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Өткен аптада ауданға арнайы 
іссапармен келген Ақтөбе об-
лыстық сайлау комиссиясының 
төрағасы Нұрлыбек Жүсіпов 
«Шұғыла» мәдениет және де-
малыс орталығында аудандағы 
учаскелік сайлау комиссиялары-
ның мүшелерімен кездесіп, семи-
нар өткізді. 
Облыстық сайлау комиссиясы 
төрағасының сайлау комиссия-
ларының мүшелері және сайлау 
процесінің басқа да қатысушы-
ларына «Қазақстан Республи-
касындағы сайлауды байқау ту-
ралы», «Сайлау күні», «Сайлау 
учаскесіндегі дауыс беру және 
оның аяқталуы» тақырыбында 
арнаулы слайдтар арқылы дәріс 
оқыды. Облыстық сайлау комис-
сиясының төрағасы Нұрлыбек 
Мейірханұлы сайлау науқанын 
жүргізудегі ағымдағы жағдай, да-
уыс беру күнгі сайлау комиссия-
лары мүшелерінің әрекеті тура-
лы Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Конституциялық 
Заңына сүйене отырып сайлау 

«БІЛІМ ALL»  жобасы 10575 
оқушысы бар  120 шағын жинақты 
мектепті қамтиды. Бұрын аталған 
мектептердің білім көрсеткіші 
төмен болатын. Басты себеп — 
білікті мамандардың тапшылығы 
мен материалдық-техникалық ба-
заның әлсіздігі.
«Мемлекет басшысының қолда-
уымен Қазақстанда балалардың 
жан-жақты дамуы мен сапалы 
білім алуына барлық жағдай жа-
салған. Дегенмен жасыратыны 
жоқ, қала мен ауыл мектептерінің 

білім сапасындағы алшақтыққа 
әсер ететін  факторлар бар. Осы 
мәселелерді шешу үшін бірқатар 
шаралар қабылдануда.  Бүгінгі 
күні 114 мектепке кабинеттер са-
тып алу, мектеп жиһазын жаңар-
ту, оның ішінде кітапханалары 
мен асханаларын жаңарту бой-
ынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. 
2025 жылға дейін 282 мектеп мо-
дернизацияланады.
Ауыл  балаларының білім сапа-
сын арттыруда бүгін өз бастауын 
алып жатқан   «БІЛІМ ALL»  өңірлік 

«БІЛІМ ALL» «БІЛІМ ALL» 
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДА
ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША АЛҒАШ РЕТ

жобасы бастау алды
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДА ШАҒЫН ЖИНАҚТЫ АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕГІ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН МАҢЫ-АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДА ШАҒЫН ЖИНАҚТЫ АУЫЛ МЕКТЕПТЕРІНДЕГІ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН МАҢЫ-
ЗДЫ ЖОБА БАСТАУ АЛДЫ. ШАРАҒА ОБЛЫС ӘКІМІ ЕРАЛЫ ТОҒЖАНОВ, ПЕДАГОГТЕР МЕН ШАҒЫН ЖИНАҚТЫ МЕКТЕП ЗДЫ ЖОБА БАСТАУ АЛДЫ. ШАРАҒА ОБЛЫС ӘКІМІ ЕРАЛЫ ТОҒЖАНОВ, ПЕДАГОГТЕР МЕН ШАҒЫН ЖИНАҚТЫ МЕКТЕП 
ДИРЕКТОРЛАРЫ, МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ БАСШЫЛАРЫ ҚАТЫСТЫ.ДИРЕКТОРЛАРЫ, МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ БАСШЫЛАРЫ ҚАТЫСТЫ.
ОБЛЫСТАҒЫ 424 МЕКТЕПТІҢ  66% НЕМЕСЕ 281-І  АУЫЛДЫҚ ЖЕРЛЕРДЕ ОРНАЛАСҚАН. ОНЫҢ 204-І – ШАҒЫН ЖИНАҚТЫ.ОБЛЫСТАҒЫ 424 МЕКТЕПТІҢ  66% НЕМЕСЕ 281-І  АУЫЛДЫҚ ЖЕРЛЕРДЕ ОРНАЛАСҚАН. ОНЫҢ 204-І – ШАҒЫН ЖИНАҚТЫ.

жобасының оң әсерін тигізетініне 
сенімдімін», — деген облыс әкімі 
бастаманы қолдаған ұстаздар қа-
уымына алғысын білдірді.
«Алға ауданындағы 29 мектептің 
13-і шағын жинақты. Мәселен 
біздің мектепте 58 бала оқиды. 
Бұл жоба білікті педагогтер-
ден жақсы білім алуға, ал ауыл 
мұғалімдері үшін үлкен тәжіри-
бе жинақтауға және біліктілігін 
арттыруға тамаша мүмкіндік», 
– деп атап өтті Алға ауданының 
Қарақобда мектеп-балабақшасы-

ның директоры Еркінбек Зияди-
нов. Балаларды үздік нәтижелер-
ге қол жеткізген, жоғары сапалы 
білім көрсеткен  Ақтөбедегі 6 же-
текші мектептің үздік 25 мұғалімі 
оқытады. Олардың қатарында 
Дарынды жасөспірімдерге ар-
налған «Білім-инновация» маман-
дандырылған лицей-интернаты, 
М.Құсайынов атындағы дарын-
ды балаларға арналған маман-
дандырылған лицей-интернаты, 
мамандандырылған физика-ма-
тематикалық лицей-интернаты 
және тағы да басқа  білім орда-
лары бар. Бір сөзбен айтқанда, 
математика, физика, химия, био-
логия, ағылшын тілі пәндерінің 
мұғалімдері онлайн-сабақтар өт-
кізетін болады.
«Қала мен ауылдағы білім дең-
гейін теңестіру мақсатында 
қолға алынып жатқан жобаның 
қатысушысы болу — біз үшін 
үлкен мәртебе. Дарынды бала-
лар ауылда да бар. Бірақ маман 
тапшылығының кесірінен олар-
дың барлығын дер кезінде тани 
алмай жатамыз. Алдағы уақытта 
бұл жобаның ауқымы кеңейетіні-
не сенімім мол», — деді М.Құ-
сайынов атындағы дарынды 
балаларға арналған мамандан-
дырылған лицей-интернатының 
математика пәнінің мұғалімі, - 
«Ақтөбе облысының үздік педаго-
гі» Нұрбек Абдуллин.

А.ІЛИЯС.А.ІЛИЯС.

СЕМИНАР-СЕМИНАР- 
САЙЛАУҒА ДАЙЫНДЫҚТЫ ПЫСЫҚТАДЫ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ САЙЛАУЫ КҮНІ «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ САЙЛАУЫ КҮНІ 
ЖАҚЫНДАҒАН САЙЫН ДАЙЫНДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ КҮШЕЙДІ. САЙ-ЖАҚЫНДАҒАН САЙЫН ДАЙЫНДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ КҮШЕЙДІ. САЙ-
ЛАУШЫЛАРДЫҢ ТІКЕЛЕЙ ДАУЫС БЕРУІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ЛАУШЫЛАРДЫҢ ТІКЕЛЕЙ ДАУЫС БЕРУІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН 
УЧАСКЕЛІК САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІНЕ АР-УЧАСКЕЛІК САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІНЕ АР-
НАЛҒАН СЕМИНАР-ТРЕНИНГТЕР ӨТКІЗІЛІП ЖАТЫР. НАЛҒАН СЕМИНАР-ТРЕНИНГТЕР ӨТКІЗІЛІП ЖАТЫР. 

комиссияларының жұмысын ұй-
ымдастыру мәселелері туралы 
түсінік берді. Сондай-ақ, сайлау 
комиссияларының дайындық 
кезеңіндегі, тікелей дауыс беру 
күніндегі қызметінің мәселелеріне 
нақты тоқталды. Сайлау комисси-
ялары мүшелерінің кәсіби әрекет-
теріне ерекше назар аударған ол, 
комиссия мүшелерін сайлау тура-
лы қолданыстағы заңнама талап-
тарын қатаң сақтауға шақырды.
Семинар жұмысы сайлау науқа-
нының негізгі кезеңдерін өткізу 
барысы, сайлауды әзірлеу мен 
өткізу бойынша сайлау комисси-
яларының өкілеттіктері, сайлау 
туралы заңнаманың орындалуын 
қамтамасыз ету бойынша да кез-
десуі ықтимал сәттерден тұратын 
тренингпен жалғасса, облыстық 
сайлау комиссиясының төрағасы 
Нұрлыбек Мейірханұлы Ойыл ау-
данындағы жұмыс сапарын сай-
лау учаскелерінің жұмысымен 
танысумен аяқтады.

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

Науқастардың өмірін арашалауға алғаш болып жәдел жәрдем 
бригадасы баратыны белгілі. Ал, дертке шалдыққандардың 
тағдыры дәрігерлер мен медициналық жабдықтарға, көлікке 
де байланысты. Облыстың емдеу мекемелерінің бас дәрігер-
леріне JAC санитарлық реанимобильдері табыс етілді. Ойыл 
аудандық ауруханасына да берілген реанимобиль енді аудан 
тұрғындарына медициналық қызмет көрсететін болады.
Автокөлік алғашқы медициналық көмек көрсету үшін қажетті 
жабдықтармен жабдықталған. Өкпені жасанды желдету аппа-
раты, дефибриллятор- мониторлар, электрлі сорғыштар, же-
дел медициналық көмек көрсету үшін реанимациялық құрылғы-
лары бар.

