
Ал, бұл күннің тарихына көз
жүгіртер болсақ, 1991 жылы 25
қазанда Қазақстан Республикасы
Президентінің Жарлығымен Қазақ
КСР-нің мемлекеттік қорғаныс
комитеті құрылды. Кейін респу-
бликаның қорғаныс мәселелерін
толық түрде жеке шешуге көшуіне
байланысты қорғаныс комитеті
Қазақстан Республикасының Қорға-
ныс министрлігі болып қайта құрыл-
ды. 1992 жылдың 7 мамырында
тәуелсіз елдің заңдық құқықтарының
негіздеріне және тәуелсіз мемле-
кеттер достығына қатысушы мемле-
кеттер арасындағы қол жеткен
келісімдерге байланысты ҚР Прези-
денті Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығы
шықты. Бұл Жарлық бойынша,
Қазақстан аумағына орналасқан
Қарулы Күштер  өздерінің мүлік-
терімен қоса, республиканың қарау-
ына өтті. Жоғарғы Бас Қолбасшы
ретінде Қарулы Күштерді басқаруды
Президент өз мойнына алды.
Елбасынан басқа қорғаныс ісімен
тікелей шұғылданатын алғашқы
Қорғаныс министрі болып генерал-
полковник С.Нұрмағанбетов тағай-

ындалды. Бұл күн Қазақстан Респу-
бликасының Қарулы Күштерінің
құрылған күні болып құрылғандықтан
«7 мамыр Отан қорғаушылар күні»
деп жарияланды. Аталған жылы
Қазақстан Республикасының Прези-
денті Нұрсұлтан Назарбаевтың Жар-
лығымен үш жүйелі штаб - жаяу
әскерлер, әуе қорғанысы күштері
мен әскери-теңіз күштерінің бас
штабтары бекітілді. Аэроұтқыр
күштерге Жоғарғы Бас қолбасшының
резерві құзыры берілді. 2001 жылдан
Қазақстан 4 әскери - Орталық,
Оңтүстік, Батыс және Шығыс округке
бөлінді. Бүгінгі күні Қазақстан өз
азаматтарының әскери қызмет
атқаруының жағдайы мен тәртібін
дербес анықтайды, өз аумағында
әскерлердің, қару–жарақтың және
техниканың орналасу мәселесін
шешеді. Қазақстан Республикасының
Қарулы Күштеріне жалпы мақ-
саттағы күштер, әуе-қорғаныс
күштері, мемлекеттік шекараны
қорғау күштері және де ұлттық
гвардия мен ішкі әскерлер кіреді. Өз
кезегіне қарай, қарулы күштер түрлі
бөлімдерден және әр түрлі құра-
малар мен арнайы әскерлерден
тұрады. Бүгінде ұлттық әскер күштері

азаматтардың еңсесін тіктеп,
еркіндігін кеңейтіп, аянбай еңбек
етуде. Әскеріміз жаңарып, оның күш-
қуаты жылдан жылға нығаюда. Бұл
күн - қайсар мінезді ата-бабамыздың
жауынгерлік дәстүрінің заңды жал-
ғасын тапқан күні. Дәстүр бойынша,
Отан қорғаушылар күнінде Қазақстан
Республикасының Президенті кезекті
әскери атақтар тағайындап, көзге
түскен әскери қызметкерлерді
марапаттайды. Мереке күні құтт-
ықтау рәсімдері өткізіледі. 
Ал, ауданда өткен шараға

тоқталсақ, мереке Ойыл аграрлық
колледжі мен аудан орталығындағы
мектептердің жоғары класс оқушы-
ларының әскери ұрыс қимыл-
дарының әдіс-тәсілдерін көрсетумен
басталды. Сонымен қатар, Калаш-
ников автоматын шашып, жинауда
шапшаңдық көрсеткен оқушылар ел
тыныштығын күзетуге дайындық-
тарын дәлелдеді. Ал, аудан әкімі
жұртшылықты мерекемен құттық-
тап, аудандық қорғаныс істері бөлімі
бастығының орынбасары Мейрамбек
Дұрысинге Рақымжан Қошқарбаев
атындағы арнаулы төс белгіні

табыстаса, аудандық полиция бөлі-
мінің жедел уәкілі Асқар Рахметул-
линге қоғамдық тәртіпті сақтаудағы
қызметі үшін, аудандық төтенше
жағдайлар бөлімінің қызметкері
Азамат Тарыбайға аудандағы төтен-
ше жағдайлардың алдын-алу мен
салдарын жоюдағы абыройлы
қызметі үшін, аудандық қорғаныс
істері бөлімінің қызметкері Руслан
Доспамбетовке жұмылдыру қыз-
метіндегі жемісті еңбегі үшін және
Чернобыль апатын жоюға қатысқан
Бақыт Мұқамбетқалиевтарға өзінің
алғыс хатын табыстады. Ал, кеше
ғана Отан алдындағы борышын өтеп
келген Сұлтан Мұхамбетқали өз
лебізін бүгінгі әскердің айбыны мен
әлеуеті туралы шынайы мысал-
дармен ұштастырды. Мереке соңы
аудан көркемөнерпаздарының кон-
цертіне ұласты.
Р.S. Ал, мереке Ойыл балалар мен

жасөспірімдер спорт мектебінің
залында 7 мамыр - Отан қор-
ғаушылар күніне орай Қ.Қарабалиев
пен Жаңыл Зұлқарнайқызын еске
алуға арналған волейболдан ере-
сектер мен қыздар арасындағы
аймақтық ашық турнирмен жал-
ғасты.
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Биыл Ұлы Отан соғысындағы
«Жеңіс күні» 74-ші рет тойланды.
Ұлы Отан соғысына ауданымыздан
2613 азаматтарымыз аттанып, 1635-
і майдан даласында қаза тапты.
Хабарсыз кеткен 196-шы атқыштар
девизиясы жауынгерлерінің тізімінде
62 майдангер бар. 928 жауынгер ғана
елге қайтып оралды. Мінекей ұрыс
даласында қаза тауып, жерленген
жері белгісіз жерлестеріміздің рухына,
соғыстың ауыртпалығын тарқан
батыр бабалардың ерлігіне тағзым
еткен ойылдықтар Ұлы Отан соғы-
сының құрбандарына арналған ес-
керткіш алдында Жеңіс күніне

ҚАЗАҚ ӘСКЕРІНІҢ КЕЛЕШЕГІ

9 мамыр - Жеңіс күні. Біз үшін құны
қымбат сөз. Аталарымыздың қаны
және жанқиярлық ерлігі мен тылдағы
аналарымыздың көз жасы, қажырлы
еңбегімен келді.
Рас, Ойылда Ұлы Отан соғысының

ардагері жоқ. Осыдан жеті жыл бұрын
сұрапыл күндердің соңғы куәгері
Қайранбай ақсақалды ақырғы
сапарға шығарып салдық. Бірақ,
жауынгер аталардың тән жарасы
мен жан жарасын емдеп, елге
келгендердің ұрпағын өргізген
аналарымыз бар. Бүгін аудан
әкімі Дастан Жарылқасынұлы
Сағыров Ойылдағы екі соғыс
ардагерінің жұбайын арнайы барып
құттықтап, мерекелік сыйлықтарын
тапсырды.

Айлардың сұлтаны саналатын
қасиетті Рамазан айында жасаған
жақсылықтың қайырымы шексіз. Бұл
айда барша мұсылман бауырлар
Ораза тұтып, құдайға құлшылық
етеді. Әлбетте әр мұсылманның ізгі
ниеттері мен асыл тілектері қабыл
болып, әрбір жасаған жақсылықтары
осы айда еселеніп қайтатыны
шүбәсіз. Діни мамандардың айтуын-
ша Ораза тұтқан адамға кімде
кім ауыз ашар берсе, оған Ораза
ұстаған адаммен бірдей сауап
жазады екен. Осындай сауапты іске
өңірімізде алғашқылардың бірі болып
облыс әкімі Оңдасын Сейілұлы
мұрындық болды. Облыс  бас-
шысының бұл ісі ойылдық жамағатты
шексіз разы етті. Дәл осы күні
облыстың 12 ауданына қатар ауыз
ашар беріп жатқан облыс әкімі
Оңдасын Оразалин қасиетті Рамазан
айын аман-сау жеткен жамағатқа
құттықтау тілегін бейнебаян арқылы
жеткізді. Онда алдымен аудандық
мешіттің бас имамы Нұрсұлтан
Серікұлы ауыз ашар дұғасын оқыған-
нан кейін барша жамағат дастархан
басына жайғасты. Ораза күнгі
берекелі дастарханның басында
алғашқылардың бірі болып сөз алған
облыс әкімінің Ойыл ауданындағы

ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ 74 ЖЫЛДЫҒЫ
Ойылда осылай өтті

арналған еске алу шарасын таңер-
темен бастап кетті. Жиылғандар
алдымен Ұлы Отан соғысының құр-
бандарына арналған ескерткішке гүл
шоқтарын қойды.
Ойыл аудандық мәдениет үйінің

өнерпаздары соғыс жылдарындағы
қасіретті күндерді көрініспен көз
алдымызға әкелсе, мектеп оқушы-
лары қардай бораған оқ пен отты
жалынның арасында жүріп ерлік
көрсеткен батыр бабаларымыздың
ерлігін жиылғандарға мақтанышпен
мәлім кетті. Сондай-ақ отты жыл-
дарда ерен еңбек еткен тыл еңбек-
керлерінің де еңбегі ұшан теңіз.

Майдандағы жауынгерлерді азық-
түлікпен, жылы киіммен қамтемесіз
етуде осы тыл еңбеккерлері аянбай
еңбек етті. Соғыстың салқынан ерте
есейіп еңбекке ерте араласқан тыл
еңбеккерлеріне деген құрметіміз
қашанда шексіз.
Әрі қарай жалғасақ аталған

шарада алғаш болып сөз алған аудан
әкімі Дастан Жарылқасынұлы
адамзат тарихындағы ең ауыр
соғыста отан қорғаған қаһарман
бабаларымыз бен қаһарлы халықтың
осы бір сұрапылды сабырмен,
үмітпен жеңе білгендердің жеңісіне
көбірек тоқталып, барша жерлестерді

Ұлы Жеңіс күнімен құттықтады.
Келесі кезекте ауданымызға арнайы
келген Ақтөбе облысының білім
саласындағы бақылау департа-
ментінің басшысы Бұлбұл Күзем-
баева құттықтау тілегін жеткізсе, әрі
қарай аудан ардагерлері бүгінгідей
мамыражай күнде ел үшін қызмет
етіп жатқан аудан басшыларына
алғыстарын білдірді. Сонымен қатар,
майдан даласында қаза тапқан
жауынгерлер мен елге оралып,
аянбай еңбек етіп тер төккен, қазір
арамызда жоқ ардагерлердің құр-
метіне арналған 1 минут үнсіздіктен
кейін Ойыл аудандық Қорғаныс істері
бөлімінің бастығы Сатыбалды
Алпысбаевтың бұйрығымен Жеңіс
шеруі өтті. Автошеруді соғыс
жылдары кезіндегі автомашинамен
аудандық қорғаныс істері бөлімі
бастаса, «Көкжар» КМҚК мен
«Қазақтелеком» АҚ аудандық
торабы «Соғысқа шақырылғандар»
тақырыбындағы көріністі бейнеледі.
Аудандағы ауыл шаруашылығы
саласындағы мекемелер «Тылдағы
еңбек және Ш.Берсиев» туралы
көріністі арнайы ат арбамен өтіп
бейнелесе, аудандық қазынашылық
басқармасы және аудандық мемле-
кеттік кірістер басқармасында
қызмет ететін ару қыздарымыз Әлия
мен Мәншүктің бейнесін сомдады.
Сонымен бірге медицина қызмет-
керлері майдан даласындағы әскери
дәрігерлік көмек көрінісін нақты
көрсетсе, аудандық электр желісі
мекемесі мен аудандық электр
қуатын есептеу мекемелері және
бірқатар мекемелер Жеңіспен елге
оралғандардың шексіз қуаныштарын
бейнелеп, жеңіс шеруіне айрықша ат
салысты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

