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Ақсу өңірі

Қайырымдылық – адамның 
бойындағы асыл қасиеттердің 
бірі. Қайырымдылық мұқтаж 
жандардың қажетін өтеудегі 
ізгіліктің нақты көрінісі болып та-
былады. Сондықтан да əрбір 
жан иесі қайырымдылық істеріне 
араласып, Жаратушының 
разылығын аңсаған халде бар 
ықыласымен мұқтаж жандарға 
қол ұшын беруі дұрыстың дұрысы. 
Сондықтан халқымыз «адам 
ақылды, кішіпейіл, əділ, батыл 

да, қайырымды болуға тиіс. Тек 
сонда ғана оның осынау адам де-
ген мəртебелі атпен аталуға құқы 
болады» - дейді. Иə, қазақ халқы 
қайырымдылықты қастерлі ұғым 
санап, əрдайым өзара жақсылыққа, 
адалдыққа үндеген бабаларымыз 
ізгі істі үлкенді - кішілі бөлмей, 
қоғамда өзара қайырымдылық пен 
ынтымақ ортасының орнауына 
ерекше назар аударған. Сондай-
ақ, қайырымдылық жасаған адам 
ешқашан кедейленіп қалмайды 

«қолы ашықтың – жолы ашық», – 
деп атам қазақ бекер айтпаса ке-
рек. 

«Nur Otan» партиясының 
«Бақытты отбасы – Бақытты 
балалық шақ» жобасы бар. 
Онда үстіміздегі жылы «Менің 
таңдауым – балаларға көмек 
көрсету!» ұранымен өткізілетін 
республикалық қайырымдылық 
акциясына орай бірқатар аудан 
азаматтары əлеуметтік жағдайы 
төмен отбасыларының бала-
ларына оқуға қажетті құрал - 
жабдықтар, киімдер сыйлап, 
қамқорлық көрсетті.

Осындай игі істің бірі ретінде 
жуырда аудандық партия фи-
лиалында партия жобасы 
аясындағы қайырымдылық шара-
сында Қарашілік ауылдық округі 
Сағакүрес ауылының тұрғыны, 
«Nur Otan» партиясының белсенді 
мүшесі Темірбеков Сапарғали 
Қыдырұлы көп балалы жəне аз 
қамтылған отбасыларға азық - 
түліктер табыс етті.

Жиын соңында, мұндай игі 
іске өте риза болған көп балалы, 
ата - аналарымыздың көңілдері 
көтеріліп, қайырымдылық жəрдем 
берген демеуші азаматқа үлкен 
алғыстарын айтты.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ, 
«Nur Otan» партиясы 

аудандық филиалының 
эксперті.    

Аты - жөні
Сүлейменов

Бейбіт
Жаңылысұлы

Қабылдау күні
Әр аптаның 
дүйсенбі күні

сағ: 15:00 - 18:00

Мекен - жайы
Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі, №5, ІІ қабат

Тел: 8(72832)21941
        8(72832)21321

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ХАТШЫСЫ  Б.СҮЛЕЙМЕНОВТЫҢ 
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

«Nur Otan» партиясы Ақсу 
аудандық филиалының 
жанындағы Партиялық бақылау 
комиссия мүшелері мен Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
қоғамдық кеңес құрамы: С.Манап, 
Ғ.Мұсабаланов, М.Мұсанов, 
Б.Құрманғалиева, В.Беріковалар 
Ақсу политтехникалық колледжінің 
жатақханасында болды. Сондай 
- ақ, «Nur Otan» партиясы Ақсу 
аудандық филиалының жанынан 
құрылған жұмысшы топ мүшелері 
аудандық мəслихат депутаты 

С.Бармақов, ауыл əкімшілігінің 
бас маманы Ж.Жарылқасын, 
«Nur Otan» партиясы партиялық 
кадрлық резерв үміткерлері 
Г.Осипова мен С.Баянова 
Қапал кəсіптік политехникалық 
колледжінің жатақханасында бо-
лып, оқушылардың жатын орны, 
əлеуметтік нысандарына зерде-
леу жұмысын жүргізді.

Серікбол МАНАП,
«Nur Otan» партиясы 

аудандық филиалының 
консультанты.    

БІЛІМ ОШАҚТАРЫ 
ПАРТИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУДА

ҚОЛЫ АШЫҚТЫҢ 
- ЖОЛЫ АШЫҚ

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖАСАУҒА АСЫҒАЙЫҚ!

Аудан əкімі Есім Сейілханұлы 
Базарханов пен округ əкімдерінің 
биылғы жылғы ел алдындағы 
есеп беру жиыны бұрынғы 
дəстүрлі кездесулерден ерекше 
болды. Ерекше дейтініміз - өткен 
жылдарда аудан əкімі де, облы-
стан келген қонақтар да сахнаға 
шығып отыратын. Мəслихат хат-
шысы Бейбіт Сүлейменов жиын-
ды ашып, кезекпен кезек округ 
əкіміне, аудан əкіміне сөз беріп, 
салтанатты, ресми түрде жиынды 
қорытындылайтын еді ғой. Биыл 
аудан əкімі де, облыстан келген 
қонақтар да халықпен бірге оты-
рып, етене араласып, халықтан 
түскен сұрақтарға жиын барысын-
да да, жиын соңында арнайы жеке 
қабылдап, көкейлерінде жүрген 
мəселелерді шешіп, ұсыныс – 
пікірлерін тыңдады. Иə, барлық 
ауылдық округтерде дəл осылай 
басталып, осылай аяқталып жат-
ты. 

