖӘНЕ ОРМАН ҚОРЫ ЖЕРІНДЕ МАЛ ЖАЮ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ

шаруашылығы министрінің 2015 
жылғы 12 тамыздағы № 18-02/739 
бұйрығымен бекітілген. 
Жоғарыда көрсетілген жанама 
орман түрлерін пайдалану үшін 
стандарттар мен регламенттерге 
сәйкес орман билетін алу қажет. 
Өтініш қабылдау және мемлекет-
тік қызмет көрсету нәтижесін беру 
көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесі (орман шаруашылығы 
кеңсесі) арқылы жүзеге асырыла-
ды.
Сонымен бірге мемлекеттік орман 
қоры учаскелерінде шөп шабу 
және мал жаю ҚР Ауыл шару-
ашылығы министірінің 12.10.2015 
жылғы №18-02/909 бұйрығымен 
реттеледі. Аталған бұйрықпен 
бекітілген қағидаға сәйкес үй жа-
нуарларының түрлеріне қарай 
бір басқа 1,5-7,0 аралығында жер 
есептеледі.
Орман шаруашылығында заң 
бұзушылық Әкімшілік құқық 
бұзушылық кодексіне және өзге 
де заңдарға сәйкес қаралады.

Т.СЕНҒАЛИЕВ,Т.СЕНҒАЛИЕВ,
«Ойыл орман және жануарлар «Ойыл орман және жануарлар 

дүниесін қорғау мекемесі» КММ-дүниесін қорғау мекемесі» КММ-
сі директорының орынбасары.сі директорының орынбасары.
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Көптөғай ауылы - ажарына ажар 
қосып, мемлекет тарапынан 
қолдау тауып келе жатқан ауыл-
дардың қатарында. Жөндеу 
жүргізіліп, асфальт жамылғы-
сы төселген Көптоғайдың көркі 
кіріп қалыпты. Жол белгілері мен 
көше атауларын бағыттайтын 
белгілер үлгі тұтуға тұрарлық.
Ауылдың іші мұнтаздай таза. Кө-
шелері жарықтандырылып, жаяу 
жүргіншілер жолақтары, жолда 
жүру белгілері мен тұрмыстық 

қалдықтарды салуға арналған ар-
найы қоқыс жәшіктері (урналар) 
қойылған.
«Ауыл - Ел бесігі» бағдарламасы 
аясында атқарылып жатқан жұ-
мыстар біршама. Жоба аясында 
Достық, Қазақстан, Тәуелсіздік, 
Астанаға 10 жыл көшелеріне 
жалпы ұзындығы 2,8 км болатын 
сметалық құны 158000,0 мың 
теңгені құрайтын орташа жөндеу 
жұмыстары жүргізілді. Көшелерге 
арнайы жолақтар мен жол бел-

КӨШЕ КӨРКІ – АУЫЛ АЖАРЫ

гілерін салу сияқты жұмыстар да 
осы тұста атқарылды.Осы ретте, 
көше бойына арнайы белгілер, 
жаяу жүргіншілер үшін 40 жол-
белгілері де қойылды. 
Айта кетейік, «Ауыл - Ел бесігі» 
жобасының негізгі мақсаты ауыл 
тұрғындарының өмір сүру сапасы 
мен әл-ауқатын жақсарту, ауыл-
дарды тұрақты дамыту. Алдағы 
уақытта ауылды көркейту жұмы-
стары одан әрі жалғасын табатын 
болады.

Биыл Көптоғайда атқарылып 
жатқан келелі істер көп. Ауыл-
да дәрігерлік амбулатория салу 
жұмысы, әкімдік ғимаратының 
құрылысы, көшелерді жарықтан-
дыру, орталықтандырылған ауыз 
су құбырының құрылысы секілді 
жұмыстар қарқынды жүргізілуде. 
Сонымен қатар Көптоғай ауыл-
дық округіне қарасты Амангелді, 
Қарасу, Көптоғай, Шұбарши ауыл-
дарында жасанды төсеніш жа-
мылғымен шағын футбол алаңы 

КӨПТОҒАЙДАҒЫ ХОККЕЙ КОРТЫ
ҚЫСТЫҢ ҚЫЗЫҒЫН ЕСЕЛЕЙДІ

салынып пайдалануға берілді. 
Бұл ауылға жасалынып жатқан 
игі істердің жарқын көрінісі іспетті.
Енді ауыл балаларының қысқы 
спорт түрлерімен айналысуына 
да мүмкіндік туды. 
Осы мақсатта тендерге тігілген 
қаражатты жеңіп алған мерді-
гер жеке кәсіпкер Асхат Ниязов 
ауылға хоккей кортын жасақтап 
берді. Нақтырақ айтсақ, 2 млн. 
теңге көлеміндегі хоккей корты 
512 шаршы метрді құрайды. Енді 

балалар желтоқсан желімен жа-
рысып, сырғанақ тебеді. Сырға-
нап қана қоймайды. «Хоккей» 
деген қысқы спорттың түріне 
шыңдалып, додаға түсуге дайын-
далады деген сенімдеміз. 
Хоккей корты қыста балалардың 
үйде телефонға телмірмей, бос 
уақыттарын тиімді пайдаланып, 
ауылда салауатты өмір салтын 
қалыптастырып, насихаттауға өз 
септігін тигізбек. 

