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МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ 
ПАРЛАМЕНТ  МӘЖІЛІСІ ЖӘНЕ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ 

КЕЗЕКТЕН ТЫС САЙЛАУЫН ТАҒАЙЫНДАУ ТУРАЛЫ 

Құрметті отандастар!Құрметті отандастар!

Мен Конституцияға сәйкес, Пар-
ламент палаталарының төраға-
ларымен, Премьер-Министр-
мен кеңесіп, Мәжілісті тарату 
және мәслихаттардың өкілеттігін 
мерзімінен бұрын тоқтату туралы 
Жарлықтарға қол қойдым. Де-
путаттарға белсенді әрі жемісті 
жұмысы үшін алғыс айтамын. 
Мәжіліс пен мәслихат депутат-
тары еліміздегі ауқымды рефор-
маларды іске асыруға барынша 
атсалысты. Олар сайлаушылар-
мен жиі кездесу өткізді. Шалғай-
дағы елді мекендерге барды. 
Сондай-ақ жұртты толғандырған 
өзекті мәселелерді көтеріп, қоғам-
дық пікірталасқа ұйытқы болды. 
Жаңадан сайланатын депутат-
тар да жұмысты осы қарқын-
мен жалғастырып, еліміздің 
жан-жақты жаңғыруына ерек-
ше үлес қосады деп сенемін. 
Мәжілістің кезектен тыс сай-
лауы 2023 жылғы 19 наурызда 
өтеді. Барлық деңгейдегі мәсли-
хаттардың сайлауын Орталық 
сайлау комиссиясы белгілейді. 
Өздеріңізге мәлім, мен былтыр 
күздегі Жолдауымда Мәжіліс 
пен мәслихаттар сайлауы осы 
жылдың бірінші жартысында 
болатынын жарияладым. Яғни, 
бұл бастама айтылған сәттен 
сайлауға дейін жарты жыл-
дан астам уақыт өтеді. Тәуел-
сіздік жылдарында сайлауға 
дайындалу үшін кандидаттар 
мен саяси партияларға осын-
шама көп уақыт берілген емес. 

Мәжілістің және мәслихаттардың 
кезектен тыс сайлауы – консти-
туциялық реформаның жалға-
сы. Былтырғы референдумда 
халқымыз бұл реформаға қол-
дау білдірді. Соның нәтижесінде 
еліміз өкілді билікті жаңа, әділ әрі 
ашық бәсекеге жол ашатын қағи-
да бойынша жасақтауға көшті. 
Енді Мәжіліс депутаттарының 70 
пайызы партиялық тізім арқылы, 
ал қалған 30 пайызы бір мандатты 
округтерден сайланады. Облы-
стар мен республикалық маңызы 
бар қалалардағы мәслихат депу-
таттары да аралас жүйе бойын-
ша сайланады. Депутаттардың 
50 пайызы бір мандаттық жүйе 
арқылы, 50 пайызы партиялық 
тізім бойынша өтеді. Ал аудан 
және облыстық маңызы бар қа-
лалардағы мәслихат сайлауында 
азаматтар бір мандатты округтер-
ден шыққан кандидаттарға дауыс 
береді. Осылайша, Мәжіліс пен 
мәслихаттар жаңа үлгі бойынша 
жасақталады. Сонда сайлаушы-
лардың мүддесі жалпыұлттық 
және аймақтық деңгейде толық 
қорғалады. Өкілді билікке түрлі 
көзқарастағы азаматтардың ке-
луіне мүмкіндік туады. Азамат-
тық қоғамның одан әрі дамуына 
айтарлықтай жағдай жасалады. 
Конституциялық реформа ая-
сында саяси партияларды тіркеу 
рәсімі жеңілдетілді. Атап айтқан-
да, партия мүшелерінің санына 
қатысты талап өзгерді. Оның 
төменгі шегі төрт есе төмендеп, 
20 мыңнан 5 мыңға дейін азай-
ды. Партиялардың әр аймақтағы 

өкілдерінің саны кемінде 600 
адам болуға тиіс еді, ал қазір 
200 адамға дейін төмендеді. Осы 
және басқа да жүйелі шаралар-
дың нәтижесінде елімізде көп 
уақыттан бері алғаш рет бірне-
ше жаңа саяси партия тіркелді. 
Сонымен бірге сайлау бюлле-
теніне «бәріне қарсымын» деген 
бағанның енгізілуі өте маңызды 
шешім болды. Партиялардың 
Мәжіліске өтуіне қажетті дауы-
стың төменгі шегі 7-ден 5 пайызға 
дейін азайды. Бұл да – елімізді 
демократияландыру жолындағы 
айрықша мәні бар қадам. Сай-
лау үдерісіне қоғамның түрлі 
өкілдерін барынша тарту үшін 
заңнамаға басқа да тың өзгері-
стер енгізілді. Мысалы, депу-
таттық мандаттың 30 пайызын 
әйелдерге, жастарға және ерек-
ше қажеттілігі бар азаматтарға 
бөлу заң жүзінде бекітілді. Мұ-
ның бәрі саяси бәсекені күшей-
теді, саяси жүйенің ашықтығын 
қамтамасыз етеді. Сондай-ақ 
саясаткерлердің жаңа буыны-
ның қалыптасуына жол ашады. 
Сайлау науқанын ұйымдасты-
ру және оны өткізу ісінде ау-
мақтық сайлау комиссиялары 
маңызды рөл атқарады. Енді 
облыстық сайлау комиссияла-
ры кәсіби түрде тұрақты жұмыс 
істейді. Бұл шешім сайлауға қа-
тысты іс-шаралардың сапалы 
атқарылуын қамтамасыз етеді. 
Алдағы сайлаудың заңға сәйкес 
өтуіне, әділ әрі ашық болуына 
қатаң бақылау жасалады. Бұған 
Орталық сайлау комиссиясы 

және Бас прокуратура жауап-
ты. Сайлау науқанын отандық 
және халықаралық байқаушы-
лар жіті қадағалайды. Осы тұста 
азаматтарымыздың байқаушы 
ретінде белсенділік танытуы 
маңызды. Заңға сай барлық кан-
дидат пен партияның бұқаралық 
ақпарат құралдарына шығуына 
бірдей мүмкіндік беріледі. Осы 
сайлау науқаны еліміздегі сая-
си мәдениеттің жоғары екенін 
айқын көрсетіп, қоғамымызды 
ұйыстыра түседі деп сенемін. 
Біз дамудың жаңа дәуіріне қа-
дам бастық. Қазақстанда қарқын-
ды және жан-жақты жаңару 
үдерісі жүріп жатыр. Бұл сайлау 
қоғамдағы өзгерістердің көрінісі 
ретінде саяси жүйеміздің одан 
әрі жаңғыруына зор ықпалын ти-
гізеді.  Қазір әлемде дәл осын-
дай ауқымды өзгерістерді қолға 
алған мемлекеттер көп емес. 
Мәжіліс пен мәслихаттар сайлауы 
мемлекеттік билік институттарын 
жаңғырту жұмыстарының қоры-
тынды кезеңі болмақ. Осылай-
ша, «Күшті Президент – ықпалды 
Парламент – есеп беретін Үкімет» 
қағидаты толық іске асады. 
Біз бір ел, бір халық болып, 
Әділетті Қазақстанды құрып жа-
тырмыз. Осы жолда түрлі сын-қа-
терді еңсеріп, көптеген маңызды 
міндетті бірге атқаруымыз керек. 
Мен баршаңызды азаматтық жа-
уапкершілік танытып, Мәжіліс 
пен мәслихат сайлауына бел-
сене қатысуға шақырамын. 
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Жетінші сайланған Қазақстан Республикасы Жетінші сайланған Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісін тарату және Парламентінің Мәжілісін тарату және 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі 
депутаттарының кезектен тыс сайлауын депутаттарының кезектен тыс сайлауын 

тағайындау туралытағайындау туралы
      Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 2) тармақ-
шасына, 63-бабының 1-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 
85-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
 1. Жетінші сайланған Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі 
таратылсын.
 2. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының  ке-
зектен тыс сайлауы 2023 жылғы 19 наурызға тағайындалсын.
 3. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы Қа-
зақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен 
тыс сайлауына дайындықты және оны өткізуді ұйымдастырсын.
 4. Қазақстан Республикасының Үкіметі, Астана, Алматы, Шымкент қа-
лаларының және облыстардың әкімдері Қазақстан Республикасы Пар-
ламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауын ұйымдасты-
рушылық, материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз ету 
жөніндегі барлық қажетті шараларды кідіріссіз қабылдасын.
 5. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
         Қазақстан РеспубликасыныңҚазақстан Республикасының
                    Президенті                                            Қ.Тоқаев                    Президенті                                            Қ.Тоқаев

Астана, Ақорда, 2023 жылғы 19 қаңтар           № 104

  Барлық деңгейдегі мәслихаттардың   Барлық деңгейдегі мәслихаттардың 
өкілеттіктерін мерзімінен бұрын өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 

тоқтату туралытоқтату туралы
   Қазақстан Республикасы Конституциясының 86-бабының 5-тар-
мағына, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының 101-бабының 3-тармағына, 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабы-
ның 2-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
 1. Барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттіктері мерзімінен бұрын 
тоқтатылсын.
 2. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы бар-
лық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарының кезектен тыс сайлауын 
тағайындау, оның дайындығы мен өткізілуін ұйымдастыру жөніндегі 
шараларды қабылдасын.
 3. Қазақстан Республикасының Үкіметі, Астана, Алматы, Шымкент 
қалаларының және облыстардың әкімдері барлық деңгейдегі мәсли-
хаттар депутаттарының кезектен тыс сайлауын ұйымдастырушылық, 
материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз ету жөніндегі 
шараларды қабылдасын.
 4. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
       Қазақстан Республикасының      Қазақстан Республикасының
                   Президенті                                                   Қ.Тоқаев                   Президенті                                                   Қ.Тоқаев

  Астана, Ақорда, 2023 жылғы 19 қаңтар                  № 105

 Қазақстан Республикасы мәслихаттары Қазақстан Республикасы мәслихаттары
депутаттарының кезектен тыс сайлауын депутаттарының кезектен тыс сайлауын 

тағайындау туралытағайындау туралы
 «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республи-
касының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 12-ба-
бының 14) тармақшасына, 101-бабының 3-тармағына, 103-бабының 
7-тармағына, 104-бабының 8-тармағына сәйкес және Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің «Барлық деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттік-
терін мерзімінен бұрын тоқтату туралы» 2023 жылғы 19 қаңтардағы 
№ 105 Жарлығының негізінде Қазақстан Республикасының Орталық 
сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
 1. 2023 жылғы 19 наурызға Қазақстан Республикасы мәслихаттары 
депутаттарының кезектен тыс сайлауы тағайындалсын.
 2. Мәслихаттар депутаттығына кандидаттарды ұсыну және өзін-өзі 
ұсыну мерзімдері 2023 жылғы 20 қаңтардан бастап 2023 жылғы 8 
ақпанда жергілікті уақыт бойынша сағат он сегізге дейін белгіленсін.
 3. Партиялық тізімдерді, кандидаттарды тіркеу мерзімінің 2023 жылғы 
18 ақпанда жергілікті уақыт бойынша сағат он сегізде аяқталатыны 
белгіленсін.
 4. Облыстық, республикалық маңызы бар қалалар, Республика аста-
насының, қалалардың, аудандардың аумақтық сайлау комиссиялары 
Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттарының сайлауын 
әзірлеу мен өткізуді қамтамасыз етсін.  
 5. Осы қаулы Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы-
ның интернет-ресурсында орналастырылсын.
                                Төраға                         Н. Әбдіров                 Төраға                         Н. Әбдіров
                                Хатшы                         М. Ерман                                Хатшы                         М. Ерман

Астана қаласы, 2023 жылғы 20 қаңтар, № 18/669

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

МӘЛІМДЕМЕСІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
 ОРТАЛЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ   ОРТАЛЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ  

ҚАУЛЫСЫҚАУЛЫСЫ

Парламент Мәжілісі және мәс-
лихат депутаттарының кезек-
тен тыс сайлауын тағайындау 
ол біздің еліміз үшін де, біздің 
халқымыз үшін де өте маңыз-
ды саяси қадам.
Себебі сайлау еліміздегі бар-
лық саяси партиялардың, өз 
бағдарламаларын танысты-
руға және халықтың сеніміне 
ие болуға үлкен мүмкіндік бе-
реді. Сондықтан алдағы сай-
лау демократияны нығайтуға, 
қоғамдық ынтымақтастықты 
күшейтуге және еліміздің да-
муына жаңа серпін береді деп 
сенеміз. 

А.ТА.ТАЛҒАТҚЫЗЫАЛҒАТҚЫЗЫ,,
белсенді жас.белсенді жас.

ҚР Президенті Қ.К.Тоқаев жетінші 
шақырылымдағы Мәжілісті тара-
ту және Қазақстан Республикасы 

Парламенті Мәжілісі депутатта-
рының кезектен тыс сайлауын 
2023 жылғы 19 наурызға тағай-

ындау туралы шешім қабылдады. 
Бұдан былай Парламент Мәжілісі 
депутаттарының 70 пайызы пар-
тиялық тізім бойынша, 30 пайызы 
бір мандатты округтерден сай-
ланатын болады. Аралас сайлау 
жүйесі бойынша (50/50 қатына-
сымен) облыстар мен республи-
калық маңызы бар қалалардың 
мәслихаттарына да сайлау өтеді. 
Аудандар мен облыстық маңызы 
бар қалалардың мәслихаттарына 
сайлауда сайлаушылар бір ман-
датты округтердегі кандидаттарға 
ғана дауыс береді.
Мен еліміздің болашағы үшін сай-
лау үрдісінің жаңаруын қолдай-
мын. Мысалы, осы жолы ерекше 
қажеттіліктері бар адамдарға 
да квота заңнамалық тұрғыдан 

МАҢЫЗДЫ ҚАДАМ - ЕЛ ЕРТЕҢІ ҮШІН... Қайта жаңғырту жолы
бекітілуде. Сондай-ақ, тәжірибелі 
азаматтармен бірге жастардың 
да мемлекет өміріне белсене ара-
ласуы аса маңызды. Парламент 
Мәжілісі мен мәслихаттар сай-
лауы мемлекеттік институттарды 
қайта жаңғыртудың соңғы кезеңі 
болады және «Күшті Президент 
– ықпалды Парламент – есеп бе-
ретін Үкімет» формуласын нақты 
мазмұнмен толтырады. Сон-
дықтан, осы бір жауапты кезеңде 
бәріміз азаматтық борышымыз-
ды, Мәжіліс пен мәслихаттар сай-
лауына белсенді қатысайық!

Сәрсенбай Сәрсенбай АМАНҒОСОВ, АМАНҒОСОВ, 
Аудандық ардагерлер кеңесінің Аудандық ардагерлер кеңесінің 

төрағасы.төрағасы.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІ ЖӘНЕ БАРЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІ ЖӘНЕ БАРЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ 
МӘСЛИХАТТАР ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС САЙЛАУЫ МӘСЛИХАТТАР ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС САЙЛАУЫ 

2023 ЖЫЛҒЫ 19 НАУРЫЗ 2023 ЖЫЛҒЫ 19 НАУРЫЗ 

Ойыл ауданының аумақтық,  және аудандық мәслихат депутаттарын сайлау бойынша округтік сайлау Ойыл ауданының аумақтық,  және аудандық мәслихат депутаттарын сайлау бойынша округтік сайлау 
комиссияларының құрамы туралы ХАБАР  комиссияларының құрамы туралы ХАБАР  

Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясыОйыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Ойыл ауданы Ойыл ауылы Көкжар көшесі 69, «Ойыл ауылдық округі әкімінің аппараты»ММ ғимараты, 315 
бөлме, телефон: (8-71332) 2-16-10

Бисекенов  Берік  Төлеуұлы-төраға
Бақтыгереев  Сәбит Бақытұлы-төрағаның орынбасары
Кенжебеков  Нұрсұлтан  Бисембайұлы -хатшы
Комиссия мүшелері:
Жантекова  Мөлдір  Үмбетқызы
Қартбаев  Серік  Сағынұлы 
Назаров  Әлішер  Жүсіпқалиұлы
Сәттібаев  Қонақбай  Каримоллаұлы 

Аудандық мәслихат депутаттарын сайлау бойынша бірмандаттық аумақтық округтік сайлау комиссияларыАудандық мәслихат депутаттарын сайлау бойынша бірмандаттық аумақтық округтік сайлау комиссиялары

№ 1 округтік сайлау комиссиясы№ 1 округтік сайлау комиссиясы
Ойыл ауылы, Көкжар 69, «Ойыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ ғимараты, 

телефон (8-71332) 2-10-20
Бақтыгереев Айбек Бақытұлы- төраға
Шаймақов Медет Шекеұлы-төрағаның орынбасары
Тлепова Әлия Сәулебайқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Ихсанова Салтанат Нұрлыбекқызы
Төлесинова Гүлмира Болатқызы

№ 2 округтік сайлау комиссиясы№ 2 округтік сайлау комиссиясы
Ойыл ауылы, Құрманов 70, «Ойыл  балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» КММ ғимараты, 

телефон (8-71332) 2-11-05

Ембергенова Гүлсамал Елеусізқызы- төраға
Отарова Бақытгүл Аманжолқызы-төрағаның орынбасары
Төлеушева Ұлмекен Сәрсенбайқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Жанатов Еркін Жанатұлы
Төлегенова Гүлнар Қойшықызы

№ 3 округтік сайлау комиссиясы№ 3 округтік сайлау комиссиясы
Ойыл ауылы, Шернияз 49, «Ойыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы» КММ ғимараты,

 телефон (8-71332) 2-20-37
Сәттібаев Арман Каримоллаұлы- төраға
Нұршин Есет Жалғасұлы-төрағаның орынбасары
Шохабаева Салтанат Нұрланқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Дәуленова Гүлжазира Кеңесқызы
Қамтиева Ирина Қайыржанқызы

№ 4 округтік сайлау комиссиясы№ 4 округтік сайлау комиссиясы
Ойыл ауылы, Амангелді 11, «Ойыл педагогикалық-психологиялық түзетім кабинеті» КММ ғимараты, 

телефон (8-71332) 2-20-61
Абдуллин Қосым Тайбасұлы- төраға
Бисекенов Жеңіс Төлеуұлы-төрағаның орынбасары
Төлеубаева Қадиша Отарбайқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Досмағамбетова Ақілен Талапкерқызы
Қосымбаева Тлектес Жұмабайқызы

№ 5 округтік сайлау комиссиясы№ 5 округтік сайлау комиссиясы
Ойыл ауылы, Алтынсарин  көшесі 19 «Ойыл денешынықтыру-сауықтыру кешені» КММ ғимараты, 

телефон: 8 (71332) 72-0-09
Шотанов Түгелбай Ербазыұлы- төраға
Тасқынбаев Талғат Байназарұлы-төрағаның орынбасары
Өскенбаева Тәлия Жұмағұлқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Аманғосов Алмас Сәрсенбайұлы
Есенғазина Дидар Ізденқызы

№ 6 округтік сайлау комиссиясы№ 6 округтік сайлау комиссиясы
Қаратал  ауылы, Ж.Жүсібалиев  көшесі 4 «Берсиев орта мектебі» КММ ғимараты, 

телефон: 8 (71332) 37-5-46
Максимов Ерсұлтан- төраға
Тағанов Рахметолла Түнғатарұлы-төрағаның орынбасары
Өтенова Назгүл Ахметқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Мырзағалиев Нұрдәулет Сәндіғалиұлы
Үмбетқызы Эльмира