Мен өзім Бұдырлы Тəуке 
тауының, қыдырлы ұрпағының 
бірі болғандықтан «Тау баласы 
тауға қарап өседі» - дегендей 
тауда туып, тасында өскен тау 
тұрғындарының жиынына барып 
қатынастым. 

Алдымен Суықсай ауылдық 

округіндегі Ю.Гагарин атындағы 
орта мектебінің алдына ат басын 
тіредік. 

Ең жас əкім Ғалымжан 
Қанатбекұлы сөз бастап, кел-
ген қонақтармен таныстырды. 
Жиынға жерлесіміз,  Алматы 
облыстық Қазақстан халқы Ас-
самблеясы төрағасының орын-
басары, хатшылық меңгерушісі 
Ғабит Тұрсынбай арнайы келіп 
қатынасып отырғанын айтып,   
2019 жылы атқарған жұмысы тура-
лы кеңінен баяндама жасады. 

Келесі кезекте аудан əкімі 
Е.Базарханов есеп берді. Аудан 
əкімінің баяндамасын газетіміздің 
өткен сандарында жариялаған 
едік, сондай – ақ, əлеуметтік 
желілерде де жарық көрген. 
Сондықтан барлық баяндамаға 
тоқталмай – ақ, таулы аймақтар 
бойынша айтылған жетістіктер 
мен болашақта атқарылатын 
жұмыстарға ғана тоқталып өтейін. 
Аудан əкімі Е.Сейілханұлы өз 
сөзінде: Суықсай ауылындағы 
«Баққон» кооперативінің жұмысы 
мен осы кооперативтің жанынан 
ашылған шағын сүт зауытының 
шығарып жатқан өнімдеріне 
тоқтала келе, біраз жылдан бері 
бастау алып келе жатқан жаңа 

жоба «Көк сағыздың» болашағы 
туралы кеңінен айтып өтті. Атал-
мыш жобаның болашағы бар 
екенін, ол іске асса əр түрлі табиғи 
резеңке бұйымдарымен қатар, 
автокөліктердің дөңгелектерін 
шығара алатынымыз туралы сөз 
болды. Тек инвесторлар өзіміздің 
елден табылмай өткен жылы шет 
елдік инвесторларға жоба таныс-
тырылып, ұсыныстар жасалғанын 
естідік. Аудан орталығындағы 
қант зауытымыздың алдағы жыл-
дары дұрыс жұмыс жасауы үшін 
қант қызылшасынан бөлек трас-
ник шөптерін де пайдалану жос-
парда бар екені айтылды. Сонда 
да, Суысқсай ауылына 50 гектар 
алқапқа қант қызылшасын себу 
керектігі ескертіліп, биыл күзге 
дейін Жансүгіров – Суықсай 
тау жолына битонды тас жол 
төселетіні, оған қаржы бөлінгендігі 
ауыл тұрғындары үшін жағымды 
жаңалық болды.

Аудан əкімі сондай – ақ, өткен 
жылы Ілияс атамыздың той-
ын жоғары деңгейде республи-
ка көлемінде атап өткендігімізді 
мақтанышпен айтып, биылғы жылы 
Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы, 
Ұлы Жеңістің 75 жылдығы жəне 
ауданымыздың 90 жылдығын атап 
өтуге аудан болып атсалысуға 
шақырды.

Жиын соңында ауыл 
тұрғындарын жеке қабылдады. 
Қабылдау кезінде көбінесе 
көтерілгені жер мəселесі болды. 
Оған аудан əкімі «қанағаттанарлық» 
жауаптар қайтарып, аудандық жер 
бөлімінің басшысы Қ.Бекбатыровқа 
қант қызылшасын себетін 
шаруаларға жер тауып беруді тап-
сырды. Ащыбұлақ ауылынан Ел-
жас Қауысов ауылдағы мəдениет 
үйінің жарамсыздығына байланыс-
ты ауылдағы ескі мектепті білім 
бөлімінен əкімшілікке аударып 
беруді сұрады. 

Дəулет Жанұзақов Ащыбұлақ 
ауылы мен Ақтөбе ауылының 
ортасындағы Ақсу өзені көпірінің 
мəселесін көтерді. Бұл мəселе 
төтенше жағдай бойынша қолға 
алынатын болды.

Түстен кейін Арасан ауылының 
əкімі Роза Ғалымжанованың 
есебін тыңдадық. Аудан əкімі 
Е.Базарханов бұл жерде де 
ауданымыздың 2019 жылғы 
атқарылған жұмыстары туралы 
құлаш ұрып сөз сөйлеп, ауыл 
тұрғындарынан «қанағаттанарлық» 
деген бағасын алды.

Келесі күні Қапал – Көшкентал 
ауылдық округтерінде болып, ауыл 
тұрғындарымен кездесіп, жет-
кен жетістіктері мен болашақта 
атқарылатын жұмыстары тура-
лы хабардар болдық. Бұл жер-
лерде де көбінесе жер мəселесі 
көтерілді. Ауылдың маңындағы 
мал жайылымдары мен пайдала-
нылмай жатқан жерлер үкіметке 
қайтарылып, жерді қажет етіп, 
жұмыс жасайтын адамдарға беру 

керектігі айтылып, қазір пай-
даланылмай жатқан жерлерді 
ешкіммен соттаспай, бір жақты 
келісім шартты бұзу арқылы 
тартып алуға болатын заң 
қабылданатыны туралы ескертіп, 
жерлерді тиімді пайдалануды тап-
сырды. 