қоғамдық көмекшісі Сансызбай
Өткелбаев барша жамағатқа ізгі
тілегін білдірді. Сонымен бірге аудан
әкімі Дастан Жарылқасынұлы да
барша жамағатқа еліміздің өсіп
өркендеу жолында әр қашан ауыз
біршілікпен елге адал қызмет етуге
шақырды. Айлардың сұлтаны
Рамазан айының күндердің сұлтаны
жұма күні берілген ауыз ашарға
ауданға қарасты әр ауылдық
округтен арнайы келгендер болды.
Олардың қатарында Қараойдан
келген Серік Қабылов ораза туралы
нақты деректер келтіре отырып,
асыл дініміз Исламның бейбітшілік
пен татулыққа бастайтынын жет-
кізсе, Саралжыннан арнайы келген
Жақсылық Бисалиев «Ислам ақи-
қаты» журналындағы діннің шығу
тарихынан мәлімдеме жасады.
Әрі қарай ақ дастархан басы ауыл

ақсақалдарының ақ тілектерімен
өрілді. Оған қоса ғибраты мол әңгіме-
лер айтылып, әр мұсылман қай сәтте
де бір-біріне қайырымдылық көрсетіп,
мейіріммен қарау керектігі түсіндірді.
Осылайша «Қуаныш» мейрамхана-
сында өткен ауыз ашар алғыс пен ақ
тілектерге ұласты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

Құлымжан атамыздың жұбайы, ақ
тарының атасы Шығанақ Берсиевтің
еңбегін паш еткен романның авторы
Ғабиден Мұстафиннің Шығанақ
туралы деректер жинап жүріп
Ойылға келгенде шәйін құйып берген
Майсара Мамедова тоқсанның
төріне шығып, сырқаттанып
қалыпты. Соған қарамастан сөзі түзу
әже аудан басшыларына алғысын
айтты.
Ал, Бегалы Еркінов атамыздың

жұбайы Ұлмекен әже әлі тың. Ұл-
қыздары да әдеттегі дәстүрмен
аналарын мерекемен құттықтап,
жан-жақтан жиналып қалыпты. Өз
лебізін батамен өрген әженің
ұрпақтары да аудан басшыларына
шынайы ризашылығын білдірді.

Ұлы Жеңістің 74 жылдығына
арналған мерекелік шара түске
таман аудандағы атымтай, жомарт
азаматтардың демеушілігімен ат
үстіндегі ұлттық ойындармен
жалғасты. Сай астындағы ат
жарысы өтетін арнайы орында ағаш
үйлер тігіліп, ардагерлер мен аудан
қонақтарына ас берілді. Аламан
бәйге мен ат үстіндегі ұлттық ойын
түрлерін тамашалауға келген адам
қарасы көп болды. Құйрық-жалы
таралған сәйгүліктеріміздің дүбірлі
додаға үлкен дайындықпен келгенін
әп дегеннен аңғардық. Аламан
бәйгеге 9 сәйгүлік қатысты. 18
шақырымдық бәйге басталғаннан-ақ
тұлпарлар бірі-біріне шаң қаптыра
шаба жөнелді. Нәтижесінде мәреге
ақшатаулық Мұхит Рахатовтың
«Ақтабан» атты тұлпары бірінші
болып жетті. Ал, екінші орын бәйге
басынан осы «Ақтабан» атты
тұлпармен қатарласа шапқан

Жалғас Сидағалиевтің «Көгершін»
атты сәйгүлігіне бұйырды. Мәреге
үшінші болып Ғазиз Көңілқосовтың
«Таймас» атты тұлпары келді. Әрі
қарай әр мереке сайын дәстүрге
айналып, өткізіліп келе жатқан
«Көкпар» ойыны аудандағы санаулы
командалардың бастарын бүгін де
қайта біріктірді. «Көкпар» ойынына
әбден машықтанған қаракемерліктер
бұл жолы да жеңісті қолдан бермесе,
Амангелді командасы бүгінгі ойынға
біраз дайындықпен келгендерін
көрсетті. Қаракемерліктермен бірге
қарқынды ойын көрсетіп, екінші
орынды еншілеріне байлады. Ал,
берсиевтік жігіттер үшінші орында
місе тұтты. Айта кетсек, «Көкпар»
соңы жаппай көкпармен жалғасты.
Одан кейін бойында намысы

7 МАМЫР КҮНІ ОЙЫЛ БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР СПОРТ
МЕКТЕБІНІҢ АЛАҢЫНДА ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР КҮНІНЕ ОРАЙ МЕРЕКЕЛІК
ШАРА ӨТТІ. ӘРИНЕ, БҰЛ КҮН ЕЛІМІЗ ҮШІН МАҢЫЗЫ БӨЛЕК, АЙТУЛЫ
МЕРЕКЕ. ЯҒНИ, ЕЛІМІЗДІҢ ҚОРҒАНЫС ҚАБІЛЕТІНІҢ КЕМЕЛДЕНГЕНІН
БІЛДІРЕТІН МЕРЕКЕ.

ОБЛЫС ӘКІМІ БЕРГЕН
АЛҒАШҚЫ АУЫЗАШАР

ЖЕҢІСТІ ЖАҚЫНДАТҚАН АНАЛАРҒА ҚҰРМЕТ!

ҰЛТТЫҚ СПОРТ - ҰЛЫ ЖЕҢІС КҮНІНЕ АРНАЛДЫ
қайнаған, білекті де, тақымды
жігіттеріміз аударыспақтан сынға
түсті. Бұл сайыс өте тартысты
болды. Жиылған көпшілік әр
спортшыны қызу қолдап отырды.
Нәтижесінде қарсылас шыдатпаған
қаракемерлік Қуанышбек Төлегенов
бірінші орынды жеңіп алса, берсиевтік
Ринат Смағұлов екінші орынды
қанжығасын байлады. Үшінші орын
амангелділік Жәдігер Егізбаевқа
бұйырды. Мамырдың мамыражай
күнінде ұлттық спорт түрі ұлықталып,
аудандық мәдениет үйінің
өнерпаздары тарту еткен әскери
әндер соғыс зардабын тартқан
бабалар ұрпақтарының көңіл кірін
аршып тастады.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.
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Елбасының «Жауапты сәтте бірлігімізді сақтап,
еліміздің игілігі үшін, бәріміз-біріміз үшін деген қағиданы
ұстанып, еңбек етуге тиіспіз» деген ұстанымы қашанда
халықты бірлікке шақырады. «Елге қызмет-мерейлі
міндет», - дейді халық даналығы. Осы тұрғыдан алғанда
ауданымыздың уақыт көшіне ілесе отырып, дамуына
үлес қосу арқылы туған Отаным- Қазақстанның
көркеюіне атсалысуды азаматтық парызым деп
санаймын. Әкім болу – демек, округ тұрғындарымен
тығыз қарым-қатынаста болып, олардың әлеуметтік
жағдайының жақсаруына, талап-тілектерінің
орындалуына, округтің көркеюі жолында адал қызмет
ету.

1. Халықтың әл-ауқатын көтеру бағытында жұмыс жасап, әлеуметтік
мәселелерді үнемі назарда ұстаймын.

2. Қазақстан Республикасының заңдарының, Қазақстан Республикасы
Президенті мен Үкіметі актілерінің, орталық және жергілікті мемлекеттік
органдарының нормативтік құқықтық актілерінің орындалуын жүзеге асыру
үшін қызмет жасаймын.

3. Аз қамтылған, көп балалы отбасыларды, мүмкіндігі шектеулі жандарды
назардан тыс қалдырмай, қамқорлық жасаймын.

4. Округтің санитарлық тазалығын үнемі бақылауда ұстап, көгалдандыру
мен абаттандыруға жұмыс жасаймын.

5. Мемлекеттік, оның ішінде «Сыбаға», «Алтын асық», «Құлан» т.б.
бағдарламалары бойынша тұрғындар арасында нақты түсіндірмелер жүргізіп,
олардың осы бағдарламалардан өз сыбағаларын алуға жұмыстар атқарамын.

6.  Ауыл шаруашылық теліміндегі жерлерді (шабындық, жайылым, егістік,т.б)
ұтымды пайдалануды, иесі бар игерілмей жатқан жерлермен, бос иесіз
жерлерді игеріп айналымға қосуды ұйымдастырамын.

7. Жастарға – жол ашамыз! Жастар - ел болашағы!  Біз халқымыздың бай
рухани адами құндылықтарын өскелең ұрпаққа табыстауымыз керек!  Бұл
дамып келе жатқан әрбір қоғамның миссиясы! Жастардың білім, тұрғын үй,
жұмыска орналасу тәрізді өзекті мәселесін шешуге қауқарлы жастар саясатын
жүзеге асыру. 

8. Округ аумағында шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға, мемлекеттік
бағдарламаларды толық пайдаланып, қосымша жұмыс орындарының
ашылуына, кәсіпкерліктен түсетін салық көлемін ұлғайтуға үлес қосамын.

9. Тыл және еңбек ардагерлеріне, күнкөрісі төмен отбасыларына, жалғыз
басты және қарт зейнеткерлерге көмек көрсетіп  оларды әлеуметтік жағынан
қолдауға қызметтенемін. Ауылдық округте мәдени көпшілік және спорттық,
қоғамдық саяси іс-шаралардың жүйелі жүргізілуіне  қолдау көрсетемін.

 Құрметті халық қалаулылары! Егер мен Ойыл ауылдық округі әкімі болып
сайланған жағдайда жоғарыда көрсетілген бағдарламамның жүзеге
асырылуына бар күш-қайратымды жұмсаймын.

Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес ауылдық округ аумағындағы әкім
құзыретіне кіретін жұмыстарды
жауапкершілікпен атқарып,жергілікті жердегі
әлеуметтік экономикалық даму мен саяси
тұрақтылық сақталуына азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарын қорғау
бағытында өз білімім мен тәжірибемді
жұмсаймын.
Өскелең ұрпақтын бойында рухани-

адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру үшін жастарды қолдау,
салауатты өмір салтын сақтауға шақыру жолында жұмыстанатын
боламын.
ҚР Үкіметінің 2011 жылғы 3 қарашадағы қаулысына сәйкес

жоспарда бекітілген «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасының
шеңберінде іс-шарасының орындалуына ат салысамын.
Елді мекендерді абаттандыру,жарықтандыру,көгалдандыру және

санитарлық тазалау жұмыстарын іске асыруға көңіл бөлемін.
Ауыл ақсақалдарынан және ауылдын белсенді азаматтары мен

ауыл активінен құрылған қоғамдық құрылымдар арқылы ауылдың
тәртібін қадағалап, салауатты өмір салтын ұсынып, қиын
мәселелерді бірігіп,ақылдасып шешуді ұйымдастырамын.
Елді мекендерді ауыз сумен жабдықтауды ұйымдастырып,су

пайдалану мәселелерін реттеуді қолға аламын.
Ауыл шаруашылығы бойынша мал азығын молайту, егу алқабының

көлемін көбейту, бау-бақша егу жұмыстарын өндіріске енгізуге
қызмет жасаймын.