№ 7 округтік сайлау комиссиясы№ 7 округтік сайлау комиссиясы
Көптоғай  ауылы, Мектеп  көшесі 4 «Құрман орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (71332) 74-5-44

Омарова Әлия Едігеқызы- төраға
Ниязов Мақсат Ермекұлы-төрағаның орынбасары
Идиятов Асылбек Қуанышбайұлы- хатшы
Комиссия мүшелері
Аманжолова Назерке Аманжолқызы
Қожасаева Динара Құрмантайқызы

№ 8 округтік сайлау комиссиясы№ 8 округтік сайлау комиссиясы
Сарбие  ауылы, Әйтекеби  көшесі 48 «Сапақкөл орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (71332) 35-2-15
Жүсіпов Лэкмар Әнесұлы- төраға
Нұржанова Жанат Құмарқызы-төрағаның орынбасары
Сапарова Ұлпан Сапарқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Әлжанова Қанипа Ақсейілқызы
Үбниямова Әйгерім Қалабайқызы

№ 9 округтік сайлау комиссиясы№ 9 округтік сайлау комиссиясы
Қараой  ауылы, Жасқайрат  көшесі 26 «Қараой  мектеп-балабақшасы» КММ ғимараты,

 телефон: 8 (71332) 73-7-20
Хамзин Жақсылық Самиғоллаұлы- төраға
Иманғалиев Ербол Жақсыбайұлы-төрағаның орынбасары
Айтқалиев Нұрлан Айсаұлы- хатшы
Комиссия мүшелері
Бисешова Айтбике Аманғосқызы
Сүйеуғалиева Қарлығаш Қонысбайқызы

№ 10 округтік сайлау комиссиясы№ 10 округтік сайлау комиссиясы
Кемер  ауылы, Кеңес  көшесі 26 «Ә.Дербісалин атындағы Саралжын орта мектебі» КММ ғимараты, 

телефон: 8 (71332) 74-1-41
Бегалин Берік Ідірісұлы- төраға
Төреқұлов Съезбек Төребекұлы-төрағаның орынбасары
Мұхамбетқазиева Малика Октябрқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Жалғасов Сейілхан Жеңісұлы
Исағалиева Ақерке Бақытбекқызы

 № 11 округтік сайлау комиссиясы№ 11 округтік сайлау комиссиясы
Ақжар  ауылы, Мектеп көшесі 8 «Саға мектеп-балабақшасы» КММ ғимараты, телефон: 8 (71332) 74-8-19

Телемгенов Қажымұқан Маратұлы- төраға
Қошқаров Абат Тұрғалиұлы-төрағаның орынбасары
Булатова Жанаргүл Айдарқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Мұхамбетова Гүлмира Кәдірқызы
Теңелов Байтұрсын Жаңабайұлы

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының  2022 жылғы Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының  2022 жылғы 
29 желтоқсандағы №14 қаулысына 29 желтоқсандағы №14 қаулысына 

 №2 қосымша  №2 қосымша 
Ойыл аудандық мәслихатының депуттатарын сайлау жөніндегі бір мандаттық аумақтық сайлау округ-Ойыл аудандық мәслихатының депуттатарын сайлау жөніндегі бір мандаттық аумақтық сайлау округ-

терінің шекаралары терінің шекаралары 

№ 1 сайлау округі № 1 сайлау округі 
      Ойыл ауылы,  Көкжар көшесі, 69,   «Ойыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

тел. 8 71332 2-10-20

 Ойыл ауылының шекарасында: Бейсұлла Құрманғазин көшесі Ойыл ауылының шекарасында: Бейсұлла Құрманғазин көшесі - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43,45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65/1,65/2;  
 Шернияз Жарылғасұлы көшесі Шернияз Жарылғасұлы көшесі – 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52,  53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 66/1, 66/2, 
66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 87;   
 Көкжар көшесі -Көкжар көшесі - 22, 25, 29, 31, 32А, 38, 39,40,41, 44,45, 48, 53,54,55, 57, 64;  
 Шығанақ Берсиев көшесі  Шығанақ Берсиев көшесі  - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 
27, 30, 31, 33, 34, 35,36, 38, 40, 43, 45,50, 52, 54; 
 Байсалбай Жолмырзаев көшесіБайсалбай Жолмырзаев көшесі  - 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 42/1, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/20, 
42/21, 42/22; 
 Ахметжан Қойшығұлов көшесі Ахметжан Қойшығұлов көшесі  - 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30; 
 Ойыл ауылдық округі Екпетал ауылының шекарасында.Ойыл ауылдық округі Екпетал ауылының шекарасында.

№ 2 сайлау округі № 2 сайлау округі 
      Ойыл ауылы, Құрманов көшесі 70,  «Ойыл аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» 

КММ  тел. 871332 2-11-05
 Ойыл ауылының шекарасында:  Исламғали Құрманов көшесіОйыл ауылының шекарасында:  Исламғали Құрманов көшесі - 47, 51,53,55, 59/1, 59/2, 61/1, 61/2, 
63/1,63/2,65, 67, 69/1, 69/2, 71, 73, 75, 77/1, 77/2, 78 «а», 79/1, 79/2, 80, 81,  81«а», 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 87,  
88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 92/1, 92/2, 94/1, 94/2, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108; 
 Ахметжан Қойшығұлов көшесі  Ахметжан Қойшығұлов көшесі  - 31, 32, 33, 35, 36, 36 «А», 37, 38/1, 38/2, 39, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 43, 44, 
45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47/1, 47/2, 50/1, 50/2; 
 Абай Құнанбаев көшесі   Абай Құнанбаев көшесі  - 20,21,22,23,24,25/1, 25/2, 25/3, 25/4,26,27,29,31;
 Құрманғазы Сағырбаев көшесі  Құрманғазы Сағырбаев көшесі  - 2, 3,4,  6, 9, 13, 15, 19, 31, 33; 
 Ойыл ауылдық округінің Қаракемер және Ақшатау ауылдарының шекарасында. Ойыл ауылдық округінің Қаракемер және Ақшатау ауылдарының шекарасында. 

№ 3 сайлау округі № 3 сайлау округі 
      Ойыл ауылы,  Шернияз көшесі  49,  «Ойыл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы» 

КММ   телефон: 871332  2-20-37
 Ойыл ауылының шекарасында:  Шернияз Жарылғасұлы көшесі  Ойыл ауылының шекарасында:  Шернияз Жарылғасұлы көшесі  - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 36,37, 38, 39, 41, 43, 45, 47; 
 Бейсұлла Құрманғазин көшесі Бейсұлла Құрманғазин көшесі  - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16 ;  
 Көкжар көшесі Көкжар көшесі - 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 30; 
 Исламғали Құрманов көшесіИсламғали Құрманов көшесі  -1, 2, 8, 10, 12, 13, 15;  
 Сауытбай Масатов көшесіСауытбай Масатов көшесі  - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 
25/2, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 56, 58, 62, 64; 
 Ишанбай Қарақұлов көшесі Ишанбай Қарақұлов көшесі   - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1,43/2,46,53,54,56,57,58,60,62,66,68,70,72;  
 Николай Оноприенко көшесі Николай Оноприенко көшесі  - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,22«А»,27; 
 Умбет Дүсіпов көшесі -Умбет Дүсіпов көшесі - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18; 
 Муса Төлебаев көшесі Муса Төлебаев көшесі   - 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 
14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18,19, 21, 23, 26, 28,30,32«А»,937;
 Отар Қлипанов көшесі Отар Қлипанов көшесі  - 1/1, 1/2, 2, 2 «А», 4, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 14, 15, 16/1, 
16/2, 18/1, 18/2, 19,21, 22.

№ 4 сайлау округі № 4 сайлау округі 
      Ойыл ауылы, Аманкелді көшесі ,11,  "Ойыл аудандық педагогикалық-психологиялық түзетім кабинеті" 

КММ телефон: 871332 2-20-61
 Ойыл ауылының шекарасында:  Шернияз Жарылғасұлы көшесіОйыл ауылының шекарасында:  Шернияз Жарылғасұлы көшесі - 76, 78, 79, 80/1, 80/2, 82, 84, 86, 88/1,  
88/2, 89, 90,  91/1, 91/2, 92, 93/1, 93/2, 94, 95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102/1, 102/2, 
103/1, 103/2, 104, 105, 105 «А», 105 «Б», 106, 107, 107 «Б», 108, 109, 110, 111, 113/1,  113/2,  113/3, 115/1, 
115/2, 115/3, 116, 117/1, 117/2,  119/1,   119/2, 121, 123, 125, 125«А»,127/1,127/2,127/3,129,133,135,137,139,
145,147; 
 Көкжар көшесі Көкжар көшесі  – 65, 67, 71/1, 71/2, 72, 73/1, 73/2, 74, 75/1, 75/2, 76, 77/1, 77/2, 78, 79, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 
104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 105/2, 105/3, 106, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 108/3, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 
117, 118, 120, 121, 124, 125, 126; 
 Абай Құнанбаев көшесіАбай Құнанбаев көшесі  – 1/1, 1/2, 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2,  
17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19; 
 Аманкелді Иманов көшесі Аманкелді Иманов көшесі  –   1/1, 1/2, 3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7,  9;
 Бауетдин Бақаев көшесіБауетдин Бақаев көшесі  - 1, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 
16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32,33,35/1,35/2,36,37,38,39,41,43,45;
 Нұрсұлу Тапалова көшесі Нұрсұлу Тапалова көшесі - 1, 2, 3, 4, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2,12/3,13,13«А»,14,15,16
,17,18,20,22,24,25,28,30; 
 Дауылбай Медетбаев көшесіДауылбай Медетбаев көшесі  - 1, 2, 2 «А», 3, 4, 5, 6, 7;
 Нұрпейіс Байғанин көшесіНұрпейіс Байғанин көшесі -1,2,3,4,5,6,7,9/1,9/2; 
 Әлия Молдағұлова көшесіӘлия Молдағұлова көшесі  - 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8; 
 Куаныш Ержанов көшесі  Куаныш Ержанов көшесі  - 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 
19/4, 20, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27,29, 31,33;  

№ 5 сайлау округі № 5 сайлау округі 
      Ойыл ауылы, Алтынсарин көшесі, 19,  "Ойыл аудандық денешынықтыру-сауықтыру кешені"

 КММ,телефон: 871332 72-0-09
 Ойыл ауылының шекарасында:     Исламғали  Құрманов көшесі Ойыл ауылының шекарасында:     Исламғали  Құрманов көшесі  - 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 34, 
35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52,56,58/1, 58/2, 60/1, 60/2,62/1, 62/2, 62/3, 64, 66, 68, 74, 76; 
 Сәлкен Дәуленов көшесі Сәлкен Дәуленов көшесі  - 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 16, 17, 19, 20, 22, 
24/1, 24/2, 25, 26,27, 29, 33, 35, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 45/1, 45/2, 47/1, 47/2, 49/1, 49/2; 
 Амантұрлы Екібаев көшесі Амантұрлы Екібаев көшесі  - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/2, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 48, 50, 52.
 Аманкелді Иманов көшесі Аманкелді Иманов көшесі  - 6/1, 6/2, 8/1, 8/2,10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 13, 13 «А»,14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 
20, 22, 24, 26, 28;  
 Ыбырай Алтынсарин көшесі  Ыбырай Алтынсарин көшесі  - 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5,  7, 11, 13, 13 «А»; 153/1, 153/2, 155/1, 
155/2, 157/1, 157/2;
 Шүкір Еркінов көшесі Шүкір Еркінов көшесі  - 1, 2а, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 
12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13а, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 21, 23, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 
30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39 «А», 40, 41, 42, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59;
 Қаныш Сәтпаев көшесіҚаныш Сәтпаев көшесі  - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11 «А», 13,14, 15 16, 17,20, 21, 22 «А», 24, 25, 26, 28, 
29, 31,32, 35, 36, 38;
 Әль-Фараби көшесі Әль-Фараби көшесі  – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 22, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 46, 128;
 Асанқайғы жырау көшесіАсанқайғы жырау көшесі – 5, 16, 34, 38.
 Желтоқсан көшесі Желтоқсан көшесі  - 1, 1 «А», 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13/1,13/2, 15/1, 15/2, 19/1, 19/2,21,23,24,26; 
 Тәуелсіздік көшесіТәуелсіздік көшесі - 9, 11, 15, 17, 19/1, 19/2, 21, 23, 25/1, 25/2, 26, 27/1, 27/2, 29, 30, 31, 36, 38, 41,43;                                                                                                    
 Тұрғали Қаңтарбаев көшесіТұрғали Қаңтарбаев көшесі  – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/1,11/2,12,13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 17/1,17/2,18,19/1, 19/2, 
20, 21/1,21/2, 22, 23, 24,26, 48,49.
 Халел Досмұхамедұлы көшесі Халел Досмұхамедұлы көшесі

 № 6  сайлау округі  № 6  сайлау округі 
      Қаратал ауылы, Ж.Жүсібалиев көшесі ,4,  "Берсиев орта мектебі" КММ, 

тел. 8 71332 37-5-46
 Ш.Берсиев атындағы ауылдық округінің  Қаратал және Қарасу ауылдарының шекараларында.

 № 7 сайлау округі   № 7 сайлау округі  
       Көптоғай ауылы, Мектеп көшесі, 4,  "Құрман орта мектебі" 

КММ,тел. 8 71332-74-5-44
  Көптоғай ауылдық округінің  Көптоғай, Аманкелді, Қарасу ауылдарының шекараларында.

 № 8 сайлау округі   № 8 сайлау округі  
       Сарбие ауылы, Әйтекеби көшесі , 18, «Сапақкөл орта мектебі» КММ,   телефон: 871332-35-2-15 

Сарбие ауылдық округінің  Сарбие ауылы және  Көптоғай ауылдық округі Көптоғай ауылының Абай көшесіСарбие ауылдық округінің  Сарбие ауылы және  Көптоғай ауылдық округі Көптоғай ауылының Абай көшесі  
– 1,2/1,2/2,3,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8,10/1,10/2,12/1,12/2,14,16,18; 
Қазақстан көшесі  Қазақстан көшесі  – 2/1,2/2,3,4,6,8,9,10/1,10/2,11,12,14,15/1,15/2,17/1,17/2,19/1,19/2,24,26,
27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,41; шекараларында.

      № 9 сайлау округі        № 9 сайлау округі  
       Қараой ауылы , Жасқайрат көшесі, 26,  «Қараой  мектеп-балабақшасы»,  телефон: 871332 73-7-20

Сарбие ауылдық округінің Қаракөл ауылы мен Қараой  ауылдық округінің Қараой, Құбасай ауылдарының 
және Саралжын ауылдық округінің Шиқұдық ауылының шекараларында.



24 қаңтар 2023 жыл
№ 10  сайлау округі № 10  сайлау округі 

       Кемер ауылы,  Кеңес көшесі, 2, «Ә. Дербісалин атындағы Саралжын орта мектебі» 
КММ,   телефон: 871332-74-1-41  

Саралжын ауылдық округінің  Кемер, Қоңырат, Бестамақ, Ақкемер ауылдарының шекараларында.
    

 № 11 сайлау округі   № 11 сайлау округі  
       Ақжар ауылы, Мектеп көшесі ,8,  «Саға мектеп-балабақшасы» КММ,  телефон: 871332 74-8-19

 Қайынды ауылдық округінің Ақжар, Көсембай ауылдарының және  Ш.Берсиев атындағы ауылдық округтің 
Құмжарған ауылының шекараларында.

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ УЧАСКЕЛІК САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ 
ҚҰРАМДАРЫ

      
№ 389  учаскелік сайлау комиссиясы№ 389  учаскелік сайлау комиссиясы

Ойыл ауылы, Көкжар көшесі 68, «Ойыл аудандық мәдениет үйі» КММ ғимараты, телефон: 8 (71332)2-18-99
Ерменова Райхан Есенқызы - төраға
Нұржанов Сансызбай Құмарұлы -төрағаның орынбасары          
Төреғалиев Наурызбай Базарғалиұлы - хатшы
Комиссия мүшелері:
Айдашев Абат Жауғашарұлы
Ізімбетова Айжан Рахметоллақызы

№ 390  учаскелік сайлау комиссиясы № 390  учаскелік сайлау комиссиясы 
Ойыл ауылы, Құрманов Исламғали көшесі 86, «Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебі» 

КММ ғимараты,телефон: 8 (71332)2-17-30
Досымбаева Мира Бауыржанкызы - төраға
Сағынғалиев Рүстем Темірұлы-төрағаның орынбасары
Алдабергенова Нұргүл Бисенбіқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Дүйсенгалиева Күнсая  Құмарқызы
Мерғалиева Зайда Садуқызы

№ 391  учаскелік сайлау комиссиясы № 391  учаскелік сайлау комиссиясы 
Ойыл ауылы, Шернияз Жарылғасұлы көшесі 36, «Шұғыла» 

мәдениет және демалыс орталығы ғимараты, телефон: 8 (71332)2-20-14
Сейталина Мейрамгүл Қайырбекқызы- төраға
Рысқалиев Талғат Мақсатұлы-төрағаның орынбасары
Нұрманова Диана - комиссия хатшысы
Комиссия мүшелері
Сүйесинов Исатай Қонашұлы
Шотпанова Гаухар Ардаққызы

№ 392 учаскелік сайлау комиссиясы№ 392 учаскелік сайлау комиссиясы
Ойыл ауылы, Аманкелді  көшесі 2, «Ойыл қазақ орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (71332) 2-16-52
Садақбаева Гүлмира Таңжарбайқызы - төраға
Тумышев Нұрболат Бітімбайұлы - төрағаның орынбасары
Қаумешова Есенгүл Сағынбайқызы -  хатшы
Комиссия мүшелері
Елекбаева Дархан Саматқызы
Хамитов Әйтеке Мергенбайұлы

№ 568 учаскелік сайлау комиссиясы№ 568 учаскелік сайлау комиссиясы
Ойыл ауылы, Алтынсарин  көшесі 19 «Ойыл денешынықтыру-сауықтыру кешені» КММ ғимараты, 

телефон: 8 (71332) 72-0-09
Әлжанов Мұрат Шынғысұлы- төраға
Байманова Гүлзия Ғафурқызы - төрағаның орынбасары
Бисекенова Гүлнара Берікқызы -  хатшы
Комиссия мүшелері
Мусина Эльмира Нұрханқызы
Нұрмұханов Наурызбай Сәкенұлы

№ 393  учаскелік сайлау комиссиясы № 393  учаскелік сайлау комиссиясы 
Екпетал ауылы, Жасыл ел 21, «Екпетал мектеп-балабақшасы» КММ ғимараты,телефон: 8 (71332) 72-1-47
Жұмагұлова Гүлнұр Амангелдіқызы- төраға
Сенғалиев Темірбек Әділбекұлы-төрағаның орынбасары
Итібаева Гүлгүл Қуанышбекқызы- хатшысы
Комиссия мүшелері
Мағауияқызы Жұмаш
Шаргезова Гүлмира Сәлімгерейқызы

№ 394  учаскелік сайлау комиссиясы№ 394  учаскелік сайлау комиссиясы
Қаракемер ауылы, Ынтымақтастық көшесі 1,  «Қаракемер мектеп-балабақшасы» 