Аталмыш ауылдарда да  
жағымды жаңалықтар болаты-
ны барлық ауыл тұрғындарын 
қуантты. Алматы – Өскемен 
тас жолынан Қапалға бұрылған 
жерден Көшкенталға дейін ас-
фалть төселіп, ауыл мектебінің 
жаңа құрылысының құжаттарын 
дайындауға қаржы бөлінгені, 
бұйырса алдымыздағы жылда-
ры жаңа мектеп құрылысы қолға 
алынатыны айтылды. 

Міне, осы екі күндік сапарым-
да ауданымызда атқарылған 
жұмыстарды көзімізбен көріп 
жүрсек те жаңадан естігендей 
үлкен əсер алып қайттым.

Ербол СЫМХАНОВ.

ӨТКЕН ЖЫЛ - ӨСКЕН     
                 ЖЫЛ БОЛДЫ
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Қазақстан Республикасының 
2019 жылғы 26 қарашадағы 
№273-VI Заңымен мемлекеттік 
қызмет саласындағы 
заңнамаға бірқатар өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді. 
Енгізілген өзгерістер 
мемлекеттік қызметке 
қабылдану, мемлекеттік 
қызметтің өткерілуі және 
мемлекеттік қызметшілердің 
жауапкершілігіне қатысты бол-
ды. 

Бүгінгі күні облысымыз-
да 8000-ға жуық мемлекеттік 
қызметшілер қызмет етуде. 
Мемлекеттік қызметшілердің 
заңнамаға енгізілген өзгерістер 
жайлы құлақдар болуы үшін  
өзгерістермен осы мақалада 
толық таныстырып өтуді жөн 
көрдік. 

ЛАУАЗЫМҒА 
ТАҒАЙЫНДАЛУ

Қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес, бос лауазымдарға ор-
наласу тек конкурс арқылы 
екені белгілі, бірақ жекеле-
ген тұлғалар конкурстан тыс 
тағайындала алады.

ОЛАР КІМДЕР? 
Қызметтегі судьялар, өз 

өкілеттіктерін кемінде алты ай 
орындаған Парламент депутат-
тары, тұрақты негiзде жұмыс 
iстейтiн мәслихат депутаттары, 
сондай-ақ, мемлекеттiк сая-
си қызметшiлер, халықаралық 
қызметшілер, судьялар "А" 
корпусының мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілері 
мемлекеттік әкімшілік лауазым-
дарына іріктеуден өтпестен ор-
наласа алатынын білеміз.

Бұдан басқа, заңнамаға 
соңғы енгізілген өзгерістерге 
сәйкес, уәкілетті комиссия 
айқындайтын халықаралық, 
шетелдік немесе трансұлттық 
ұйымдарда, шетелдік 
мемлекеттік құрылымдарда 
кемінде соңғы бес жыл жұмыс 
өтілі бар адамдар, шетелде 
кадрлар даярлау жөніндегі 
республикалық комиссия 
айқындайтын шетелдік жетекші 
жоғары оқу орындарында док-
торантура бағдарламалары 
(PhD, бейін бойынша доктор) 
бойынша оқуын аяқтаған адам-
дар, квазимемлекеттік сектор 
субъектісінде басшы немесе 
басшының орынбасары лауа-
зымын атқаратын адамдар 
және Президенттік жастар 
кадр резервіне енгізілген адам-
дар лауазымдарға конкурстық 
іріктеусіз тағайындала алады.

Мемлекеттік органның 
бірінші басшыларының 
көмекшілері, кеңесшілері, 
баспасөз хатшыларының бос 
лауазымдарына да конкурс 
өткізілместен орналасуға жол 
беріледі. Алайда, аталған 
адамдарды мемлекеттік орган 
ішінде кейіннен ауыстыруға 
жол берілмейді. Олар ішкі 
конкурстарға тестілеуден және 
жеке қасиеттерін бағалаудан 
өткен жағдайда қатыса алады.

Мемлекеттік қызметші 
мемлекеттік қызметтен 
шығарылған күннен ба-
стап отыз күнтізбелік күн 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ 
САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАҒА 
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН 

ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТУРАЛЫ
ішінде тестілеуден өтпестен, 
"Б" корпусының мемлекеттік 
әкімшілік лауазымына 
орналасуға конкурсқа және 
сайлауға қатысуға құқылы. Бұл 
жағдайда оларға міндетті ар-
найы тексеруден өту, деклара-
ция тапсыру сияқты талаптар 
қойылмайды.

Заңнамаға соңғы енгізілген 
өзгерістерге сәйкес, конкурсқа 
қатысатын мемлекеттік 
қызметшілер тестілеуден 
өтпейді, тек жеке қасиеттерін 
бағалаудан өтеді.