Қазақстан Респуликасының заңдарының
Қазақстан Респуликасы Президенті мен үкіметі
актілерінің орталық және жергілікті
органдардың нормативтік құқықтық актілерінің
орындалуын жүзеге асыру үшін қызмет
жасаймын.
Салық және бюджетке төленетін басқа да

міндетті төлемдердің уақытылы толық төленуін
үйлестіруге атсалысамын.
Кәсіпкерлік қызметті дамытып, шаруа-

фермер қожалықтарын ұйымдастырып, ауыл
шаруашылығына арналған мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге
асыру үшін жұмыс жасаймын.
Табысы төмен әлеуметтік жағынан аз қамтылған азаматтарға

және мүгедектер мен қарттарға қолдау көрсетіп, оларға жасалатын
қызмет түрлерін кеңейтуге ат салысамын.
Елді мекенді абаттандыру, жарықтандыру, көгалдандыру және

санитарлық тазалау жұмыстарын іске асыруға көңіл бөлемін.
Бұқаралық спортты тұрғындар арасында насихаттай отырып,

«Салауатты Қазақстан» азаматтарының қатарын көбейтуге күш
саламын.
Аймақтағы денсаулық, білім, мәдениет саласының жұмысын

үнемі қолдап, олармен түрлі ұйымдастыру жұмыстарын кеңінен
жүргіземін.
Ауылшаруашылығы бойынша мал азығын молайту, суармалы егіс

егу жұмыстарын өндіріске енгізуге қызмет жасаймын.
Ауыл жастарынының көкейтесті мәселелерін оңтайлы шешіп,

жастарды ауылдық жерде тұрақтандырып, Қазақстан
Республикасының белсенді патриотын тәрбиелеу үшін, ел болашағы
жастармен жұмысты кешенді түрде жүргіземін және жастардың
теріс діни ағымдардың ықпалынан, жат қылықтардан аулақ
болуына  бағыт –бағдар беруді басты назарда ұстаймын.

Әкім сайлауы 2019 Әкім сайлауы 2019 Әкім сайлауы 2019

Ойыл ауданы Ойыл ауылдық округі әкімдігіне
үміткер Дәулетқалиев Сәндібек Тоқсанбайұлының

 сайлауалды бағдарламасы

Ойыл ауданы Ойыл ауылдық округі әкімдігіне
үміткер Қазмұханов Молдашқали Жұмағалұлының

сайлауалды бағдарламасы

Ойыл ауданы Ойыл ауылдық округі әкімдігіне
үміткер Сейтжанов Али Сейтжанұлының

сайлауалды бағдарламасы

Даулетқалиев Сәндібек Тоқсанбайұлы 1979 жылы 11-мамырда Батыс
Қазақстан облысындағы Орал қаласында дүниеге келген. 01.09.1985-
01.06.1994жж Н.К.Крупская атындағы Ойыл қазақ орта мектебін бітірген.
01.09.1994-22.04.1997жж  аралығында  Ақтөбе темір жол колледжінде оқып,
темір жолдағы шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есебі,бақылау және
талдау мамандығына сай бітірген. Біліктілігі: бухгалтер.

2000-2003жж Ж.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетін
бітірген. Мамандығы:  Бухгалтерлік есеп және аудит.  Біліктілігі:  Кәсіптік жоғары
білімді экономист-бухгалтер.
Еңбек өтілі: 14 мамыр 1998 жыл- 14 қазан 2004 жыл Ойыл аудандық білім

бөлімінде есепші.  15 қазан 2004 жыл -31 желтоқсан 2004 жыл Ойыл аудандық
ішкі саясат бөлімінде жетекші маман. 5 қаңтар 2005 жылдан 2009 жылдың
наурыз айына дейін  Ойыл аудандық мәслихат аппаратында бас маман –
бухгалтер. 2009 жылдың 6 наурыздан бастап «Нұр Отан» ХДП Ойыл аудандық
филиалының есеп және статистика секторының меңгерушісі, бас есепші болып
жұмыс жасайды. 2015 жылдың 23 ақпанынан бастап «Нұр Отан» партиясы
Ойыл аудандық филиалының есеп және статистика секторының меңгерушісі
қызметіне ауыстырылды. 2005 жылдан «Нұр Отан» партиясының мүшесі.
Отбасылы. Бір қыз, бір ұл тәрбиелеп отыр.

Қазмұханов Молдашқали Жұмағалұлы 1963 жылы Атырау
облысында туған, білімі жоғары, Батыс Қазақстан инновациялық-
технологиялық университетін электр энергетикасы мамандығы
бойынша аяқтаған. М.Қазмұханов орта мектепті бітіргеннен кейін
1981-1984 жылдары № 196 Ойыл кәсіптік техникалық училищесінде
оқиды, Кеңес Армиясы қатарында әскери борышын атқарады. 1984-
1995 жылдар аралығында Ойыл кеңшарында жұмысшы, кадр
бөлімінің инспекторы қызметтерін атқарады. 1998-2003 жылдарда
Ойыл ауылындағы «Жолшы» балалар балабақшасының,
Ж.Жүсібалиев ат. Қазақ орта мектебі жанындағы бюджеттік
интернатының меңгерушісі қызметтерінде жасайды. 2005-2012
жылдары аралығында Ойыл ауданы әкімі аппаратының
мемлекеттік құпияны қорғау, жұмылдыру дайындығы мен азаматтық
қорғаныс, төтенше жағдайлар жөніндегі бас маманы лауазымында
мемлекеттік әкімшілік қызмет атқарады. 2014-2016 жылдарда
«Казагромаркетинг» Ойыл бөлімшесінің  консультанты,
«КазСуШар» РМК-да инженер-гидротехник қызметтерінде жасады.
2017-2018 жылдары Ойыл ауданы Қайынды ауылдық округінің  әкімі
қызметін атқарды. 2018 жылдан осы уақытқа дейін Ойыл ауылдық
округінің әкімінің орынбасары болып жұмыс атқарып келеді.
Отбасылы, 4 бала тәрбиелеп отыр.

Сейтжанов Әли Сейтжанұлы 1981 жылы 20 сәуірде Ойыл ауданы
Ойыл селосында дүниеге келген. 1988-1998 жылдары
Ш.Бекмұхамбетова атындағы Ойыл орыс орта мектебінде білім
алған. 2003 жылы Алматы экономика және статистика институтын
«Қаржы және несие» мамандығы бойынша бітірген. Біліктілігі:
экономист

2000-2001жылдары «Али» ЖШС-де есепші, 2005 жылы Ойыл
ауданы бойынша салық басқармасы маманы, 2006-2008 жылдары
«ТГВ» ЖШС-нің директоры, 2008 жылы Ойыл ауданы бойынша
салық басқармасының маманы, 2008-2009 жылдары Ойыл ауданы
бойынша салық басқармасының жетекші маманы, 2009-2014
жылдары Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласы
әкімінің аппараты ММ-нің бас маманы, 2014-2018 жылдары
Қандыағаш қаласы әкімінің аппараты ММ-нің бөлімше басшысы,
2018 жылдан осы кезге дейін Ойыл селолық округі әкімінің
аппараты ММ-де әкімнің орынбасары, аудан әкімі аппаратының
бас инспекторы қызметтерін атқарды. Отбасылы төрт бала
тәрбиелеп отыр.

Өмірбаяны

Өмірбаяны

Өмірбаяны

Қазақстан Республикасы 2015 жылғы 23
қарашадағы № 416-V «Қазақстан Респу-
бликасының мемлекеттік қызметі тура-
лы» Заңының 15-бабының 1) тармақшасына
және 27 бабының 5-тармығына сәйкес:
1. Тлепов Ербол Мырзабайұлы 2019 жылғы

4 мамырдан бастап «Ойыл ауданы әкімінің
аппараты» мемлекеттік мекемесінің Е-2
санатындағы аудан әкімі аппаратының
басшысы лауазымына тағайындалсын.

2. Е.Тлеповке аппарат басшысы құзыр-
етіндегі мәселелер бойынша бұйрықтар
шығару және «Ойыл ауданы әкімінің ап-
параты» мемлекеттік мекемесі бойынша
құжаттарға бірінші тұлға ретінде қол қою құқығы
берілсін.

Негіздеме: «Ойыл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің
конкурстық комиссия отырысының 2019 жылғы 26 сәуірдегі № 4 хаттамасы.

Аудан әкімі Д.Сагиров

Ойыл ауданы әкімі Д.Сагировтың өкімімен Тлепов Ербол Мырзабайұлы 4
мамыр 2019 жылдан бастап «Ойыл ауданы әкімінің аппараты» ММ аппарат
басшысы, E-2 (01-02-01) санаты, лауазымына тағайындалды.
Тлепов Ербол Мырзабайұлы 1981 жылы 21 шілдеде Ақтөбе облысы Ойыл

ауданы Ойыл селосында дүниеге келген.
 1987-1998 жылдары Н.Крупская атындағы Ойыл қазақ орта мектебін

бітірген.
1999-2003 жылдары Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік

университетінің тарих факультетінің Қазақстан тарихы бойынша бөлімін
тәмәмдаған.

2003-2004 жылдары Қазақстан Республикасы қарулы күштері қатарында
әскери борышын өтеген.

2004-2005 жылдары Мұғалім, Ойыл қазақ орта мектебі.
2005-2006 жылдары Жетекші маман, Аудандық ішкі саясат, мәдениет және

тілдерді дамыту бөлімі.
2006-2008 жылдары Бас маман, Аудандық ішкі саясат бөлімі.
2008-2010 жылдары Бас маман, Аудандық білім бөлімі.
2010-2013 жылдары Бас маман, Аудандық білім, дене шынықтыру және

спорт бөлімі.
2013-2015 жылдары Бас маман, Аудандық білім бөлімі.
2015-2016 жылдары Аудандық білім бөлімі басшысының орынбасары.
2016-2019 жылдары Аудандық білім  бөлімінің басшысы лауазымдық

міндеттерін атқарған.

ТАҒАЙЫНДАУ
ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ ӨКІМІ

4 мамыр 2019 жыл № 181/153
Е.Тлеповты тағайындау туралы

Өмірбаяны

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Ойыл ауданы Ойыл ауылдық округі
әкімінің сайлауы 2019  жылдың 22 мамырында сағат 11.00-де   Ойыл селосы
Көкжар  көшесі № 68 «Ойыл аудандық Мәдениет үйі» ғимаратында
өтетіндігін хабарлайды.
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» № 148 Заңының 36-1 бабына сәйкес Ойыл ауылдық округі әкімін
сайлау жөніндегі таңдаушылар  тізімі
1.   Берғалиев Исатай Шаймерденұлы
2.   Жақып Жұмабай Жарылғасынұлы
3.   Жиеналин Еркін Жұмағазыұлы
4.   Жұмырбаев Берген Ертайұлы
5.    Көздіғарин Берік Ерболұлы
6.   Қосдаулетов Ырғызбай Төлеуұлы
7.   Мамбетова Айсұлу Кенесарықызы
8.   Нұрбаев Сәндібек Мұхамбетжанұлы
9.   Оралбаева Рая Сәтібергенқызы
10. Төремұратов Спартак Шеруенұлы
11.  Хамзин Жақсылық Самиғоллаұлы

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

Әкім сайлауы 2019

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының
ХАБАРЫ

Мемлекеттік
органның атауы

Ойыл ауданы
әкімінің аппараты

2019 ЖЫЛДЫҢ  ІІ - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН АУДАН ӘКІМІ АППАРАТЫНЫҢ БАСШЫСЫ
ТЛЕПОВ ЕРБОЛ МЫРЗАБАЙҰЛЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Ойыл селосы
Құрманғазин көшесі

№ 43.

2-12-23

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның Т.А.Ә.,

лауазымы

Азаматтарды қабылдау
күні мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Тлепов Ербол Мырзабайұлы,
аудан әкімі аппаратының

басшысы

Мамыр -  16, 23, 30 күндері
Маусым- 6, 13, 20, 27 күндері
Уақыты: сағ.- 10:00 ден -
12:30 ға дейін.