АУДАНЫМЫЗҒА ТАҒЫ БІР 
ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ КӨЛІГІ БЕРІЛДІ

БӘРЕКЕЛДІ!
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ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2022 жылғы 11 қараша     № 1    Ойыл ауылы2022 жылғы 11 қараша     № 1    Ойыл ауылы
Ойыл ауданының Ш.Берсиев атындағы Ойыл ауданының Ш.Берсиев атындағы 
ауылдық округі әкімінің сайлауынауылдық округі әкімінің сайлауын
тағайындау туралытағайындау туралы 
         «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Ре-
спубликасының Конституциялық заңының 113-1 бабына сәйкес Ойыл 
аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  ҚАУЛЫ  ЕТЕДІ:ҚАУЛЫ  ЕТЕДІ:
1. Ойыл ауданының Ш.Берсиев атындағы  ауылдық округі әкімінің  
сайлауы  2022 жылғы  11 желтоқсанға  тағайындалсын:
2. Ауылдық округтің әкіміне кандидаттарды ұсыну  2022  жылғы 
12 қарашасынан басталып және ұсыну мерзімінің аяқталуы  2022  
жылғы 25 қарашада жергілікті уақыт бойынша сағат он сегізге дейін 
болып белгіленсін.  
3. Ауылдық округтің әкіміне кандидаттарды тіркеу мерзімінің аяқта-
луы  2022 жылғы 30 қарашада  жергілікті уақыт бойынша сағат он 
сегізге дейін болып белгіленсін. 
4. Осы қаулы аумақтық сайлау комиссиясының  интернет-бетінде 
және аудандық «Ойыл» газетінде жариялансын.
Аудандық аумақтық сайлау  комиссиясының төрағасы  Б.БисекеновАудандық аумақтық сайлау  комиссиясының төрағасы  Б.Бисекенов
Аудандық аумақтық сайлау  комиссиясының  хатшысы Б.БақтыгереевАудандық аумақтық сайлау  комиссиясының  хатшысы Б.Бақтыгереев

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2022 жылғы 11 қараша      № 2        Ойыл ауылы2022 жылғы 11 қараша      № 2        Ойыл ауылы
Ойыл ауданының Ш.Берсиев атындағыОйыл ауданының Ш.Берсиев атындағы
ауылдық округі  әкімін сайлау жөнінде ауылдық округі  әкімін сайлау жөнінде 
сайлау округін құру туралысайлау округін құру туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республи-
касының  Конституциялық заңының 14-бабының  6) тармақшасына, 21 
бабының 4)тармағына және 22 бабына сәйкес Ойыл  аудандық сайлау 
комиссиясы  ҚАУЛЫ  ЕТЕДІ:ҚАУЛЫ  ЕТЕДІ:
 1. Ойыл ауданының Ш.Берсиев атындағы  ауылдық округі әкімін сай-
лау жөнінде  мынадай сайлау округі  құрылсын:
 1) Ш.Берсиев атындағы  ауылдық  округінің шекараларында - Ш.Бер-
сиев атындағы сайлау округі;
 2. Сайлау округінің тізімі, оның шекаралары және аумақтық сайлау 
комиссиясының орналасқан жері көрсетіле отырып, Ойыл  аумақтық 
сайлау комиссиясының интернет-бетінде және аудандық «Ойыл» га-
зетінде жариялансын.
Аудандық  аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы:  Б.Бисекенов                                                           Аудандық  аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы:  Б.Бисекенов                                                           
Аудандық  аумақтық сайлау комиссиясының хатшысы:   Б.Бақтыгереев                                 Аудандық  аумақтық сайлау комиссиясының хатшысы:   Б.Бақтыгереев                                                            

ОЙЫЛ АУДАНЫ Ш.БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ 
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕГІ САЙЛАУ 
УЧАСКЕЛЕРІНІҢ ШЕКАРАЛАРЫ 

№ 396 сайлау учаскесі№ 396 сайлау учаскесі
      Құмжарған ауылы, Ш.Берсиев көшесі, 2, Ақтөбе облысының білім 
басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің 
Соркөл орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі, телефон: 
73-2-49
Дінмұхамбед Қонаев көшесі Дінмұхамбед Қонаев көшесі – 1, 3, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 
12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15,16,17,19,21,23,27;
Қ.Ержанов көшесі Қ.Ержанов көшесі – 1/1,1/2,3/1,3/2,3/3,5/1,5/2,5/3,7,9,11,13/1,13/2,19,2
1,23,25;
Бекет ата көшесіБекет ата көшесі – 1,2,3,4,5,6/1,6/2,7,8/1,8/2,9/1,9/2,9/3,10/1,10/2,10/3,
11/1,11/2,12,13,14/1,14/2,15,17/1,17/2,17/3,19,21/1,21/2,21/3;
Астана көшесі Астана көшесі – 1,3,5,5А,7,9,11,13,15.

      № 397 сайлау учаскесі     № 397 сайлау учаскесі
      Қаратал ауылы, Ш.Берсиев көшесі, 39, Ш.Берсиев атындағы мо-
дульдік кітапханасы, телефон: 37-5-35
Ш.Берсиев көшесіШ.Берсиев көшесі – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14/1,14/2,15,16/1,16/2
,17,18,19,21,22,23,
24/1, 24/2, 25,26/1,26/2,27,28,29,30,31,32/1,32/2,33,34/1,34/2,36,38,40,
41/1,41/2,43,45;
З.Баймолдина көшесіЗ.Баймолдина көшесі –  1,2,3,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8,9/1,9/2,11/1,11/2,12,
13/1,13/2,14,15;
Абай көшесіАбай көшесі - 1,2,3,5,6/1,6/2,7,8/1,8/2,10/2;
Сүлеймен әулие көшесіСүлеймен әулие көшесі - 2,3,4,5,6,7,8,9/1,9/2,10;
Әбілхайыр хан көшесіӘбілхайыр хан көшесі - 1,1А,2,3,4,5/1,5/2,5/3,6,8/1,8/2,10,11,12,13,14;
Көкжар көшесі Көкжар көшесі - 1,3,4,5,7,9,11,13/1,13/2,15,17,19,21,23;
И.Қарағұлов көшесі И.Қарағұлов көшесі - 2,4,6/1,6/2,8/1,8/2,10,12,14,16,18,20,22,24/1, 
24/2, 26/1, 26/2, 26/3, 28/1, 28/2, 28/3,30;
Ө.Бақаев көшесіӨ.Бақаев көшесі - 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,23/1,23/2,25;
Тәуелсіздік көшесіТәуелсіздік көшесі - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,15,17,19,21,23,25;
Ж.Жүсібәлиев көшесі Ж.Жүсібәлиев көшесі - 1,3,5,7/1,7/2,13,15,17,21,23;
Ақтөбе көшесі Ақтөбе көшесі - 1,3/1,3/2,3/3;
Бейбітшілік көшесі Бейбітшілік көшесі - 1/1,1/2,2,3,4,5;
Республика көшесіРеспублика көшесі - 1,2,3,4,5,7,9,11,15,17,19;
Конституция көшесі Конституция көшесі - 1,2,4,5,6,7,8/1,8/2,9,10,11;
Қобыланды батыр көшесіҚобыланды батыр көшесі - 1,2,5/1,5/2,5/3,7/1,7/2,9/1,9/2,11/1,11/2;
Ә.Молдағұлова көшесіӘ.Молдағұлова көшесі - 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19.

№ 398 сайлау учаскесі№ 398 сайлау учаскесі
      Қарасу ауылы, Ш.Берсиев көшесі, 5, Ақтөбе облысының білім 
басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің 
Құрманов бастауыш мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі,те-
лефон: 73-0-92
Ахмед Жұбанов көшесі Ахмед Жұбанов көшесі - 1,2,3,4,6/1,6/2,6/3,8,10,12,14; 
Бауыржан Момышұлы көшесіБауыржан Момышұлы көшесі – 1,2,4/1,4/2,5,6,7,8.

2022 ЖЫЛҒЫ 11 ЖЕЛТОҚСАНҒА ТАҒАЙЫНДАЛҒАН, ОЙЫЛ 
АУДАНЫНЫҢ  Ш.БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ  АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІН 
САЙЛАУДАҒЫ,  УЧАСКЕЛІК САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ

№ 396  сайлау учаскесі№ 396  сайлау учаскесі
Құмжарған  ауылы, Ш.Берсиев көшесі 2, «Соркөл орта мектебі» Құмжарған  ауылы, Ш.Берсиев көшесі 2, «Соркөл орта мектебі» 

КММ ғимараты, телефон: 8 (713 32) 73-2-49КММ ғимараты, телефон: 8 (713 32) 73-2-49
Қойайдаров  Сағындық  Темірұлы  төраға

Мамбет Қанат төрағаның орынбасары
Ақөтенова Шынар Бақытжанқызы  хатшы

Комиссия мүшелері:Комиссия мүшелері:
Әбішев Бауыржан Шыңғуұлы
 Базаров Нұрболат Әлібиұлы

№ 397  сайлау учаскесі№ 397  сайлау учаскесі
Қаратал ауылы, Ш.Берсиев көшесі 39,  Ш.Берсиев атындағы Қаратал ауылы, Ш.Берсиев көшесі 39,  Ш.Берсиев атындағы 

модульдік кітапхана  ғимараты,модульдік кітапхана  ғимараты,
телефон: 8 (713 32)  37-5-35телефон: 8 (713 32)  37-5-35

Сүлейменова Жандай                                      төраға

Әділов Нұрлан Байтүркеұлы төрағаның орынбасары
Нұрбалиева Гүлнұр Сандыға-
лиқызы

хатшы

Комиссия мүшелері:Комиссия мүшелері:
Ауданбекұлы Бекзат
Қодасбаев  Шектібай Құсанұлы

№ 398  сайлау учаскесі№ 398  сайлау учаскесі
Қарасу  ауылы, Ш.Берсиев көшесі 5,  «Құрманов бастауыш Қарасу  ауылы, Ш.Берсиев көшесі 5,  «Құрманов бастауыш 