Өзгертулер енгізілмей 
тұрғанда, конкурс өткізу 
қағидасына сәйкес, ішкі 
конкурстың бірінші кезеңіне 
тек сол мемлекеттік органның 
қызметшілері ғана қатыса ала-
тын. Енді мемлекеттік органның 
мемлекеттік қызметшілері  ара-
сында өткізілетін ішкі конкурсқа 
(жергілікті атқарушы органдарда) 
осы облыстың барлық жергілікті 
атқарушы органдарының 
мемлекеттік қызметшілері де 
қатыса алады.

Сонымен қатар, конкурс өткізу 
кезеңдеріне де толықтырулар 
енгізілген. Ол мәдениет, дене 
шынықтыру және спорт, білім 
беру және денсаулық сақтау 
саласындағы заңдарға сәйкес, 
кандидатпен әңгімелесу өткізу 
кезеңінің алдында олардың кан-
дидатураларын министріктер, 
комитеттермен келісу қажеттілігі.

Бұдан басқа, егер негізгі 
жұмыскер жұмысқа шықпай, 
жұмыстан босатылған жағдайда, 
осы уақытша бос мемлекеттік ла-
уазымда қызмет атқарып жүрген 
мемлекеттік қызметші конкурс 
өткізілместен, жұмысын тұрақты 
негізде жалғастыра алады.

Заңнамаға енгізілген тағы бір 
жаңалық ол қызметке қабылдаған 
мемлекеттік қызметшіге оның 
мемлекеттік лауазымы мен 
лауазымдық өкілеттіктерін рас-
тайтын құжат болып табылатын 
сәйкестендіру картасы берілетін 
болады.

Шектеулер мен талаптардың 
күшейтілуі.

Мемлекеттік қызметте болуға 
байланысты белгілі бір шектеу-
лер болатынын білеміз, оның 
ішінде мемлекеттік қызметшінің 
тікелей басшылығында қызмет 
атқаратын туыстарына қатысты 
шектеулер.

Заңға сәйкес, мемлекеттiк 
қызметшi өзiнiң жақын туыста-
ры (ата-аналары (ата-анасы), 
балалары, асырап алушылары, 
асырап алынғандары, ата - ана-
сы бір және ата - анасы бөлек 
аға-інілері мен апа-сіңлілері 
(қарындастары), аталары, 
әжелері, немерелері) неме-
се жұбайы (зайыбы) тікелей 
басшылығында қызмет атқаруға 
болмайды. Заңға енгізілген 
соңғы өзгерістерге сәйкес, 
жекжаттары (жұбайының 
(зайыбының) аға-інілері, апа-
сіңлілері (қарындастары), 
ата-аналары және балалары) 
атқаратын лауазымға тiкелей 
бағыныстағы мемлекеттiк лауа-
зымды атқара алмайды.

Бұдан басқа, мемлекеттік 
қызметшілер қызмет бабында 
ілгерілеуіне қатысты талап-
тар да күшейтілген. Мәселен, 
мемлекеттік қызметшіде оның 
қызметтік әдеп нормала-
рын бұзғаны не мемлекеттік 
қызметке кір келтіретін тәртіптік 
терiс қылық жасағаны үшін 
алынбаған тәртiптiк жазасы 
болған кезде ауысу тәртiбiмен, 
сондай-ақ, конкурстар арқылы 
басқа лауазымға орналасуына 
жол берiлмейдi.

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТШІНІҢ ОҚЫТЫЛУЫ
Заңға енгізілген өзгерістерге 

сәйкес, мемлекеттік 
қызметшілер қайта даярлау 
және біліктілігін арттыру курс-
тарынан Қазақстан Республи-
касы Президентінің жанындағы 
білім беру ұйымдарында және 
олардың филиалдарында, 
сондай-ақ, дербес білім беру 
ұйымдарынан өте алады.

МІНДЕТТЕРДІҢ ЖҮКТЕЛУІ 
ТУРАЛЫ

Қызметтік қажеттілікке байла-
нысты мемлекеттік қызметшіге 
өзінің атқаратын қызметінен 
босатылмай, басқа мемлекеттік 
лауазымның міндеттері 
уақытша жүктелуі мүмкін.

Облыстық атқарушы орган-
дар, аудан, қалалық атқарушы 
органдар басшыларының, 
қалалар мен аудандар әкімдері 
орынбасарларының міндеттері 
уақытша үш айдан аспайтын 
кезеңге ғана жүктеле алады.

Осы ретте, мемлекеттік 
органдардың бірінші 
басшыларының көмекшілері 
мен кеңесшілеріне басшының 
міндеттері жүктелмейді.

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

Бірінші басшы өзінің 
қызметшісінің сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылығы 
анықталған жағдайда 
(сот шешімімен) тәртіптік 
жауапкершілікке тартылатын 
болады.

Саяси мемлекеттік 
қызметшілер егер олар 
тағайындалған күннен бастап 
үш ай өткен соң өзінің орынба-
сары, өзіне тікелей бағынысты 
мемлекеттік саяси қызметші, 
аппарат басшысы не аудан, 
қаладағы аудан әкімі сыбайлас 
жемқорлық қылмыс жасаған 
кезде облыстың әкімі, өзінің 
орынбасары, әкім аппаратының 
басшысы, өзі жетекшілік 
ететін, жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын атқарушы 
органның басшысы, ауыл, кент, 
ауылдық округ әкімі сыбайлас 
жемқорлық қылмыс жасаған 
кезде аудан әкім отставкаға 
өтініш береді.