Ойыл ауылы Оноприенко көшесі, 22
Ойыл ауылы Оноприенко көшесі, 24
Ойыл ауылы Шернияз көшесі, 75
Ойыл ауылы Б.Жолмырзаев көшесі, 1
Ойыл ауылы Желтоқсан көшесі, 21
Ойыл ауылы Көкжар көшесі, 48
Ойыл ауылы Көкжар көшесі, 56
Ойыл ауылы Көкжар көшесі, 61
Ойыл ауылы Құрманов көшесі 70
Екпетал ауылы Қыдырбаев Хайролла көшесі,2
Қаратал ауылы Ж.Жүсібалиев көшесі, 2
Қаратал ауылы Ж.Жүсібалиев көшесі, 9
Қаратал ауылы Ш.Берсиев көшесі, 35
Қаратал ауылы Ш.Берсиев көшесі, 37
Қаратал ауылы Сүлеймен әулие көшесі, 12
Көптоғай ауылы Достық көшесі, 6
Көптоғай ауылы Қазақстан көшесі, 18 «А»
Көптоғай ауылы Достық көшесі, 3
Көптоғай ауылы Қазақстан көшесі, 20
Көптоғай ауылы Мектеп көшесі, 4
Аманкелді ауылы Астана көшесі, 14
Шұбарши ауылы Мектеп көшесі, 19
Қарасу ауылы Алашорда көшесі, 2
Қараой ауылы Қазақстан 2030 көшесі, 6
Қараой ауылы Қазақстан 2030 көшесі, 2
Сарбие ауылы Әйтеке би көшесі, 16
Сарбие ауылы Әйтеке би көшесі, 18
Сарбие ауылы Жастар көшесі, 13
Сарбие ауылы Жастар көшесі, 18
Сарбие ауылы Бейбітшілік көшесі, 3
Саралжын ауылы Қазақстан көшесі, 9
Саралжын ауылы Кеңес көшесі, 2
Саралжын ауылы Кеңес көшесі, 4
Бестамақ ауылы Аяпберген көшесі, 1
Бестамақ ауылы Тайсойған көшесі, 6
Ақжар ауылы А.Иманов көшесі, 1
Ақжар ауылы Мектеп көшесі, 4
Ақжар ауылы А.Иманов көшесі, 4 «А»
Көсембай ауылы Орталық көшесі, 6

село Уил улица Оноприенко, 22
cелоУил улица Оноприенко, 24
село Уил улица Шернияза, 75
село Уил улица Б.Жолмырзаева, 1
село Уил улица Желтоксан, 21
селоУил улица Кокжар, 48
село Уил улица Б.Жолмырзаева, 56
село Уил улица Кокжар, 61
село Уил улица Курманова, 70
село Екпетал улица Кыдырбаева Хайроллы 2 
село Каратал улица Ж.Жусибалиева, 2 
село Каратал улицаЖ.Жусибалиева , 9
село Каратал улица Ш.Берсиева, 35
село Каратал улица Ш.Берсиева, 37
село Каратал улица Сулеймен аулие 12
село Коптогай улица Достык, 6
село Коптогай улица Казакстан 18 «А»
село Коптогай улица Достык, 3
село Коптогай улица Казахстан 20
село Коптогай улица Мектеп, 4
село Аманкелды улица Астана, 14
село Шубарши улица Мектеп, 19
село Карасу улица Алашорды, 2
село Караой улица Казахстан 2030, 6
село Караой улица Казахстан 2030, 2
село Сарбие улица Айтеке би, 16
село Сарбие улица Айтеке би, 18
село Сарбие улица Бейбитшилик, 3
село Сарбие улица Жастар, 13
село Сарбие улица Жастар, 18
село Саралжын улица Казахстан, 9
село Саралжын улица Кенеса, 2
село Саралжын улица Кенеса, 4
село Бестамак улица Аяпбергена, 1
село Бестамак улица Тайсойган, 6
село Акжар улица А.Иманова, 1
село Акжар улица Мектеп, 4
село Акжар улица Мектеп, 4 «А»
село Косембай улица Орталык, 6

Ойыл ауданының аумағында барлық кандидаттар үшін
үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін

белгіленген орындар

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

№ Ауылдық округтің
атауы

Стендтер орналастырылатын орын

Ойыл

Ш.Берсиев атындағы

Көптоғай

Қараой

Сарбие

Саралжын

Қайыңды

Места для размещение агитационных печатных
материалов для всех кандидатов на территории

Уилского района

№ Наименование
сельских округов

Место размещения стендов

Уилский

имени Ш.Берсиева

Коптогайский

Караойский

Сарбииский

Саралжинский

Кайындинский

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Ақтөбе облысы бойынша ҚАЖ
Департаменті Ойыл аудандық
Пробация қызметінің негізгі міндеті –
әрбір сотталған жанның дұрыс жолға
түсуіне ықпал ету. Үлгілі тәртібі, сот
жүктеген міндетті бұлжытпай
орындағаны, сондай-ақ Пробация
қызметінің заңды талаптарын дұрыс
атқарғандығы үшін шартты түрде
мерзімінен бұрын босату – сотталған
адам үшін ең қолайлы ынталандыру
болып саналады. Олар өздері өмір
сүріп отырған қоғам алдындағы
айып-қателерін мойындап, түзу
жолға түсуге ынта танытса, оны
өзінің қателігін дұрыс түсінгендік деп
бағалау қажет. Біздің жұмысымыз да
олардың саны көбейген сайын,
мақсатымызға жету жолында бір
адым ілгері жылжыдық деген
ұғыммен өлшенеді.

А.САЛИК,
Ойыл аудандық Пробация
қызметінің инспекторы,

әділет лейтенанты.

ТҮЗЕУ ЖҰМЫСТАРЫ
 ЖҮРГІЗІЛУДЕ

Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев
1997 жылғы қазан айындағы жол-
дауында «Адамдардың әл-ауқа-
тының өсуі біздің күнделікті жұмысы-
мыз, ал сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес батыл жүргізілуі тиіс.
Бет-жүзіне, лауазымына қарамай,
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ымы-
расыз күрес жүргізу қажет. Басқару
корпусы батыл тазаруға және
жаңаруға тиіс» - деген болатын.
Қазақстан Республикасының 2015-

2025 жылдарға арналған сыбайлас
жемқорлыққа қарсы стратегиясында
«Қазақстанның мемлекеттік тәуел-
сіздігінің алғашқы күндерінен бастап

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылдың тиімді, әлемдік стандарт-
тарға сай институттары мен тетік-
терін құру бағытымен мақсатты
және кезең-кезеңімен жүріп келетін-
дігі» - айтылады.
Елдің сыбайлас жемқорлыққа

қарсы саясатын қалыптастыру ре-
тінде оны дамытудың негізгі үш
деңгейін атап өтуге болады, олар
қандай да бір тарихи уақыт кезеңінде
қозғалатын басымдықтарға қарай
бөлінеді. Бұл жемқорлықтың сал-
дарымен емес, себептерімен және
оның пайда болуына жасалған жағ-
дайлармен күрес. Кезеңдердің
әрқайсысында еліміз белгілі бір

нәтижелерге жетті. Бірінші деңгейде
тек жазалау тәжірибесі басым, екінші
кезеңде аралас үлгі, қылмыстық-
құқықтық және алдын алу шара-
ларының қолданылуымен сипат-
талады және қазіргі соңғы деңгейде
сыбайлас жемқорлықты болдырмау
өте маңызды болып отыр.Осылайша,
ел Президенті Тәуелсіздіктің алғашқы
жылдарында Қазақстан халқын
жұмылдырып қана қоймай, сонымен
қатар, Республикамыздың дамуына
ауқымды басымдықтар берді, ол
еліміздің сәтті дамуының негізі болды.

Талғат ҚОЖАХМЕТОВ,
Қайыңды ауылдық

округінің әкімі.

ЖЕМҚОРЛЫҚ ЕЛДІҢ ЖОЛЫН БАЙЛАЙДЫ
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«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

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

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы және
бастауыш кәсіподақ ұйымы мектебіміздің мұғалімі Нұрғалиева Гүлнарға
қайын енесі

Жүрсіннің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл ауданы аумағында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін
арнайы бөлінген орындарды белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 12
сәуірдегі «Сауда қызметін реттеу туралы» Заңының 8, 27 баптарына сәйкес,
Ойыл ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Ойыл ауданы аумағында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін арнайы

бөлінген орындар, қосымшаға сәйкес белгіленсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары

А.Кенжебаевқа жүктелсін.
3. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Аудан әкімі   Д.Сагиров

Об определении специально отведенных мест
для осуществления выездной торговли на территории
Уилского района
В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января

2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан», статьями 8, 27 Закона Республики Казахстан от 12
апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности» акимат Уилского
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специально отведенные места для осуществления выездной

торговли на территории Уилского района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя акима района А.Кенжебаеву.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти

календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Аким района   Д.Сагиров

ЖОБА

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

Ойыл ауданы әкімдігінің
2019 жылғы «     » ___________

№__ қаулысына қосымша

Ойыл ауданы аумағында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін
арнайы бөлінген орындар

Елді мекен атауы№ Көшпелі сауданы жүзеге асыратын
орындар

Ойыл  ауылдық округі

1
2

Ойыл ауылы
Ойыл ауылы

Көкжар көшесі, №72 үйдің сол жағы.
Б.Жолмырзаев көшесі, №3 ғимаратының оң
жағында орналасқан ғимарат.

Ш.Берсиев атындағы ауылдық округі

Қаратал ауылы

Қаратал ауылы

Ш. Берсиев көшесі, №39 ғимаратымен
Ш. Берсиев көшесі №41/1 үйдің ортасы.
Ө. Бақаев көшесі, №13 ғимараттың алды.

1

2

Көптоғай ауылдық округі

Көптоғай ауылы Қазақстан көшесі, № 16-а Саябақтың алды.1

Сарбие ауылдық округі

Сарбие ауылы Әйтеке би көшесі, №23 ғимаратының алды.1

Қараой ауылдық округі

Қараой ауылы Тәуелсіздік көшесі, №19 ғимаратымен
Тәуелсіздік көшесі, №21 үйінің ортасы.

1

Саралжын ауылдық округі

Саралжын ауылы Ботагөз 2 көшесі, №10/А ғимаратының алды.

Қайыңды ауылдық округі

1

Қайыңды ауылы А.Иманов көшесі, №5-а ғимаратының сол
жағы.

1

Наименование
населенного пункта

№ Места для осуществления выездной
торговли

Уилский сельский округ

1
2

село Уил
село Уил

с лева от дома №72 по улице Кокжара
улица Б.Жолмырзаева №3 справа от здания

сельский округ им. Ш.Берсиева

село Каратал

село Каратал

Здание расположенное  между  домами по улице
Ш.Берсиева № 39 и  Ш.Берсиева № 41/1
улица О.Бакаева, № 13 впереди  здания

1

2

Коптогайский сельский округ

село Коптогай улица Казахстана № 16-а перед парком1

Сарбиеский сельский округ

село Сарбие улица Әйтеке би № 23 перед зданием.1

Караойский сельский округ

село Караой между зданием Тауелсиздик № 19
и домом Тауелсиздик № 21

1

Саралжинский сельский округ

село Саралжын улица Ботагоза № 2/10А перед зданием

Кайындинский сельский округ

1

улица А.Иманова № 5-а слева от здания 11 село Кайыңды

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА УИЛСКОГО РАЙОНА

Приложение к постановлению акимата
Уилского района

от «     » __________2019 года  за  №

Специально отведенные места для осуществления выездной
торговли на территории Уилского района

Ойыл ауданының қорғаныс істері
жөніндегі бөлімі әскери жоғарғы оқу
орындарына, әскери техникалық
мектебіне және келісімшарт бойын-
ша әскери қызметке азаматтарды
қабылдау туралы хабарлайды.
Жоғары әскери оқу орндарына