мектебі» КММ,мектебі» КММ,
телефон: 8 (713 32) 73-0-92телефон: 8 (713 32) 73-0-92

Сағатов Болат Сағынұлы  төраға

Жиенбеков Аманбек Үмбетұлы төрағаның орынбасары
Өтебаева Алмагүл Арыстанқызы  хатшы

Комиссия мүшелері:Комиссия мүшелері:
Мамбетова Айнұр Бақытқалиқызы
Молдағұлов Сансызбай 
Әубәкірұлы

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ  
Ш.БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ  АУЫЛДЫҚ 

ОКРУГІ ӘКІМІН САЙЛАУ
Ойыл ауданындағы аумақтық сайлау комиссиясыныңОйыл ауданындағы аумақтық сайлау комиссиясының

құрамы және орналасқан жеріқұрамы және орналасқан жері

Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясыОйыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Ойыл ауылы, Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Ойыл ауылы, 

Көкжар көшесі № 69 үй, 315 бөлмеКөкжар көшесі № 69 үй, 315 бөлме
 тел. 8 (71332) 2-16-10 тел. 8 (71332) 2-16-10

Бисекенов
 Берік Төлеуұлы

төраға

Қартбаев
 Серік Сағынұлы

төрағаның орынбасары

Бақтыгереев 
Болат

хатшы

Комиссия мүшелері:Комиссия мүшелері:
Жантекова 
Мөлдір Үмбетқызы
 Кенжебеков 
Нұрсұлтан Бисембайұлы
 Назаров
 Әлішер Жүсіпқалиұлы
 Сәттібаев 
Қонақбай Кәримоллаұлы

Бірыңғай жинақтаушы зейне-
тақы қоры ағымдағы жылдың 
9 айында ғана (01.01.2022-
01.10.2022 жылдар аралығын-
да) өз салымшыларына 24,1 
млн қызмет көрсетті. Оның 
ішінде электрондық фор-
матта – 16,5 млн, автоматты 
форматта-5,8 млн және күн-
дізгі форматта-1,2 млн қыз-
мет көрсетілді. Қызметтердің 
жалпы көлемінің 93% жуығы 
қашықтан: БЖЗҚ сайтында 
немесе ұялы қосымшасында, 
сондай-ақ өтінішсіз режимде 
көрсетілді. 
Жеке зейнетақы шотының 
(ЖЗШ) жай-күйі туралы үзін-
дікөшірме беру - бұрынғы-
сынша ең сұранысқа ие қы-
змет. Жыл басынан бері 20,7 
млн-нан астам үзінді көшірме 
берілді. Оның 16,4 млн. жуығы 
(немесе 79%) онлайн-фор-
матта беріліп, 3,8 млн. астамы 
«Электрондық пошта» ақпа-
раттандыру тәсілін таңдаған 
салымшылар мен алушы-
лардың мекенжайларына ав-
томатты режимде жіберілді. 
Сондай-ақ, БЖЗҚ сайтын-
да да, ұялы қосымшасында 
да бар Жеке кабинетте са-
лымшылар өз деректемелері-
не өзгерістер мен толықтыру-
лар енгізу, ЖЗШ бар екендігі 
туралы анықтама алу, 1 не-
месе 2 топтағы мүгедектіктің 
мерзімсіз уақытқа белгіле-
нуіне байланысты зейнетақы 
төлемдерін тағайындау тура-
лы өтініш беру сияқты қызмет-
терді кез келген уақытта және 
кез келген жерде алуға мүм-
кіндігі бар. Сондай-ақ ерікті 
зейнетақы жарналары бойын-
ша, төлемге өтініш мәртебесін 
қадағалау және тағы басқа 
көптеген қызметтерге қол жет-
кізе алады. 
Автоматты режимдегі ең бел-
сенді операция ЖЗШ ашу бол-
ды. 2022 жылдың 9 айында 
475 мыңнан астам шот ашыл-
ды. 
БЖЗҚ зейнетақы жинақта-
ры төлеміне қатысты 187 
мыңнан астам өтініш қабыл-
дады. Оның ішінде 1 және 2 
топтағы мүгедектіктің мерзім-
сіз уақытқа тағайындалуына 
байланысты өтініштер де бар. 
Мұны электронды формат-
та да, БЖЗҚ кеңселерінде де 
ресімдеуге болады.  
Тұрғын үй жағдайларын жақ-
сартуға (1,03 млн өтініш) және 
емделуге (420 мыңнан астам)
уәкілетті операторлардан ша-
мамен 1,5 млн өтініш қабыл-
данды 
Жинақтарды өмірді сақтанды-
ру компаниялары мен инве-
стициялық портфельді басқа-
ратын компанияларға аудару 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
ҚОР ҚЫЗМЕТТЕРІ ЖОҒАРЫ СҰРАНЫСҚА ИЕ

туралы 2,5 мың өтініштенөң-
делді.
Күндізгі қызметтің де таны-
малдығы бәсеңсіген жоқ. 
БЖЗҚ-ның бүкіл Қазақстан 
бойынша 176 бөлімшесінде 
салымшыларға 1,1 млн қы-
змет көрсетілді, дегенмен 
бұл өткен жылдың сәйкес ке-
зеңімен салыстырғанда 600 
мыңға аз, бұл тағы да он-
лайн-қызметтердің танымал-
дылығын көрсетеді.
Естеріңізге сала кетейік, сізге 
жақын Қор бөлімшесін www.
enpf.kz сайтынан немесе 
БЖЗҚ/ENPF ұялы қосымша-
сындаоңай нақтылауға бола-
ды.
БЖЗҚ-ның барып қызмет көр-
сету бөлімдері де белсенді 
жұмыс істеуде. Олар 67 мыңға 
жуық қызмет көрсетті, оның 
ішінде 10,8 мың қызмет ха-
лықтың әлеуметтік осал то-
бына жататын 4,5 мың адамға 
көрсетілді. 
Ақпараттық-түсіндіру жұмы-
сы аясында 24,4 мың көшпелі 
тұсаукуесер өткізілді. Оған 
500 мыңнан астам адам қа-
тысты. Айтпақшы, кез-келген 
компания көшпелі тұсаукесер 
өткізуге өтініш бере алады. 
Ол үшін 1418 нөмірі бойынша 
байланыс орталығына қоңы-
рау шалу немесе БЖЗҚ сай-
ты немесе ұялы қосымшасы 
арқылы өтініш беру қажет.  
БЖЗҚ Қор салымшылары 
мен алушылары үшін сапалы 
кеңес беру қызметтерін көр-
сетуге және ақпараттық арна-
ларды дамытуға ерекше на-
зар аударады. 2022 жылдың 
1 қазанына салымшылардың 
кері байланыс арналары бой-
ынша өтініштерінің саны 661,4 
мыңды құрады. 
БЖЗҚ салымшылары мен 
алушылары байланыс орта-
лығының 1418 нөмірі бойын-
ша қоңырау шалып (Қазақстан 
бойынша қоңырау шалу тегін) 
немесе www.enpf.kz корпо-
ративтік сайты арқылы кеңес 
ала алады. Сонымен қатар, 
БЖЗҚ/ENPF ұялы қосымша-
сында, +7 777 000 14 18 нөмірі 
бойынша WhatsApp және Viber 
чат-боты арқылы, Instagram, 
Facebook,ВКонтакте, Twitter, 
Telegram, Однокласникиәле-
уметтік желілеріндегі БЖЗҚ 
ресми парақшаларында да 
кеңес алу қызметі қолжетімді. 
Ағымдағы жылдың 9 айында 
БАҚ-та БЖЗҚ хабарламалары 
бойынша 26,4 мың материал 
жарияланды. Онда зейнетақы 
жүйесіне қатысты барлық 
мәселелер бойынша түсінікте-
мелер берілді.

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орта-«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орта-
лығылығы

Единый накопительный пен-
сионный фондтолько за 9 ме-
сяцев текущего года (в период 
с 01.01.2022 по 01.10.2022) 
оказал своим вкладчикам 
24,1млн услуг. Из них в элек-
тронном формате оказано 
16,5 млн, в автоматическом 
– 5,8 млн и в очном формате 
1,2 млн услуг, то есть почти 
93% от общего объема услуг 
оказаны дистанционно: на 
сайте либо в мобильном при-
ложении ЕНПФ, а также в без-
заявительном режиме. Самой 
востребованной по-прежнему 
остается услуга по выдаче 
выписок о состоянии индиви-
дуального пенсионного счета 
(ИПС). Их с начала года было 
выдано более 20,7 млн. Из них 
порядка 16,4 млн (или 79%) 
выдано в онлайн-формате и 
еще более 3,8 млн отправле-
но в автоматическом режиме 
на адреса вкладчиков и полу-
чателей, выбравших способ 
информирования «электрон-
ная почта». Также в Личном 
кабинете, который есть как 
на сайте, так и в мобильном 
приложении ЕНПФ, вкладчики 
имеют возможность получать 
такие услуги в любое время 
и в любом месте как внесе-
ние изменений и дополнений 
в свои реквизиты, получение 
справки о наличии ИПС, по-
дача заявления о назначении 
пенсионных выплат в связи с 
установлением инвалидности 
1 или 2 группы бессрочно, а 
также по добровольным пен-
сионным взносам, отслежи-
вание статуса заявления на 
выплату и многое другое.
Самой активной операцией в 
автоматическом режиме было 
открытие ИПС. Их за 9 меся-
цев 2022 годы было открыто 
свыше475 тысяч. 
Более 187 тысяч заявлений 
было принято ЕНПФ на вы-
плату пенсионных накопле-
ний, в том числе в связи с бес-
срочной инвалидностью 1 и 2 
групп. Это можно делать как в 
электронном формате, так и в 
офисах ЕНПФ.  
Порядка 1,5 млн заявлений 
было принято от уполномо-
ченных операторов на улуч-
шение жилищных условий 
(1,03 млн заявлений) и лече-
ние (более 420 тыс.) 
По 2,5 тысячи заявлений от-
работано на перевод нако-
плений в компании по стра-
хованию жизни и компании, 
управляющие инвестицион-
ным портфелем.