Аудан орталығына 18 шақы-
рым Амангелді ауылы ау-
данның ең үлкен елді мекені. 
Халық саны тұрақты, 100 ден 
аса түтіні бар. Оқушылар жет-
кілікті. Бүлдіршіндердің саны 
көңіл қуантады. Демографи-
ялық динамикасы жақсы. Бұл 
жақта жыл сайын 5-6 жаңа үй-
ден салу үрдісі жақсы қалып-
тасқан.
Тіпті, мектептегі бала саны 

АМАНГЕЛДІ ЖІГІТТЕРІНІҢ 
АУДАНҒА ҮЛГІ БОЛАР ІСТЕРІ КӨП

кейбір ауылдық округтің ор-
талығынан артық. Сондықтан 
да, шағын ауылдардың ішін-
де алғашқы болып ауыз су 
жүргізілді. Жаңа медпункт са-
лынды. Екі қабатты сәулетті 
мектебі де бар. Әсіресе, жеке 
тұрғындардың жыл сайын үй 
салуы ауылдың келбеті мен 
халық санына үлес қосып ке-
леді. Тағы бір сүйсінетініміз 
– жастардың ұйымшылдығы, 

ауыз бірлігі. Жаздай бөлек-
бөлек бригада құрып, ауданға, 
қалаға барып құрылыс жұмы-
старын атқарып табыс таба-
ды. Демек ерінбеген адамға 
жаздай кәсіп бар дегенді аға-
лары бастап, інілері қостап, 
іспен үлгі болып отыр. Бұл 
біріншіден баланы үкіметке 
алақан жайып отырмай, ең-
бекке баулу болса, екіншіден 
балаларының нәпахасы.

Депутат – халық пен билік ара-
сындағы алтын көпір. Аудандар-
дың дамуы жергілікті атқарушы 
билікпен қатар мәслихат депу-
таттарының қызметіне де бай-
ланысты. Олар көп арасында 
жүріп, қоғамның өзегінде қайнап 
жатқан өткір мәселесін көтереді. 
Себебі көппен жиі кездесіп, кө-
кейлеріндегі өткір сауалдарына 
жауап беріп жүрген де, халықтың 
мұңын мәслихат мінберінен ай-
тып, шешілуіне мұрындық болып 
жүрген де - солар. Осы орайда 
«AMANAT» партиясынан сай-
ланған Ойыл аудандық мәсли-
хатының депутаты Мейрамгүл 
Омаровамен сұхбаттасқан едік. 
Ендеше сұхбатымызды назарла-
рыңызға ұсынамыз.
- «Депутат – халық қалаулысы» - «Депутат – халық қалаулысы» 
дейміз. Сіз депутаттық қызмет-дейміз. Сіз депутаттық қызмет-
ке қалай келдіңіз? Депутаттыққа ке қалай келдіңіз? Депутаттыққа 
сізді кім ұсынды?сізді кім ұсынды?
- Мен халқының үніне құлақ аса-
тын, әлеуметтік тұрмысы жақ-
сы, ұлттық құндылығы бойында 
сақталған, білімді ұрпағы бар, 
еңселі халқы бар егеменді елде 
өмір сүргім келеді. Бұл менің ғана 
емес, артымдағы ұрпағымның 
елі. Олардың болашағы біздің қо-
лымызда. Сондықтан мен қазіргі 
«AMANAT» саяси партиясының 
партия мүшелерінің сенімдері 
мен қолдауларының арқасында 
партиялық тізім бойынша Ойыл 
аудандық мәслихатының депута-
ты атандым.
- Жалпы қазіргі таңда депутат - Жалпы қазіргі таңда депутат 
қандай болуы керек? Депутат қандай болуы керек? Депутат 
мандаты сіз үшін нені білдіреді?мандаты сіз үшін нені білдіреді?
- Депутат үлкен жауапкершілікті 
арқалайтын, қарапайым жұрт-
шылықтың үніне құлақ асып, игі 
істерге бастайтын, халық таңдап 
сайлаған сенімді өкіл. Депутат 
Қазақстан Республикасының «Қа-
зақстан Республикасындағы жер-
гілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Заңын 