үміткерлердің құжаттарын қабылдау
науқаны басталды. Атап өтсек –
Ақтөбе қаласындағы Т.Бегелдинов
атындағы Әуе Қорғаныс Күштерінің
әскери институты, Алматы қаласын-
дағы Құрлық Әскерлерінің әскери
институты, Алматы қаласындағы
Радио электроника және байланыс
әскери – инженерлік институты,
Ақмола облысы Шучинск қаласын-
дағы Ш.Уәлиханов атындағы Кадет
корпусы және Астана қаласындағы
С.Нұрмағамбетов атындағы «Жас
ұлан» Республикалық мектебі бар.
Жоғарыда аталған әскери оқу
орындарының бәрінде қысқа мерзім
ішінде тиімді оқу және сапалы білім
алу үшін қажетті жағдайлар жасал-
ған. 17-21 жас аралығындағы жастар
қабылданады, оқу ақысыз. Курсант-
тарды мезгілімен киімі, жатар орны,
үш мезгіл тамағымен ақысыз
қамтамасыз етеді. Оқу ғимарат-
тарында кітапхана, дәрісхана,
арнайы сыныптар, зертханалар,
стадион т.б. жабдықталған. Әскери
оқу орындарын толығымен бітірген-
нен кейін офицерлік шенін алып 100
% жұмыспен қамтамасыз етіледі.
Сонымен қатар Қорғаныс Минис-

трінің бірінші орынбасары ҚР Қарулы
Күштері Бас штабы бастығының
нұсқауымен ҚР ҚМ «Әскери
техникалық мектеп» РМҚК-ның
Ақтөбе қаласындағы филиалында
әскери оқытылған резервті дайын-
дық ақылы негізде азаматтарды
даярлау жоспарлануда. Қазақстан
Республикасының 2012 жылғы 16
ақпандағы №561 «Әскери қызмет
және әскери қызметшілердің мәрте-
бесі туралы» Заңының 12 бабына

сәйкес, әскери қызметке жарамды
немесе шектеулі жарамды, оның
ішінде әскери қызметке шақыру
кейінге қалдырылған 24 – 27 жасқа
дейінгі контингентінен іріктеу жүр-
гізілуде. Ақылы оқудың құны (бағасы)
263 мың теңге. Оқу мерзімі  40 күн.
Бітіргеннен сон атқыш мамандығы
бойынша әскери билетін алып, кез-
келген орган салаларында қызмет
ете алады. Сондай-ақ келісімшарт
бойынша әскери қызметке қабылдау
жұмыстары жүргізілуде. Келісім-
шарт бойынша әскери қызметке ниет
білдірген үміткерлерге қойылатын
талаптар. 19-35 жасқа дейінгі,
денсаулығы жақсы, жоғарғы немесе
арнайы орта білімді, моральдық
психологиялық жағынан тұрақты,
сотталмаған, дене дайындығы
жоғары, әскери борышын өткерген
болуы тиіс.
Әскери қызметтің басымдық-

тары:
1. Лайықты айлық және уақытылы

төленуі.
2. Мемлекет есебінен тұрғын үймен

қамтамасыз ету.
3. Тұрғын үй қорында қызметтік

тұрғын үй болмаған жағдайда, тұрғын
үйді жалдауға арналған ақшалай
төлемақы (мөлшері отбасы мүше-
лерінің санына және жұмыс орнына
байланысты) төленеді.

4. Әскери қызметшілер мен олар-
дың отбасы мүшелеріне әскери
медициналық  мекемелерден мемле-
кеттің есебінен медициналық көмек
көрсетіледі және қамтамасыз етіледі
(диагностика, емделу).
Осы хабарлама жөнінде туындаған

барлық сұрақтар бойынша Ойыл
ауданының қорғаныс істері жөніндегі
бөліміне келуіңізге немесе телефон
арқылы хабарласуларыңызға бола-
ды.
Мекен-жайы С.Дәуленов көшесі 26

үй, байланыс телефоны: 8 /71332/ 2-
19-22.

2019 жылдың 12 мамырында 77 жасқа
қараған шағында ауданның ауылшаруа-
шылығы саласының дамуына зор еңбек
үлесін қосқан еңбек ардагері Тілегенов Мұрат
кенеттен қайтыс болды.
Тілегенов Мұрат 1942 жылы Ойыл ауданы

Саға ауылдық Кеңесінде дүниеге келген.
Еңбек жолын 1958 жылы туған ауылында
жұмысшылықтан бастады. 1959 жылы
қысқа мерзімді механизаторлық курсты
аяқтағаннан кейін 1979 жылға дейін
Аманкелді атындағы кеңшарда механи-
затор, ал 1979-1999 жылдар аралығында
осы шаруашылықта трактор-егіс брига-
дасының бригадирі болып жұмыс жасады.
Мұрат ағаның еңбегі Үкімет пен сол кездегі
Коммунистік партияның тарапынан жоғары
деңгейде атап өтілді. 1970 жылы «Еңбекте үздік шыққаны үшін»,
«В.И.Лениннің туғанына 100 жыл» медалдарымен, 1973 жылы «Еңбек
Қызыл Ту», 1976 жылы «Октябрь Революциясы» ордендерімен, 1979 жылы
Бүкілодақтық ауылшаруашылығы көрмесінің қола медалімен, 1987 жылы «
Еңбектегі ерлігі үшін» медалімен, «Еңбек ардагері» медалімен, Тәуелсіз
Қазақстанның бірнеше мерекелік медалдарымен марапатталды. Жолдасы
Зылихамен бірнеше бала тәрбиелеп, ондаған немеренің сүйікті атасы
болды. Үлкенге құрметпен, кішіге ізетпен қарайтын, мінезі ашық Мұрат аға
шаруашылықта бірнеше мамандардың өсуіне мұрындық болды.
Қош, қымбатты аға, қимас бауыр! Жаныңыз жаннатта болып,

топырағыңыз торқа болсын! Сіздің жарқын бейнеңіз өзіңізді танып-білетін
жандардың жадында ұзақ сақталады. Марқұмның отбасына қайғыларына
ортақтасып көңіл айтамыз және үлкен сабырлылық тілейміз.
Д.Ж.Сағыров, А.К.Мамбетова, А.К.Кенжебаев, А.Қ.Қазыбаев,

Е.М.Тлепов, С.Өткелбаев, С.Б.Аманғосов, Ғ.Займолда, С.Т.Өскенбаев,
Е.Б.Бікіров, Т.Б.Қожахметов, М.Ж.Қазмұханов, Б.Т..Бисекенов,Т.Меруенов,

ТІЛЕГЕНОВ  МҰРАТ

ОТАНЫМЫЗДЫҢ ИГІЛІГІ ҮШІН
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Сол уақытта еліне-халқына
қалтасынан берері болмаса да, күш-
қуаты мен еліне жәрдем еткен бір
ағаның өзекті өмірі жөнінде қолыма
қалам алып отырмын.
Қазақ баласының тағдыры өмір

жолдары ол бастан қиын-қыстау
соқпағы көп жолдармен ұштасып
жататыны белгілі. Әрине барлық
елдерде де болды ғой, дегенменде
біздің қазақ даласында тар жол,
тайғақ кешу, қазақ пешенесіне
жазылған тәрізді.
Сол жылдары Құмсай ауылында

бастап ауыл шаруашылық артелі
құрылып артельге азды-көпті мал
жиналып, сол малды бағатын,
жауапкершілікті жете түсінетін
адамға беру мәселесі бойынша
өрімдей жас жігіт Қуаныштың
еншісіне тиді, артель жұрты
бірауыздан қолдады. Бұл 1934 жыл
болатын. Ол уақытта халықтың
жағдайы онша жақсара қоймаған
кезең еді...
Оның кейін арада біраз жылдар өте,

сұрапыл соғыс тұтқиылдан соғыс
басталып, Қуаныш ағамыз қолына
қару алып, малды да, елді де, жерді
де тастап ел қорғауға майданға
аттанды. Сұрапыл соғыс елдің
экономикасын әлсіретті, халықтың
жағдайын нашарлатты. Бас көтерген
елдегі азаматтар майданға аттанып,
қатын-бала шулап қала берді. Соғыс
зардабы күйсіз елдің шаруасын одан
әрі әлсіретті. Халық шыдап бақты.
Бірақ Алла аққа жақ болды. 1945

жылдың май айында Герман
басқыншылары әбден жеңіліп, тізе
бүкті. Бүкіл ел қуанды, азаматтар
елге оралып, келіп жатты. Әттеген-
айы, көп боздақтар елге оралмай
қыршын кетті. Иә, Қуаныш ағамыз тірі
елге оралды, майданнан «Қызыл
жұлдыз» ордені мен Варшаваны азат
еткені үшін медалымен туған жеріне
табаны тиді. Бұрыннан да елінің мәнді,
сәнді емес екенін білетін ол бүгінгі
жайын көргенде, сол келген бойда
еңбек майданына кірісіп кетті. Қолына
қайта таяғын ұстап, ата кәсібіне
кірісті. Қаракөл елтерісі мен жүн
өнімдеріне мән бере отырып бағалы

өткізді. 1953 жылы шопандар бри-
гадасын құрып, шопандар
бригадасын басқарды. Озық әдістер
енгізіп, ынта-жігерімен ұйымдас-
тырып, жастарды еңбекке, қой
шаруашылығына бағыттады. Қой
шаруашылығы жөнінде мектеп ашты,
онда жыл сайын Ойыл ауданы
бойынша 20-30 жас оқып білім алып
отырды. Қой шаруашылығын кеңінен
дамыта түсті, мемлекетке ет, жүн,
қаракөл елтерісін өткізіп, ең жоғарғы
нәтижеге жетті. Сол еңбек нәтиже-
сінің негізінде СССР жоғарғы советі
президумының1958- жылғы 29-
наурыздағы указы бойынша Ержанов
Қуаныш ағамызға үкіметтің ең
жоғарғы наградасы Социалистік
Еңбек Ері атағы, Ленин орденімен
қоса тапсырылды. Қуекең ағамыз-
дың Алтын жұлдызы елдің еңсесін бір
көтеріп тастады. Елдің қамқорлаған
батыр баласына ата-аналармен бірге
іні-қарындастарды мәз болысып
жатты.
Қой шаруашылығы дамыған үстіне

дами бастады, «ізденген жетер
мұратқа» - деген даналар сөзін
дәлелдеді.
Қуекең мұнан кейін де төлді көп

алып, жоғары сапалы жүн қаракөл
елтірісін жоғары сапада өткізіп,
колхозға айтарлықтай табыс әкелді.
Өзіне бекітілген 559 саулықтан 720
қозы алып, екінші рет Ленин орденімен
наградталды. Мен Қуаныш ағамен бір
ауылда, бір құдықтың суын ішіп, бір
ауамен дем алып, бірге өстім. Жүзі

жылы, ақ көңіл, қолы ашық береген,
күле сөйлеген сөзі, жымиып күлгені,
қарсы алдына келіп тұрған адамға
еркін сөйлеуге жол ашып тұрғандай
көрінетін.
Шаруасы жай, көңілі көтеріңкі

отырған бір күні аға «Көп қиындық
бастан өтті ғой, соның ішінде екі
бірдей майданда болдыңыз, соғыс
майданы, қала берді еңбек майданын
бастан өткіздіңіз. Ел сізге өте
ризашылықпен қарайды. Сізге бүкіл
ауыл арқа сүйейді, бұл әрине үлкен
бақыт қой» - дегенімде, «- Иә менің
елім бақытты болса, менде
бақыттымын ғой әрине» -деп, ауыр
күрсініп, үнсіз ұзақ отырып қалды. Бір
ауыр жүк арқалап отырғандай, ауыр
күрсініп алды да, сөзін жалғастырды.
«Адам жұмыс жасап, еңбек еткенге
еш уақытта шаршап шалдықпайды
ғой, адамды шаршатқан кешегі соғыс
жылдары, елден бірнеше боздақ
майданға аттандық, солардан елге
тірі қайтқан тек санаулы ғана адам
оралдық, денеге тән жарасы да түсті,
жан жарасы да түсті. Тән жарасы

жазылады екен. Осы жүргенде
денеде автомат пен зеңбіректің оғы
тесіп өткен, жанамалап жырып
өткен, әуеден түскен бомбаның
жарқыншағынан тіліп өткен тыр-
тықтары бар ғой, бірақ орны
болмаса, бәрі де жазылып кетті. Ол
ештеңе емес екен. Қайда да ажалды
ғана өледі екен, тірі келдік қой. Менің
кеудемдегі жан жарасы әлі жазылар
емес елге оралғанда менде
қуаныштан гөрі үрей басым болды.
Өйткені, майданға кеткен боздақ-
тардың көбі елге оралмады, көбі көз
алдымда оққа ұшып, опат болды,
көзім көрді, міне, елге барғанда
солардың жұбайлары, ата-аналары,
бала-шағалары менің әкем, менің
балам қайда дегенде не деп айтамын
деген ой мені жегідей жеп, өте қатты
мазалады. Не деймін, не айтамын,
қалай өтірік айтамын, көңілдерін
қалай жұбатамын деген ой жанымды
қатты қинады. Әлі есіме түссе басым
айналып қоя береді. Кейбіреуіне
келеді десем, кейбіреуіне көрмедім
деймін, тіпті кейбіреуіне өзім қосыла
жылаған да кездерім болды.
Дүниедегі ең ауыр жүк, маған осы
болды» - деді де тағы бір ауыр күрсініп
біраз үнсіз отырып қалды. Сәлден соң
«Сол күндерді, елестетпек түгілі
есімізге де алмай-ақ қояйықшы, сол
соғыстың бетін Алла аулақ қылсын.
Кейінгі ұрпақтың аспанын ашық
қылсын, ендігі жерде еліміз аман,
халқымыз тыныш болсыншы»- деп
әңгімесін доғарды.