Продолжает пользоваться 
популярностью и очное об-
служивание. В 176 подразде-
лениях ЕНПФ по всему Ка-
захстану вкладчикам оказано 
1,1 млн услуг, хотя это на 600 
тысяч меньше, чем на этот 
же период прошлого года, что 
опять же говорит о популярно-
сти онлайн-услуг.
Напомним, что ближайшее к 
вам отделение Фонда можно 
легко уточнить на сайте www.
enpf.kz, либо в мобильном 
приложении БЖЗҚ/ENPF.
Активно работают и отде-
лы выездного обслуживания 
ЕНПФ, которые оказали по-
рядка 67 тысяч услуг, из них 
10,8 тысяч услуг оказано 4,5 
тысячам человек из социаль-
но уязвимых слоёв населе-
ния.
В рамках информацион-
но-разъяснительной работы 
проведены 24,4 тыс. выезд-
ных презентаций, на которых 
присутствовали более 500 
тыс. человек. К слову ска-
зать, любая компания может 
подать заявку на проведение 
презентации с выездом. Для 
этого необходимо подать за-
явку, позвонив на call-центр по 
номеру 1418 или через сайт 
или мобильное приложение-
ЕНПФ.
Особое внимание ЕНПФ уде-
ляет предоставлению каче-
ственных консультационных 
услуг и развитию информаци-
онных каналов для вкладчи-
ков и получателей Фонда. На 
1 октября 2022 года количе-
ство обращений вкладчиков 
по каналам обратной связи 
составило 661,4 тыс.
Получить консультацию 
вкладчики и получатели 
ЕНПФ могут в call-центре по 
номеру 1418 (звонок по Ка-
захстану бесплатный), на кор-
поративном сайте www.enpf.
kz, в мобильном приложении 
БЖЗҚ/ENPF, посредством 
чат-бота в WhatsАpp и Viber 
по номеру +7 777 000 14 18 
и на официальных страницах 
ЕНПФ в социальных сетях 
Instagram, Facebook, ВКон-
такте, Twitter,Telegram, Одно-
классники.
Количество материалов, раз-
мещенных в СМИ по сообще-
ниям ЕНПФ за 9 месяцев со-
ставило 26,4 тыс., в которых 
были даны пояснения по всем 
вопросам, касающимся пен-
сионной системы.

Пресс-центр АО «ЕНПФ»Пресс-центр АО «ЕНПФ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УСЛУГИ ВЫСОКОЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ

Цифрлық паспортты eGov mobile 
қосымшасында жеке куәлікке ұқ-
сас сәйкестендіру үшін пайдала-
нуға болады. Қазіргі уақытта «ҚР 
азаматының паспорты» цифрлық 
құжатын Қазақстан Республика-
сының аумағында ғана пайдала-
нуға рұқсат етіледі.
Цифрлық құжатта қате мәлімет-
тер анықталған жағдайда «қате 
туралы хабарлау» батырмасын 
басу арқылы тиісті мемлекеттік 
органға e-Otinish арқылы өтініш 
беруге болады. 
«Цифрлық құжаттар» сер-
висіeGov Mobile қосымшасын-
дағы танымал сервистердің бірі.
Бүгінгі таңда құжаттың түпнұсқа-
сы болмаған кезде смартфонда 
цифрлық құжатты пайдалану өте 
ыңғайлы. Цифрлық паспорт пай-
даланушылардың көптеген сұра-
ныстары бойынша жүзеге асы-
рылды. Жаңа құжатты цифрлық 
жеке куәлікпен тең дәрежеде пай-

далануға рұқсат етіледі. Мәселен, 
егер сіз жеке куәлікті жоғалтып 
алсаңыз немесе жарамдылық 
мерзімі өтіп кетсе, цифрлық па-
спортты балама құжат ретінде 
пайдалануға болады»,- деп атап 
өтті «Ұлттық ақпараттық техноло-
гиялар» АҚ Басқарма Төрағасы 
Ростислав Коняшкин.
Жаңа цифрлық құжатты табу үшін 
eGov Mobile қосымшасында ав-
торазицияда өтіп, басты беттегі 
«Цифрлық құжаттар» бөліміндегі 
құжаттар тізімінен «ҚР азаматы-
ның паспортына» басу қажет.
Айта кетейік, казіргі уақытта eGov 
mobile мобильді қосымшасының 
«Цифрлық құжаттар» сервисінде 
7 млн.астам азамат белсенді пай-
даланатын 20 құжат (жеке куәлік, 
ҚР азаматының паспорты, жүр-
гізуші куәлігі, вакцинация паспор-
ты, ПТР тест және туу туралы 
куәлік және т. б.) бар.
Бүгінде eGov Mobile қосымша-
сында 400-ге жуық мемлекеттік 
қызмет бар, оның 166-сы eGov.
kz порталының қызметтері және 
e-license порталының жеке тұлға-
ларына арналған 250 қызмет қол-
жетімді. Ай сайын қосымшаны 
шамамен 13 млн. қазақстандық 
белсенді пайдаланады және айы-
на шамамен 1,2 млн. мемлекеттік 
қызмет көрсетіледі.

«ҰАТ» АҚ Қоғаммен байланыс «ҰАТ» АҚ Қоғаммен байланыс 
басқармасыбасқармасы

EGOV MOBILE МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАСЫНДА ЖАҢА EGOV MOBILE МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАСЫНДА ЖАҢА 
ЦИФРЛЫҚ ҚҰЖАТ – «ҚР АЗАМАТЫНЫҢ ПАСПОРТЫ» ЦИФРЛЫҚ ҚҰЖАТ – «ҚР АЗАМАТЫНЫҢ ПАСПОРТЫ» 

ҚОЛЖЕТІМДІ. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰЖАТТЫ ТЕК ҚАЗАҚСТАН ҚОЛЖЕТІМДІ. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰЖАТТЫ ТЕК ҚАЗАҚСТАН 
АЗАМАТТАРЫ ҒАНА ҚОЛДАНА АЛАДЫ.АЗАМАТТАРЫ ҒАНА ҚОЛДАНА АЛАДЫ.

Цифрлық паспорт

eGov Mobile
мобильді қосымшасында қолжетімдімобильді қосымшасында қолжетімді
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Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1381 дана. Тапсырыс 1600 
Көлемі 1 баспа табақ, индикс 65525

Тракторшылықтан —Тракторшылықтан —
жазушылыққажазушылыққа

2013 жылдың жазы. Көліктің 
үстінде келе жатырмыз. Көлік 
болғанда, осы заманғы жайлы 
джип. Ақтөбе-Қобда бағыты-
ның тас жолы қандай, теп-тегіс, 
су шайқалмайды. Әлгінде ғана 
жазушыға жайылған қонақасы 
дастарқанында болып, жайланып 
шығып едік, көңіл де көтеріңкі. Со-
ның да әсері болар, Құрал ағамыз 
ешкім қолқаламай-ақ әнге салып, 
«Біржан салған ән еді-ау, Жайма 
қоңыр» деген жолдармен аяқтап, 
«Мынау — орта жүздің әні ғой, 
«Жаймақоңыр» деген» — деді. 
Ол салған әнді талай тыңдап 
өскен мен сексенге таяп қалған 
шағында да әдемі шырқағанына 
шын сүйсіндім, шамалы даусы-
ның жарқыншақтанғанын елегем 
жоқ. Және сол әсерімді жасы-
рмай: «Сіздің бір әніңіз бар еді 
баяғыда, «Түсімде қызыл түлкі 
сойып жүрмін, Қалқам-ау, соны 
өзіңе жорып жүрмін» - деп келетін 
бе еді?» - дедім, өлеңнің есімде 
қалған шалалау жолдарын ай-
тып. Мұны айтқанда мен күлген-
мен, Құрекең күлген жоқ. «А, ол 
анау ән ғой, «Алқоңыр» ғой», — 
деді де, үнсіз қалды.
Көлікте жүргізушіні қосқанда, 
төрт адам едік. Жазушының жа-
нында Алматыдан ерте шыққан 
Ерген есімді ұлы бар. Олар әң-
гімеге араласпады. Мен тәуекел 
етіп, «Сол сүйікті әніңіз еді ғой, 
соны айтып көріңізші…», — деп 
қолқа салдым. Әңгіме басталған-
нан өзі де сол әнді ойлап, іштей 
дайындалып отыр ма екен, «Қа-
рағым, айналайын, Қоңыр қыз-
ай, Демің — шекер,тілің — бал, 
борығым-ай, Түсімде ат тек түлкі 
соғып жүрмін, Түсімді, сәулем, 
саған жорыдым-ай. Ахау-ахау, 
Назқоңырдай, Ән салсаң, ей, бо-
збала, сал осылай!» — деп шы-
рқап кеткен әнін баяулатып үзді. 
Әннің мәтінін Құрекеңнің өзінше 
түрлендіріп айтатынына үйрен-
генмін ғой, елемей, сазды әуен-
ді әсерленіп қабылдадым. Әнші 
аға сәл күрсініп: «Әнді айтатын 
уақыт өтіп кетті ғой бізден. Ба-
яғыдай қайдан болсын. Баяғыда 
мені, алпысыншы жылы, білесің 
бе сен, артист қылып алып кете 
жаздады ғой Ақтөбеге. Облыстық 
телехабардан өлең оқимын деп 
келген адаммын ғой ауылдан 
қалаға. Сол уақытта көркемө-
нерпаздардың облыстық байқа-
уы өтіп жатыр екен. Біздің Ойыл 
бірінші орын алған. Сол бірінші 
орынның ішіне мені кіргізіп, соңғы 
қорытынды концертке апармақ 
болды. Өзім де соған ауаланып. 
Жас жігітті қыз-қырқыны көп орта 
тартып тұра ма, білмеймін… Со-
дан сол кезде облыстық телеви-
дениеде қызмет істейтін Жандай 
Тәукебаев, Тобық Жармағанбе-
тов марқұмдар: «Концертке бара 
жатырсың, соңынан бізге жүр, 
өлең оқы, ақша аласың» - деп 
үгіттеп алып кетті. Егер сонда 
концертке қатысқанымда, мүмкін, 
артист болып жүрер ме едім?! 
Бәрі мүмкін ғой. Сондағы менің 
топжарған жалғыз әнімді өзің 
білесің», — деді күліп. Менің то-
сылып қалғаныма таңырқағандай 
сәл кідіріп барып ол: «Шапибаяу» 
ғой», — деді.
Дегенде Шапибаяу, Шапибаяу,
Атымды талға байлап, 
                          келдім жаяу.
Атымды талға байлап, 
                          келсем жаяу,
Шапи қыз отыр екен ұйқылы-ояу.
Әннің осы жолдарына дейін есіме 
орала кетті сол сәтте. Ұмытуым 
мүмкін емес еді. Өйткені бұл әнді 
алғаш бозбала шағымда ағаның 
өзінен естіп, үйреніп, көкірегімде 
өшпестей боп жатталып қалған-
ды. Құрекеңмен таныстығым 
тым әріде жатыр еді… Жүйткіген 
жүйрік көлік үстінде сол алыста 
қалған жылдар көз алдыма тұра 
қалды.
…1967 жылдың қаңтарында ау-
дандық «Ойыл» газеті редакци-
ясының табалдырығын аттаған 
шақтан Құрекеңнің соңына іні бо-
лып ерген едім. Ол менен екі жыл 
бұрын атағы әлемге жайылған 
тарышы Шығанақ Берсиевтің 
ауылында тракторшы болып 
жүріп, аудандық газетке қызмет-
ке келген екен. Мен де Хрущев 
заманының оқу мен өндірісті 
ұштастыру дейтін бағдарламасы 
бойынша он бір жылдықты бітіріп, 