КММ ғимараты, телефон: 8 (71332) 73-2-00
Оспанов Есенгелді Жолдасқалиұлы- төраға
Ысмағұлов Амангелді Базартайұлы-төрағаның орынбасары
Жұбанова Әйгерім Айжарыққызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Азан  Анар Есімқызы
Үмбетов Тілектес Алпысбайұлы

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

Айжарықов Қоныс Боранбайұлы - төраға
Қосжанов Сәкен Мауытұлы-төрағаның орынбасары
Тынысбаев Марат Елемесұлы- хатшы
Комиссия мүшелері
Құрманғалиев Мейрамбек Әлімжанұлы
Төлеушева Гүлжамал Елубайқызы

№ 396  учаскелік сайлау комиссиясы№ 396  учаскелік сайлау комиссиясы
Құмжарған ауылы, Ш.Берсиев көшесі 2,  «Соркөл орта мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (71332) 73-2-49
Қойайдаров Сағындық Темірұлы - төраға
Мамбет Қанат-төрағаның орынбасары
Ақөтенова Шынар Бақытжанқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Әбішев Бауыржан Шынғуұлы
Базаров Нұрболат Әлібиұлы

№ 397  учаскелік сайлау комиссиясы№ 397  учаскелік сайлау комиссиясы
Қаратал ауылы, Ш.Берсиев көшесі 39, Ш.Берсиев атындағы  модульдік

кітапхана ғимараты, телефон: 8 (71332)  37-5-35
Сүлейменова Жандай - төраға
Әділов Нұрлан Байтүркіұлы-төрағаның орынбасары
Нұрбалиева Гүлнұр Сандығалиқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Ауданбекұлы  Бекзат
Қодасбаев Шектібай Құсанұлы

№ 398 учаскелік сайлау комиссиясы № 398 учаскелік сайлау комиссиясы 
Қарасу ауылы, Ш.Берсиев көшесі 5, «Құрманов бастауыш мектебі» 

КММ ғимараты, телефон: 8 (71332) 73-0-92
Сағатов Болат Сағынұлы- төраға
Жиенбеков Аманбек Үмбетұлы-төрағаның орынбасары
Өтебаева Алмагүл Арыстанқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Мамбетова Айнұр Бақытқалиқызы
Молдағұлов Сансызбай Әубәкірұлы

№ 399  учаскелік сайлау комиссиясы№ 399  учаскелік сайлау комиссиясы
Аманкелді ауылы, Астана көшесі 16, Аманкелді ауылдық клубы ғимараты,

телефон: 8 (71332) 73-4-90
Артықбаев Дастан Берекетұлы - төраға
Ұлықпанов Қанат Ұлықпанұлы-төрағаның орынбасары
Сидақова Жакен Сақыпқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Әбдіғалиева Дидар Сағынқызы
Дүйсенова Айзада Смағұлқызы

№ 400  учаскелік сайлау комиссиясы№ 400  учаскелік сайлау комиссиясы
Қарасу ауылы, Алашорда  көшесі 7,Қарасу ауылдық клубы ғимараты,

 телефон: 8 (71332) 73-4-89
Қалиев Жаңабай Қайранбайұлы- төраға
Наубетов Мұрат Саматұлы-төрағаның орынбасары
Нұргалиев Азамат Айжарықұлы- хатшы
Комиссия мүшелері
Ізбасарова Тілекгүл Ерболатқызы
Қалымов Ыбырай Бекішұлы

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

Әміров Тілекбай  Идеятоллаұлы- төраға
Аманбаева Бағлаш Тастемірқызы-төрағаның орынбасары
Жақсыбаева Алиса Айтжанқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Мұқанов Лұқман Қадірұлы
Бисенқұл Айсұлу Жұмабайқызы

№ 569  учаскелік сайлау комиссиясы№ 569  учаскелік сайлау комиссиясы
Көптоғай ауылы, Мектеп  көшесі 4, Құрман орта мектебі КММ ғимараты, телефон: 8 (71332) 74-5-23

Өмірғалиев Әлібек Исағалиұлы- төраға
Қалдығұлова Эльмира Сағынқызы-төрағаның орынбасары
Бақтығали Ақерке Әлібекқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Еламанов Өмірбек Жәнібекұлы
Серікқызы Ақкөркем

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

Тайбурин Қази Әлімұлы - төраға
Ахметов Орынғали Сабырұлы-төрағаның орынбасары
Тұрғалиева Әсем Мухамедиярқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Мұхамбетова Жанаргүл Дәукенқызы
Оңайбаева Гүлжан Амантайқызы

№ 404  учаскелік сайлау комиссиясы№ 404  учаскелік сайлау комиссиясы
Сарбие ауылы, Жастар көшесі 13,Сапақкөл ауылдық клубы ғимараты,

 телефон: 8 (71332)  35-2-50
Дәуленова Гүлбарам Аманжолқызы - төраға
Оразғалиев Лесбай Мәдіғалиұлы-төрағаның орынбасары
Мұхамбетқалиева Күнімай Бауыржанқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Жолдығалиева Нұргүл Рзағалиқызы 
Қамиева Ақмарал Өтегенқызы

№ 405  учаскелік сайлау комиссиясы№ 405  учаскелік сайлау комиссиясы
Қаракөл ауылы, Абай көшесі 10, «Қаракөл бастауыш мектебі» КММ ғимараты, телефон: 8 (71332)  73-7-16
Нұржанова Құндызай Құмарқызы- төраға
Сұлтанов Айса Еленбайұлы -төрағаның орынбасары
Динуллин Еділ Аралбайұлы-- хатшы
Комиссия мүшелері
Бюрина Ақсұлу Хайроллақызы
Сисенова Нұрлы Жолдығалиқызы

№ 406  учаскелік сайлау комиссиясы№ 406  учаскелік сайлау комиссиясы
Қараой ауылы, Еңбеккерлер көшесі 2,Қараой ауылдық клубы ғимараты, 

телефон: 8 (71332) 73-7-31
Ысмағұлов Амангелді Сапартілеуұлы- төраға
Досанов Айдар Қосалұлы- төрағаның орынбасары
Қойшығұлова Шынар Қожанқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Қалиева Перизат Жалғасбайқызы
Өтепов Жанболат Шекіртұлы

№ 407  учаскелік сайлау комиссиясы№ 407  учаскелік сайлау комиссиясы
Құбасай ауылы, Қызылқорған көшесі 7, «Құбасай бастауыш мектебі» 

КММ ғимараты, телефон: 8 (71332) 73-7-37
Әміржанов Құрбанбай Жолмырзаұлы- төраға
Жайғалиев Махамбет Үсенұлы-төрағаның орынбасары
Егізбаева Сандуғаш Амангелдіқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Бөлекбаев Мамай Еркінұлы
Имағанбетова Данагүл Бегалықызы

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

Төлеуғалиев Уалихан- төраға
Қожантаева Жанат Абибуллақызы-төрағаның орынбасары
Қилашева Қоныршаш Жұмабайқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Иманғалиев Ғасыр Алтайұлы
Жұбанов  Рүстем Маратұлы

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

Аяпбергенов Мереке Ерекешұлы- төраға
Беисова Айгүл Ескендірқызы-төрағаның орынбасары
Аренов Нұржан Қамбарұлы- хатшы
Комиссия мүшелері
Сапарова Мейізгүл Орынбасарқызы
Сисенғалиев Аманбек Орынбасарұлы

№ 410  учаскелік сайлау комиссиясы№ 410  учаскелік сайлау комиссиясы
Бестамақ ауылы, Тайсойған көшесі 6, Тайсойған ауылдық клубы ғимараты,

 телефон: 8 (71332) 74-2-71
Бисенов Балтабай Сырлыбайұлы- төраға
Аманбаев Айжарық Баданұлы-төрағаның орынбасары
Жиеналина Багдагүл Кенжебайкызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Қалауов Әнуар Дәуленұлы
Қалашева Бижамал Калашқызы

№ 411  учаскелік сайлау комиссиясы№ 411  учаскелік сайлау комиссиясы
Ақкемер ауылы, Жеткіншек көшесі 9,Ақкемер ауылдық клубы ғимараты,

 телефон: 8 (71332) 74-0-82
Абылғазин Қалыбек Майлықұлы- төраға
Иманов Алпысбай Жарылғасынұлы-төрағаның орынбасары
Есенова Алтынгүл Бөгетбайқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Қилыбаев Нұрбек Мұратбекұлы
Мендіғалиев Қаратай Қожаденұлы

№ 412  учаскелік сайлау комиссиясы№ 412  учаскелік сайлау комиссиясы
Ақжар ауылы, Мектеп көшесі 4, Ақжар  ауылдық клубы ғимараты,

телефон: 8 (71332) 74-8-14
Сапарғалиев Тимур Аманжанұлы- төраға
Жаманкулов Бактыгали Айткалиевич-төрағаның орынбасары
Беркутова Балзия Ерғалиқызы - хатшы
Комиссия мүшелері
Жақсыбай Ардақ Ермекқызы 
Қазиева Назгүл Тұрғалиқызы

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

Елғондина Дина Майлығалиқызы- төраға
Батырғалиев Нұрлыбек Еңсегенұлы-төрағаның орынбасары
Қалиева Бұлбұл Сенбайқызы- хатшы
Комиссия мүшелері
Имағанбетова Қалия Қанатбайқызы
Сатыбалдин Бақытжан Мырзалыұлы



ОЙЫЛ АУДАНЫ АУМАҒЫНДАҒЫ САЙЛАУ 
УЧАСКЕЛЕРІНІҢ ШЕКАРАЛАРЫ

№ 389 сайлау учаскесі№ 389 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ойыл ауылдық округі Ойыл ауылы Көкжар көшесі 68, «Ойыл аудандық 
ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ойыл аудандық мәде-
ниет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Ойыл ауылы: Құрманғазин Бейсұлла көшесі 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65/1, 65/2; Шернияз Жарылғасұлы көшесі 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 
66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Көкжар көшесі 22, 25, 29, 
31, 32А, 38, 39,40,41, 44,45, 48, 53,54,55, 57, 64; Қойшығұлов Ахметжан көшесі 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 
4/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30; Берсиев 
Шығанақ, Жолмырзаев Байсалбай көшелері.

№ 390 сайлау учаскесі№ 390 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ойыл ауылдық округі Ойыл ауылы Құрманов Исламғали көшесі 86, 
«Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ж.Жүсіба-
лиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Ойыл ауылы: Құрманов Исламғали көшесі 47, 51, 53, 55, 59/1, 59/2, 61/1, 
61/2, 63/1, 63/2, 65, 67, 69/1, 69/2, 71, 73, 75, 77/1, 77/2, 78 «а», 79/1, 79/2, 80, 81, 81«а», 82, 83, 84/1, 84/2, 
85, 87, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 92/1, 92/2, 94/1, 94/2, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108; Қой-
шығұлов Ахметжан көшесі 31, 32, 33, 35, 36,36 «А», 37, 38/1, 38/2, 39, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 43, 44, 45/1, 45/2, 
46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47/1, 47/2, 50/1, 50/2; Абай Құнанбаев көшесі 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 
26, 27, 29, 31; Құрманғазы Сағырбаев көшесі.

№ 391 сайлау учаскесі№ 391 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ойыл ауылдық округі Ойыл ауылы Шернияз Жарылғасұлы көшесі 
36, «Ойыл аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Ойыл аудандық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының Шұғыла мәдениет 
және демалыс орталығының ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Ойыл ауылы: Шернияз Жарылғасұлы көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47; 
Құрманғазин Бейсұлла көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; Көкжар көшесі 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 30; Құрманов Исламғали көшесі 1, 2, 8, 10, 12, 13, 15; Масатов Сауыт-
бай, Қарақұлов Ишанбай, Оноприенко Николай, Дүсіпов Үмбет, Төлебаев Мұса, Қлипанов Отар көшелері.

№ 392 сайлау учаскесі№ 392 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ойыл ауылдық округі Ойыл ауылы Аманкелді Иманов көшесі 2, «Ақтө-
бе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ойыл қазақ орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Ойыл ауылы: Шернияз Жарылғасұлы көшесі 76, 78, 79, 80/1, 80/2, 82, 84, 
86, 88/1, 88/2, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 93/2, 94, 95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102/1, 
102/2, 103/1, 103/2, 104, 105, 105 «А», 105 «Б», 106, 107, 107 «Б», 108, 109, 110, 111, 113/1, 113/2, 113/3, 
115/1, 115/2, 115/3, 116, 117/1, 117/2, 119/1, 119/2, 121, 123, 125, 125 «А», 127/1, 127/2, 127/3, 129, 133, 135, 
137, 139,145, 147; Көкжар көшесі 65, 67, 71/1, 71/2, 72, 73/1, 73/2, 74, 75/1, 75/2, 76, 77/1, 77/2, 78, 79, 80/1, 
80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 
103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 105/2, 105/3, 106, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 108/3, 109, 110, 112, 114, 
115, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 125, 126; Абай Құнанбаев көшесі 1/1, 1/2, 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8, 
9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19; Аманкелді Иманов көшесі 1/1, 1/2, 3, 5/1, 5/2, 
5/3, 5/4, 7, 9; Бақаев Бауетдин, Тапалова Нұрсұлу, Медетбаев Дауылбай, Байғанин Нұрпейіс, Молдағұлова 
Алия, Ержанов Қуаныш көшелері.

№ 568 сайлау учаскесі№ 568 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ойыл ауылдық округі Ойыл ауылы Алтынсарин Ыбырай көшесі 19, 
«Ақтөбе облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Ойыл бала-
лар-жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің дене шынықтыру және сауықты-
ру кешенінің ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Ойыл ауылы: Құрманов Исламғали көшесі 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 31, 
33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 56, 58/1, 58/2, 60/1, 60/2, 62/1, 62/2, 62/3, 64, 66, 68, 74, 
76; Аманкелді Иманов көшесі 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 13, 13 «А», 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 
20, 22, 24, 26, 28; Дәуленов Сәлкен, Екібаев Амантұрлы, Алтынсарин Ыбырай, Еркінов Шүкір, Сатпаев Қа-
ныш, Әл-Фараби, Асанқайғы жырау, Желтоқсан, Тәуелсіздік, Қаңтарбаев Тұрғали, Халел Досмухамедұлы 
көшелері.

№ 393 сайлау учаскесі№ 393 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ойыл ауылдық округі Екпетал ауылы Жасыл ел көшесі 21, «Ақтөбе 
облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Екпетал мектеп-ба-
лабақшасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Екпетал ауылы: Барқын, Қыдырбаев Хайролла, Жасыл ел, Орманшы кө-
шелері.

№ 394 сайлау учаскесі№ 394 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ойыл ауылдық округі Қаракемер ауылы Ынтымақтастық көшесі 1, 
«Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қаракемер 
мектеп-балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Қаракемер ауылы: Бейбітшілік, Ардагерлер, Достық, Ынтымақтастық кө-
шелері; Доброво қыстағы; Еңсеген қыстағы; Тайлақбай қыстағы.

№ 395 сайлау учаскесі№ 395 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ойыл ауылдық округі Ақшатау ауылы Ақжол көшесі 1а, «Ақтөбе облы-
сының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ақшатау орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сайлау  учаскесінің шекаралары: Ақшатау ауылы: Жастар, Алаш, Ақжол, Әжібай би көшелері; Сарат қы-
стағы; Талтоғай қыстағы.

№ 396 сайлау учаскесі№ 396 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ш.Берсиев атындағы ауылдық округі Құмжарған ауылы  Дінмұхамед 
Қонаев көшесі 2, «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» мемлекеттік меке-
месінің «Соркөл орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Құмжарған ауылы: Дінмұхамед Қонаев, Қ.Ержанов, Бекет ата, Астана кө-
шелері.

№ 397 сайлау учаскесі№ 397 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ш.Берсиев атындағы ауылдық округі Қаратал ауылы Ш.Берсиев көше-
сі 39, «Ойыл аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Ойыл аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  Ш.
Берсиев атындағы модульдік кітапханасының ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Қаратал ауылы: Ш.Берсиев, Әбілқайыр хан, Ақтөбе, Абай, Ө.Бақаев, 
И.Қарағұлов, Шәкәрім, Ж.Жүсібәлиев, Республика, Бейбітшілік, З.Баймолдина, Көкжар, Тәуелсіздік, Сүлей-
мен әулие, Қобыланды батыр, Ә.Молдағұлова көшелері.

№ 398 сайлау учаскесі№ 398 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Ш.Берсиев атындағы ауылдық округі Қарасу ауылы Ахмет Жұбанов 
көшесі 5, «Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 

«Құрманов бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Қарасу ауылы: Ахмет Жұбанов, Бауыржан Момышұлы көшелері.

№ 399 сайлау учаскесі№ 399 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Көптоғай ауылдық округі Амангелді ауылы Астана көшесі 16, «Ойыл 
аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ойыл ау-
дандық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының Амангелді ауылдық клубының 
ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Амангелді ауылы:Жаңақадам, Алғабас, Ынтымақ, Бейбітшілік, Астана кө-
шелері.

№ 400 сайлау учаскесі№ 400 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Көптоғай ауылдық округі Қарасу ауылы Алашорда көшесі 7, «Ойыл 
аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ойыл ау-
дандық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының Қарасу ауылдық клубының 
ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Қарасу ауылы: Тамдыкөл, Мақпалкөл, Алашорда, Ойыл көшелері.

№ 401 сайлау учаскесі№ 401 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Көптоғай ауылдық округіКөптоғай ауылы Қазақстан көшесі 18, «Ойыл 
аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ойыл ау-
дандық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының Көптоғай ауылдық клубының 
ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Көптоғай ауылы: Ардагер, Достық, Құрман, Жеңіс, Мектеп, Наурыз, Сапы, 
Тәуелсіздік, Әл-Фараби, Жамбыл, Мәңгілік Ел көшелері.

№ 569 сайлау учаскесі№ 569 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Көптоғай ауылдық округі Көптоғай ауылы Мектеп көшесі 4, «Ақтөбе 
облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Құрман орта мек-
тебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Көптоғай ауылы: Қазақстан, Абай көшелері.

№ 402 сайлау учаскесі№ 402 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Көптоғай ауылдық округі Шұбарши ауылы Желтоқсан көшесі 19, «Ойыл 
аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ойыл ау-
дандық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының Шұбарши ауылдық клубының 
ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Шұбарши ауылы: Ақсай, Желтоқсан, Ишанбай Қарақұлов, Шығанақ Бер-
сиев көшелері.

№ 404 сайлау учаскесі№ 404 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Сарбие ауылдық округі Сарбие ауылы Жастар көшесі 13, «Ойыл 
аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ойыл ау-
дандық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының Сапақкөл ауылдық клубының 
ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Сарбие ауылы: Бейбітшілік, Жекенді, Астана, Ақтөбе, Құрманғазы, Ма-
хамбет, Жастар, Әйтеке би, Ә.Молдағұлова, Желтоқсан, Жеңіс, Исатай көшелері.

№ 405 сайлау учаскесі№ 405 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Сарбие ауылдық округі Қаракөл ауылы Абай көшесі 10, «Ақтөбе об-
лысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қаракөл бастауыш 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Қаракөл ауылы: Абай көшесі.

№ 406 сайлау учаскесі№ 406 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Қараой ауылдық округі Қараой ауылы Еңбеккерлер көшесі 2, «Ойыл 
аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ойыл аудан-
дық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының Қараой ауылдық клубы.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Қараой ауылы: Тәуелсіздік, Жетікөл, Еңбеккерлер, Қазақстан-2030, Ынты-
мақ, Алашорда, Бауыржан Момышұлы, Өркениет, Жасқайрат, Желтоқсан көшелері.