Иә, Қуаныш ағамыз әрі қарай қой
шаруашылығын дамытумен бірге,
үлкен қоғамдық жұмыстарды  да
бірге алып жүрді. Совхоз партия
комитетінің мүшесі, ҚКП Ойыл
аудандық комитетінің мүшесі, Ақтөбе
облыстық советінің депутаты, облыс
коммунистері Қуекеңді коммунистік
партиясы орталық комитетінің ІХ, Х
және ХІІ сьезіне делегат етіп сайлады.
1966 жылы ХІІ сьезде шопан
Қазақстан коммунистік партия-
сының Орталық коммитетінің
мүшелігіне кондидат болып сай-
ланды. Қуаныш Ержанов ағамыз
КПСС –ХХІІІ сьезінің делегаты болды.
Қуекеңнің шаруасы бұнымен де

тынбады. Ақтөбе мен Ойылды
байланыстырып тұрған ұлы жол бар,
ортады Ойыл өзені көктемде
арнасынан тасып тасқын болады.
Барлық елді мекендермен байланыс
үзіледі, айлап, апталап қайық, паром
арқылы ғана қатынасады. Машина,
трактор су қайтқанша мүлдем тоқтап
елдің халқы үлкен бір бинетке душар
болып отыратын. Мұны көзі көріп

жүрген Қуекең аға осы істі өз
мойнына алып, арнайы шаруа етіп
Алматыға жол тартты. Қазақстан
Республикасының бірінші хатшысы
Дінмұхаммед Қонаевқа тікелей
барып, халықтың көпірден көріп
отырған бейнетін түсінікті баяндай
келіп, көмек сұрап өтініш етті. Өтініш
жауабы орындалды. Жақсыдан
шарапат деген осы. Міне, сол Қуаныш
ағадан қалған мұра қазір Ойыл
халқының игілігіне қызмет етіп тұр.
Бір күнде жүздеген автокөлік, тактор
әрі өтсе, сонша техника бері өтіп
шұбырып жатыр. Сонымен қатар
Ш.Берсиев атындағы селолық
округтің орталығы Қаратал
ауылында орта мектептің салынуы
да Қуаныш ағаның еңбегінің нәтижесі
еді. Азамат сатыспайды, елі үшін
еңбек етеді, кейінгі ұрпаққа мұра
болсын дейді.
Иа, кейінгі жас ұрпақ жақсы

аталарының шарапатына ие болып
жатыр ғой, атадан қалған мұра десе
болады та. Елімізде еңбек еткен
адамның еңбегі ескерусіз қалмайды.
Қуекең ағамыздың аудан орталы-
ғында, Қаратал ауылында да
Ержанов Қуаныш атындағы үлкен
көшелер бар. Әрине адам еңбекпен
есейеді, еңбекпен өседі. Сол еңбекпен
көрініп, көркейеді. «Еңбек ер етеді,
мәңгі тарихқа арқау жыр етеді» деген
осы ғой деп есептеймін.

 Жауғашты ЖОНЫСОВ,
Қаратал ауылы,
еңбек ардагері.

ЕКІ МАЙДАННЫҢ ЕРІ ЕДІ

ӨТКЕНДІ ЕСКЕ АЛУ, ӨТКЕНГЕ КӨЗ ЖҮГІРТУ, КЕЙІНГІ ЖАС
ҰРПАҚҚА ПАШ ЕТУ АҒАЛАРДЫҢ ІЗІН БАСЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН
БІЗДІҢ ПАРЫЗЫМЫЗ ДЕП ТҮСІНЕМІН. ЕЛБАСЫМЫЗ
Н.НАЗАРБАЕВ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ЖӨНІНДЕ ХАЛЫҚҚА ОЙ
САЛАРЛЫҚ МӘСЕЛЕ КӨТЕРДІ, ҚҰПТАРЛЫҚ ЖАЙ. ӘРИНЕ,
БҰНЫ БІЗ АЙТПАСАҚ, ҚАЛАЙ ЖАҢҒЫРЫП ЖАҢАРАДЫ. СОЛ
УАҚЫТТА СОНДАЙ ЗАМАННЫҢ БОЛҒАНЫ, ҚИЫНШЫЛЫҚҚА
ҚАРСЫ ТҰРЫП, ЕЛІМ-ЖЕРІМ ДЕП, ХАЛҚЫМ ДЕП СОҚҚАН
КЕЙБІР АҒАЛАРДЫҢ ЖҮРЕК ДҮРСІЛІ ӘЛІ КҮНГЕ ДЕЙІН МЕНІҢ
ҚҰЛАҒЫМДА ТҰРҒАНДАЙ СЕЗІНЕМІН.

Осындай тақырыпта Қараой ауылдық округінде үлкен салтанатты шара
өтті. Бұл күні ел үшін, жер үшін күресіп ерлікпен қаза тапқан ата-
бабаларымыздың рухына тағзым етіліп, тыл ардагерлеріне құрмет көрсетілді.
Ауылымыздағы Ұлы Отан соғысында хабарсыз кеткен аталарымызға
орнатылған ескерткішке гүл шоқтары қойылды.
Жыл сайынғы «Туған жерге тағзым» акция аясында Ұлы Отан соғысы

ардагерінің ұрпағы, ардагер ұстаз Мақсат Асанғалиев осы мереке қарсаңында
Қараой мектеп – бала бақшасының үлгерімі өте жақсы оқушыларға Жаныс
Асанғалиев атындағы 30 мың теңгелік шәкіртақының сертификатын табыс
етті. Ұлы Жеңістің 74 жылдық мерекесіне орай жастар арасында салауатты
өмір салтын қалыптастыру және ұлттық ойындарды насихаттау мақсатында
шаруа қожалық төрағаларының демеушілігімен «Бәйгетөбе» алаңында жаяу
жүріс, қол күрес, қазақша күрес, арқан тартыс, қошқар көтеру, тай жарыс
секілді ұлттық ойындар өткізілді. Көршілес ауылдан келген қонақтар әр түрлі
жарыстардан әр орындарға ие болып, қанжығаларын майлап, ризашылықпен
кетті. Көршілес ауылдың жастарымен волейбол мен футболдан жолдастық
кездесулер өтіп, мерекеге келген ауыл қонақтарының құрметіне гала концерт
ұйымдастырылды.

7 мамыр Қазақстан Республикасының Қарулы күштерінің 27 жылдығына
орай, Ақжар ауылының «Бәйге төбе» алаңында «Ұланы бар елдің, ұраны бар»
атты мерекелік шара өткізілді. Шарада ұлттық ойындар ұйымдастырылды.
Шара барасында қол күрес (ерлер, әйелдер), жаяу жарыс (қыздар 1000 м,
ұлдар 3000 м), арқан тартыс және ат үстінде аударыспақ, тай жарыс, аламан
бәйге  өткізілді. Шараға ауылымыздың шаруа қожалықтары мен  әр жылғы
туылған азаматтар демеушілік көрсетті.

«Бәйге төбе» алаңында 1986 жылғылардың демеушілігімен қайта
жаңартылған  киіз үй құрылып, ауыл тұрғындарына, қонақтарға тегін палау
мен бауырсақ, ыстық шәй ұсынылды. Ауылымыздың ақсақалдары мен шаруа
қожалықтарының басшыларына, демеушілерге «Құттығай» шаруа
қожалығының басшысы Меңдіғалиев Есентай мен 1985 жылғылар дастархан
жайып құрмет көрсетті.

Жеңісті мәңгі жырлаймыз

Бәйгетөбені» бір күн думанға бөледі



Медбике — медицина саласындағы негізгі
буын, дәрігердің оң қолы, дәрігердің
қызметі медбикенің біліміне, өз ісіне деген
ынта-жігеріне, шыдамдылығына,
біліктілігіне байланысты. Олар қай кезде
де жеке басының мәселесін емес,
науқастарға көмектесуді алдыңғы
орынға қояды.
Медбике болып қызмет істеу оңай

емес, оның үстіне бүгінгі таңда
науқастар өте талғампаз, кірпияз.
Сондықтан, осы саладағы басты күш
медбикелерге түсетіні анық. Олар
науқастарға ауыртпай ине шаншуға,
бабын табуға тырысып-ақ бағады.
Сондай жандардың бірі Айжан
Жалғасбаева.
Қазақ «Алдыңғы арба қай ізбен

жүрсе, соңғы арба сол ізбен
жүреді» - дейді. Сол айтқандай,
ағасы Бердіқұл Оралда оқып, іні-қарындастарына сүрлеу салды. Сондықтан,
Абдуллиндердің қай-қайсысы да «Қайда барамын?» - деп бас қатырған жоқ.
Апасы Бағдар дәрігер болғасын, одан қалды аппақ халат киіп жүрген
дәрігерлерге қызыққаны да рас. Демек, мамандық таңдауда мақсатына жету
үшін мектепті бітірген бойда Айжан да Оралды бетке алды. Еңбек жолын
Ақшатауда бастап, отбасы жағдайымен Жетікөлде жалғастырып, кейін
Ойылға келді. Аудандық аурухананың барлық саласында еңбек етті. Содан
бері еңбек жолының басталғанына қырық жылға таяп қалыпты. Бүгінгі күні
процедуралық кабинеттің медбикесі. Жолдасы Бөкенбай қаржы саласының
маманы. Балаларының барлығы да жоғары білім алып, еліміздің өркендеуіне
өздерінің үлестерін қосып жүр.
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Мейірбике білім мен біліктілікті ғана қажет
етпейді. Оған қоса науқастардың күтіміне
жауапты, мейірімділік көрсете білуі тиіс.
Сондықтан да медицина
қызметкерлері арасында
мейірбикелерге үлкен мін-
деттер жүктелген. Міне осын-
дай міндеттерді адал атқарып,
халық денсаулығын нығайтуға
күш салып келе жатқан мейір-
бикелердің бірі - Айгүл
Меруенова. 1996 жылы Ақтөбе
медициналық колледжіне
оқуға түсіп, 1999 жылы
тәмамдайды. Оқуын ойдағыдай
аяқтай салысымен алғашқы еңбек
жолын Ақтөбе облыстық инфекциялық
ауруханасында мейірбике қызметінен
бастады. Сол жерде екі жылдай тәжірибе
жинап, аз уақыт ішінде медицина қызметіне
әбден ысылады. Кейін өзі туған жеріне оралып, 2002 жылдан бастап медицина
саласындағы аса жауапкершілікті қажет ететін мейірбикелік қызметін Ойыл
селосы орталығындағы «Жолшы» балабақшасында жалғастырды. 2006
жылдан қазірге дейін Ойыл аудандық ауруханасының лаборатория бөлімінде
абыройлы қызмет етіп келеді. Адам жанына араша түсетін саланың
қиындығына төзіп, тапжылмай тер төгіп келе жатқанына жиырма жылдан
асқан. Бүгінде мейірімді мейірбике, аяулы ана болған Айгүлдің қызы да ана
жолын қуып, облыс орталығындағы медициналық колледжде білім алуда.