Л.БЕЙСЕҚҰЛОВА,
ҚР Мемлекеттік қызмет 

істері агенттігінің Алматы 
облысы бойынша 

департаменті басшысының 
орынбасары.

Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылық министірінің 2015 
жылғы 6 мамырдағы №7-1/418 
«Ветеринария саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер регламенттерін бекіту 
туралы» бұйрығына сәйкес, 2020 
жылдан бастап «Тиісті аумақтық 
эпизоотиялық жағдайды 
бағалауды ескере отырып, орны 
ауыстырылатын (тасымалда-
натын) объектілердің эскпорты-
на, импортына және транзитіне 
рұқсат беру»  веб-портал «элек-
тронды үкімет» www.egov.kz, 
elicense.kz (ары қарай портал) 
арқылы берілетін болды.

Портал тәулік бойы жұмыс 
істейді және техникалық үзіліс, 
жұмыс бұзылуын қалпына келтіру 
жұмыстары жүргізілген жағдайда 
мемлекеттік қызмет алушылар 
жұмыс уақыты біткен уақытта, 
демалыс, мерекелік күндері 
Қазақстан Республикасы Еңбек 
Заңының «Мереке күндер тура-
лы» 5-тармағына сәйкес сұраныс 
қабылдау және мемлекеттік 
қызмет көрсету қорытындысын 
беру келесі жұмыс күні 
атқарылады.

Тиісті аумақтық эпизоотиялық 
жағдайды бағалауды ескере 
отырып, орны ауыстырылатын 
(тасымалданатын) объектілердің 
эскпортына, импортына және 
транзитіне рұқсат беру 4 жұмыс 
күні ішінде, өзге мемлекеттердің 
ветеринария қызметтерінен 
транзиттік келісім керек жағдайда 
30 күн ішінде беріледі, осыған 
орай экспортқа, импортқа рұқсат 
алған жағдайда ЕврАзЭО-ның 
2010 жылғы 18 маусымындағы 
№317 «Кеден Одағы аумағында 
ветеринариялық-санитариялық 
қадағалау» шешіміне сәйкес экс-
порттаушы және импорттаушы сол 
елдің Ветеринариялық заңының 
талаптарын орындауы қажет. 
Үшінші мемлекеттерден, Кеден 
Одағы аумағына транзит арқылы 
жануарлар және жануарлардан 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР           

алынатын өнімдерді тасымалдау 
үшін сұранысты тиісті аумақтағы 
эпизоотиялық жағдайды ескере 
отырып, экспорттауға рұқсаты 
бар кәсіпорындар тізімінде болған 
жағдайда алдын ала беріледі.   

Кеден Одағы аумағына жа-
нуарлар және жануарлардан 
алынатын өнімдері тасымал-
дау, экспорттауға рұқсаты 
бар кәсіпорындар тізімінде 
болған жағдайда, Евразиялық 
экономикалық комиссияның 
2014 жылғы №94 шешіміне сай 
жүргізіледі.

Ветеринариялық бақылауға 
жататын Кеден Одағы аумағына 
әкелінетін тауарлар Евразиялық 
экономикалық коммиссияның 
2014 жылғы №94 регламентке «Та-
уарларды бірлесіп тексеруді және 
ветеринариялық бақылауға жа-
татын тауарлардан сынама алу» 
ережесіне сәйкес экспорттауға 
рұқсаты бар кәсіпорындар, жану-
арлар және жануарлардан алына-
тын өнімдері өндіретін, өңдейтін 
және сақтауды жүзеге асыра-
тын кәсіпорындарға аумақтағы 
эпизоотиялық жағдайды ескере 
отырып беріледі.

№94 регламенттің  XI 
тарауының 11.3 тармағына сәйкес 
бірыңғай тізім құрылғанға дейін 
жануарлар және жануарлардан 
алынатын өнімдерді өндіретін 
және сақтауды жүзеге асыра-
тын тұлғалар, Кеден Одағының 
аумағына әкелетін кезде уәкілетті 
орган тарапынан бақылау, Кеден 
Одағы шекарасында жүзеге асы-
рылды және тасымалдауға рұқсат 
берген мемлекеттің ресми сай-
тында, тасымалдауға рұқсаты бар 
шет мемлекеттер кәсіпорындар 
тізімінде болуы шарт.  Қызмет 
алу кезеңінде  осы шараларды 
ескеріп, назарға алуларыңызды 
сұраймыз. 

Е.АУБАКИРОВ,
мемлекеттік 

ветеринариялық-санитариялық 
инспекторы.           

теңестірілген тұлғалардың, лауазымдық дәрежелерін қолдана от-
ырып және де лауазымының мүмкіндіктерін өз мүддесіне қолдана 
отырып мүліктік табыс алу үшін жасалынатын қадамдар.  

Сыбайлас жемқорлық өте қауіпті жағымсыз әлеуметтік көріністер 
болып табылады. Әсіресе, сыбайлас жемқорлық мемлекеттік ор-
гандарда қауіпті болып есептеледі. Бұл  жағдайда ол мемлекеттік 
қызметшілердің шешім қабылдауда беделін түсіретін өкілеттілігінің 
және қатаң құқықтық есеп берудің, шенеуніктерді қадағалаудың 
кемістігі биліктің монополияға айналуына әкеліп соқтырады.