№ 407 сайлау учаскесі№ 407 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Сарбие ауылдық округі Құбасай ауылы Қызылқорған көшесі 7, «Ақтө-
бе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Құбасай баста-
уыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Құбасай ауылы: Қызылқорған, Бейбітшілік көшелері.

№ 408 сайлау учаскесі№ 408 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Саралжын ауылдық округі Саралжын ауылы Бейбітшілік көшесі 
15, «Ойыл аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Ойыл аудандық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының Саралжын ауылдық 
клубының ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Саралжын ауылы: Ә.Дербісәлин, Алаш, Ботагөз-2, Ақтөбе, Қазақстан, 
И.Құрманов, Кеңес, Қ.Шоланов, Таубатыр, Бейбітшілік, С.Керімбаева көшелері; Коңырат ауылы: Қоңырат, 
Ойыл көшелері.

№ 409 сайлау учаскесі№ 409 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Саралжын ауылдық округіШиқұдық ауылы Мектеп көшесі 16, «Ақтөбе 
облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Теректі негізгі мек-
тебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ғимараты.
Шекаралары: Шиқұдық ауылы: Теректі, Қайрат Рысқұлбеков көшелері.

№ 410 сайлау учаскесі№ 410 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Саралжын ауылдық округіБестамақ ауылы Тайсойған көшесі 6, «Ойыл 
аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ойыл ау-
дандық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының Тайсойған ауылдық клубының 
ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Бестамақ ауылы: Аяпберген, Тайсойған, Жасталап көшелері.

№ 411сайлау учаскесі№ 411сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Саралжын ауылдық округі Ақкемер ауылы Жеткіншек көшесі 9, «Ойыл 
аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ойыл ау-
дандық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының Ақкемер ауылдық клубының 
ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Ақкемер ауылы: Жеткіншек, Бекет ата, Қиыл көшелері.

№ 412 сайлау учаскесі№ 412 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Қайыңды ауылдық округі Ақжар ауылы Мектеп көшесі 4, «Ойыл аудан-
дық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ойыл аудандық 
мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының Ақжар ауылдық клубының ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Ақжар ауылы: А.Иманов, Ш.Берсиев, Кеңес, Қайыңды, Мектеп, Жастар 
көшелері.

№ 413 сайлау учаскесі№ 413 сайлау учаскесі
Сайлау учаскесінің орналасқан жері: Қайыңды ауылдық округі Көсембай ауылы Орталық көшесі 10, «Ойыл 
аудандық ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Ойыл ау-
дандық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынының Көсембай ауылдық клубының 
ғимараты.
Сайлау учаскесінің шекаралары: Көсембай ауылы: Ынтымақ, Орталық, Бұлақ көшелері.

Ойыл ауданының әкімі Қазыбаев А.ҚОйыл ауданының әкімі Қазыбаев А.Қ
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2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
еңбек сіңірген демалысқа 2018 
жылғы 1 қаңтардан кейін шыққан 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

БЖЗҚ-ДАН 2023 ЖЫЛЫ БЕРІЛЕТІН ЗЕЙНЕТАҚЫНЫҢ МӨЛШЕРІ ҚАНДАЙ БОЛМАҚ?

зейнеткерлерге БЖЗҚ-дан 
берілетін төлемдер 5% ұлғайды.
 Қордан берілетін төлемдер Қа-

зақстан Республикасы Үкіметінің 
2013 жылғы 2 қазандағы № 1042 
қаулысымен бекітілген Әдістеме-
ге (2021 жылғы 1 сәуірден бастап 
қолданысқа енгізілетін өзгері-
стермен) (бұдан әрі – Әдістеме) 
сәйкес жүзеге асырылады. 
Осы Әдістемеге сай зейнетке 
шыққаназаматтарға берілетін 
төлемдер былай есептеледі: 
төлем ала бастайтын алғашқы 
жылы зейнетақы жинақтарының 
сомасы зейнетақы жинақтарының 
6,5% төлем мөлшерлемесіне кө-
бейтіледі және 12-ге бөлінеді. 
Белгілі бір санаттағы алушы-
лар, яғни мерзімсіз белгіленген 
1 немесе 2 топтағы мүгедектігі 
бар адамдар, сондай-ақ зиянды 
және қауіпті өндірістерде жұмыс 
істеген, жинақтары жиынтығында 
кемінде алпыс ай міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналары есебінен 
қалыптастырылған адамдар үшін 
Әдістемеде ай сайынғы зейне-
тақы төлемінің мөлшерін артты-
ратын түзету коэффициенттері 
көзделген. Жоғарыда көрсетілген 
шарттардың екеуін де қанағат-
тандыратын тұлғалар үшін, осы 
екі жағдайдағы неғұрлым жоғары 
мәнге ие түзету коэффициенті 
қолданылады. 
Бұл ретте БЖЗҚ-дан ай сайынғы-
зейнетақытөлеміреспубликалық 
бюджет туралы заңда тиісті қаржы 
жылына белгіленген ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің кемінде 70% 
мөлшерінде жүзеге асырылады 
(2023 жылғы ең төменгі күнкөріс 
деңгейі – 40 567 теңге). Тиісін-
ше, жыл басынан бері БЖЗҚ-дан 
берілетін ең төменгі төлем мөл-
шері 8,5%-ға ұлғайып, 28 396,9 

теңге (70% * 40 567) болды.
Келесі жылдары ай сайынғы зей-
нетақы төлемінің мөлшері зей-
нетақы төлемдерін индекстеу 
мөлшерлемесі 5%-ға ұлғайып 
отырады.
Егер өтініш берілген күнгі зей-
нетақы жинақтарының сомасы 
тиісті қаржы жылына арналған 
республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген ең төменгі зей-
нетақының он екі еселенген мөл-
шерінен аспаған жағдайда, бұл 
сома алушыға БЖЗҚ-дан бір рет, 
бірақ төленеді (2023 жылы бір 
жолғы зейнетақы төлемінің мөл-
шері – 636 912 теңге = 12 * 53 076 
теңге).
БЖЗҚ-дан зейнетақы төлем-
дерін алу құқығын 2018 жылғы 
1 қаңтарға дейін іске асырған 
тұлғаларға төлемдер зейнетақы 

төлемдері тағайындалған сәт-
те қолданыста болған Әдістеме 
бойынша есептеледі: жылдық 
зейнетақы төлемінің сомасы ең 
төменгі зейнетақының отыз есе-
ленген ең жоғары мөлшері (2023 
жылы – 1 592 280 теңге =30*53 
076 теңге) мен алушының тиісті 
жасындағы зейнетақы жинақта-
рының ағымдағы құнының ко-
эффициентіне зейнетақы жи-
нақтары сомасының көбейтіндісі 
ретінде есептелген шамалардан 
аспайды. 
Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ-
дан берілетін зейнетақы төлем-
дері жеке зейнетақы шотын-
дағы зейнетақы жинақтары 
таусылғанға дейін жүзеге асыры-
лады.

   «БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы   «БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы



ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ УИЛСКОГО РАЙОНА 

Избирательный участок №389Избирательный участок №389
Местонахождение избирательного участка: Уилский сельский округ село Уил улица Көкжар 68, здание госу-
дарственного коммунального казенного предприятия «Уилский районный дом культуры» государственного 
учреждения «Уилский районный отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта».
 Границы избирательного участка: село Уил: улица Құрманғазин Бейсұлла 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43,45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 
65/1, 65/2; улица Шернияз Жарылғасұлы 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 66/1, 
66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 87; улица Көкжар 22, 25, 29, 31, 
32А, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 53, 54, 55, 57, 64; улица Қойшығұлов Ахметжан 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 
4/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30; улицы 
Берсиев Шығанақ, Жолмырзаев Байсалбай.

Избирательный участок №390Избирательный участок №390
 Местонахождение избирательного участка: Уилский сельский округ село Уил улица Құрманов Исламғали 
86, здание коммунального государственного учреждения «Уилская казахская средняя школа имени Ж.Жу-
сибалиева» государственного учреждения «Отдел образования Уилского района управления образования 
Актюбинской области».
 Границы избирательного участка: село Уил: улица Құрманов Исламғали 47, 51, 53, 55, 59/1ч, 59/2, 61/1, 
61/2, 63/1, 63/2 ,65, 67, 69/1, 69/2, 71, 73, 75, 77/1, 77/2, 78 «а», 79/1, 79/2, 80, 81, 81«а», 82, 83, 84/1, 84/2, 
85, 87, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 92/1, 92/2, 94/1, 94/2, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108; улица 
Қойшығұлов Ахметжан 31, 32, 33, 35, 36, 36 «А», 37, 38/1, 38/2, 39, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 43, 44, 45/1, 45/2, 
46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47/1, 47/2, 50/1, 50/2; улица Абай Құнанбаев 20, 21, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 
26, 27, 29, 31; улица Құрманғазы Сағырбаев.

Избирательный участок №391Избирательный участок №391
Местонахождение избирательного участка: Уилский сельский округ село Уил улица Шернияз Жарылғасұлы 
36, здание центра культуры и отдыха Шугыла государственного коммунального казенного  предприятия 
«Уилский районный дом культуры» государственного учреждения «Уилский районный отдел внутренней 
политики, культуры, развития языков и спорта».
Границы избирательного участка: село Уил: улица Шернияз Жарылғасұлы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47; улица 
Құрманғазин Бейсұлла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16; улица Көкжар 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 30; улица Құрманов Исламғали 1, 2, 8, 10, 12, 13, 15; улицы Масатов Сауытбай, 
Қарақұлов Ишанбай, Оноприенко Николай, Дүсіпов Үмбет, Төлебаев Мұса, Қлипанов Отар.

Избирательный участок № 392Избирательный участок № 392
Местонахождение избирательного участка: Уилский сельский округ село Уил улица Аманкелді Иманов 2, 
здание коммунального государственногоучреждения «Уилская казахская средняя школа» государствен-
ного учреждения «Отдел образования Уилского района управления образования Актюбинской области».
Границы избирательного участка: село Уил: улица Шернияз Жарылғасұлы 76, 78, 79, 80/1, 80/2, 82, 84, 86, 
88/1, 88/2, 89, 90, 91/1, 91/2, 92, 93/1, 93/2, 94, 95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102/1, 102/2, 
103/1, 103/2, 104, 105, 105 «А», 105 «Б», 106, 107, 107 «Б», 108, 109, 110, 111, 113/1, 113/2, 113/3, 115/1, 
115/2, 115/3, 116, 117/1, 117/2, 119/1, 119/2, 121, 123, 125, 125«А»,127/1,127/2,127/3,129,133,135,137,139,14
5,147; улица Көкжар 65, 67, 71/1, 71/2, 72, 73/1, 73/2, 74, 75/1, 75/2, 76, 77/1, 77/2, 78, 79, 80/1, 80/2, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 98, 99/1, 99/2, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 
104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 105/2, 105/3, 106, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 108/3, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 
117, 118, 120, 121, 124, 125, 126; улица Абай Құнанбаев 1/1, 1/2, 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 
12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19; улица Аманкелді Иманов 1/1, 1/2, 3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 
7, 9; улицы Бақаев Бауетдин, Тапалова Нұрсұлу, Медетбаев Дауылбай, Байғанин Нұрпейіс, Молдағұлова 
Алия, Ержанов Қуаныш.

Избирательный участок № 568Избирательный участок № 568
Местонахождение избирательного участка: Уилский сельский округ село Уил улица Алтынсарин Ыбырай 
19, здание физкультурно-оздоровительного комплекса коммунального государственного учреждения «Уи-
лская детско-юношеская спортивная школа» государственного учреждения «Управление физической куль-
туры и спорта Актюбинской области».
Границы избирательного участка: село Уил: улица Құрманов Исламғали 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 
34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 56, 58/1, 58/2, 60/1, 60/2, 62/1, 62/2, 62/3, 64, 66, 68, 74, 76; ули-
ца Аманкелді Иманов 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 13, 13 «А», 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 20, 22, 
24, 26, 28; улицы Дәуленов Сәлкен, Екібаев Амантұрлы, Алтынсарин Ыбырай, Еркінов Шүкір, Сатпаев Қа-
ныш, Әл-Фараби, Асанқайғы жырау, Желтоқсан, Тәуелсіздік, Қаңтарбаев Тұрғали, Халел Досмұхамедұлы.

Избирательный участок №393Избирательный участок №393
Местонахождение избирательного участка: Уилский сельский округ село Екпетал улица Жасыл ел 21, зда-
ние коммунального государственного учреждения «Екпеталская школа- сад» государственного учрежде-
ния «Отдел образования Уилского района управления образования Актюбинской области».
Границы избирательного участка: село Екпетал: улицы Баркын, Кыдырбаев Хайролла, Жасыл ел, Орман-
шы.

Избирательный участок №394Избирательный участок №394
Местонахождение избирательного участка: Уилский сельский округ село Каракемер улица Ынтымактастык 
1, здание коммунального государственного учреждения «Каракемерская школа-детский сад» государствен-
ного учреждения «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области».
Границы избирательного участка: село Каракемер: улицы Беибитшилик, Ардагерлер, Достык, Ынтымакта-
стык; зимовка Доброво; зимовка Еңсеген; зимовка Тайлақбай. 

Избирательный участок №395Избирательный участок №395
Местонахождение избирательного участка: Уилский сельский округ село Акшатау улица Акжол1а, здание 
коммунального государственного учреждения «Акшатауская средняя школа» государственного учрежде-
ния «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области».
Границы избирательного участка: село Акшатау: улицы Жастар, Алаш, Акжол, Әжібай би; зимовка Сарат; 
зимовка Талтоғай.

Избирательный участок №396Избирательный участок №396
Местонахождение избирательного участка: сельский округ имени Ш.Берсиева село Кумжарган улица Дін-
мұхамед Қонаев 2, здание коммунального государственного учреждения «Сорколская средняя школа» го-
сударственного учреждения «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской 
области».
Границы избирательного участка: село Кумжарган: улицы Дінмұхамед Қонаев, К.Ержанов, Бекет ата, Аста-
на.

Избирательный участок №397Избирательный участок №397
Местонахождение избирательного участка: сельский округ имени Ш.Берсиева село Каратал улица Ш.Бер-
сиев 39, здание модульной библиотеки имени Ш.Берсиева коммунального государственного учреждения 
«Уилская районная централизованная библиотечная система» государственного учреждения «Уилский 
районный отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта».
Границы избирательного участка: село Каратал: улицы Ш.Берсиев, Әбілқайыр хан, Актобе, Абай, О.Бака-
ев, И.Карагулов, Шәкәрім, Ж.Жусибалиев, Республика, Бейбитшилик, З.Баймолдина, Кокжар, Тауелсиздик, 
Сулеймен аулие, Кобланды батыр, А.Молдагулова.

Избирательный участок №398Избирательный участок №398
Местонахождение избирательного участка: сельский округ имени Ш.Берсиева село Карасу улица Ахмет 
Жұбанов 5, здание коммунального государственного учреждения «Курмановская начальная школа» госу-
дарственного учреждения «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской 
области».

Границы избирательного участка: село Карасу: улицы Ахмет Жұбанов, Бауыржан Момышұлы.

Избирательный участок №399Избирательный участок №399
Местонахождение избирательного участка: Коптогайский сельский округсело Амангелды улица Астана 16, 
здание Амангелдинского сельского клуба государственного коммунального казенного предприятия «Уил-
ский районный дом культуры» государственного учреждения «Уилский районный отдел внутренней поли-
тики, культуры, развития языков и спорта».
Границы избирательного участка: село Амангелды: улицы Жанакадам, Алгабас, Ынтымак, Бейбитшилик, 
Астана.

Избирательный участок №400Избирательный участок №400
Местонахождение избирательного участка: Коптогайский сельский округ село Карасу улица Алашорда 7, 
здание Карасуского сельского клуба государственного коммунального казенного предприятия «Уилский 
районный дом культуры» государственного учреждения «Уилский районный отдел внутренней политики, 
культуры, развития языков и спорта».
Границы избирательного участка: село Карасу: улицы Тамдыкол, Макпалкол, Алашорда, Ойыл.

Избирательный участок №401Избирательный участок №401
Местонахождение избирательного участка: Коптогайский сельский округ село Коптогай улица Казахстан 
18, здание Коптогайского сельского клуба государственного коммунального казенного предприятия «Уил-
ский районный дом культуры» государственного учреждения «Уилский районный отдел внутренней поли-
тики, культуры, развития языков и спорта».
Границы избирательного участка: село Коптогай: улицы Ардагер, Достык, Курман, Женис, Мектеп, Наурыз, 
Сапы, Тауелсиздик, Әл-Фараби, Жамбыл, Мәңгілік Ел.

Избирательный участок № 569Избирательный участок № 569
Местонахождение избирательного участка:Коптогайский сельский округ село Коптогай улица Мектеп 4, 
здание коммунального государственного учреждения «Курманская средняя школа» государственного уч-
реждения  «Отдел образования Уилского района управления образования Актюбинской области».
Границы избирательного участка: село Коптогай: улицы Казахстан, Абай.

Избирательный участок №402Избирательный участок №402
Местонахождение избирательного участка: Коптогайский сельский округ село Шубарши улица Желтоксан 
19, здание Шубаршийского сельского клуба государственного коммунального казенного предприятия «Уи-
лский районный дом культуры» государственного учреждения «Уилский районный отдел внутренней поли-
тики, культуры, развития языков и спорта».
Границы избирательного участка: село Шубарши: улицы Аксай, Желтоксан, Ишанбай Қарақұлов, Шығанақ 
Берсиев.

Избирательный участок №404Избирательный участок №404
Местонахождение избирательного участка: Сарбииский сельский округсело Сарбие улица Жастар 13, зда-
ние Сапаккольского сельского клуба государственного коммунального казенного предприятия «Уилский 
районный дом культуры» государственного учреждения «Уилский районный отдел внутренней политики, 
культуры, развития языков и спорта».
Границы избирательного участка: село Сарбие: улицы Бейбитшилик, Жекенды, Астана, Актобе, Курманга-
зы, Махамбет, Жастар, Айтеке би, А.Молдагулова, Желтоксан, Женис, Исатай.

Избирательный участок №405Избирательный участок №405
Местонахождение избирательного участка: Сарбииский сельский округсело Каракол улица Абай 10, зда-
ние коммунального государственного учреждения «Каракольская начальная школа» государственного уч-
реждения «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области».
Границы избирательного участка: село Каракол: улица Абай.

Избирательный участок №406Избирательный участок №406
Местонахождение избирательного участка: Караойский сельский округ село Караой улица Енбеккерлер 2, 
здание Караойского сельского клуба государственного коммунального казенного предприятия «Уилский 
районный дом культуры» государственного учреждения «Уилский районный отдел внутренней политики, 
культуры, развития языков и спорта».
Границы избирательного участка: село Караой: улицы Тауелсиздик, Жетикол, Енбеккерлер, Казакстан-2030, 
Ынтымак, Алашорда, Бауыржан Момышұлы, Оркениет, Жаскайрат, Желтоксан.

Избирательный участок №407Избирательный участок №407
Местонахождение избирательного участка: Караойский сельский округ село Кубасай улица Кызылкорган 7, 
здание коммунального государственного учреждения «Кубасайская начальная школа» государственного 
учреждения «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области».
Границы избирательного участка: село Кубасай: улицы Кызылкорган, Бейбитшилик.