Иа, өмірге осыншама ғашық болған
ұлы ақын Мұқағалидай, мейірімді
мейірбекелердің қадірін соншама
көтере жырлаған ақын жоқтың қасы-
ау осы. Аурумен арпалысқан ақын
аға, ауруханада өзіне жақын жана-
шыр жанды тек осынау маман-
дығына мейлінше адал арулардан
көргенін осы бір жыр жолдарынан
аңғарамыз. Ал көктеммен күлімдеп
келер мерекенің өзіндік тарихы бар.
Ақсүйектер әулетінің қайырымды
қызы Флорене Найтингейлдің туылған
күніне орай, жыл сайын мамыр
айының мамыражай күнін атап өту
рәсімі биыл 48-ші көктемге ұласқан
екен.
Адам жанына араша болу өте

сауабы мол іс. Халық денсаулығы
күзетінде, дәрігердің оң қолы болып,
уақытпен санаспай күні-түні қызмет
етуден жалықпайтын кіші буын
өкілдері – мейірбикелеріміз жүздеп
саналады. Ойыл ауданы бойынша
барлық округтерді қоса санағанда
15 000-ға жуық халық болатын
болса, соларға алғашқы дәрігерлік
көмек беретін – орталық аурухана
қызметкерлерінің еңбектері ұшан-
теңіз. «Өзінің уақытын аямайтын,
өзгенің уақытын аялайтын» маман-
дықтың бірі саналатын осынау
қиындығы мен қызығы бірге жүретін
мамандық иелерін, мереке аясында
қолпаштап, бір ауыз сөзімізбен
жандарына шуақ сыйлауды, осы
аурухананың бас мейірбикесі ретінде
өзіме парыз санаймын. Жап-жас,
қарақат көзді, үстінде аппақ халаты
денесіне құйып құйғандай болып,
жанына араша сұрап келген жан-
дарға, имене қызмет етуге жүрексіне
кіріскен біздің ардақты апалары-
мыздың алды, жетелі жетпістің қыр-
қасынан шығып, еңбектің тәтті зей-
нетін көріп отырғанына біздер куәміз.

Еңбектеген баладан, еңкейген кәріге дейін
басымыз ауырып, балтырымыз сыздаса
дәрігердің қызметіне жүгінетініміз рас.
Ақ желеңді абзал жандар талай
жылдардан бері мыңдаған
жанның жүрегіне үміт отын
жағып келеді. Сондықтан
да адам өмірін ұзартуға
септігін тигізіп, ажалдан
арашалаушы дәрігерлерді
халқымыз ежелден қастер-
леп, құрметтеген. Әрине,
ауылдық жерде медицина
саласының қызметкерлерінің
барлығын бірдей доғдыр деп
айта береді. Әлі де солай.
Халық олардың құжатынан гөрі
қара-кетіне қарап бағалайды.
Қазір ойлап қарасақ, біздің
доғдыр деп жүргеніміздің көбісі
медбике мен фельдшер екен.
Сондай жандардың бірі – Орынша Офина.
Тағдырдың бұйырмысы болады. Рас, Орынша да алдымен арман қуып,

Алматыға барды. Қабылдау емтиханынан сүрініп, апаларын сағалап
Алматыда қалды. «Адам айдаса бармайсың, дәм айдаса қалмайсың!» -
деген рас. Балалық арманға қол жеткізу үшін бір жылдан соң Балқаштың
дәмі бұйырды. Екі жыл сол жердегі медициналық училищеде білім алды.
Дипломын алып, алып-ұшып туған ауылына келгенде қызығынан қиындығы
көп салада кездескен кейбір келеңсіз сәттер жас маманды жасыта алмады.
Жасаған емі шипа болып, адамдардың алғысын естігенде бәрін ұмытады.
Төрт баланың анасы Орынша қазір Ойыл қазақ орта мектебінің медбикесі.
Өзінің балалары да осы мектепте оқиды.

 «Өз ісіңді шебер меңгеріп, оң нәтижесін көргенге не жетсін. Қызығы мен
шыжығы мол жұмыста небір сәттерді бастан кешіресің. Біз балалармен
жұмыс істейтін болғандықтан, ең бастысы мейірімділік танытып,
әрқайсысына жылы шырай білдіріп, ата-аналарға да ілтипат көрсете білуіміз
қажет» - дейді. Әлеуметтік желілер мен әртүрлі жаңа технологиялардың
баланың ағзасына тигізіп жатқан кесіріне қынжылады.

Мейірбике адамзат тарихында
ежелден келе жатқан мамандық.
Адам жанына араша түсіп,
күні-түні науқастың
жанында болу нағыз
мейірімді мейірбикенің
ғана қолын-ан келеді.
Осындай мейірбикелік
қызмет атқарып
жүрген жан-дардың
тағы бірі Рита
Бекетаева. Аудан ор-
талығындағы орыс ор-
та мектебінің түлегі.
1995 жылы Ақтөбе
медицина колледжіне
оқуға түсіп, 1997 жылы
аталған оқу орнынан
мейірбикелік іс мамандығын
алып шықты. Сол жылдан
бастап бүгінгі күнге дейін Ойыл
аудандық ауруханасының хирургия
бөлімінде дәрігердің көмекшісі қызметін атқарып келеді. Яғни дәрігердің оң
қолы десекте артық болмас. Өйткені аяқ, қолынан жарақат алып, басқада
себептермен ота жасалып, дәрігердің көмегіне жүгінген әр науқас Рита
Тасқалиқызымен жақсы таныс. Хирургтің міндеті отаны сәтті жасау болса,
мейірбикенің қызметі науқастың аяққа тұрып, тәуір боп кеткенше күтіп,
жайлау. Міне, Ританың осындай аса жауапкершілікті талап ететін қызметтің
қиындығына қарамастан еңбек етіп келе жатқанына жиырма жылдан асқан.
Оның айтуынша бұл қызметтің қиындығына екінің бірі төзе бермейді. Себебі,
ауыр отадан шыққан науқастың өмір сүріп кетуін бірінші Алла деп, одан
кейін аса ұқыптылықпен қадағалау тапжылмас шыдамдылықты қажет етеді.
Адам денесіне мысқылдап кірген дертінен айықтыруға ант етіп, өз үлесін
қосып, көптің алғысына бөленіп жүрген ақ халатты мейірбике, бүгінде аяулы
ана. Отбасында төрт бала тәрбиелеп отыр.

Халық денсаулығын күзетуде аянбай
қызмет еткен ардақты ардагер-
леріміз – Ғ.Бердешова, Б.Жармағам-
бетова, Ж.Ахметова, К.Абдрешова,
С.Уталиева, З.Шойманова, Н.Есен-
аманова, С.Есбатырова, А.Асанова,
Р.Тоқмурзина, В.Бекетаева, М.Дау-
летова, Қ.Ақпарова, А.Сатыбалдин
есімдерін мақтанышпен атап өткім
келеді. Ойлап отырсақ, осы салада
қызмет ететін мамандардың негізгі
үлесін әйелдер қауымы құрайды
екен. Әйел алдымен Ана, ол бір
қолымен қызмет жасап, бір қолымен
отбасы тірлігін атқарумен ерек-
шеленеді. Түздің де, үйдің де
қызметін қоса атқару әйел-анадан
қажырлық талап етеді. Өмірдің ақ пен
қарасы қатар жүреді. Барлық өмірі
мен жастық жігерін осынау өзінің
жаны қалаған мамандыққа арнаған,
бірақ соның жемісін көрер шағына
жетпей, арамыздан ерте солған
гүлдей болған абзал аналарымыз бен
аяулы қыздарымыз қаншама.
Осынау мереке қарсаңында олардың
есімдерін атамай аттап өтсек,
азаматтығымызға сын болар еді.
Олар Б.Жандаулетова, Қ.Нұрбаева,
З.Аралова, Ш.Қашқынбаева, С.Еркін-
баевна, С.Қуатова, С.Жабасова,
З.Тажиданова, А.Мұратова, Г.Иман-
ғалиева. Бұл әріптестеріміздің жар-
қын бейнесі мәңгі есімізде сақталады.
Әр уақыттың өзіндік салмағы мен

міндеті бар, қазіргі заманның
медицина мамандарына қояр тала-
бының жоғарлығын сезіп, байқап та
келеміз. Жыл сайынғы елбасы Жол-
дауларын саралап отырсақ, халық-
тың әл-ауқатын басты фактор
ретінде негізгі басымдықтар қата-
рында қарастырады. Қазақстан
Республикасының Президенті Н. Ә.
Назарбаевтың «Қазақстан жолы-
2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір

АЛҒЫСҚА ИЕ МЕЙІРБИКЕ

АЙЖАН - МАЙТАЛМАН МЕДБИКЕ

СҮЙІКТІ КӘСІПТІҢ СЫЙЫ КӨП!Қызы ізін жалғайды

ҚұттықтауҚұттықтау

Мейірім мен ізгілік иелерінің мерекесі

Мерейлі 60 жасыңызбен және
кәсіби мерекеңізбен шын жүректен
құттықтаймыз!
Шаңырақта бола берсін сәтті күн,
Немерелер сыйлай берсін тәтті үн.
Апатай жақсы жарсың өмірде,
Алып келсін сізге әр таң шаттығын.
Ізгі тілекпен: інілерің Сағындық,
Темірлан, Әлихан, Мусағали, Берекет,
Бекарыс.

Қойшығұлов көшесінің тұрғыны,
апамыз Базарова Айгүл
Сисенбайқызына!

Игілікті ісінен бір қарыс адым арылмас,
Өмір-өлім ортасында арпалысқан сырқатқа.
Қарындастай қайырымды жан бұл өмірден табылмас.
Табылмас-ау, табылмас.
М.Мақатаев.