басшылыққа ала отырып, Қа-
зақстан Республикасының басқа 
да тұрғындардың тұрмыс-тіршілі-
гіне аса қажетті Заңдарын жақсы 
түсінетін және оларды нақты жү-
зеге асырылуына ықпал ете ала-
тын, сауатты тұлға.
- Халық қалаулысы ретінде қан-- Халық қалаулысы ретінде қан-
дай мәселелер көтеріп жүрсіз?дай мәселелер көтеріп жүрсіз?
- Халық қалаулысы ретінде – ау-
дан және округ бюджеттерінің кірі-
стерін арттыру мен шығыс бөлік-
терінің тиімді жұмсалуына ықпал 

ету, қоғамдық тәртіп пен қыл-
мыстың алдын алу мәселелері, 
жаңа ғимараттар салуға қаржы 
бөлу, түнгі жарық, ауыз су жүй-
есін жүргізу, халық пайдаланып 
отырған су жүйелерінің жұмысын 
жетілдіру, ауданда жүргізілген 
табиғи газбен қамтамасыз ету 
жұмыстарының барысы туралы, 
елді мекендердің ішкі жолдарын 
жөндеу және де бірқатар өзекті 
мәселелер... Ауданның атқарушы 
органдарымен тығыз байланыста 
болып, халыққа олар тарапынан 
орындалмай отырған заңнама 
талаптарын жүзеге асыруға бай-
ланысты, аудандық мәслихат-
пен қабылданатын нормативтік 
құқықтық актілердің әзірленуіне 
ат салысамын.
- Өзіңіз сайланған елді мекеннің - Өзіңіз сайланған елді мекеннің 
тұрғындары қандай мәселелер тұрғындары қандай мәселелер 
көтереді?көтереді?
- Мен қазіргі таңда Көптоғай және 
Шұбарши елді мекендеріне жау-
апты депутат ретінде осы округ-
тің мәселелері бойынша жауап 
беремін. Көптоғай округі бойын-
ша жиі қойылатын сұрақтар ол 
«Көптоғай – Ойыл» бағытындағы 
автомобиль жолы, ауыз су, газ, 

Депутатпен сұхбат

ДЕПУТАТ МАНДАТЫ 
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тәртіп және амбулатория мәселе-
сі болатын. Қазіргі таңда амбула-
тория құрылысы басталды, жол 
мәселесі бойынша бақылауда 
тұр. Шұбарши ауылы бойынша 
тұрғындар көтерген мәселе - ауыз 
су мен балаларға арналған фут-
бол алаңын салу болатын. Қазір 
бұл ауылға орталықтандырылған 
ауыз су жүргізіліп жатыр. Ал фут-
бол алаңы пайдалануға берілді.
- Көтеріліп жүрген мәселелер - Көтеріліп жүрген мәселелер 
қазіргі уақытта шешімін тауып жүр қазіргі уақытта шешімін тауып жүр 

ме?ме?
- Біздің көтеретін мәселе-
леріміздің бәрі атқарушы орган-
дар арқылы жүзеге асырылады, 
аудандық мәслихатқа тікелей 
қаражат бөлуге немесе басқаша 
әрекет етуге Қазақстан Респу-
бликасының заңдарымен тікелей 
құзырлар берілмеген. Бірақ, біз-
дерге қандай заңдарда болма-
сын, соның ішінде азаматтардың 
құқықтарына, бостандықтары 
мен міндеттеріне байланысты 
заңдарға тәуелді актілердің орын-
далуына күш салудамыз. Тағы да 
бір айтып кететін жағдай, қабыл-
данған заңға тәуелді актілердің 
көпшілігі тұрғындардың өздерінің 
міндеттерін орындауларына бай-
ланысты, сондықтан көтерілген 
мәселелердің шешілуі бәрімізге 
де байланысты. Әрине, көтеріліп 
жүрген мәселелер бойынша, сай-
лаушылардың өтініш- пікірлері, 
ұсыныстары бойынша аудан 
әкімдігіне, тиісті бөлім басшыла-
рына сауалдар жолданып, бірқа-
тар мәселелер өз шешімін тапты. 
Бірқатар мәселелер бойынша жұ-
мыстар атқарылуда.

Сұхбатыңызға рахмет!Сұхбатыңызға рахмет!