Избирательный участок №408Избирательный участок №408
Местонахождение избирательного участка: Саралжинский сельский округ село Саралжын улица Бейбит-
шилик, 15, здание Саралжинского сельского клуба государственного коммунального казенного предприя-
тия «Уилский районный дом культуры» государственного учреждения «Уилский районный отдел внутрен-
ней политики, культуры, развития языков и спорта».
Границы избирательного участка: село Саралжын: улицы А.Дербисалин, Алаш, Ботагоз-2, Актобе, Казак-
стан, И.Курманов, Кенес, К.Шоланов, Таубатыр, Бейбитшилик, С.Керимбаева; село Конырат: улицы Коны-
рат, Ойыл.

Избирательный участок №409Избирательный участок №409
Местонахождение избирательного участка: Саралжинский сельский округ село Шикудык улица Мектеп 16, 
здание коммунального государственного учреждения «Теректинская основная школа» государственного 
учреждения «Отдел образования Уилского района Управления образования Актюбинской области».
Границы избирательного участка: село Шикудык: улицы Теректи, Қайрат Рысқұлбеков.

Избирательный участок №410Избирательный участок №410
Местонахождение избирательного участка: Саралжинский сельский округ село Бестамак улица Тайсойган 
6, здание Тайсойганского сельского клуба государственного коммунального казенного предприятия «Уил-
ский районный дом культуры» государственного учреждения «Уилский районный отдел внутренней поли-
тики, культуры, развития языков и спорта».
Границы избирательного участка: село Бестамак: улицы Аяпберген, Тайсойган, Жасталап.

Избирательный участок №411Избирательный участок №411
Местонахождение избирательного участка: Саралжинский сельский округ село Аккемер улица Жеткиншек 
9, здание Аккемерского сельского клуба государственного коммунального казенного предприятия «Уилский 
районный дом культуры» государственного учреждения «Уилский районный отдел внутренней политики, 
культуры, развития языков и спорта».
Границы избирательного участка: село Аккемер: улицы Жеткиншек, Бекет ата, Киыл.

Избирательный участок №412Избирательный участок №412
Местонахождение избирательного участка: Каиындинский сельский округ село Акжар улица Мектеп 4, зда-
ние Акжарского сельского клуба государственного коммунального казенного предприятия «Уилский район-
ный дом культуры» государственного учреждения «Уилский районный отдел внутренней политики, культу-
ры, развития языков и спорта».
Границы избирательного участка: село Акжар: улицы А.Иманова, Ш.Берсиева, Кенес, Каиынды, Мектеп, 
Жастар.

Избирательный участок №413Избирательный участок №413
Местонахождение избирательного участка: Каиындинский сельский округ село Косембай улица Орталык 
10, здание Косембайского сельского клуба государственного коммунального казенного предприятия «Уил-
ский районный дом культуры» государственного учреждения «Уилский районный отдел внутренней поли-
тики, культуры, развития языков и спорта».
Границы избирательного участка: село Косембай: улицы Ынтымак, Орталык. Булак.

Аким Уилского района А.К.КазыбаевАким Уилского района А.К.Казыбаев

C 1 января 2023 года на 5% увеличе-
ны выплаты из ЕНПФ пенсионерам, 
вышедшим на заслуженный отдых 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КАКОВ РАЗМЕР ПЕНСИИ ИЗ ЕНПФ В 2023 ГОДУ?

после 1 января 2018 года.
Выплаты из ЕНПФ осуществляются в 
соответствии Методикой, утвержден-

ной Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 2 октября 
2013 года № 1042 (с изменениями, 
введенными в действие с 1 апреля 
2021 года) (далее – Методика). 
Согласно этой Методике выплаты вы-
ходящим на пенсию рассчитываются 
следующим образом: в первый год 
получения выплат сумма пенсионных 
накоплений умножается на ставку вы-
плат пенсионных накоплений – 6,5% 
и делится на 12. Для получателей 
определенных категорий: людей с ин-
валидностью 1 или 2 групп, установ-
ленных бессрочно, а также людей, 
работавших на вредных и опасных 
производствах, чьи накопления сфор-
мированы за счет обязательных про-
фессиональных пенсионных взносов 

в совокупности не менее шестиде-
сяти месяцев, Методикой предусмо-
трены поправочные коэффициенты, 
повышающие размер ежемесячной 
пенсионной выплаты. Для лиц, удов-
летворяющих более чем одному из 
вышеуказанных условий, применя-
ется поправочный коэффициент с 
наибольшим значением. При этом 
ежемесячная пенсионная выплата из 
ЕНПФ осуществляется в размере не 
менее 70% от прожиточного миниму-
ма,установленного на соответствую-
щий финансовый год законом о ре-
спубликанском бюджете (в 2023 году 
прожиточный минимумсоставил40 
567 тенге). Соответственно, с начала 
годаразмер минимальной выплаты из 
ЕНПФ увеличился на 8,5% и составит 

28 396,9 тенге (70% * 40 567).
В последующие годы размер ежеме-
сячной пенсионной выплаты увеличи-
вается на ставку индексации пенси-
онных выплат– 5%.
В случае, если сумма пенсионных на-
коплений на дату обращения не пре-
вышает двенадцатикратный размер 
минимальной пенсии, установленный 
законом о республиканском бюдже-
те на соответствующий финансовый 
год, данная сумма выплачивается 
получателю из ЕНПФ единовременно 
(в 2023 году размер единовременной 
пенсионной выплаты составит636 
912 тенге = 12 * 53 076 тенге).
Лицам, реализовавшим свое право 
на получение пенсионных выплат из 
ЕНПФ до 1 января 2018 года, пенси-

онные выплаты рассчитываются по 
методике, действовавшей на момент 
назначения пенсионных выплат: 
сумма годовой пенсионной выплаты 
рассчитывается и не превышает наи-
большую из тридцатикратного разме-
ра минимальной пенсии (в 2023 году- 
1 592 280 тенге =30*53 076 тенге) и 
величины рассчитанной как произве-
дение суммы пенсионных накоплений 
на коэффициент текущей стоимости 
пенсионных накоплений в соответ-
ствующем возрасте получателя. 
Напомним, что пенсионные выплаты 
из ЕНПФ осуществляются до исчер-
пания пенсионных накоплений на ин-
дивидуальном пенсионном счете.

Пресс-центр АО «ЕНПФ»Пресс-центр АО «ЕНПФ»
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Әдебиетіміздің алыптарының 
бірі Сәбит Мұқановтан жеткен 
«Туған жер, не бар екен сенен 
ыстық, Себебі сенде туып, сенен 
ұштық» деген қанатты сөз бар. 
Сол айтқандай кім-кім де кіндік 
кесіп, кір жуған өлкесі туралы 
мақтанышпен сөз етсе ешқандай 
айыбы жоқ. Біреулер тамаша 
табиғатын тамсана жырлайды, 
енді біреулер атамекен қойнауы 
пайдалы қазбаға толы деп дәріп-
тейді. Жарасымды көрініс. Ақтө-
бе облысында темір жолдан 
жырақ жатқан, бірыңғай ауыл ша-
руашылығына бейімделген Қобда 
ауданының үлкен-кішісімен әң-
гімелесе қалсақ Кеңес Одағының 
Батыры атағына ие  болған жеті 
жерлесін тілге тиек етеді. Олар 
– Әлия Молдағұлова, Иманғали 
Білтабанов, Абдолла Жанзақов, 
Михаил Колесников, Михаил 
Прохоров, Иван Пятковский, Ни-
колай Терещенко. Төртеуі Ұлы 
Отан соғысының майдандарын-
да ерлікпен қаза тапқан, үшеуі-
не – Колесниковке, Прохоровқа, 
Пятковскийге Кеңес Одағының 
ең жоғары наградасын омыра-
уға таққан соң әскер қатарында 
жауынгерлік қызметін абырой-
мен аяқтап, елге аман-сау оралу 
бұйырыпты. Айтпақшы, жоғарыда 
аты-жөні келтірілген қаһарман-
дар сапына Михаил Кошелев пен 
Иван Анохинді қосқанның еш ай-
ыбы жоқ. Бірі І дәрежелі «Отан 
соғысы» орденімен, І дәрежелі 
«Даңқ» орденімен марапаттал-
са, екіншісі кеудесіне І дәрежелі 
«Отан соғысы» орденін, ІІ және 
ІІІ дәрежелі «Даңқ» ордендерін 
қадаған.
Қобдалықтар Отан үшін басын 
бәйгеге тіккен жерлестеріне ба-
рынша құрмет көрсетуде. Әлия 
Нұрмұхамбетқызының есімі мен 
ерлігі күллі Одаққа паш етіл-
ді. Облыстың және ауданның 
орталықтарында көшелерге, 
алаңдарға өзге бірқатар батыр-
лардың есімі берілді, мектептер-
де және оқу орындарында, мә-
дениет мекемелерінде батырлар 
ерлігін насихаттау барынша кең 
ауқымда жүргізілуде. 
 Журналистік қызмет тұрғысын-
да осындай шаралардың бірқа-
тарына қатысып, мерзімдік ба-
сылымдарда жариялағанымыз да 
бар. Осы ретпен Ақтөбе қаласын-
дағы «Хабар-Сервис» ЖШС-інің 
баспаханасына жиірек бас сұға-
тынымыз және рас. Мекеменің 
атқарушы директоры, жағымды 
жаңалықтарға сергек көзқарас 
танытып жүретін ініміз Жанболат 
Жұбановтың әңгімесі бізді елең 
еткізді. 
 -Кешегі қан-қасап соғыста Днепр 
өзені үшін жан алып, жан беріскен 
қырғын шайқаста Ақби Рақов 
деген ағамыз ерекше ерлігімен 
көзге түсіпті. Әттең, қаһарман-
дығыкезінде лайықты бағаланбай 
қалған, - деді ол. 
 Айтып қана қойған жоқ, наза-
рымызға архивтік құжаттарды, 
сарғайған газеттерді ұсынды. 
Бағалы жәдігерлермен біршама 
танысып, өз әлімізше кейіпкеріміз 
жайлы деректер қорын толықты-
руға күш салдық. 
 Ең алдымен Ақби Қанжұлұлы 
Рақов деген кім? Ол Ақтөбе об-
лысының Қобда ауданындағы 
Новоалексеевка  селосында 
1923 жылы туған, комсомол мү-
шесі. 1941 жылымектепте бірге 

оқып, бітірген құрбысы Клаура 
Мамайқызы Баймұратовамен ни-
еті жарасып, шаңырақ көтереді. 
Жас отау иелерінің «Қол ұста-
сып, бақытқа жетеміз» деген тәт-
ті қиялын бұзған неміс-фашист 
басқыншыларының Кеңес Одағы-
на опасыздықпен соғыс ашқан 
сұрқия саясаты еді. Қаршадай-
ынан отаншылдық сезіммен су-
арылып өскен небәрі он сегіз 
жастағы жігіт үйленгеніне бір апта 
өткен соң Қобда аудандық әскери 
комиссариатынан өзі сұранып, 
майданға аттанады. Келесі 1942 
жылдың шілде айында келіншегі 
Клаура да басындағы ақ орама-
лын жұлып алып, әскер қатарына 
арыз береді. Тілегі орындалып, 
№ 761 әскери әуе күштері пол-
кіне тап болады. Осында жауды 
жойғыш зеңбіректерді тазарту, 
зеңбірек ұңғысын оқпен толтыру 
міндеттерін тиянақты атқарып, 
қаруластар құрметіне бөленеді, 
1945 жылы соғыс Ұлы Жеңіспен 
аяқталған соң омырауы ор-
ден-медальдарға толы Мамайқы-
зы туған өлкеге аман-сау орала-
ды.
 Ал негізгі кейіпкеріміз Ақби Қан-
жұлұлы әскер қатарына алынған 
соң Чкалов қаласында (қазір-
гі Орынбор қаласы –Ж.Қ.)танк 
училищесінде оқып,бітіріп шыға-
ды. Лейтенант шенімен Укра-
ин майданындағы зұлмат шай-
қастарға кіреді. Дербес 10-танк 
корпусының 183-танк бригада-
сы құрамында танк командирі 
болған жерлесіміз өзінің өжет қи-
мылымен зұлым жауға өшпенділі-
гін еселей түсіп, өзге жауынгер-
лерге үлгі көрсетеді. 1943 жылғы 
қазан айының 7-сінен 9-ына 
дейінгі аралықта бригада Киев 
облысының Ржищев ауданына 
қарасты Монастырск деревнясы-
ның түбінде дұшпанға әлденеше 
соққы береді. Сөйтіп мығым қал-
пында Днепрдің оң жағалауында 
Букринск плацдармына табан 
тірейді. Қаны басына шапшыған 
қарсыластар оқтын-оқтын қарсы 
шабуылға шыққан. Кеңес жауын-
герлері болса алған беттен қайт-
пады. «172,6» биіктікте жарақты 
бес танктен тек қана Ақби Рақов-
тың танкісі аман қалады. Сол се-
бептен оған жаяу әскерлерімізге 
демеушілік көрсету пиғылында 
неміс-фашист басқыншыларын 
ілгері жылжытпау жүктеледі. Әри-
не, өшіккен жаудың шегінбейтіні 
анық, біздің болат танкіміз қарсы 
ұмтылып, өршелене түсті. Көптің 
аты көп, қанша қасарысқанмен 
жалғыз танк дұшпанның қарша 
боратқан оғынан отқа оранды. 
Осы шайқаста танктің меха-
ник-жүргізушісі Виктор Жарков 
тірілей жанып кетеді. Ал коман-
дирдің өзі жоқ болып шықты. Бұл 
жайға терең бойламаған ізде-
ушілер 183-танк бригадасының 
жауынгерлік қимылдар журналы-
на Ақби Рақовты «ерлікпен қаза 
тапты» деп тіркеумен шектеледі. 
Онымен қоймай қаза тапқан жа-
уынгерлерді наградаға ұсыну 
қағазына жерлесіміздің аты-жөнін 
кіргізуді қаперіне алмағандай. 
Сірә, өздерін аға ұлт өкіліміз деп 
санайтындар қайдағы бір қазақ 
үшін бас ауыртқысы келмеген си-
яқты.
 Сөйтіп, Ақтөбенің Қобда ауда-
нындағы әскери комиссариатқа 
Рақовтың ерлікпен қаза тапқаны 
жайлы «қара қағаз» жіберіледі. 

Жан түршіктірер хабар қолына 
тигенде жары Клаура Мамайқы-
зы мүлде сенбепті. «Әйел жаны 
сезімтал, мен сол «қара қағазды» 
жүрегіммен қабылдай алмадым. 
Оның жарымжан болсада елге 
оралатынына, бір жағымды ха-
бар келетініне әбден иландым» 
дейді екен. Сөйтіп жарғақ құлағы 
жастыққа тимей жоғарғы құзырлы 
орындарға қайта-қайта хат жа-
зып, іздеумен болды. 
 Кейінгі деректерден белгілі 
болғаны –мынау. Дұшпанның 
үдете соққан шабуылына үзіліс-
сіз тойтарыс беру салдарынан 
танк қорамсағында оқ мүлде тау-
сылған, тіпті, жауға берілмес үшін 
өзін өзі атуғада ештеңе жоқ. Фа-
шистер болса сау-тамтығы қал-
маған танкті мүлде жоқ ету үшін 
беймәлім жақты нысанға алып, 
бората берген. Шын мәнінде ко-
мандир Ақби ауыр жарақат алып, 
денесі күйікке шалынған. Кейін 
шегінген фашистер танк ішіндегі 
шалажансар Рақовты өздерімен 
бірге ала кетеді, біздің әскер-
лер жайында деректер сұрайды, 
ұрып, соққыға жығады, әбден қи-
найды. Сонда да тұтқынға түскен 
командир өзіне қойылған сауал-
дарды үнсіз қалдырыпты. Содан 
ол концлагерге тап болады. 
 1945 жылғы ұлы Жеңістен кей-
ін А.Рақов Сталиннің жау қолы-
на түскен отандастарымызға 
сенімсіздік білдіруді көздеген қа-
тал бұйрығы негізінде сүзгілеу 
лагеріне жіберіледі, одан Дон-
бастың шахталарын қалпына 
келтірушілер қатарында қара жұ-
мысқа жегіледі. 1947 жылы ден-
саулық жағдайына байланысты 
есептен шығарылған, бірақ мой-
нындағы айыптан ақталмайды. 
Жасынан алғыр, сауатты лейте-
нант аурухана төсегінде жатып, 
КСРО Қорғаныс министріне хат 
жазады, өзінің жауынгерлік іс-қи-
мылдарына қатысқанын айғақта-
уды сұрайды. Тексеру-зерттеу 
барысында Ақби Қанжұұлының 
– танк командирінің батырлық 
көрсеткені анықталады. Бірақ, 
бұл жай тым кеш еді – қаһарман 
танкіші небәрі 26 жасқа жетпе-
стен ауыр жарақат салдарынан 
1949 жылы тірліктен баз кешті. 
 Интернационалист жауынгер қа-
зақтың жарқын ғұмыры мен ауыр 
шайқастардағы ерлігін паш етер 
құжаттар Ұлы Отан соғысының 
музейінде, Балыко-Щучинск қа-
ласындағы «Букринск плацдар-
мын ерлікпен қорғау» музейінде, 
Украина мен Белоруссиядағы 
«Оныншы оқу танк дивизиясы» 
(бұрынғы оныншы корпус) музей-
інде, Беларусь әскери округінің 
оқу орталығында мәңгі сақтауға 
қойылды. 
 Біз даңқты жерлесіміздің сұра-
пыл соғыс майданындағы іс-қи-
мылынан барынша мәлімет беру-
ге ұмтылдық. Ал бұл оқиғалардың 
бүгінгі күнге жетуіне мүмкіндік 
жасаған кімдер? Әрине, ең ал-
дымен от пен оқтың ортасында 
бірге болған қарулас достары. 
Бұл ретте Кеңес Одағының аста-
насы Мәскеу қаласында тұрған 
соғыс ардагері, запастағы пол-
ковник Валерий Иванович Бецен-
коны айтқан жөн. Жоғарыда Ақби 
әкейдің жан жары, өзі де майдан-
гер Клаура шешейдің отағасына 
адалдықпен хат жазумен болға-
нына тоқталдық. Сол ізденістің 
нәтижесі – қияндағыҚобдада 