«Жетікөл» кеңшарынан трактор-
шылықтан келгем аудандық га-
зетке. Жас айырмамыз— он жас. 
Ол отызда, мен жиырмада. Сол 
кездің өзінде «Құрал Тоқмырзин» 
десе, күллі Ойыл біледі. Ауылда 
тұрып трактор айдап жүргенде-ақ 
өлеңдері аудандық, облыстық га-
зеттерде басылып, айтыстарға 
қатысып, танымал болған. Сон-
дай адамның өзі бауырына тарт-
паса, мен жанына жақындай 
алмаймын ғой. Сірә, екеумізді 
жақындастырған ауылда өсуіміз, 
тұрмыс-тіршілігіміздің, тағдыр-та-
лайымыздың ұқсастығы шығар 
деп ойлаймын. Әкесі соғыстан 
қайтпапты. Сол әкеден қалған ұл 
мен қызды отызға жетпей жесір 
қалған анасы Рахила қиындықты 
көре жүріп, бағып-қағып өсірген. 
Соғыстан кейінгі жылдарда ел 
ішінде мұндай аналардың аз бол-
мағанын білеміз. Олардың еңбегі 
ерлікке пара-пар. «Қасапшының 
тоқшылықта өскен қызы ерте 
бойжетеді» - деген сияқты, әдет-
те жалғызбасты аналардың тұр-
мыс тауқыметін тартқан, сенері, 
сүйенері жоқ балалары да ерте 
есейетін. Болашақ жазушыны 
да сондай тауқыметі мол тұр-
мыс, өмір ерте есейтеді. Айтып 
отырса, балалық шағын соғыс 
өрті шарпыған жастың мектеп-
тегі өмірі ұзақ болмаған сияқты. 
Соғыс кезіндегі тұрмыстың ауы-
рлығы мен жұпынылығынан 
үзіп-үзіп оқыған. Жетіжылдықты 
бітірді дегенмен, дұрыс оқыға-
ны төрт-бес сыныптың шамасы 
екен. Орта білімді кейін экстрен 
тапсыру бағдарламасы бойын-
ша алған. Тың игерудің бастапқы 
жылдарындағы қазақ ауылының 
көпшілік балалары сынды Құрал 
да трактор рөліне отырып, 15-
16 жасында ұжымшардың бел-
ді тракторшысына айналады. 
Жалғыз шешені асыраймын деп 
қатарының алды боп отбасын 
құрады. Үш-төрт балалы болып 
үлгереді. Шын мәніндегі трак-
торшылық құжатты-мамандықты 
1957 жылы Шұбарқұдықтағы 
ауыл шаруашылығын механика-
ландыру училищесін бітіріп алып, 
туған ауылына қайта оралып, ең-
бек жолын әрі қарай жалғастыра-
ды. Содан арада жеті-сегіз жыл 
өткенде аудандық газетке орна-
ласудың сәті түскен.
Кішкентай зілмәңкеде жазылған Кішкентай зілмәңкеде жазылған 

шығармаларшығармалар
Республикалық «Мәдениет және 
тұрмыс» журналының редак-
циясына барып бір жазушының 
«Мәдениеттерің жақсы екен де, 
тұрмыстарың нашар екен» дей-
тіні сияқты, мен алғаш көргенде 
атағы дардай журналист ағамы-
здың да тұрмыс жағдайы нашар 
еді. Көкжар жәрмеңкесі зама-
нында қала болған Ойылдың 
жергілікті халқы қолайсыздау ат 

берген аумағындағы жұпынылау 
жер зілмәңкені жалдап тұрды. 
Жеті тіреуден тұратын кішкен-
тай қоржын үйге зейнеткерлік 
жастағы қарт анасы, үбірлі-шүбір-
лі отбасы, ауылдық жерден үзбей 
ағылатын қонағы қыстырылып 
сыйып, тіршілік кешіп жатты. Бо-
лашақ жазушының кейін Алматы-
дан баспа көрген көп шығарма-
ларының осы жұпыны мекенде 
дүниеге келгенінің куәсі болдық. 
Қалмақ келбет, кесек денелі осы 
бір азаматтың сол тұстағы жазуға 
деген құштарлығы, жанкештілігі 
қайран қалдырып, шетел әдеби-
етінің классигі Джек Лондонның 
ақырында атақты жазушыға ай-
налатын Мартин Иден деген кей-
іпкерін еске түсіретін.
Алғашқы тырнақалдысы санала-
тын «Келіншек», «Тарғыл қауын» 
әңгімесін және бірнеше повесін 
осы тұста қолжазбадан оқығаны-
мыз есімде. Шығармашылығын 
әсем лирикамен бастаған ақын 
бұ кезде біржола прозаға бекін-
гендей мінез танытып, күндіз-түні 
бұрқыратып жазды. Ол кездегі 
газеттің жетекші жанры очерк, 
фельетон болса, ол бұл бағытта 
да ерекше шеберлігімен таныл-
ды. Әңгіме, новеллалары об-
лыстық газетте, республикалық 
газет-журналдарда оқта-текте 
жарияланып тұрса, очерк, фе-
льетондары екі күннің бірінде 
түйдек-түйдегімен шығып жат-
ты. Әсіресе фельетонға көбірек 
әуестенуі оқырман қауымның 
сүйіспеншілігіне бөленгенімен, 
ауданның басшылығына, тіпті өзі 
жақын жүрген ағайын-туыс, аза-
маттарға да сүйкімді ете қойған 
жоқ.
Сол тұстағы газеттің қожасы сана-
латын ауатком, аупартком тара-
пынан түртпектеу жиіледі. Олар 
сынға әуес журналисті тұқырту 
үшін әдемі жазылған дүниенің 
өзін әр саққа жүгіртті. Әсіресе 
әңгімелерінен саяси сарын іздеп, 
«Келіншек» әңгімесіндегі кейіп-
кері қазіргі заманғы емес, байдың 
келініне ұқсайды. «Тарғыл қауын» 
әңгімесі арқылы қай өңірді мең-
зеп, кімді әжуа қылып отырғанын 
білеміз деген сияқты кінәлар қой-
ды. Әр фельетонының дауы ба-
сылмайтын дауға айналып, өрши 
берді.
Мұның ақыры қаламгерді бір 
шешім қабылдауға мәжбүрледі. 
Аудандық газетте бес жыл қызмет 
істеп, тәжірибе жинаған, Атырау-
дың педагогикалық институтында 
сырттай оқып, жоғары білім алуға 
таяған, толып жатқан кедергімен 
партия мүшелігіне қабылданған, 
тіпті әзер деп аудан орталығынан 
жақсы баспанаға енді қолы жет-
кен әріптес ағаның жылы орнын 
суытып, Ақтөбе қаласына көшуге 
бел бууы көпшілікті қайран қал-
дырып еді. Бірсыпыра жанашыр 

ағайын, дос-жаран кешегі трак-
торшының тақиясына тар көріп, 
аудандық газеттен кетуін құпта-
мады. Облыстық «Коммунизм 
жолы» газетіне қызметке шақы-
рғанмен, шиеттей бала-шағамен 
қаладан пәтер жалдағасын ше-
кесі шылқи қоймас десті.
Сонда күмән-күдікті сейілтіп, бел-
гілі қаламгер марқұм Сәрсен Жұ-
мағалиев ағамыз:
—Құрал —тума талант. Бес жыл 
істеді, енді аудандық газет оның 
ауқымына тарлық етеді. Облы-
стық газетте де бес-алты жыл 
болып, Алматыға жазушылар-
дың ортасына қосылуы керек. 
Одан қалса, газет стилін бұзады, 
жазушы болмай қалады. Мен 
оған осы ақылымды айттым. Ол 
дұрыс істеді, — деп өз пікірін біл-
дірген еді.
«Көш көлікті болсын» десіп шыға-
рып салғанымызда ұзап бара 
жатқан көліктен көз алмай қарап 
тұрып, редакторымыз марқұм 
Нұрымжан Жұмағалиевтің: «Ай, 
Құралдың бізге — аудандық газет-
ке пенде болмайтынын басынан 
сезіп едім. Жазуы да ерекше еді. 
Қалай 15 жыл май-май болып 
трактор айдағанын білмеймін, қа-
лада өскендей бойына шаң жуыт-
пайтын тым таза, тыраш та бола-
тын» — дегені де есте қалыпты.