Сыбайлас жемқорлық қылмыстары әлеуметтік тұрғыда пайда 
болуына байланысты, оны болдырмау мен алдын алуды барлық 
мекемелер қамтамасыз ету қажет. Мемлекеттік қызметшілердің 
сыбайлас жемқорлық қылмыстары және осы тұрғыдағы құқық 
бұзушылықтарға бой алдыруының себептері көп. Оған алды-
мен қызметшілердің білім деңгейіңің, әдептілік ұстанымының 
төмендігінің әсері болуы мүмкін.  Сондай-ақ, құқық бұзушылыққа 
немқұрайлылық таныту, жеке басының қамын қоғам мүддесінен 
жоғары қоюы да парақорлықтың дендеуіне септігін тигізуде. 

Сыбайлас жемқорлықпен күрестің басты бағыттарының бірі – 
оның алдын алу, яғни оның себептері мен шарттарына ықпал жасау 
болуы керектігін ескерген жөн. Осы  орайда ҚР АШМ ВБжҚК Алматы 
облыстық аумақтық инспекциясының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
2020 атқарылатын іс шаралардың жоспары жасалынған. Жоспар 
үнемі бақылауда. ҚР АШМ ВБжҚК  Ақсу аудандық аумақтық инспек-
циясы ғимаратында көрнекілік стенд жабдықталған, онда бірыңғай 
байланыс орталығының нөмірі -1414, аудандық инспекцияның 
электронды поштасы aksurti@mail.ru, аудандық инспекцияның 
сенім телефоны 2-01-73 көрсетілген.   Назар аудару  қажет, деген 
буклет орналастырылған.  Басшының қабылдау кестесі, ұсыныстар 
жәшігі көрсетілген.

  Инспекция тарапынан  мемлекеттік көрсетілетін қызметтер олар-
ды жылдам,  қарапайым және сапалы алуға болатын электрон-
ды нысанға көшірілуде, оған дәлел жеке және заңды тұлғаларға 
биылдан бастап ҚР АШМ 2015 жылғы 6 мамырдағы №7-1/418 
«Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
регламенттерін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес «Тиісті аумақтағы 
эпизоотиялық жағдайды бағалауды ескере отырып, орын ауысты-
рылатын обьектілердің экспортына, импортына рұқсат беру  веб. 
портал «электронды үкімет» www.egov.kz elicense.kz арқылы 
берілетін болды. 

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөнінде ары қарай жұмыстар 
жалғасуда  ол біздің  борышымыз  деп білеміз.

Ж ЕРМЕКОВ, 
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторы.           

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ҚАРСЫ КҮРЕС - БАРШАМЫЗДЫҢ 

МІНДЕТІМІЗ

***

СЫНАҚ МЕРЗІМІ ТУРАЛЫ
Мемлекеттік қызметке қайта 

қабылдаған тұлғаларға сынақ 
мерзімі тағайындалмайтын 
болады. Егер мемлекеттік 
қызметтен теріс себептермен, 
сынақ мерзімінің нәтижесі, аттес-
тация немесе бағалау нәтижесі 
бойынша жұмыстан босатылған 
болса, ондай қызметшілерге 
міндетті түрде сынақ мерзімі  
тағайындалады.

Егер сынақ мерзімінде жүрген 
мемлекеттік қызметші кон-
курс арқылы басқа лауазымға 
тағайындалып жатса және оның 
функционалдық міндеттері 
өзгермеген жағдайда қайтадан 
сынақ мерзімі тағайындалмайды, 
бұрынғы тағайындалған сынақ 
мерзімі жалғаса береді.

Сонымен қатар, заңнамада 
тәлімгерлердің бекітілуіне 
қатысты да өзгерістер бар. 
Енді облыстық атқарушы ор-
гандар және аудан, қалалық 
атқарушы органдар басшылары 
лауазымдарына тағайындалған 
азаматтарға сынақ мерзімі 
қолданылмайды.

Мемлекеттік 
органның бірінші 

б а с ш ы л а р ы н ы ң 
к ө м е к ш і л е р і , 

кеңесшілері, баспасөз 
хатшыларының бос ла-

уазымдарына да конкурс 
өткізілместен орналасуға 
жол беріледі. Алай-
да, аталған адамдарды 
мемлекеттік орган ішінде 
кейіннен ауыстыруға жол 
берілмейді. Олар ішкі 
конкурстарға тестілеуден 
және жеке қасиеттерін 
бағалаудан өткен 

жағдайда қатыса 
алады.

Сыбайлас жемқорлық 
дегеніміз - заңда 
қарастырылмаған жеке неме-
се дәнекерлер арқылы мүліктік 
игілікке және мемлекеттік функ-
цияларды атқаратын басымдық 
тұлғалардың және де соларға 
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Ауыл маңындағы егіндікті 
қору әкемнің міндеті.  Бірақ, жаз 
бойы малдың қыстық азығын 
дайындау үшін шөп шабу, оны 
күнделікті барып аударысты-
ру,  арбаға тиеп әкеліп, маялау,  
арқан есу, қамшы өру, сынған 
орақты қайрау  сияқты бітпейтін 
тірлігіне байланысты  алқапты 
бұзаулардан қорғауға тете ағам 
Уахит екеуміз кезек барамыз.  
Бала кезімнен үй шаруасына 
қырсыз  болғандықтан  еншіме 
барып кел,  алып кел,  қонақ 
шақыр сияқты шабармандық  
бұйырған.  Аңсарым далаға 
ауып тұратын  мен үшін ауыл 
сыртындағы  жусан иісі  аңқыған 
алаңқайға барып, мініс атты 
жайып қойып, көк шалғынға  
жата қалып кітап оқу жан рахаты.  
Бірақ, көресінді жас бұзаулардан 
көресің.    Иелері таңертең сиыр-
ларды   табыншының  құрығына 
іліндіреді де,  бұзауларын 
бұйдасынан айырып,  ауыл 
сыртына қарай беттете салады.  
Одан кейін әлегін біз тартамыз. 