тұратын Баймұратоваға Мәскеу 
қаласынан, РСФСР Жоғарғы 
Кеңесі атындағы жоғары әскери 
училищеде Тактика және Ұлы 
Отан соғысы тарихы пәнінен дәріс 
беретін полковник В.И.Бецен-
кодан хат келеді. Бұл кісі КСРО 
Қарулы Күштерінің Подольск ор-
талық архивінен 10-танк корпусы 
туралы деректер жинастырып 
жүреді екен. Бағалы жәдігердің 
бірі 183 танк бригадасының ко-
мандирі, капитан М.Новиковтың 
10 танк корпусының саяси бөлім 
бастығы, полковник Сторожен-
коға жазған рапорты болды. Ра-
портта танк экипажының коман-
дирі, лейтенант Ақби Рақовтың 
неміс-фашист басқыншыларына 
қарсы дүлей шайқаста көзсіз ер-
лік көрсеткені нақты оқиғалармен 
баяндалып, жерлесімізді Кеңес 
Одағының Батыры атағына ұсыну 
жөнінде пікір айтылады. 
 Осы тұста мынадай анықтама 
келтірген артықтық етпейді. Дне-
пр өзеніндегі Букринск плацдар-
мында болған шайқаста 10-танк 
корпусының мыңға тарта сар-
баздары орден-медальдармен 
марапатталады. 36 адам Кеңес 
Одағының Батыры атағына ие 
болады. 1944 жылдың 10 науры-
зында 10-танк корпусы «Днепр-
лік» мәртебесін иемденеді. 
 Енді бір құжатта шайқаста ер-
лікпен қаза тапқандар тізімінде 
Ақби Рақов он үшінші болып тір-
келген. Онда былай делінген: 
«1923 жылы Ақтөбе облысы 
Қобда ауданы Новоалексеевка 
ауылында туған, ұлты қазақ, ком-
сомол мүшесі. Лейтенант Ақби 
Рақов 1943 жылы 12 қазанда ер-
лікпен қаза тапты, мәйіті Киев об-
лысының, Радищев ауданы Мо-
настрск деревнясында жерленді» 
деп жазылған.
 Жаны жәннатта болғыр В.И.Бе-
ценко қанға біткен бауырмал-
дығын дәлелдеп, 1991 жылдың 
9 сәуірінде қазақ даласындағы 
Қобда ауданының әкімі Ерсайын 
Ысқақұлы Әжібаевке арнайы хат 
жазады.
 Хатта осының алдында Ақби 
Рақовтың әйелі Клаураға хат 
жолдағанын айтумен бірге жер-
лесіміздің кезінде Кеңес Одағы-
ның Батыры атағына ұсынылға-
нын, өкінішке орай бұл мәселе 
тиянақты шешілмегенін баяндай-
ды. Тек осымен шектеліп қалмай 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевқа өзі жолдаған хаттың 
және сол кезеңдегі Республика-
ның әскери комиссары, полков-
ник Л.Бақаевтың жауап хатының 
көшірмелерін бірге жіберіпті.
 В.И.Беценконың Клаура Мамай-
қызы Баймұратоваға жазған хаты 
Қобда аудандық «Знамя труда» 
газетінің 1988 жылғы 9 шілдеде-
гі №82 (4650) санында «Призы-
вался из Новоалексеевки, стал 
героем на Днепре» деген айдар-
мен «Кто он, Акби Раков?» деген 
тақырыпта жарияланады. Мақа-
ланың ортасында қаһарман лей-
тенант фотосуреті беріліпті. Осы 
мақаланың төменгі жағында бес 
бағанға Мәскеу мемлекеттікта-
рих-архив институтының студенті 
С.Коломенскийдің «Навечно в 
наших сердцах» деген мақаласы 
орналастырылыпты. Бұл мақала 
да даңқты жерлесіміздің ерлігіне 
арналған. 
 Негізінде біз тарих қойнауына ең-

ген жылдар шежіресіне үңілгенде 
жан-жақты сараптамадан өткізіп, 
тағылымы мол тұстарын өнеге 
етуге тиістіміз. Бұл тұрғыда Ақби 
Қанжұлұлының ерлігіне назар ау-
дарып, құнды пікірлер білдірген 
өзге ұлт өкілдерін ілтипатпен еске 
алған орынды. Мысалы, 183-танк 
бригадасының командирі, капи-
тан М.Новиков «Студенческий 
меридиан» журналының 1987 
жылғы мамыр айындағы санында 
«Акби и Клаура» деген тақырып-
пен мақала жариялайды. 10-танк 
корпусының командирі, отстав-
кадағы генерал-лейтенант И.А.
Маганов «Десятый танковый» 
және «Днепровский» атты кітап-
тарында төмендегі ойларымен 
оқырманды сүйсінтеді: «Ешкім  
де батыр болып тумайды, ешкім 
де батыр боламын деп соғыспай-
ды. Мен танкистпін, сол сұрапыл 
соғысты көзіммен көргесін жазып 
отырмын. Рақов саяси терең са-
уатты, ер көңілді, батыр жүректі, 
кішіпейіл адам, солдаттармен 
жаны-тәні бір еді. Оны бұрын көп 
білмеуші едім, қазақ деген бауы-
рмал, тілінен де, қолынан да іс 
келетін батыр халық екен ғой». 
Осылай толғанған әскери қайрат-
кер И.А.Маганов 1988 жылдың 
25 мамырында КСРО Жоғарғы 
Кеңесінің Төралқасына өз қо-
лымен хат жазып, батыл түрде 
ұсыныс айтады: «Совет ветера-
нов Десятого танковогокорпуса 
и командования 10-танковой де-
визии (воисковая часть 22087) 
решили ходатайствовать перед 
Президиумом Верховного Сове-
та СССР о присвоении звания 
Героя Советского Союза Акбию 
Канжуловичу Ракову посмертно». 
Өкініштісі – хат жазылған осы 
кезеңде Кеңес Одағының кене-
уі кетіп, аққу көкке, шортан суға 
тартқылап тұрған шақ еді. Содан 
да мәселе шешілмей сиырқұйым-
шақтанып кеткені. 
 Кеңес Одағының танымал ба-
сылымы – «Литературная газе-
таның» «Досье» қосымшасын-
да, майдандық «За Родину» 
газетімен өз еліміздің «Казах-
станская правда» газеттерінде 
мақала жариялап, Ақби Рақов-
тың ерлігін паш еткен полковник 
В.И.Беценко мұнымен шектеліп 
қалмай Қазақстан Президенті 
Н.Ә.Назарбаевқа хат жолдап, 
кейіпкеріміздің «Халық қаһарма-
ны» атағына лайық екенін баян-
дап, ұсыныс білдіреді.
 Жоғарыда сөз еттік – бұл хат 
Республиканың әскери комис-
сары А.Бақаевқа жолданады, 
еске салар жай – осы мемлекет-
тік құрылым сәл кейін Қорғаныс 
Министрлігі деген жаңа атаумен 
қайта жасақталды. Хат Бақаев-
тың бұрыштамасымен Ақтөбе 
облыстық әскери комиссариатқа, 
одан Қобда аудандық әскери ко-
миссар, майор В.Глушкоға келіп 
түседі. Жоғарыдан жіберілген 
құжат негізінде аудандағылар 
Мәскеу облысындағы Подольск 
орталық әскери архивіне сұрау 
салады. Қынжылатынымыз –жау-
ап жоқ, себебі Кеңес Одағы кел-
меске кеткен кезең, сонымен «Іс 
бітті, қу кеттінің» кері келді. 
 Әрине, Қобыланды мен Иса-
тайдың, Абат-Байтақтың кесе-
нелері тұрғызылған, Шығыстың 
қос шынарының бірі – Әлия апа-
мыздың атамекені болған Қобда 
аймағының алдыңғы және орта 
буын өкілдері елі үшін еміренген 
жаужүрек боздақ Ақби Рақовты 
ұмыта қойған жоқ, өз мүмкіндік-
терінше батыр есімі мен ерлігін 
жеткіншек ұрпақ санасына сіңіру-
ге күш салды. Жауғашты Жұмаға-
лиев, журналистер Балнияз Әж-
ниязов, Жанат Сисекенова, Юрий 
Тарасенко, дәрігер, медицина 
ғылымдарының кандидаты Болат 
Әжмұратов, жоғары санаттағы 
дәрігер Нұржігіт Мәкенов және 
басқалары даңқты тұлғаны на-
сихаттау жолында айтарлықтай 
еңбек сіңірді. Әріптесіміз Жанат 
республикалық «Казахстанская 
правда» газетінің 2022 жылғы 22 
маусымындағы санында «Награ-
да найдет героя» атты көлемді 
мақала жариялады. Еңбек ар-
дагері Жауғаштының аудандық 
«Қобда» газетінің 2015 жылғы 
16 сәуірдегі санында жарық көр-
ген «Ерлігі ескерілмеген батыр!» 
деген мақаласында бірқатар 
тартымды деректер берілген. 
Арнайы құрылған ынталы топ 
жетекшісі Жанболат Жұбановтың 
ұйытқы болуымен бірнеше аза-
мат облыстық «Ақтөбе» телеар-
насының «Ойтүрткі» бағдарлама-
сында бас қосып, арманда кеткен 
боздақ турасында мағыналы сыр 
шертті. 
 Бірнеше адамның әңгімесінен 
қысқаша үзінді келтірейік.
Тасболат Ульянов – кәсіпкер:- 
Ақби Рақов –менің нағашы атам. 
Ол кісі туралы әжеміз Клаураның 
әңгімелерінен там-тұмдап білдік. 

Әжей– Әлімнен тарайтын Бұжыр-
дың бір баласы Шүреннен өрбіген 
ұрпақ. Жарықтық күйеуі майдан-
да өлді деген «қара қағаз» кел-
генде сеніңкіремепті. Болжамы 
расқа шығып, атам елге оралады. 
Соғыстың нақ ортасында болған, 
ауыр жарақатпен тұтқынға 
түскен, одан шыққасын лагерьде 
қара жұмысқа жегілген. Қобдаға 
құр сүлдері жетіпті. Көп ұзамай 
бақилық болыпты. Өте аянышты. 
Осындай қайсар тұлғадан атақ 
аяуға болама?! 
 Сағындық Қанкелді – заңгер: 
- Өрімдей жас жігіт, лейте-
нант, танк командирі, өзі қазақ. 
Сынақтарда сыр бермеген азамат 
жайлы мәліметтер таңданарлық 
күйге түсірді. Құрмет көрсетсек 
мерейіміз өсетінін ұмытпайық. 
 Бізбен әңгімелескен азаматтар 
осылай ақтарылды. Ендігі сауал-
дар батырдың отбасы төңірегінде 
өрбіді. Ақби әкей елге келгенмен 
кең көсіліп жүре алмаған. Оңай 
дейсіз бе – отқа оранған танк ішін-
де жалғыз қалып қою, одан жау 
қолына тұтқынға түсу, Сталинның 
қатігез пәрменімен шахтаның зіл 
батпан жұмысына тап болу, әбден 
титықтап атақонысқа жету. Қайда 
барсада алдынан «Соғыс тұтқы-
ны» деген кесір сөз шығады. Сөй-
тсе де Отанына, ел-жұртына адал 
көзқарасынан танбапты. Клаура 
апамыз мектепте үздік оқыған, 
соғыс майданына өзі сұранып 
барған. Аман-сау оралғасын дү-
кенде сатушы қызметінде болып-
ты. «Бірбеткей, тік мінезді адам 
еді» дейді көзін көргендер. Отаға-
сын бәле-жаладан ақтап алуға 
бар күшін салыпты, өткен ғасы-
рдың алпысыншы жылдарына 
таяу жалғанның көшіне ілескен. 
 Баласы Орынбасардың тұрағын 
сұрасақ Ақтөбе қаласындағы об-
лыстық Қарттар үйінде екен. Ар-
найы барып жолықтық. Дербес 
бөлмеде өзі, жетпістің ішіне мол 
кірген. Дидарында уақыттың кер-
мек дәмінен шаршағандық сезіліп 
тұр. Үні бәсең, сауалдарыма сәл 
іркіліспен жауап берді: 
 -Әкемнен бір ұл, бір қызбыз. 
Апам Лейла Тамды ауылында 
тұрады, балалы-шағалы. Өзім 
анамның құрсағында жатқа-
нымда әкем ақыретке жөнелген. 
Жарықтық содан қайнысы Бәріш-
ке қосылады, одан ұрпақ жоқ, – 
деді әңгімешім.
 Әке – соғыс тұтқыны, Ана екі ба-
ланы жеткізем дек әлек, қосылған 
қайнысы Бәріште қойторы жан 
болса керек. Содан Орынбасар 
ауылдан ұзап шыға алмай колхоз-
дың іркес-тіркес қара жұмысымен 
шектеліп қалған. Ер адам ғой, сы-
рын көп ашқысы келмейтіндей. 
Дегенмен там-тұмдап білгеніміз 
– әйелі Ләззат Қызылорданың 
Тасбөгетінен, дәм-тұзы жарас-
пай бір ұлымен және бір қызымен 
Тараз қаласында қоныс теуіпті. 
Қолында құжаттары жоқ Орынба-
сар азын-аулақ зейнетақыны қа-
нағат етіп, Қарттар үйінен байыз 
табады. Бөлме жылы, күнделікті 
ауқаттан кенде емес, тек көңіл 
жалқы. Төсегінің тұсында сүйеулі 
тұрған домбыраға көзім түсті. 
 -Өзіңнің мынадай өнерің бар 
екен ғой, - дедім. 
 -Иә, оңашада шертіп, жеңіл-
дегендей боламын. –Жымиюы 
солғын, үні үзіліңкіреп шықты.
 Қасымдағы құрдасы Тұрлан 
өзімен бірге ала келген марқұм 
әкесі Ақбидың үлкейтілген фо-
тосуретін үстел үстіне қойды. 
Орынбасар бір шетінен жайлап 
сипады, жанарына жас іркілді ме, 
қалай?! Бұдан әрі отырыс ыңғай-
сыз болатынан сезіп, шығып кет-
тік. 

******
Қаршадайынан намыс қазанында 
суарылып, небәрі он сегіз жасын-
да қосылғанына бір ай болмастан 
сүйген жарын ауылда қалдырған; 
өз тілегімен майданда Отан үшін 
отқа түскен; адамгершілігімен, 
білімімен, табандылығымен ге-
нерал-лейтенанттан қатардағы 
жауынгерге дейінгі қаруластарын 
сүйсінткен; фашистер тұтқынын-
да сыр ашпай лагерьдегі сүй-
ретпе жұмыстан туған аулына 
ілдәлдалап әрең жеткен қазақ 
жігітінің аянышты да асқақ тірлігі. 
Пешенесіне бар болғаны жиырма 
алты жыл бұйырыпты. Мұндай 
қайсар боздаққа ел Президентінің 
Жарлығымен мәртебелі «Халық 
қаһарманы» атағы беріліп жатса 
мемлекет те, ұлт та ұтылмасы 
анық. 
Айтпақшы, биыл – лейтенант, 
танк экипажының командирі Ақби 
Рақовтың туғанына жүз жыл тола-
ды.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның құрметті Қазақстанның құрметті 

журналисі.журналисі.
Ақтөбе қаласы.Ақтөбе қаласы.

Суреттерде: 1. Ақби Рақов; 2. Суреттерде: 1. Ақби Рақов; 2. 
Зайыбы Клаура Баймұратова.Зайыбы Клаура Баймұратова.
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ТАҒЗЫМ   

ҚОБДАНЫҢ ЖАУЖҮРЕК БОЗДАҒЫ



Күні кеше ғана 77 жасқа таяған 
шағында сұм ажал арамыздан ел 
үшін еңбек еткен биік тұлға, ар-
дақты ұстаз, білікті басшы, адал 
жар, қамқор аға, аяулы әке, не-
мерелердің сүйікті атасы болған 
Мұхит Керейұлы ағамызды алып 
кетті.
Мұхит ағамыз ел үшін, соның 

ішінде ұрпақ тәрбиелеуде Са-
пақкөл орта мектебінде еңбек 
еткен ұлағатты ұстаз, білікті бас-
шы болған тұлға. Мұхит ағамыз 
еліміздегі қара шаңырақ Сапақкөл 
орта мектебі үшін еткен еңбегі 
өлшеусіз. Ол білікті, ұйымдасты-
ру қабілеті жоғары, талапшыл, 

еңбекқор, жақсы қасиеттерінің арқасында мектепті сонау тарих 
қойнауына кеткен 90-жылдардағы тоқырау заманының қиын-қы-
стау кезеңінен алып шыққан, мектеп жұмысын ұйымшылдықпен, 
табандылықпен осы кезге жетуге үлкен үлес қосқан сауатты ұстаз, 
білікті мектеп басшыларының бірі де, бірегейі болды деп айтсам 
артық емес. 
Мұхит Керейұлы 1946 жылы 1 мамырда Ойыл ауданы, Сарбие 

ауылында дүниеге келді. Ақтөбе педагогикалық институтын бітір-
ген жоғары білімді маман еңбек жолын1964 жылы Қобда ауданын-
да мұғалім болып бастады. 1972 жылы қазіргі Ж.Жүсібалиев атын-
дағы қазақ орта мектебінде математика пәнінің мұғалімі болды.
1977-1982 жылдары, 1998-2003 жылдары Сапақкөл орта мек-

тебінде мектеп директоры болып қызмет атқарды. Ол дайындаған 
шәкірттер қазір биік-биік жұмыстар атқарып жүр. Сол жылдары 
жеке дайындаған шәкірті Ж.Баймұханов Республикалық матема-
тикалық олимпиададан II орын алып, кейін Москвадағы жоғарғы 
Техникалық университетке түсті. Облыстық ғылыми-практикалық 
конференцияға математика пәні бойынша баяндама және үлгілі 
сабақ беріп облыстық білім бөлімінің Құрмет грамотасымен мара-
патталды.
2008 жылы Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым ми-

нистрлігінің «Құрмет грамотасымен» марапатталды. Қазақстан Ре-
спубликасының Білім беру ісінің құрметті қызметкері атағы 2018 
жылы берілді. Осы Сапақкөл орта мектебінен 2009 жылы еңбек 
демалысына шыққан ардагер ұстаз. Қарқара апай екеуі 2 ұл, 2 қыз, 
6 немере тәрбиелеген үлгілі отбасы. Міне осындай абыз, ел ағасы, 
білікті басшы принципті азамат еді. Нарықтық кезеңнің алғашқы 
жылдарында елге аянбай еңбек етіп, еңбекқорлығын, қамқор-
лығын көрсетті. Күні бүгінге дейін қоғамдық жұмыстарға белсене 
араласты. Өте қонақжай азамат еді. Елінің ертеңі үшін аянбаған 
азамат аға Сарбие ауылына асфальт жолдың төселуінің алғы-
шарттарын жасап кетті. Қош бол,аяулы, ардақты азамат дегеннен 
басқа амалымыз жоқ. 
Тіршілік жолы өнеге ағамыздың асыл бейнесі жүрегімізде мәң-

гілік сақталады. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа, иманы са-
ламат болсын! Орны толмас ауыр қазаға байланысты марқұмның 
тума-туыстары мен жақындарының қайғысын бөлісіп, көңіл айта-
мыз!

Ғ. Займолда, С. Төлегенов, Т. Меруенов, Б. Бекетаев, Ж. Мусин, 
М. Суқашев, Е. Ташимов, С. Алахаев, М. Сарин, Р. Мұхитова, 

Қ. Нұршин, А. Өтеғалиева, М. Жайлыбаев.