Ағаның ақыл-кеңесіАғаның ақыл-кеңесі
Құрекең Сәрсен ағасының 
сол ақыл-кеңесін есінде берік 
сақтағандай, облыстық газет ре-
дакциясында 6-7 жылдай жұмыс 
істеген соң Алматыға — жазушы 
қауым ортасына жол тартты.
1978 жылы жоғары партия мек-
тебін бітіріп, отбасымен аталған 
қалада тұрып қалды. Ақтөбедегі 
сияқты, өз шамасына қарай бұл 
жақта да қаланың шеткі ауданда-
рының бірінен шағын жеке үй са-
тып алды. Ол өз несібесін қай кез-
де де, қайда тұрса да көкөніс егіп, 
жеміс ағаштарын өсіріп, маңдай 
терімен табуға әдеттенген-ді. Бұл 
жақта да сол дағдысынан жазба-
ды. Жазушылығын қаузай жүріп, 
бала-шаға бағу үшін жұмыс істе-
уді де ұмытқан жоқ. Өзіне-өзі бір 
риза болып отыратыны — қанша 
жылда табан тоздырып жұмыс 
іздеп көрген емес-ті. Өзі жиі ай-
татындай, «мұны жұмыс өзі іздеп 
табатын». Бұл жақта да қызмет-
тің солай орайы келе берді. Әр 
жылдарда республикалық «Қа-
зақстан», «Жалын», «Жазушы» 
баспаларында редактор, тарих 
және мәдени ескерткіштерді 
қорғау қоғамында аға ғылыми 
қызметкер, «Қазақфильм» жур-
налында журналист қызметтерін 
атқарған. Тіпті заман тарылып, 
ақын-жазушының көбі жұмыссыз 
қалған өлара шақта Алматы әу-
ежайында қазақ тілінің мұғалімі 
болғаны бар. Алға қойған ең ба-
сты мақсаты орындалды. Кітапта-

ры бірінен соң бірі шығып жатты. 
1978 жылы Алматының «Жалын» 
баспасынан «Сыбызғы сазы», 
1980 жылы «Жазушы» баспа-
сынан «Үш кие», 1983 жылы «Жа-
лын» баспасынан «Үзеңгі достар» 
(бұлар повестер мен әңгімелер), 
1984 жылы «Жазушы» баспа-
сынан «Байтақ» романы жарық 
көрді. Еліміз тәуелсіздік алған 
жылдарда жазушы тұғырында 
қайта түлеп, талай шығармасын 
дүниеге әкелді. «Әулие Әжібай 
би немесе дала данышпандары», 
«Ақ күмбез», «Тәуекел» кітаптары 
осы жылдардың еншісіне  тиесілі. 
Ал өмірінің соңғы жиырма жылын-
да табандап отырып жазған үш 
кітаптан тұратын «Кер заман» ро-
маны жазушының шоқтығы биік 
шығармасы деуге болады.
Біздің жерлес жазушымыз Құрал 
Тоқмырзаұлы астанадағы көп 
жазушының бірі болып қалмай, 
жазушылар ортасында өзін мой-
ындатты. Талантты, айтары 
бар қаламгер екенін танытты. 
Оның қабілет-қарымын, кәсіби 
жазушылық қасиеттерін, ерекше 
дарынын тұрғылас әріптестері, 
от ауызды, орақ тілді ақындар 
Өтежан Нұрғалиев, Есенбай Дүй-
сенбаев жырға қосты. Әсіресе 
Өтежан ақынмен Құрекең жұбы 
айырылмайтындай қатты сый-
ластықта дос болды. Кеңестік 
заманның қыспағына бірге түсіп, 
қол ұстаса күресіп, ақыры алды-
рмай-шалдырмай, жеңіп шықты. 
Сол ұзақ жылғы екеуара достыққа 
селкем түсе жаздағанын сырлас 
ағаның бірде әңгімелеп бергені 
есімде қалыпты.
Әне бір жылдары жазушылар 
ортасын күңіренткендей оқиға 
болады. Өтежанның жалғыз 
ұлы — мұрагері қапыда қазаға 
ұшырайды. Ақынға көңіл айта 
барғанда, әншейінде анау-мына-
уға көңілі бұзыла қоймайтын, 
қаратастай қатты Құрекең жы-
лап жіберіпті. Бұл енді былайғы 
жайшылықта пенделер арасын-
дағы түсінікті жағдай ғой. Алай-
да ауыр қайғы үстінде отырған 
мінезді ақын досының бұл көңілін 
қабылдамай: «Құрал, сен менің 
туысым-тумам емессің, неге жы-
ладың? Біржолата күйреткің келе 
ме мені? Мұныңды достық деп 
қабылдамаймын», — деген. Ауыр 
қазаның үстінде ештеңе айта ал-
мағанмен, бұған Құрекең біраз 
тұйықтанып жүреді. Арада бірша-
ма уақыт өткенде ақын артықтау 
кеткенін айтып, досынан кешірім 
өтініпті.
Жалпы,көпшілік ақын-жазушы-
лардың мінездерінің сынаптай 
сырғып тұратыны, жоқ жерден 
кінәмшілдік көрсетіп, сәл нәрсені 
көңілге алып қалуға бейім тұраты-
ны, барлықжағдайда «тура биде 
туған жоқ» қағидасымен қарайты-
ны құпия емес. Ол мінез Құрекеңе 

СОҢҒЫ САПАР
де тән болатын. Туған жеріне кез-
десуге сонау Алматыдан ұзақ са-
пар шегіп келе жатқан ағамыздың 
шарасы қалай өтер екен деп те 
ойлап келемін. Бұған дейінгі ал-
пыс, жетпіс жас мерейтойларын-
да бірге болғанмын. Бұл жолы 
туған ауданы жазушының 75-ке 
толуын, арада жыл өтсе де, атап 
өтуді ұйғарған екен.

Туған жермен қоштасуТуған жермен қоштасу
…Жазушыға деген ықыласта шек 
болмады. Аудандық Мәдениет 
үйінде әдемі кездесу өтті. Оқыр-
ман қауымның көңілінің ағыл-те-
гіл ризашылығы жағдайында ау-
дан әкімі жазушы иығына шапан 
жауып, ат мінгізді. Бұрынырақта 
шешімі шыққанмен, «Ауданның 
құрметті азаматы» атағының 
төсбелгісі тапсырылмаған екен, 
омырауына соны тақты, алқасын 
ілді. Әкім бастап сөйлеп, оқыр-
мандар қолпаштап жалғастырды.
«Қаз тойғанына емес, орғанына 
мәз» деп қазақ бекер айтпаған 
ғой, Құрекең осының өзіне риза 
болып, көңілі босап, толқып сөй-
леді. Ойылдың Шәңкесінде дү-
ниеге келгенінен бастап балалық 
шағы, қиын тағдыры, жазушы 
ретіндегі қалыптасу кезеңдері ту-
ралы ұзақ әңгіме шертті. Сөзінің 
соңын: «Алматы қаласында тұра-
мын. Бірақ кейінгі кездері түсіме 
туған жер — Ойыл жиі енеді. 
Соған қарағанда рухымның өзіме 
жанымдай жақын туған мекеннің 
үстінде қалқып ұшып жүретін кезі 
де алыс емес-ау деймін. Енді бұл 
жаққа келем бе, келмеймін бе, 
білмеймін», — деп аяқтады.
Ойылда жиенінің үйіне түскен еді. 
Менің білуімше, бұл — Құрекеңнің 
жалғыз қарындасынан тарайтын 
жақындары. Жездесі Әміржан, 
қарындасы Күләш өмірден өтіп 
кеткен. Кездесуден соң кешке жи-
ені біраз адамның басын қосып, 
жазушы нағашысына қонақасы 
берді. Жатар кезде: «Ойылдың 
түнгі аспанын көріп далаға жа-
талық», — деп өтініш жасады. 
Күн бұлттанып, жауатын сияқты 
сыңай танытып тұрған. Шамалы 
уақыт күркіреп, жалт ойнап тұрды 
да, жаумады. Ұзақ уақыт әңгіме-
лесіп жатып, таңға жақын ғана көз 
іліндірдік-ау деймін.
Ертесіне екеуміздің жолымыз ай-
ырылды. Мен Ақтөбеге жұмысқа 
асықтым. Ол баласымен екеуі 
Шұбарқұдыққа жүріп кетті. Темір 
ауданында да оқырмандармен 
кездесуі белгіленген еді. Одан әрі 
пойызға отырып, Алматыға қайта-
тын-ды.
Келер жылы «Ақтөбе» газетінің 
мерейтойы болатынын айтып, 
мамырда ма, маусымда ма, те-
лефон соғып едім, сырқаттанып 
жүр екен, қатыса алмайтынын 
білдіріп, жігіттерге сәлем айтты. 
Сол 2014 жылдың тамызында 
өмірден өткені жайында суық 
хабар жетті елге. Тұс әлпетінде 
бара алмағанмен, арада бес-ал-
ты ай өткенде орнына кіріп, бет 
сипалық, бата оқылық деп әй-
еліммен бардым. Соңғы қонысын 
бұрын көрмегенмен, Алматының 
Думан аумағындағы мекенжай-
ының әдресін білетінмін. Іздеп 
таптық. Өзі  тұрғызған екі қабат-
ты шағын коттеджде қазір қызы 
тұрады екен. Мен үйден бірден 
жеңгем Мәрусаны іздеп едім… 
«Ол да әкемнен кейін осы жылғы 
наурызда қайтыс болды» — де-
генде, ыңғайсызданып қысылып 
қалдым. Естімеген едік.
Астымызда жеке көлігіміз болға-
сын басына бару ойымызда бар 
еді. Оған қызымыз «Кеңсайға қой-
ылды. Таудың арасы. Әрі қарай 
көлік жүре алмайды. Жалғыз аяқ 
жолмен көп жер жаяу жүру керек. 
Өткенде ауылдан келген ағайын-
дарға жол көрсетіп барып едім, 
біраз азап шектік», — деді.
Міне, содан бері де жеті жыл 
өтіпті. Жерлес жазушымыз тірі 
болғанда биыл 24 сәуірде 85 
жасқа толар еді.  Осы күнді атау-
сыз қалдырмай, С.Бәйішев атын-
дағы облыстық әмбебап-ғылы-
ми кітапханасының «Қаламгер» 
әдеби қонақжайы ғана жазушы, 
Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, журналист Құрал Тоқмы-
рзинның туғанына  85 жыл толуы-
на арналған «Өмірді толғаған қа-
ламгер» атты әдеби кеш өткізді.