Түс мезеті-тұғын. Егіндікті 
қорып жүрген  тете  бауырым 
Уахитты түскі асқа жіберуге 
алқапқа бет алдым.   Барсам, ба-
уырым  бұзауларды қайырамын 
деп әбден шалдығыпты.  Мені 
көре сала ызаланып: «Қайтар 
арам қатқырларды,  қырманға 
қамаймыз» - деп айқай сал-
ды. Өзі булығып жылауға шақ 
тұр.  Дауысында  діріл бар.  
Ол  дойырланса ештеңеден 
қайтпайды. Керек болса 
жасы  өзінен  үлкендермен де 
жағаласа кетеді. Бірақ, өзінен 
кіші болғандықтан мені «Гүлә» 
ден еркелететін. Оның киімімді 
үтіктеп берші деген өтінішіне,  
Огинскийдің  «Полонезін» орын-
дап берсең ғана  үтіктеймін деп 
шарт қоятынмын. Тумысынан 
музыкаға бейім бауырым сол 
кездің өзінде  әлемдік деңгейдегі  
танымал музыкаларды домбы-
рада сұңқылдатып орындайтын. 
Оның мұндай музыкаларды 
қайдан естігенін, домбыра шер-
ту мен гармон тартуды кімнен 
үйренгенін білмеймін.    Тағы 
бір ерекше қасиеті пластин-
каны ойнатып қойып, шаруа 
жасағаныма қаны қас еді.  «Му-
зыканы отырып тыңдау керек.  
Жөнсіз айқайлатып қойып қор 
қылма» деп ашу шақыратын. 
Өз ұстанымында қатып қалатын 
мінезінен  қаймығатынмын.  
Міне, қазір де  айтқанын екі 
еткізбей,  «арам қатқырларды»  
ашық тұрған даңғарадай 
қамбаға қаматтыруда.  Қамба 
ішінен бидайдың иісін сезді 
ме, әлде иесінің  тапсырма-
сын бұлжытпай орындайтын 
Қайтпастың тілерсекке  жармас-
са босатпай қоятын әдетінен 
қаймықты ма  бұзаулар есікке 
қарай өздері  ентеледі. (Біз үйде 
екі Қайтпас едік. Әкем мені де 
айтқан бетімнен қайтпайтын 
мінезіме қарай  «Қайтпас» 
дейтін).  Мұндайда олардың бір-
біріне жол бермей, қақтығысып, 
кептеліп қалатыны бар.  Ішке 
енісімен  Уахаң маған қайыра  
бұйрық берді. «Бір-бірлеп 
ұста, қарасан келгірлерді», – 
дейді ашудан булығып.  Әліме 
қарамай құлап-жығылып жүріп 
айтқанды істеймін. Қарасам, 
Уақаңның қолында әкемнің 
ұстарасы.  Қабынан суырып 
алғанда жарқ ете қалды. Ет 
тұрмақ қайысыңды тіліп түсетін 
ұстараның оның қолына қалай 
түскеніне таңмын.  Ұстараны 
алып шыққанына  қарағанда ол 
бұл күнгі  сойқанға жоспарлы 
түрде  дайындалған. Әйтпесе,  ә 
кем ұстарасын  жан қалтасынан 
тастамайтын.  Әсіресе,  
пышаққа әуес, мінезі қодар 
«Қара шолағынан» (Уахитты 
еркелетіп солай атайтын) тығып 
ұстайтын.  Сонымен мен ұстаған 
алғашқы бұзау құйрығы мен 
қос құлағынан бірдей айырыл-

САҒЫНЫШ ЕКЕН БАЛА КЕЗ 
НЕМЕСЕ 

ЖУСАНЫ КӨП ЖЕРЛЕР
ды.  Осылайша қалғандарың да 
құлағын кесіп құнтитып, құйрығын 
кесіп шұнтитты.   Қырман іші 
шашылған құлақ,  құйрықтар.  
Өші қайтқаннан кейін ғана барып  
жануарларды  жарық дүниеге 
шығарды. Өзі бір тастың үстіне 
барып отырып, момақан күйге 
түскен бұзауларға   рахаттанып 
қарап отыр.  Үйге қайтуға асыға 
қоймады. «Қанды қырғыннан» 
кейін кешке үйге екеуміз бірге 
қайттық.   Кім келіп әкеме болған 
жайды айтып, бетімізді айман-
дай қылады екен деп түнге дейін  
қорқып жүрдім. Қараңғылық 
қоюланды, көз байланды,  ешкім 
келмеді...