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1431 дана. Тапсырыс 109 
Көлемі 1 баспа табақ, индикс 65525
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МҰХИТ КЕРЕЙҰЛЫ
Зейнетақымен қамсыздан-
дыру саласындағы халықтың 
қаржылық сауаттылық деңгейін 
және «БЖЗҚ» АҚ-ға халықтың 
сенім дәрежесін айқындаған жыл 
сайынғы тәуелсіз социологиялық 
зерттеу қорытындылары тағы да 
жоғары нәтиже көрсетті. 
Зерттеу Қазақстанның 17 облысы-
ның және республикалық маңызы 
бар 3 қаласының ауыл және қала 
тұрғындарына телефон арқылы 
сұрақ қоюжәне сауалнама жүргізу 
арқылы аралас үлгіде жүргізіл-
ді. Барлығы 3000 респонденттен 
сұхбат алынды, оның ішінде ер 
адамдардың саны - 1456 немесе 
48,53% болса,әйелдердің саны 
- 1544 (51,47%). Респонденттер 
әлеуметтік мәртебесі бойынша 
былайша бөлінді: жалдамалы жұ-
мысшылар - 2 076 (69,1%), өзін - 
өзі жұмыспен қамтығандар - 779 
(26%) және жұмыссыздар - 145 
(4,9%). 
Зерттеу сауалнамасының негізгі 
бөлігі зейнетақымен қамсыздан-
дыру саласындағы  халықтың 
қаржылық сауаттылығын анықта-
уға, сондай-ақ, Қазақстанның зей-
нетақы жүйесіне және БЖЗҚ-ға 
деген сенім дәрежесін анықтауға 
бағытталған 25 сұрақтан тұрды.
Зейнетақымен қамсыздандыру 
саласындағы қаржылық сауат-
тылық деңгейі екі саты бойынша 
талданды: базалық және озық.
Базалық деңгей бойынша 
сұрақтардың басым бөлігіне 
қазақстандықтар дұрыс жауап 
берді. Мысалы, 1 672 респондент 
немесе сауалнамаға қатысқан-
дардың жалпы санының 55,73% 
Қазақстанның барлық азаматта-
рына кепілдік берілген мемле-
кеттік базалық зейнетақы төлемі 
және еңбек өтілі бойынша мем-
лекеттік (ортақ) зейнетақы, сон-
дай-ақ, міндетті, міндетті кәсіптік 
жәнеерікті зейнетақы жарна-
ларынанқалыптастырылған, 
қызметкердің жеке зейнетақы 
жинақтары есебінен БЖЗҚ-дан 
төленетін зейнетақы төлемдері 
туралы хабардар екен.
Базалық деңгей.
Сауалнама көрсеткендей, ха-
лықтың көп бөлігі (62,3%)  
қаржылық әл-ауқаттарының не-
гізгі көзі зейнетақы болады деген 
пікірде, яғни 1 426 респондент 
немесе 47,53% бұл–БЖЗҚ-дан 
төленетін зейнетақы жинақтары, 
ал 14,77% немесе 443 респон-
дент–мемлекеттен берілетін 
зейнетақы деп санайды. 490 ре-
спондент немесе сауалнамаға 
қатысқандардың жалпы санының 
16,99% қартайған кездегі табыс 
көзі ретінде басқа жинақтарды 
атады.
Респонденттердің басым бөлігі 
– 1 896 адам (63,20%) «БЖЗҚ» 
АҚ қызметін салымшылардың 
міндетті және ерікті зейнетақы 
жарналарын жинақтау, зейнетақы 
жинақтарының жеке есебін жүр-
гізу, зейнетақы жинақтары есебі-
нен зейнетақы төлемдерін жүзеге 
асыру ретінде дұрыс айқындады.  
Сондай-ақ, сауалнамадан жеке 
зейнетақы шотының жай-күйі ту-
ралы ақпарат алу тәсілі ретінде 1 
908 адам (63,6%) БЖЗҚ-ға өздері 
келуді, ХҚКО-ға жүгінуді 1 761 
респондент (58,7%), электрон-
дық үкімет порталы арқылы1 562 
(52,1%), ал 1 484 (49,5%)респон-
дент зейнетақы жинақтары ту-
ралы мәліметтерді БЖЗҚ/ЕНПФ 
ұялы қосымшасы арқылы алған 
ыңғайлы деп санайды.Сонымен 
қатар, бұл сұраққа бірнеше жау-
аптың нұсқасы ұсынылды.
Болашақ зейнетақымен қамсы-
здандыру үшін жауапкершілік 
бірінші кезекте жұмыс істейтін 
азаматтардың өздеріне жүкте-
летініне қарамастан, халықтың 
бір бөлігі (1 069 респондент не-
месе сауалнамаға қатысқандар-
дың жалпы санының 35,63%) өз 
жинақтарына қызығушылық та-
нытпай, мұны бөгде ұйымдардың 
(Үкіметтің, БЖЗҚ және т.б.) неме-
се жалпы мемлекеттің жауапкер-
шілігі деп есептейді.
899 респондент немесе 29,97% 
өздерінің зейнетақы жинақтары-
ның сомасына жылына 1 және 
одан көп рет  қызығушылық та-
нытса,  1 032 респондент немесе 
34,40% екі-үш жылда бір рет қы-
зығушылық танытады екен.

Итоги ежегодного независимого 
социологического исследования, 
определившего уровень финан-
совой грамотности населения в 
сфере пенсионного обеспечения 
и степень доверия населения к 
АО «ЕНПФ», вновь фиксируют 
высокие результаты.
Исследование проводилосьсме-
шанным типом, включая теле-
фонный опрос и анкетирование 
городского и сельского населения 
17 областей Казахстана и 3 горо-
дов республиканского значения. 
Всего было опрошено 3000 ре-
спондентов:мужчины составили1 
456 человек или 48,53%, жен-
щины- 1 544 человека (51,47%). 
Распределение респондентов 
по социальному статусу было 
следующим:наёмные работники 
2 076(69,1%), самозанятые- 779 
(26%) и безработные 145 (4,9%). 
Основной блок анкеты исследо-
вания состоял из 25 вопросов, 
направленных на выявление фи-
нансовой грамотности населения 
Казахстана в сфере пенсионного 
обеспечения, а также определе-
ния степени доверия к пенсион-
ной системе Казахстана и ЕНПФ.
Уровень финансовой грамотно-
сти в сфере пенсионного обеспе-
чения был проанализирован по 
двум уровням: базовому и про-
двинутому.
Базовый уровень.
На большую часть вопросов по 
базовому уровню казахстанцы 
отвечали верно. К примеру, 1 
672 респондента или 55,73% от 
всего числа опрошенных осве-
домлены как о государственной 
базовой пенсионной выплате, га-
рантированной всем гражданам 
Казахстана, и государственной 
трудовой (солидарной) пенсии по 
стажу, так и пенсионных выпла-
тах из ЕНПФ за счет собственных 
пенсионных накоплений работ-
ника, сформированных из обя-
зательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональ-
ных пенсионных взносов, добро-
вольных пенсионных взносов.
Проведенный опрос показал, 
что большая часть населения 
(62,3%) придерживается мнения, 
что основным источником их фи-
нансового благосостояния будет 
пенсия. При этом 1 426 респон-
дентов или 47,53% считают, что 
это - пенсионные накопления в 
ЕНПФ, а 14,77% или 443 респон-
дента – пенсия от государства.
Иные сбережения как источник 
дохода в старости назвали 490 
респондентов или 16,99% от об-
щего числа опрошенных.
Большая часть респондентов – 
1 896 человек (63,20%) – верно 
определяет функцию АО «ЕНПФ» 
как аккумулирование (сбор) обя-
зательных и добровольных пен-
сионных взносов вкладчиков, 
ведение индивидуального учёта 
пенсионных накоплений, осу-
ществление пенсионных выплат 
за счет пенсионных накоплений.
Так же из опроса выяснилось, 
что в качестве способаполучения 
информации о состоянии инди-
видуального пенсионного счета 1 
908 человек(63,6%)предпочитают 
личное обращение в ЕНПФ, об-
ращение в ЦОН - 1 761 респон-
дент (58,7%), через портал элек-
тронного правительства - 1 562 
(52,1%), тогда как1 484 (49,5%) 
респондентасчитают удобным 
получать сведения о пенсионных 
накопленияхчерез мобильное 
приложение БЖЗҚ/ЕНПФ. При 
этом данный вопрос предполагал 
несколько вариантов ответов.
Несмотря на то, что ответствен-
ность за будущее пенсионное 
обеспечение,в первую оче-
редь,возлагается на самих ра-
ботающих граждан, часть насе-
ления (1 069 респондентов или 
35,63% от общего числа опро-
шенных) не интересуется соб-
ственными накоплениями, считая 
это ответственностью сторонних 
организаций (Правительства, 
ЕНПФ и т.д.) или государства в 
целом.
899 респондентов или 29,97% 
интересуются суммой своих пен-
сионных накоплений 1 раз в год 
и чаще, а 1 032 респондента или 
34,40% интересуются и того реже 
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙІ 

ЖЫЛ САЙЫН АРТЫП КЕЛЕДІ
Халықтың ерлер мен әйелдердің 
зейнетке шығу жасы туралы ха-
бардарлығын талдау бойынша 
респонденттердің көпшілігі -2 455 
респондент немесе 81,83%дұрыс 
жауап берсе,  545 респондент не-
месе 18,17% әйелдер үшін зейне-
ткерлік жас өзгерген жоқ және 58 
жас деп қате пікір білдірді.
Респонденттердің зейнетақымен 
қамсыздандыру саласындағы 
қаржылық сауаттылығының база-
лық деңгейдегі сауалнамасының 
қорытындысы 2022 жылы 77,8% 
құрады. Ал 2021 жылыбұл көр-
сеткіш 69,9% болған еді.
Озық деңгей.
Озық деңгейдегі сұрақтарға жа-
уаптарды талдау респондент-
тердің төмендегі мәліметтер ту-
ралы хабардар екенін көрсетті:
 - бірыңғай жиынтық төлемді 
(БЖТ) төлеу өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған және бейресми жұ-
мыспен қамтылған азаматтардың 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 
қатысу тәсілі болып табылады-2 
428 респондент немесе 80,93%;
- зейнетақы жинақтары салымшы-
ның меншігі болып табылып, 
бірлесіп сатып алынған мүлікке 
жатпайды, мұраға берілуі мүмкін 
және оларға ауыртпалық салын-
байды - 2 282 респондент немесе 
76,07%;
- мемлекеттік базалық зейне-
тақы төлемінің мөлшері БЖЗҚ-ға 
міндетті зейнетақы жарналарын 
төлеудің жүйелілігіне байланы-
сты-2 214 респондент немесе 
73,80%;
- зейнетақы жинақтарынан төлем 
алу үшін зейнет жасына жеткенде 
ХҚКО - ға жүгіну қажет-- 2 064 не-
месе 68,80%.
Нәтижесінде халықтың зейнетақы 
жүйесі туралы хабардар болуы-
ның озық деңгейін білудің жалпы 
коэффициенті 40% құрады. 
Сенім деңгейі.
Халықтың Қазақстан Республика-
сының зейнетақы жүйесіне деген 
сенім деңгейінің орташа көрсет-
кіші 5,80 балл деңгейінде қалып-
тасты, бұл өткен жылғы көрсеткіш 
- 5,79 баллдан сәл жоғары.
Қала тұрғындары арасындаөт-
кізілген Қазақстанның зейнетақы 
жүйесіне деген сенім рейтингі 
халқы ең көп сенім білдіретінай-
мақ Ақмола (8,61 балл) екенін 
көрсетті, Атырауда (7,50) және 
Қарағанды (7,43) облыстарында 
одан сәл төмендеу. Ауыл тұрғын-
дары арасында сенімнің жоғары 
деңгейі Маңғыстау облысында 
тіркелді - 7,37 балл.
Жұртшылықтың БЖЗҚ-ға деген 
биылғы сенім деңгейі(6,07 балл) 
Қазақстанның зейнетақы жүйесі-
не деген сенім деңгейінің жиын-
тық көрсеткіші мен  БЖЗҚ-ға де-
ген сенім деңгейінің былтырғы 
көрсеткішінен (5,84 балл) де сәл 
жоғары нәтиже көрсетті.
БЖЗҚ-ға сенім деңгейінің ең жоға-
ры көрсеткіші Қарағанды (7,73), 
Маңғыстау (7,69) және Атырау 
облыстарында (7,69 балл) тіркел-
ді.
«БЖЗҚ» АҚ қызметі туралы ақпа-
раттың қолжетімділігін зерттеу 
барысы респонденттердің басым 
бөлігінің ақпарат алу үрдісін оңай 
қолжетімді деп санайтынын (1 
660 респондент немесе сауална-
маға қатысқан халықтың жалпы 
санының 55,33%) айқындады. Ал 
олардыңаз ғана бөлігі (739 ре-
спондент немесе 24,63%) БЖЗҚ 
туралы ақпарат алу үшін әлі де 
уақыт пен күш қажет деп есептей-
ді екен.
Респонденттердің көпшілігі жи-
нақтаушы зейнетақы жүйесі, өз-
дерінің жинақтары мен БЖЗҚ 
есептілігі туралы барлық қажетті 
ақпаратты www.enpf.kzсайтынан 
табуға болатындығын білетін бо-
лып шықты (2 500 респондент 
немесе барлық респонденттер 
санының 83,33%).
Жүргізілген зерттеу нәтижелерін 
ескере отырып, Қорға және тұта-
стай зейнетақы жүйесіне деген 
сенімді одан әрі нығайту жөнінде-
гі стратегиялық міндеттерді іске 
асыру барысында БЖЗҚ ақпарат-
тық-түсіндіру жұмыстарын одан 
әрі жалғастыра беретін болады.
Әлеуметтік зерттеу нәтижесі бой-
ынша есептің толық мәтіні БЖЗҚ 
сайтында жарияланған.
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- один раз в два-три года.
В части анализа осведомленно-
сти населения о возрасте выхо-
да на пенсию мужчин и женщин 
большая часть респондентов 
ответила правильно - 2455 ре-
спондентов или 81,83%, а 545 ре-
спондентов или 18,17% все ещё 
ошибочно полагают, что пенсион-
ный возраст для женщин не изме-
нился и составляет 58 лет.
Общий итог опроса респондентов 
на базовом уровне финансовой 
грамотности в сфере пенсионно-
го обеспечения в 2022 году соста-
вил 77,8%, то есть выше, чем в 
2021 году - 69,9%.
Продвинутый уровень.
Анализ ответов на вопросы про-
двинутого уровня показал, что 
респонденты осведомлены о том, 
что:
- уплата единого совокупного пла-
тежа (ЕСП) является способом 
участия в накопительной пенси-
онной системе самозанятых и не-
формально занятых граждан - 2 
428 респондентов или 80,93%;
- пенсионные накопления явля-
ются собственностью вкладчика, 
не относятся к совместно нажито-
му имуществу, могут передавать-
ся по наследству и на них не мо-
жет быть наложено обременение 
- 2 282 респондента или 76,07%;
- размер государственной базо-
вой пенсионной выплаты зависит 
от регулярности уплаты обяза-
тельных пенсионных взносов в 
ЕНПФ - 2 214 респондентов или 
73,80%;
- за выплатой пенсионных нако-
плений при достижении пенсион-
ного возраста нужно обращаться 
в ЦОН - 2 064 или 68,80%.
В итоге общий коэффициент зна-
ний продвинутого уровня осве-
домленности населения о пенси-
онной системе составил 40%. 
Уровень доверия. Cреднийпо-
казатель уровня доверия на-
селения к пенсионной системе 
Республике Казахстан был сфор-
мирован на уровне 5,80 балла 
из 10 баллов, что немного выше 
прошлогоднего показателя в 5,79 
баллов.Рейтинг доверия к пенси-
онной системе Казахстана среди 
городского населения показал, 
что больше всего городское на-
селение доверяет ей в Акмо-
линской (8,61 балл), Атырауской 
(7,50) и Карагандинской (7,43) 
областях, среди сельского насе-
ления высокий уровень доверия 
зафиксирован в Мангистауской 
области - 7,37 баллов. 
Уровень доверия к ЕНПФ незна-
чительно, но выше совокупно-
го показателя уровня доверия к 
пенсионной системе Казахстана - 
6,07 балла из 10, чтотакже выше 
прошлогоднего показателя уров-
ня доверия к ЕНПФ – 5,84 балла.
Наибольший балл уровня до-
верия к ЕНПФ зафиксирован в 
Карагандинской (7,73), Манги-
стауской (7,69) и Атырауской об-
ластях (7,69 баллов). 
Исследование доступности ин-
формации о деятельности АО 
«ЕНПФ» показало, что большая 
часть респондентов находят 
процесс получения информа-
ции легко доступным для всех (1 
660 респондентов или 55,33% от 
общего числа опрошенного на-
селения), незначительная часть 
- 739 респондентов или 24,63% 
считает, что для получения ин-
формации о ЕНПФ все же тре-
буется время и усилия. Большая 
часть респондентов осведомлена 
о том, что всю необходимую ин-
формацию о накопительной пен-
сионной системе, своих накопле-
ниях и отчетности ЕНПФ можно 
найти на сайте www.enpf.kz – 2 
500 респондентов или 83,33% от 
числа всех опрошенных.
Учитывая результаты проведен-
ного исследования, ЕНПФ про-
должит дальнейшую информаци-
онно-разъяснительную работу в 
ходе реализации стратегических 
задач по дальнейшему укрепле-
нию доверия к ЕНПФ и к пенсион-
ной системе в целом.
Полный текст отчета по результа-
там социсследования размещен 
на сайте ЕНПФ.

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

С КАЖДЫМ ГОДОМ УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ КАЗАХСТАНЦЕВ СТАНОВИТСЯ ВЫШЕ

МҰХИТ КЕРЕЙҰЛЫ

Қазақстандық оқу-ағарту, ғылым және жоғары білім қызметкерлері 
салалық кәсіптік одағының төрағасы Айгүл Мұқашеваға ардақты 
ағасы, ұлағатты ұстаз 

Мұхит Керейұлының Мұхит Керейұлының 
дүниеден өтуіне байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтамыз. 

Мұхит Керейұлы 1946 жылы 
1 мамырда Ойыл ауданы, Сар-
бие ауылында дүниеге келген. 
Ақтөбе педагогикалық институтын 
тәмамдап, еңбек жолын Қобда ау-
данында мұғалім болып бастаған. 
1972 жылы Ж.Жүсібалиев атын-
дағы қазақ орта мектебіне мате-
матика пәнінің мұғалімі болып ор-
наласты.  1977-1982, 1998-2003 
жылдары Сапақкөл орта мектебіне 
басшылық еткен. Ұйымдастыру қа-
білеті жоғары, талапшыл, еңбекқор 
педагог саналы ғұмырын шәкірт 
тәрбиесіне, білім саласының 
өсіп-өркендеуіне арнады. 

Мұхит ұстаздан тәлім алған шәкірттер бүгінде қоғамның әр сала-
сында табысты еңбек етіп жүр. Оның жетекшілігімен шәкірті Ж.Бай-
мұханов математика пәнінен республикалық олимпиадада жүлделі 
II орын алып, кейін Мәскеудегі жоғарғы техникалық университетіне 
түскенін зор мақтанышпен айтуға болады. Облыстық ғылыми-прак-
тикалық конференцияларда математика пәні бойынша баяндама 
оқып, үлгілі сабақтарын ұсынып, кейінгі буынға әдістемелік көмек 
көрсеткені үшін Мұхит Керейұлы Ақтөбе облыстық білім басқарма-
сының Құрмет грамотасымен марапатталды. 2008 жылы Қазақстан 
Республикасының Білім және Ғылым министрлігінің Құрмет грамо-
тасына ие болды. 2018 жылы “ҚР Білім беру ісінің құрметті қызмет-
кері”  атағы берілді. Еңбек демалысына шыққаннан кейін де туған 
өлкесінің қоғамдық өміріне араласып, түйткілді мәселелерді шешу-
де ақыл-кеңесін аямай атсалысты. 
Жұбайы Қарқара апай екеуі 2 ұл, 2 қыз тәрбиелеп өсіріп, олардан 6 
немере сүйді. 
Жаны жайсаң жақсы ағаның еліне сіңірген еңбегі ешқашан ұмытыл-
майды. Жарқын бейнесі жадымызда жаңғырып тұрады.
Қош бол,аяулы ұстаз, ардақты азамат!