Ауқымды шараға аудандағы бар-
лық жеке шаруа қожалықтары, 
кәсіпкерлер қатысып, шараның 
жоғары деңгейде өтуіне тікелей 
ат салысты. Мерекеге жиналған-
дарды аудан әкімінің орынбасары 
Саян Сүлейменов құттықтаса, 
Бауыржан ақсақал бата берді.
Жеке шаруа қожалықтарының 
қолдауымен өткен бәйгеге көре-
рмендер күннің ызғарына қара-
мастан көптеп жиналды. Қала, 
аудандардан келген "мыңнан 
шыққан тұлпарлар" жиналған 
көптің делебесін қоздырып, ын-
тықтыра түсті. Аламан бәйгеде 10 
жүйріктен суырыла шыққан мұқы-
рлық Еркін Бозалұлының «Сомба-
лақ» атты сәйгүлігі мәре сызығын 
бірінші кессе, Ақтөбенің Ерсұлтан 
есімді шабандозының «Шорх» 
атты тұлпары мәреге екінші бо-
лып келді. Ал, мәреге Нұрбек 
Сағымбаевтың «Құндыз» атты 
тұлпары үшініші болып жетті. 

ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРМЕНҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРМЕН
 ҰЛЫҚТАЛҒАН МЕРЕКЕ ҰЛЫҚТАЛҒАН МЕРЕКЕ

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІ АУДАНЫМЫЗДА ЖЫЛ САЙЫН ЕРЕКШЕ СӘН-САЛ-АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІ АУДАНЫМЫЗДА ЖЫЛ САЙЫН ЕРЕКШЕ СӘН-САЛ-
ТАНАТПЕН АТАЛЫП ЖҮР. БИЫЛ ДА ӨТКЕН СЕНБІ КҮНІ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ТАНАТПЕН АТАЛЫП ЖҮР. БИЫЛ ДА ӨТКЕН СЕНБІ КҮНІ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ 
КҮНІ КЕҢ КӨЛЕМДЕ АТАЛЫП ӨТТІ. КЕРЕМЕТ КЕШТЕ ҰЛТТЫҚ СПОРТТЫҢ ТҮРЛЕРІНЕН ЖАРЫСТАР, КҮНІ КЕҢ КӨЛЕМДЕ АТАЛЫП ӨТТІ. КЕРЕМЕТ КЕШТЕ ҰЛТТЫҚ СПОРТТЫҢ ТҮРЛЕРІНЕН ЖАРЫСТАР, 
АЛАМАН, ҚҰНАН БӘЙГЕ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ.АЛАМАН, ҚҰНАН БӘЙГЕ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ.

Құнан бәйгеде қобдалық Ғалым-
жан Суликановтың "Айшах" атты 
сәйгүлігі үш айналымнан мәреге 
бірінші жетті. Екінші орынға ой-
ылдық Нарымтай Маратұлының 
«Сұлғыны», үшінші орынды Мұ-
хит Рахатовтың «Хабары» өзара 
бөлісті.
Бұдан кейін жігіттердің ептілігін, 
білектерінің күштілігін сынай-
тын қол күресінен І орын Асхат 
Елеусінов, ІІ орын Зейнур Берға-
лиев, ІІІ орын Алтынбек Төлеп-
берген иеленді. Тоқты көтеруден 
ойылдық Жазылбек Ғұмаровке 
тең келер болмаса, қошқар көте-
руден ойылдық Берген Жөкешов 
мықтылығымен көзге түсіп, жеңіс 
тұрғырынан көрінді. Осы тоқты, 
қошқар көтеру сайысына «Жан-
дос», «Рахат», «Бекжан» шаруа 
қожалықтарының төрағалары де-
меушілік етті. Спортшыларымыз-
ды марапаттау рәсімінде барлық 
жеңімпаздар мен жүлдегерлерге 

ақшалай сыйлықтар табыс етіл-
ді. Ал, атбегілер мен ат спорты 
жанкүйерлерінің тілегі осындай 
ат үстіндегі ұлттық ойын түрлерін 
ауданымызда әлі де жандандыра 
түссе дейді. 
Ауылшаруашылық қызметкер-
лерінің мерекесі әрі қарай «Шұғы-
ла» мәдениет және демалыс 
орталығында жалғасты. Онда 
аудан әкімі Асқар Қазыбаев ме-
рекелік тілегін жеткізіп, аудан-
дағы ауыл шаруашылығы сала-
сындағы жеткен жетістіктер мен 
атқарылған жұмыстарға тоқталып 
өтті. Сонымен қатар, ауыл шару-
ашылығы саласына қосқан зор 
үлесі және қажырлы еңбегі үшін 
шаруа қожалық қызметкерлері 
әртүрлі номинациялар бойын-
ша марапатталды. Салтанатты 
шара соңы концертке ұласып, 
еңбек майталмандары мерекелік 
дастарханда бас қосты.

Г.АЛЕКСЕЕВА.Г.АЛЕКСЕЕВА.
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