Аманқос ОРЫНҒАЛИҰЛЫ,Аманқос ОРЫНҒАЛИҰЛЫ,
Қазақстанның Құрметті Қазақстанның Құрметті 

журналисі. журналисі. 
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Сыбайлас жемқорлықпен 
күрес күрделі әлеуметтік мәсе-
ле ретінде саяси даму тұрғы-
сынан бір-біріне ұқсамайтын 
әлемдегі барлық  елдердің 
қай-қайсысын да алаңдататы-
ны анық. Бұрынғы ата-бабала-
рымыз дөп басып "Тура биде 
туған жоқ, туғанды биде иман 
жоқ..." - деген сөздері үлкен 
ой айтса керек. Олардың әділ-
дік пен турашылдықты ту ет-
кендігін ғасыр қайраткерлері 
Төле би, Қазыбек, Әйтеке би 
және заманында ел алдында 
жүрген өзге атқа мінерлердің 
өмірі дәлел болатындығын 
біз тарихтан жақсы білеміз. 
Қазақстан Республикасының 
заңнамаларына сәйкес сы-
байлас жемқорлық қылмысқа 
жатады. Қызмет өкілеттігін 
теріс пайдалану, билікті, не 
қызметтік өкілеттікті асыра 
пайдалану, пара алу,пара бе-
ру,парақорлыққа делдал болу, 
сеніп тапсырылған мүлікті 

иеленіп алу немесе ысырап 
ету секілді теріс қылықтар-
дың барлығы сыбайластық 
байланыстарды пайдалану 
арқылы жасалады. Сыбай-
лас жемқорлық елдің эконо-
микалық дамуына, нарықтық 
экономиканы құру үшін елге 
сырттан инвестициялар тарту 
процесін баяулататын, жал-
пы айтқанда елдің дамуына 
айтарлықтай кері әсер ететін 
құбылыс. Елімізде қылмысқа 
және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күресті күшейту және 
құқық қорғау қызметін одан 
әрі жетілдіру жөніндегі қосым-
ша шаралар туралы Прези-
дентіміздің Жарлығы қолда-
нысқа енгізілген. Бұл Жарлық 
құқық қорғау органдары қы-
зметтерін жетілдіруден өзге 
сыбайлас жемқорлық көріні-
стерінің пайда болуының ал-
дын алуда жүйелі,әрі тұрақты 
шаралар атқаруды қамта-
масыз етуге бағытталған. 

Кез-келген өркениетті қоғам 
үшін сыбайлас жемқорлықпен 
күрес өзекті мәселелердің 
бірі болып табылады. Біздің 
қоғамда сыбайлас жемқор-
лыққа орын жоқ.
Қазақстан Республикасы 
денсаулық сақтау министр-
лігі М.Айқымбаев атындағы 
аса қауіпті инфекциялар ұлт-
тық ғылыми орталығының 
Ақтөбе обаға қарсы күрес 
станциясы филиалына қара-
сты Ойыл обаға қарсы күрес 
бөлімшесінде сыбайлас 
жемқорлық көріністерін бол-
дырмау мақсатында жүйелі 
жұмыстар ұйымдастырылған. 
Аталған кеселге қарсы шара-
лар жүргізу жылдық жоспа-
ры қабылданған. Бөлімше 
ғимаратында, қызметкерлер 
көретін жерге жемқорлықтың 
алдын алуға арнайы тақта 
жасақталған. Ол тақтада 
жемқорлықпен күрес заңна-
малары, орын алған жағдайда 

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС – БӘРІМІЗГЕ ОРТАҚ!
қолданылуы қажет жауапкер-
шіліктер түрлері және соңғы 
жаңалықтар жаңартылып 
тұрады. Жұмыс жоспарына 
сәйкес Ақтөбе обаға қарсы 
күрес станциясының жемқор-
лықпен күреске жауапты ма-
маны бөлімшеге келіп маман-
дармен құқықтық сабақтар, 
анкеталау жұмыстарын жүр-
гізіп тұрады. Аманат партия-
сының аудандық өкілдерінің 
қатысуымен қызметкерлер 
арасында жемқорлықтың ал-
дын алу кездесулерін өткізу 
үрдіске айналған. Сонымен 
қоса бөлімшенің лауазымды 
тұлғаларының қызметіндегі 
жемқорлық тәуекелдері тізімі 
жасақталған. Аталған тәуе-
келдер тізімін бөлімше бас-
шысы күнделікті қызметінде 
бақылауда ұстайды.  

А.А.ӨТЕПБЕРГЕНОВАӨТЕПБЕРГЕНОВА,,
Ойыл обаға қарсы күрес Ойыл обаға қарсы күрес 

бөлімшесінің бастығы.бөлімшесінің бастығы.

Жас келін қазір екі қыздың 
анасы. Жоғары оқу орнын ве-
теринария ісі бойынша бітір-
ген ол мамандығының маңы-
зын оқуға түспей тұрып біліпті. 
- Менің бұл мамандықты 
таңдауыма ықпал еткен ағам 
еді. Медицина адам денсау-
лығының маңызын түсіндірсе, 
ветеринария жануарлардың 
ағзасын зерттейді. Үй жануар-
ларының саулығы адамдар-
дың да өміріне араша болаты-
нын ескерсек, мамандықтың 
маңызын сөзсіз ұғынуға бола-
ды, - дейді жас кәсіпкер. 
Айшолпан өзі ұнататын істі 
кәсіпке айналдыру туралы 
университет қабырғасын-
да жүргенде жоспарлаған. 
Кәсіпкерлікке бейімдеу атты 
сабақта болашақ ісінің жоба-
сын жасап, қорғап шыққан. 
Тұрмысқа шыққан соң ауылда 
ветеринарлық дәріхананың 
жоқтығын біліп, студент кезін-
дегі арманын жүзеге асыруды 
бастайды. 
- Отбасымның қолдауымен 
көптен бергі арманымды жү-
зеге асырдым. Өзімнің туған 
жеріме 20 жылдан соң келін 
болып келіп, арманымның 
осында орындалатынын кім 
білген. Ауыл болғасын әр үйде 
мал бар. Бірақ осы күнге дейін 
дәріхана болмапты. Алдымен 
ауыл тұрғындарының сұра-
нысы бойынша дәрілер мен 
дәрумендерді ұсына баста-
дым. Бағасын да қолжетімді 
қылуға тырыстым. Уақыт өте 
әлеуметтік желілер арқылы 
онлайн кеңес бердім. Қандай 
ауруға қандай дәріні алуға бо-
латыны туралы жазбалар жа-
зып жүрмін. Кейін ауылда ат 
әбзелдеріне де сұраныстың 
бар екені байқап, Оңтүстік Қа-
зақстан облысынан сапалы, 
теріден жасалған жүген, ер 
тоқым, тартпа, үзеңгі, қамшы 
сияқты өнімдерді де алдыра 
бастадым. Қазір дәріхана ас-
сортиментінде ен салуға ар-
налған құралдардан бастап 
дәрілерге дейін, малға қажет-

ті барлық өнім бар, - деді Ай-
шолпан Тапашева. 
Қыз баланың осындай маман-
дықты таңдап, жас келіншек-
тің бұндай істі кәсіпке айнал-
дырып отырғанына басқалары 
да таңданыспен қарайды. бұл 
ретте Айшолпан: 
- Барлығы адамның жеке 
қызығушылығына байланы-
сты. Шынайы жетістік ауыл 
адамдарының ризашылығына 
бөлену ғой. Екі жыл декрет-
те отырсам да, бос отырмай 
кәсібімді жасап отырмын. Та-
пқан табысым балаларым мен 
өзімнің қажеттіліктерімді то-
лығымен жабады. Одан артық 
не керек?!  Алдағы уақытта 
кәсібімді кеңейтіп орталықтан 
бөлек ғимаратқа орналасты-
рғым келеді. 1 жасқа дейінгі 
балаларым болғандықтан осы 
уақытқа дейін мемлекеттік 
гранттарға қатыса алмадым. 
Алдағы уақытта оны да бай-
қап көргім келеді. Бірақ қазір 
ақшадан гөрі өз саламда, ой-
ымдағы ісімді жүзеге асырға-
ным қызық болып отыр, - дей-
ді. 

Арайлым ҚАСЫМ.Арайлым ҚАСЫМ.