Құрметпен, А.Қазыбаев, С.Займолдин, Е.Жиеналин, С.Сүлейме-
нов, М.Айдарбаев, С.Меруенов, С.Аманғосов, Т.Сапаров, А.Тіржа-
нов, Г.Избагамбетова,  К.Қазбағамбетов, М.Еркінова, Б.Асылбаев, 

М.Жабасов, М.Жайлыбаев, А.Сапарғалиев
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«Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық 
заңының 17 және 21-баптары-
на сәйкес және қоғамды одан 
әрі демократияландыру, елде 
жүргізіліп жатқан реформалар 
туралы халықты хабардар ету, 
жергілікті атқарушы органдар-
дың ашықтығын, жауапкершілігін, 
есептілігін арттыру мақсатында 
аудан әкімінің әр ауылда, кент-
те, ауылдық округте, аудандық 
маңызы бар қалада тоқсан сайын 
кемінде бір көшпелі кездесуін өт-
кізу туралы Қазақстан Республи-
касының Президенті Қ. Тоқаевтың 
2022 жылғы 3 наурыздағы № 826 
қаулысына сәйкес І тоқсандағы 
халықпен кездесуі Сарбие, Қара-
ой ауылдық округтерінде баста-
лып, тұрғындармен аудан әкімі 
Асқар Қазыбаев кездесті. 
Төрт ауылда өткен кездесуде 
аудан басшысы ауданда атқа-
рылған жұмыстармен қатар 

«Ауыл аманаты» жобасын түсін-
діріп, тұрғындарды жобаға қаты-
суға шақырды.
Ауыл тұрғындары жол, газ, көк-
темгі су тасқыны және тағы да 
басқа өзекті мәселелерді көтерді. 
Шешу жолдары бойынша аудан 
басшысы тиісті мекеме басшы-
ларына, ауылдық округ әкіміне 
тапсырмалар берді. Жиын соңын-
да тұрғындарды жеке мәселелері 
бойынша қабылдау жүргізді. 
Өткен жұма күні кездесу Көптоғай 
ауылдық округіне қарасты Аман-
гелді, Қарасу, Шұбарши елді ме-
кендерінде жалғасты.
Биыл Көптоғайда атқарылып 
жатқан келелі істер көп. Ауыл-
да дәрігерлік амбулатория салу 
жұмысы, әкімдік ғимаратының 
құрылысы, көшелерді жарықтан-
дыру секілді жұмыстар қарқынды 
жүргізілуде. Ал, Шұбарши, Қарасу 
елді мекендеріне орталықтан-
дырылған ауыз су құбырының 
құрылысыда басталып кетті. Бұл 

ӘКІМНІҢ ТҰРҒЫНДАРМЕН КЕЗДЕСУІ – 
АЛДАҒЫ МІНДЕТТЕРДІҢ АРҚАУЫ

Жылу беру маусымында да өрт 
оқиғасымен өрттен тараған көмір 
қышқыл газының улы екендігі ай-
тылып, жазылғанымен әліде бол-
са немқұрайлықпен қараудамыз. 
Атап айтсақ, 2023 жылдың баста-
лысымен ауданымызда тұрғын 
секторында 2 өрт жағдайы тір-
келді. Өрттердің себептері тұрғын 
үйдегі электр желісінің және ав-
токөліктегі электр сымдарының 
қысқа тұйықталуынан орын алып 
отыр.  Сондықтан, қазіргі кезден 
өрт қауіпіне қарсы күрес жүргізіп 
оны болдырмаудың мүмкіндік-
терін жасап отыруыңызды сұрай-
мыз. 
Жоғарыда айтылғанның негізін-
де, аудан тұрғындары өрт қа-
уіпсіздік ережелерін сақтау басты 
назарда болуы керек.
Жылу беру маусымында орында-
луы тиіс талаптар:  
1. Жылу беру маусымында пеш-
тер мен түтіндіктерді күйеден 
тазарту керек, жылу пештері үш 
айда бір рет, үздіксіз қозғалыстағы 
ошақ пен пештер екі айда бір рет, 
үздіксіз жағылатын ас үй плита-
лары мен басқа пештер айына 
бір рет тазартылуы тиіс; 2. Қат-
ты отынмен жұмыс істейтін пеш-
терінде алдына 0,5 х 0,7 м кем 
болмайтын өлшемдегі металл 
табақпен қорғалған болуы тиіс; 
3. Жылыту пештері ақаусыз есік-
термен және жанғыш конструк-

циялардан нормаларда белгілен-
ген өртке қарсы бөлгіштермен 
(жылжытқыштармен) қамтамасыз 
етілуі қажет; 4. Пешпен жылыту-
ды пайдалану кезінде: - от жанып 
жатқан пешті қараусыз қалдыруға, 
сондай-ақ оларды қадағалауды 
балаларға тапсыруға; - жағу үшін 
дайындалған отынды, сондай-ақ 
басқа да жанғыш заттар мен ма-
териалдарды пештің алдындағы 
табаққа орналастыруға; - қатты 
отын жағылатын пештерді жағу 
үшін тез тұтанатын және жанғыш 
сұйықтықтарды қолдануға; - пеш-
терді шамадан тыс қыздыруға; 
- жанғыш заттар мен материал-
дарды (аяқ киімді, киімді, ағашты) 
пештер мен түтіндіктердің бетінен 
0,5 м кем қашықтықта кептіруге; - 
ысырмаларды (жаппаларды) жо-
балау нормаларында көзделген 
ойықтарсыз қолдануға; -ақаула-
ры, сызаттары мен саңылаулары 
бар пештерді жағуға жол беріл-
мейді.
Сонымен қатар Автокөлікте-
гі өрт қауіпсіздігіне де тоқталу-
ды жөн көрдік. Көбінесе тілсіз 
жаудың шығуы, автокөліктің 
электрсымдарының қысқа тұй-
ықталуынан, ТҚС-да тұрған ав-
токөліктерге жөндеу жұмыстарын 
жүргізген кезде өрт-техникалық 
қауіпсіздігін сақтамаудан пай-
да болады. Сонымен қатар, ав-
токөлік ішінде шылым шегуден 

Жануарлардың эхинококкозы 
(бершімек) - аралық иелерінің 
бауыр және өкпесін, бұдан сирек 
басқа мүшелерін балаңқұрттың 
көпіршікті қабындыруымен сипат-
талып, созылмалы түрде өтетін 
ауруы. Ветеринариялық-санита-
риялық шаралар атқарылмаған, 
кез келген елді мекен жануарла-
рының арасында кездеседі.
   Эхинококкозға қой, ірі қара, ешкі, 
түйе, жылқы бейім. Ауру адамға 
өте қауіпті болып саналады. Ауы-
рған адам алғашқы сатысында 
тек қана хирургиялық жолмен ем-
деліп жазылады. Құрттың ересек 
сатысы ит және ит тектестердің 
аш ішегінің алдыңғы бөлігінде 
тоғышарлық күнелтеді.
Аурудың сыртқы белгілері жұ-

мыртқамен ластанған азық суды 
қабылдаған малда алғашқы-
да белгілері білінбейді. Малды 
бағып-күтудегі олқылықтар, ағ-
заға енген ларвоциста саны-
ның көп болуы мал өнімінің күрт 
азайуына, өкпе қабынса –жөтел, 
демікпе, аузын ашып дем алу, 
бауырда көпіршік орналасса мал-
дың ауырсынуы белгілерімен бай-
қалады. Қоңы жақсы малда ауру 
әдетте белгілерінсіз өтеді. Тек 
сыртқы белгілеріне қарай диагноз 
қою мүмкін емес. Қан сарысуын 
диагностикалық зерттеу арқылы 
ғана қол жеткізуге болады. Ойыл 
ауданы бойынша 2022 жылы мал 
сою пунктері мен базарда 69 бас 
МІҚ, 13 бас жылқы, 23 бас ҰММ 
эхинококкоз ауруы белгілерімен 

2023 ЖЫЛЫ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ А.КАЗЫБАЕВТЫҢ 
ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕР ӘКІМДЕРІНІҢ 

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫМЕН КЕЗДЕСУЛЕРІН ӨТКІЗУ
КЕСТЕСІ

(әлеуметтік желілерде онлайн-трансляциямен)
«Кездесулер өткізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 3 наурыздағы №826 
Жарлығына сәйкес Ойыл ауданының әкімі А.Қ. Казыбаев және ауылдық округ әкімдері тоқсан сайын аудан 
тұрғындарымен кездесулер (кездесулер аяқталған соң азаматтарды жеке қабылдаумен) келесідей күндері 
өткізеді:

№№
т/бт/б

Әкімінің Әкімінің 
Т.А.Ә.Т.А.Ә.

ЛауазымыЛауазымы Елді мекенінің атауы,Елді мекенінің атауы,
орныорны

Кездесулерді Кездесулерді 
өткізу күніөткізу күні

Ақпан айыАқпан айы
1 Казыбаев А.К.

Тажіғалиев М.Т.
Ойыл ауданының әкімі

Саралжын а/о әкімі
Саралжын  а/о, Қоңырат ауылы,
фельдшерлік пункт ғимараты, 

Ойыл көшесі,1

01.02.2023 ж.,
сағ. 08.00

2 Казыбаев А.К.
Қосдаулетов Ы.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Қайыңды а/о әкімі

Қайыңды  а/о, Көсембай ауылы,
клуб ғимараты,  Орталық көшесі, 10

01.02.2023 ж., 
сағ. 09.00

3 Казыбаев А.К.
Қосдаулетов Ы.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Қайыңды а/о әкімі

Қайыңды  а/о, Ақжар ауылы,
клуб ғимараты, Мектеп көшесі, 4

01.02.2023 ж., 
сағ. 11.00

4 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыл а/о, Қаракемер ауылы,
клуб ғимараты,  Ынтымақтастық 

көшесі, 1

03.02.2023 ж.,
сағ. 09.00

5 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыл а/о, Ақшатау ауылы,
мектеп ғимараты,  Ақжол көшесі, 1 

03.02.2023 ж.,
сағ. 11.00

6 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыл а/о, Екпетал ауылы,
мектеп ғимараты,  Жасыл ел 

көшесі, 21

03.02.2023 ж.,
сағ. 14.00

7 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыл а/о, Ойыл ауылы,
аудандық мәдениет үйі ғимараты,  

Көкжар көшесі, 68

03.02.2023 ж.,
сағ. 16.00

екі ауыл үшін үлкен қуаныш. Со-
нымен қатар Көптоғай ауылдық 
округіне қарасты Амангелді, Қа-
расу, Шұбарши ауылдарында 
жасанды төсеніш жамылғымен 
шағын футбол алаңы салынып 
пайдалануға берілді. Бұл ауылға 
жасалынып жатқан игі істердің 
жарқын көрінісі іспетті.
Биыл Көптоғай ауылдық округіне 
көгілдір отын құбырын тарту жұ-
мысы  басталатыны ауыл тұрғын-
дарын қуантып отыр. 
Ал тұрғындардың қойған ұсы-
ныс-пікірлеріне тоқталсақ, Қара-
су ауылының тұрғыны Базарбай 
Асылбаев ауылдың болашағы 
үшін бөлініп жатқан қаржылар 
мен игі істер үшін алғысын біл-
дірді.
Амангелді ауылында қазіргі таңда 
өзекті болған қаңғыбас иттердің 
адамға жүгіріп, малға шабуы 
ауыл тұрғындарын алаңдатып 
отыр. Көптоғайлықтар ауылға 
мешіт салу мәселесін көтерді. 
Сондай-ақ тұрғындар көктемде 
ауыл ішіне кіретін судың бағытын 
өзгерту, Сегізсай бағытындағы ау-
данға тіке қатынайтын жолды қы-
рып, тегістеу жұмыстары тезірек 
қолға алынса деген ұсыныстарын 
білдірді.
Аудан басшысы Асқар Қайырға-
лиұлы шаруа қожалықтарға мем-
лекеттен берілетін қолдаулар мен 
пайызы төмен несиелерді тиімді 
пайдалану керектігін баяндап, 
ауыл тұрғындарының әл-ауқаты 
мен тұрмысын жақсарту мақса-
тында бастау алған «Ауыл ама-
наты» жобасының бағыттарын, 
қатысу шарттарын толық түсін-
діріп өтті.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.Ойыл селосы.

ЖЫЛУ БЕРУ МАУСЫМЫНДАҒЫ 
ЖӘНЕ АВТОКӨЛІКТЕГІ ӨРТТЕНДЕ САҚТАНАЙЫҚ!

де өрт оқиғалары жиі пайда бо-
лады. ТЖ саласының маманда-
ры автокөлікте өрт пайда болған 
жағдайда жасалуы тиіс іс-әрекет-
терге назар аудартып, көлік ие-
леріне арналған мынадай сақтық 
ережелерін ұсынады.
Құрметті автокөлік иелері: 
- Автокөліктеріңізді дер кезінде 
техникалық байқаудан өткізгеніңіз 
дұрыс; -Үнемі оның дұрыс екенін 
қадағалаңыз, әсіресе электр-
сымдарға баса назар аударыңыз; 
- Өзіңізбен бірге әрқашанда өрт 
сөндіргіш құрал болсын, оны қол-
жетімді жерде ұстаңыз; - Практи-
ка көрсеткіші бойынша өрт сөн-
діру кезінде автокөлігіңізге көмір 
қышқылды өрт сөндіргіш пайда-
ланған тиімді.
Біз жоғарыда от жағу маусымы 
кезеңіндегі және автокөліктегі 
қарапайым өрт қауіпсіздігі талап-
тарының сақталуын келтірдік. 
Сондықтан ауданымыздың әр-
бір тұрғынына  өрттерден түрлі 
зардаптар келмес үшін, сақтық 
шараларын орындау кезек күттір-
мейтін мәселе екендігін ескерт-
кіміз келеді.
Есіңізде болсын! Өрт кезінде 
салқынқандылық танытыңыз, өрт 
сөндіру бөліміне «101» немесе 
«112» телефоны бойынша хабар-
ласыңыз!

Ойыл ауданының төтенше Ойыл ауданының төтенше 
жағдайлар бөліміжағдайлар бөлімі

БЕРШІМЕК (ЭХИНОКОККОЗ)БЕРШІМЕК (ЭХИНОКОККОЗ)  
АУРУЫ ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕМІЗ?АУРУЫ ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕМІЗ?

анықталған. Тұрғындар арасында 
2 адамнан ауру белгісі білінген.
Ауру қоздырушысын ауылдағы 
бұралқы, иесіз иттер тарататын-
дықтан, оларды аулау, жою, отар-
дағы күзет иттерін тоқсан сайын 
дәрілеу қажет. Ауру малды ем-
демей етке жібереді. Сойылған 
малдың зақымданған ішкі ағза-
ларын пайдалану арқылы адамға 
аурудың жұғу қауіпі жоғары. 
Бершімек ауруын таратпау үшін 
зақымданған мүшелерді итке же-
гізбей, далаға тастамай міндетті 
түрде өртеп жою керек.

ҚР АШМ Ветеринариялық ҚР АШМ Ветеринариялық 
бақылау және қадағалау коми-бақылау және қадағалау коми-

тетінің Ойыл аудандық аумақтық тетінің Ойыл аудандық аумақтық 
инспекциясыинспекциясы

Облыстық білім басқармасының 
бұйрығын орындау мақсатында, 
аудандық білім бөлімінің №689 
бұйрығы негізінде, Ойыл ау-
дандық білім бөліміне қарасты 
жалпы білім беру ұйымдарының 
ХХІІІ Спартакиадасы облыстық 
жарысқа аудандық  құрама ко-
мандасын іріктеу мақсатында өт-
кен аптада Ойыл аудандық дене 
шынықтыру-сауықтыру кешенін-

ОБЛЫСТЫҚ ЖАРЫСҚА АУДАНДЫҚ ҚҰРАМА КОМАНДАСЫ ІРІКТЕЛДІ

де өтті. Үстел теннисі бойынша 
өткен жарыста 3 спортшыдан 
жасақталған 8 команда сынға 
түсті. «Ұлттық мектеп лигасы» 5-6 
сыныптар арасындағы үстел тен-
нисі бойынша өрбіген жарыстан 
соң, ақтық ойындар қызықты да 
тартысты өтті. Үстел теннисі же-
келей-командалық есеп бойынша 
ақтық сайыста І орын Ж.Жүсіба-
лиев атындағы Ойыл қазақ орта 

мектебі, ІІ орын Құрман орта мек-
тебі, ІІІ орын Екпетал негізгі мек-
тебі иеленді. 
Өткен жұма күні «Ұлттық мектеп 
лигасы» Ойыл қазақ орта мек-
тебінде өтті. Тоғызқұмалақтан 
өткен жарыста 4 спортшыдан жа-
сақталған 10 команда сынға түсті. 
Тоғызқұмалақ жарысы қызықты 
да тартысты өтті. 
Жарыс жекелей-командалық 
есеп бойынша ақтық сайыста І 
орын Ә.Дербілсалин атындағы 
Саралжын орта мектебі, ІІ орын 
Теректі негізгі мектебі, ІІІ орын 
Көсембай негізгі мектебі және Ш.
Берсиев атындағы орта мектебі 
иеленді. 
Жеңімпаздар мен жүлдегерлер 
аудандық білім бөлімі басшысы-
ның мақтау қағаздарымен мара-
патталды. Алдағы уақытта жас 
оқушыларымыз облыстық жары-
ста өз бақтарын сынамақ. 

ӨЗ ТІЛШІМІЗӨЗ ТІЛШІМІЗ

Ауыл шаруашылығы министрі Ер-
бол Қарашөкеев ведомствоның 
кеңейтілген алқа мәжілісінен кей-
ін Солтүстік Қазақстанның азық-
түлік бағасын реттеудегі тәжіри-
бесін қалай бүкіл республикаға 
тарататынын түсіндірді.
Оның айтуынша, азық-түлік баға-
сын әлеуметтік-кәсіпкерлік корпо-
рациялар арқылы реттеу көзделіп 
отыр. Ол үшін фермерлерге 4 
пайыздық, ұзақ мерзімді неси-
елер берілмек. «Ақпан айынан 
бастап жобаны іске асырамыз 

ФЕРМЕРЛЕРГЕ АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНДІРУГЕ 

4 ПАЙЫЗДЫҚ НЕСИЕ  БЕРІЛЕДІ4 ПАЙЫЗДЫҚ НЕСИЕ  БЕРІЛЕДІ
деп жоспарлап отырмыз. Қазір 
әр өңірден сұраныс жинап, үл-
кен жоспар дайындалып жатыр. 
Солтүстік Қазақстанның кейінгі 
екі жылдағы тәжірибесі өте тиімді 
болды. 2021 жылдан бастап ре-
спубликалық бюджеттен әлеу-
меттік кәсіпкерлік корпорацияға 
республикалық бюджеттен 4 
пайыздан төмен мөлшерлемен 
ақша алып, сосын ұзақ мерзім-
мен, 4 пайызбен азық-түлік өнім-
дерін өндіруге ақша берілді. Қа-
ражаттың арзандығы және ұзақ 

мерзімге берілуі сүтті тауарлы 
фермаларды, ет бағытындағы құс 
фабрикаларын қаржыландыруға 
мүмкіндік берді», - деді министр.
Оның сөзінше, әр өңірдің азық-
түлік өндірудегі әлеуеті зерттеліп 
жатыр. Облыстардан түскен 
сұраным негізінде қай өңірде 
қандай салаға 4 пайыздық несие 
берілетіні нақтыланып жатыр.
«Негізі осыны көбейтіп, бұл 
тәжірибені Қазақстан бойынша 
әрбір өңірге таратамыз», - деді 
Ербол Ербол ҚҚарашөкеев.арашөкеев.