болашақ» атты жолдауында
«Денсаулық сақтау саласындағы
басты басымдық – алғашқы
медициналық-санитарлық көмекті
дамыту. Міндетті медициналық
сақтандыру енгізу мәселесін зерт-
теген жөн. Мемлекеттің, жұмыс
берушілердің және қызметкерлердің
денсаулық үшін ортақ жауапкершілігі-
медициналық қызметтің барлық
жүйесінің басты қағидаты. Спортпен
шұғылдану, дұрыс тамақтана білу,
жүйелі профилактикалық тексерілу-
ауарудың алдын алудың негізі» - деп
нақты түрде тоқталуы, біздің орта
буын медицина өкілдеріне сан түрлі
жауапкершіліктер мен міндеттер
жүктейді. Осы орайда өз ісін жоғары
түсіністікпен, кәсіби біліктілікпен
атқарып келе жатқан бір топ
мейірбикелерді, төл мерекесіне орай
ерекше ризашылықпен есімдерін
атауды жөн санаймын. Олар
Р.Төңірекбаева, Г.Мусина, А.Жалғас-
баева, С.Сабыржанова, Б.Батыр-
ғалиева, З.Рамазанова, Ф.Есқали-
ева, Ж.Төремұратова, Ж.Атағали-
ева, Н.Какиева, О.Офина, Г.Амирова,
Қ.Сәрсен, Г.Мусина, К.Бекбосынова,
А.Бейсова, Б.Сүймұқанова, А.Қоға-
баева, Г.Асаубаева, Р.Майланова,
Ж.Кенжеғалиева тағы да басқа
көптеген әріптестерді құрметпен
атай отырып, еңбектің бұдан да зор
шыңына жетулерін тілеймін. Соны-
мен қатар аурухана қызметінде кіші
қызметкерлердің де өзіндік үлесі мол.
Орта буын қызметкерлерінің жанына
жалау болып, тазалықтың туын
көтеріп жүретін қызметкерлерімізді
де ілтипатпен атай кетсем артық
болмас. Олар Р.Мубаракова, шаруа-
шылық меңгерушісі Б.Мергенбаева,
М.Луцева, Г.Құлтемірова, Г.Оразова,
Р.Бақтыгереевалар. Біздің мейір-
бикелеріміз өз кәсібін жетілдіруге

бағытталған кәсіби байқауларға
үзбей қатысып отырады. Соның
айғағы облыстық мейірбикелер
байқауына Бекзат Таласқалиева
қатысуға тілек білдірсе, «Ауданның
үздік мейірбикесі» онлайн-байқауына
бір топ ақ халатты абзал жан-
дарымыз өзара сайысқа түсіп,
мереке қарсаңында халық таңдаған
мейірбике жылдың үздік маманы
атанады деген сенімдеміз.
Шағын мақаламды американдық

мейірбике ісінің көрнекті өкілі, осы
саланың негізін қалаушы В.Хендор-
сонның «Медбике-аяғы жоқтың аяғы,
зағиптың көзі, нәрестенің тірегі, анаға
білім мен өз-өзіне сенім беретін
қазынасы, әлсірегендер мен сыр-
қаттанғандардың қорғаны» деген
мейірбикелерге берген анықтама
сөзімен аяқтағым келеді. Шынында
да ақ халаттары ары мен ішкі жан-
дүниесінің белгісіндей болған,
аттарына сай мейірімділік пен
ізгіліктің шуағын шашқан мейірбикелер
қауымын шын жүректен төл
мерекесімен құттықтай отырып,
алар асуларың мен шығар биіктерің
аласармасын, келген көктемдей
жандарың жадырап, кәсіптеріңнің
нәсібін көруге жетіңдер дегім келеді.

Дархан БЕРДЕШОВА,
Ойыл аудандық орталық

ауруханасының
бас мейірбикесі.

ӨТКЕН АПТАДА «ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 20 ЖЫЛДЫҒЫ» АТЫНДАҒЫ
ОРТАЛЫҚ САЯБАҚТА 12 МАМЫР «МЕЙІРБИКЕЛЕР» КҮНІНЕ ОРАЙ
АУДАНДЫҚ АУРУХАНАНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН «МЕЙІРБИКЕЛЕР –
АУРУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУЫН ҚОЛДАЙДЫ» ҰРАНЫМЕН СЕЛО
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ҚАН ҚЫСЫМЫН ӨЛШЕУ, ҚАНДАҒЫ ҚАНТ МӨЛШЕРІН
ЖӘНЕ ДЕНЕ САЛМАҒЫНЫҢ ИНДЕКСІН АНЫҚТАУ АКЦИЯСЫ ӨТТІ.
Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі жаңа

Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауында медициналық қызмет
көрсету сапасын жақсарту және денсаулық сақтаудың жоғарғы
технологиялық жүйесін дамытуды атап өтсе, акция соның бір көрінісі болды.
Өйткені тұрғындар аудандық аурухананың жас мамандары ұсынған концерттік
бағдарламасын тамашалай отырып, бой, салмақ, қан қысымдарын өлшетті.
Мінекей мереке қарсаңындағы мейірімді мейірбикелердің мерекелік тартуы
саябақ ішін шалқыған ән мен ақ халаттылардың шуақты үніне толтырды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

МЕЙІРІМДІ ЖАНДАРДЫҢ
МЕРЕКЕЛІК ТАРТУЫ

Жуырда «Ынтымақ пен Бірлік»
күніне орай Атырау облысы, Мұқыр
ауылында 1969 жылы туып-өскен
азаматтардың ұйымдастыруымен
«Көкпар» ойыны өткен болатын. Міне
сол додаға Ойыл ауданының
намысын қорғап «Қаракемер»
командасы қатысқан еді. Бұл ат
спортынан өтетін аудандағы
сайыстардан алдыңғы қатардан
көрініп жүрген айтулы команданың
сырт жаққа шыққан алғашқы қадамы
болды. Бап пен бақ қатар шабатын
дүбірлі додадан біздің жігіттер құр
қайтпады. Үшінші орынды еншілеп,
көршілес аудандар арасында
Ойылдың мәртебесін асқақтатты.
«Көкпардың» қыр-сырын жақсы
меңгерген біздің жігіттердің серкені
тақымға қысып, қарсыласының

БҮГІНГІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДА
ӘКЕ ТӘРБИЕСІНЕ НЕМҚҰРАЙЛЫ
ҚАРАУ ӘДЕТКЕ АЙНАЛҒАНДАЙ.
ӘКЕ ? ҮЙДІҢ ИЕСІ, АНА? ҮЙДІҢ
ШЕГЕСІ ЕКЕНІН ҰМЫТ
ҚАЛДЫРҒАНДАЙМЫЗ. ОҒАН ЕКІ
ТАРАПТЫҢ, ЯҒНИ ЕР МЕН
ӘЙЕЛДІҢ  ТІКЕЛЕЙ ҚАТЫСЫ
БАРЫН АЙТА КЕТУІМІЗ КЕРЕК.
Мен ұстаздық еткен 35 жылымда

талай ата-анамен, оқушымен,
отбасымен қызмет барысында
танысып-білісіп, бірге жұмыс істеуіме
тура келді. Сонда бір байқағаным,
сыныптың ата-ана жиналысына да,
мектептегі шараларға да, кейде
мектепке тәртіп, тәрбие мәселе-
сімен шақырсаң, ылғи әйел адамдар
келеді. Ер кісілерді, яғни үй иесі,
басшысы, барлық түйткілді мәселені
шешетін зор тұлға адамдарды өз
баласының тағдыры, болашағы
ойлантпай ма, олар отбасындағы
бала тәрбиесімен айналыспай ма
екен деген ойға да қаласың. Әрине,
әкелердің барлығы бірдей емес,
мектеппен анда-санда хабарласып,
үйден бала тәрбиесіне қарайтын
әкелер де бар. Мен оларды жоққа
шығармаймын.
Кейде бұның себебі неден, неге

қазір рухы әлсіз, өздігінен шешім
қабылдай алмайтын, әкесін пір тұтып
сыйламайтын ұл-қыздар көбейді
деген ой келеді. Ертерек кезеңге ой
жүгіртсек, әкесі баласын алтыға
толғасын ашамай ерге мінгізіп, ат
жалын тартқызып, ұлын бәсіре
тайына мінгізіп, ел- жұртпен, туған
өлкесімен таныстырған. Онға
толғасын өмірі ат үстінде өткен
жауынгер ата-бабаларымыздың
ерлік істерін дәріптеп, баланы ат
үстіндегі әскери ұрыс қимылдарына
үйреткен. Жігерін қайрап, рухын
шыңдап, қайсар да батыл болып
шығуына мән берген. Ал ол заман-
дағы қазақ отбасында әйел заты ер
адамның алдын кеспеген, сөзін
бөлмеген, ауыр сөздермен шап-
тығып, бетіне келмеген ғой. Сол
керемет салт-дәстүріміз, қазақи
қарым-қатынасымыз заман өзгеріп,
жылдар жылжып, арада өткен
жаһандану үрдісінен түбегейлі
өзгеріске ұшырағаны ақиқат. Соның
салдары отбасындағы бала
тәрбиесіне тікелей әсер етеді.
Отбасында ер адамның тәрбиесі,
оның ықпалы, әкенің қатты қабағы,
болаттай берік сөзі кемшін болғасын,
ұлдарымыздың өзінен қайсар мінез,
жігерлі рух көре алмай жатамыз.
Жастарымыздың әскер қатарына аз
алынуы, денсаулығының жарамауы,
теріс ағымдағы басқа діни бірлес-
тіктерге бет бұруы және басқа
келеңсіз жағдайлардың орын алуына
отбасындағы әке тәрбиесінің олқы-
лығы себеп екені шындық. Бала
балабақшадан бастап мектеп
бітіргенге дейін көбіне әйел адам-
дардың тәрбиесінде болады.
Міне, педагогтар қауымы, сынып

жетекшілері, бала тәрбиесіндегі
осындай түйткілді мәселелерден

шығу жолдарын, яғни отбасындағы
әке тәрбиесін жолға қоюды жан-
дандыру қажет. Қол қусырып, тек сөз
жүзінде айтып қана қоюдан ештеңе
өнбесі анық. Осы ретте өзім көп
жылдан бері сынып жетекші
болғандықтан, әкелермен деңгейлік
курс идеяларын жүзеге асыру
барысында жаңа үлгіде коучинг
өткізу арқылы ер адамдарды
мектеппен байланыстырып, тәлім-
тәрбие ісіне тартуға болатынын
айтқым келеді. Оған мысал – сынып
әкелерімен өткізген «Қазіргі кездегі
отбасындағы әкенің ролі» коучингі. Ең
бастысы, адаммен қарым-қатынас,
сөйлесе білу, сендіру екенін есте
ұстап, қуатты қару сөзді
педагогикалық шеберлікпен тиімді әрі
адамға әсер ететіндей пайдалана
отырып, әкелердің отбасындағы ең
басты тұлға болып, тәлім-тәрбиенің
бастауы екендігін ұғындыра білдім.
Соның нәтижесінде ер азаматтар
тәрбие ісінде кемшін тұстарын
зерделеді, ой түйді, пікір алмасты.
Тіпті бір ағамыз бала тәрбиесіне
байланысты 35 жылдық отбасылық
ғұмырында мектепке алғаш рет келіп
тұрғанын мойындады. Бұдан кейін де
сыныптың  ата-аналарымен «Балам
– бақытым», «Ата-ана, мұғалім және
оқушы арасындағы қарым-қатынас»
тақырыбында өткен жұмыстар оң
нәтижесін берді деп ойлаймын. Бұл
тәрбиеге байланысты кез келген
қиын мәселені түрлі тиімді тәсіл
арқылы шешудің, ата-ананы, соның
ішінде әкелерді өз ұрпағына өнегелі,
патриоттық тәрбие беру ісіне
тартудың бір мысалы. «Қалауын
тапса, қар жанар», «Кеңесіп пішкен
тон келте болмас» деп сан ғасырдан
бері келе жатқан асыл сөзді
жадымыздан шығармаған жөн. Адам
шын ниетімен белсене кіріссе,
шешілмейтін мәселе жоқ, сондықтан
ұстаздардың тәрбие ісіне мұқият
болып, ата-бабамыздан келе жатқан
құндылықтарымызды жоғалтпауға,
оларды замануи үрдісте өз орнымен
пайдалануға кеңес беремін.

Ерсайын АҚҚОШҚАРОВ,
Көсембай негізгі

мектебінің мұғалімі,
Ойыл ауданы.

алдын бөгеуге күштері жеткенімен
аттары әлсіз болып қалды.
Сондықтан қарсыласқа жеңісті
қолдан беруге тура келген.
Біздің көкпаршылардың айтуынша

көршілес ауданда жалпы ат
спортына деген қолдау жоғары.
Көкпарға арнайы ірі аттардан
дайындаған. Сонымен бірге олармен
күш сынасқан командалардың
барлығы жан-жаққа шығып, әбден
ысылап қалған. «Осы жағынан
келгенде бізде жалпы ат спортына
деген демеушіліктің сәл болса да
кенже қалғаны байқалып тұрды», -
дейді команда жетекшісі Айбат
Үсенғалиев.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

ҚАЗІРГІ ӘКЕ ТӘРБИЕСІНІҢ ӘЛЕУЕТІ

Көкпар...

АЛҒАШҚЫ ҚАДАМ,
АЙРЫҚША ОЙЫН,
АЛҒАШҚЫ ҮШТІК