ДЕКРЕТТЕГІ АНА 
ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ДӘРІХАНА АШТЫ

23 ЖАСТАҒЫ ЖАС АНА ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ДӘРІХАНА 23 ЖАСТАҒЫ ЖАС АНА ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ДӘРІХАНА 
ІСІН ДӨҢГЕЛЕТІП ОТЫР. ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ТУМАСЫ ІСІН ДӨҢГЕЛЕТІП ОТЫР. ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ТУМАСЫ 
АЙШОЛПАН ТАПАШЕВА 20 ЖЫЛДАН СОҢ ТУҒАН ЖЕРІНЕ АЙШОЛПАН ТАПАШЕВА 20 ЖЫЛДАН СОҢ ТУҒАН ЖЕРІНЕ 
КЕЛІН БОЛЫП ТҮСІП, МАЛ ДӘРІГЕРЛІК ДӘРІХАНА АШҚАН. КЕЛІН БОЛЫП ТҮСІП, МАЛ ДӘРІГЕРЛІК ДӘРІХАНА АШҚАН. 

Тағылым сол – жастарды са-
лауатты өмірге тек үндеп қана 
қоймай, бір кездері аудан, облы-
стың намысын қорғаған ардагер 
волейболшылар әлі де спортты 
серік етіп, ізбасарларына үлгіні 
алаңдағы тартысты ойында-
рымен көрсетті. 
Жарыстың ашылу салтанатын-
да аудан әкімі Асқар Қазыбаев 
спортшыларға сәттілік тілесе, 
1992 жылы Ойыл ауданы коман-
дасының сапында Қазақстан Ре-
спубликасының чемпионы болған 
Жақсығали Үбниямов та өзінің ізгі 
лебізін білдірді. 
Жарысқа Әйтеке би, Мұғалжар, 

Ойыл, Темір аудандарынан ко-
мандалар қатысты. Алды алпы-
сты алқымдаса да, шеберлігі мен 
ширақтығы ұштасқан ардагер 
спортшылар үшін бұл күн нағыз 
спорт мерекесі болды. Әрине, 
жарыс болған соң жеңімпазы 
болуы хақ! Ала допты алақанда 
ойнатқан ағалардың тартысты 
жарысында Мұғалжар ауда-
нынан келген «Қандағаш – Жаңа 
Құрылыс» командасы үшінші 
орынға ие болса, Ойыл ауданы-
ның «Көкжар» командасы екінші 
орынға қол жеткізді. Жарыстың 
бас жүлдесі Темір ауданының ко-
мандасына бұйырды.  

Алдымен Ақтөбе облысы, Ойыл 
аудандық мәслихатының 2021 
жылғы 23 желтоқсанындағы №95 
«2022-2024 жылдарға арналған 
Ойыл аудандық бюджетін бекіту 
туралы» шешіміне өзгерістер ен-
гізу туралы аудандық экономика 
және қаржы бөлімінің басшы-
сы Болатбек Әділханов хабар-
лама жасаса, Ақтөбе облысы, 
Ойыл аудандық мәслихатының 
2022 жылғы 6 мамырдағы №137 
«Ойыл ауданында мүгедектер 
қатарындағы кемтар балаларды 
жеке оқыту жоспары бойынша 
үйде оқытуға жұмсаған шығын-
дарын өндіріп алу тәртібін және 
мөлшерін айқындау туралы» 
шешіміне өзгерістер енгізу тура-
лы аудандық жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшысы Бекболат 
Иманғалиев баяндады.

Аудандық мәслихаттың депута-
ты Еркін Жиеналин автомобиль 
жолдары шешілмеген елді-ме-
кендердің талап-тілектерін осы 
аудандық бюджеттен үнемделген 
қаражатпен шешуді ұсынды.
Аудандық мәслихаттың кезектен 
тыс сессиясының күн тәртібіне 
көтерілген мәселелер бойынша 
тиісті шешімдер қабылданып, ау-
дан әкімі Асқар Қазыбаев кейбір 
мәселелерге орай өз пікірін біл-
дірді.
P.S Сессиядан соң аудандық мәс-P.S Сессиядан соң аудандық мәс-
лихат хатшысы Сәкен Займолдин лихат хатшысы Сәкен Займолдин 
бастаған мәслихат депутаттары бастаған мәслихат депутаттары 
тал егу жұмыстарына белсене тал егу жұмыстарына белсене 
қатысты. Аудан орталығында қатысты. Аудан орталығында 
орналасқан саябаққа 50 түп тал орналасқан саябаққа 50 түп тал 
отырғызып, абаттандыру жұмы-отырғызып, абаттандыру жұмы-
старын жүргізді.старын жүргізді.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ.ӨЗ ТІЛШІМІЗ.

СЕССИЯ БЮДЖЕТТІ НАҚТЫЛАП, 
МӘСЕЛЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАДЫ

ӨТКЕН АПТАДА АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ОН ӨТКЕН АПТАДА АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ОН 
БЕСІНШІ СЕССИЯСЫ ӨТТІ.АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ХАТШЫСЫ БЕСІНШІ СЕССИЯСЫ ӨТТІ.АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ХАТШЫСЫ 
СӘКЕН ЗАЙМОЛДИН ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТКЕН СЕССИЯ ЖҰМЫСЫНА СӘКЕН ЗАЙМОЛДИН ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТКЕН СЕССИЯ ЖҰМЫСЫНА 
АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЗЫБАЕВ, АУДАН ӘКІМІНІҢ ОРЫНБАСАР-АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЗЫБАЕВ, АУДАН ӘКІМІНІҢ ОРЫНБАСАР-
ЛАРЫ, КЕЙБІР АУДАНДЫҚ БӨЛІМДЕР БАСШЫЛАРЫ ҚАТЫСТЫ.ЛАРЫ, КЕЙБІР АУДАНДЫҚ БӨЛІМДЕР БАСШЫЛАРЫ ҚАТЫСТЫ.

АРДАГЕРЛЕРДІҢ ЖАРЫСЫ – 
АҒАЛАРДЫҢ ҮЛГІСІ

ҰЛТ ҰСТАЗЫ АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ТУҒАНЫНА 150 ЖЫЛ ҰЛТ ҰСТАЗЫ АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ТУҒАНЫНА 150 ЖЫЛ 
ТОЛУЫНА ОРАЙ ЖЕР-ЖЕРДЕ ӘРТҮРЛІ ШАРАЛАР ӨТІП ЖАТЫР. ТОЛУЫНА ОРАЙ ЖЕР-ЖЕРДЕ ӘРТҮРЛІ ШАРАЛАР ӨТІП ЖАТЫР. 
СОНДАЙ ТАҒЫЛЫМДЫ ШАРАНЫҢ БІРІ ӨТКЕН СЕНБІ КҮНІ ОЙЫЛ-СОНДАЙ ТАҒЫЛЫМДЫ ШАРАНЫҢ БІРІ ӨТКЕН СЕНБІ КҮНІ ОЙЫЛ-
ДА ӨТТІ. ЯҒНИ, ВОЛЕЙБОЛДАН СПОРТ АРДАГЕРЛЕРІ АРАСЫН-ДА ӨТТІ. ЯҒНИ, ВОЛЕЙБОЛДАН СПОРТ АРДАГЕРЛЕРІ АРАСЫН-
ДА ОБЛЫСТЫҚ ТУРНИР ӨТТІ.ДА ОБЛЫСТЫҚ ТУРНИР ӨТТІ.

Күз де жетті 
                жанымды  жалаңаштап,
Шекесінен біртүрлі қарап асқақ
Қыркүйек, Қазан өтті. 
                                 Енді аз күнде
Қараша кеп тірлікке араласпақ.
Күн ызғарын күшейткен одан әрі
Қарашаның үкімі не болады?
Қалың шашы 
                  қайыңның дудырайды,
Қап кетті екен қай 
                           жерде орамалы?
Көкте көп бұлт 
                      жиылып,тарамайды,
Кейде нөсер жауын 
                             боп сабалайды.

Көңілде көктеген гүл тірі.
Бір бөлек бұл – әлем!
Қоңыр күз – Көктемнің бір түрі,
Әр көше – бір Өлең!
Сүю ғой – өмірдің шіркіні, 
күйбеңнен ауаша.
Қоңыр күз – Көктемнің бір түрі,
мұңайған оңаша.
Жүректің жиілеп бүлкілі,
Маздайды, жанып іш.
Қоңыр күз – Көктемнің бір түрі,

КҮЗ ДЕ ЖЕТТІ ЖАНЫМДЫ ЖАЛАҢАШТАП...КҮЗ ДЕ ЖЕТТІ ЖАНЫМДЫ ЖАЛАҢАШТАП...
Өзі – қожа, өзі – би,
                                 Күз жарықтық
Ешкімнің де кеуліне қарамайды.
Екі қолын салғасын Жел жағаға
Оқыс теріс айналды тоңған аға.
(...Күзде жалғыз 
                  қалғандай жер бетінде
Күй кешетін, дүние-ай,
                                 мен ғана ма?)
Күн батқанда көңілің ұлыған сан
Күздің тылсым күйі - 
                          осы, ұғына алсаң.
Бұл күндер де өтеді. 
                                 Аппақ қар боп
қыс жетеді бір күні тірі болсаң...

Бауыржан БабажанұлыБауыржан Бабажанұлы

ҚОҢЫР КҮЗ – ҚОҢЫР КҮЗ – 
КӨКТЕМНІҢ БІР ТҮРІКӨКТЕМНІҢ БІР ТҮРІ

Бір аты – Сағыныш!
Дірілдеп қызыл Күн кірпігі,
Әуеде – жыр керуен.
Қоңыр күз – Көктемнің бір түрі,
бояуы түрленген.
Көзімде  - жай оты, бұлт үні,
Сағым – мұң арылмас.
Қоңыр күз – Көктемнің бір түрі,
тағдырлас, тамырлас!

Мерей ҚартМерей Қарт