Ауыл алтын бесік емес пе! 
Бір адам  әке-шешеме сенің 
балаң сүйтті деген жоқ. Бір 
жағынан өздерінің кінәсін түсінген 
шығар. Әншейінде ұрсысудан, 
жұлысудан алдына жан салмай-
тын көкдолы Асылкүл жеңгей де 
үндемеген қалпы қалды.  Оның үш 
бұзауы  да сол қырмандағы «құлақ 
қырғынын» бастан өткерген.  
Тірі жанды өкпелетпейтін, жан-
жағындағыларды күндеуді  
білмейтін, 

«Келеді қараторғай 
                                      қанат қағып,
Астына қанатының 
                                 маржан тағып. 
Бірге өскен кішкентайдан 
                                    сәулем едің, 
Айрылдым қапылыста 
                            сенен нағып» деп 

әндетіп, жан-жағына шуақ шашып 
жүретін әкемді сыйлағандықтан 
да ешкім  «Мұқа, бұл қалай?»  
демеді.

Сол жылы колхоз басшысы-
нан әр шаңырақ орталыққа   бір 
- бір ірі - қарадан өткізсін деген 
жарлық келді. Әкем жетектеп, мен 
соңынан еріп, бір малды колхозға 
өткізуге біз  де алып бардық.  Кім 
үлкен малын берсін?!   Бәрі сол 
жылғы төл, әлгі біз «ен»  салып 
берген  бұзауларын апарыпты.  
Бір уақытта малдың салмағын 
өлшейтін маман:  «барлық 
сырдан  пайдасыз еттерінің 
салмағы үшін пәленбай келеден  
қысқартамыз» - деп  бастағаны 
сол еді Нұржәмилә  тәтем шам-
данып:

– Әй, бастық  бала,  бері қара,  
мыналардың бір де  біреуінде  не 
құйрық, не құлақ жоқ, қайдағы 
артық етті айтып тұрсың, әйдә 
пошол, – деп бетін қайтарып та-
стады.  Әкем ұялғанынан төмен 
қарап, естілер-естілмес дауы-
спен, «Әй иттің балалары-ай» 
дегенде  кірерге жер таппадым.  
Мал қабылдаушы Нұржәмилә 
тәтемнің ашуынан қаймықты 
ма, жоқ шынымен қаздай 
тізілген малдың  артық етінің  
жоғын мойындады ма, әйтеуір 
тайыншалардың салмағына 
тиіскен жоқ.

Бірге өскен тете бауырым 
Уахиттың әншілігіне туғамнан 
қанықпын.   Ол – әнші, мен 
– тұрақты көрермен.  Ағам 
табиғат аясына барып, әуелете 
ән орындағанды ұнатады.  
Жарбаңдап қасынан қалмайтын  
мен үшін  одан асқан  әнші 
жоқ.  Ол үйдің қасындағы өзен 
жағасына барып әуелеткенде   
мен қасында  үнімді шығармай 
тыңдаймын.  Ағам мені солай 
тәрбиеледі ме,  әлде оның елтіген 
көңілін бұзғым келмегендіктен 
бе, әйтеуір, маған әнді беріле  
тыңдау  солай  қалыптасқан.  Ол 
да  менің бар-жоғымды ұмытып, 
сахарада  жүргендей дауысын  
кеңінен созып, образға кіріп,   
жан-жағына тербеліп тұрып 
шырқайды.  Өзін сахнада тұрмын 
деп елестетеді-ау шамасы.  Мен 
бауырым орындаған әндерінің  
кейіпкерін  іздеймін. «Айналай-
ын сырғаңнан, қараторғайым» 
дегенді естіген сайын,  қонақтап 
отырған торғайларға жақын 
барып,  құлағы мен сырғасын  
көруге   ынтығамын. Бірақ, олар 
аяғымның дыбысын естісімен 

ұшып кетеді.
Ауылда өскен әр қазақтың 

жүрегіне  жол  тапқан  Уахиттың  
«Достарыма» деген әні сол 
табиғат  аясында  өткен  балалық 
шағында  туындаған.  Ондағы:

Қаздар ұшқан көлдер,
Жусаны көп жерлер,
Өзгермепті,  барып көргенмін. 
Ән айтумен түлеп,
Өскен біздер түлек,
Армандаудан көңіл талмасын, 

– деген жолдары сол кездегі 
таныс көріністі елестетеді. 
Кейіннен музыка училишесін 
тәмамдағаннан кейін 
«Қазақстан» телеарнасының  
продюсері Пономарев  «Нау-
рыз Думаннан»  Уахитың ән 
салғанын көріп:  «О, казахский 
колорит» деп   телеарнаға алып 
кетіп,  жазып алды. Сол жыл-
дары  «Қазақстан» арнасының 
таңғы хабарын Уахиттің 
бейнеклипімен  ашатын.  Әттең, 
Уахит бауырымның ғұмыры 
қысқа болмағанда қазақтың  
дара дауысты әншісіне айналар 
еді. Ол Мәдидің «Үш қарасын»  
салғанда бұрынғының сал-
серілерінше домбыраны 
сылқылдатып жіберетін.  

Абақты қатар - қатар 
                              болады екен,
Ішіне жақсы, жаман 
                                толады екен. 
Ішіне абақтының кіріп барсаң,
Көңілің су сепкендей 
                          болады екен… 

Үй іші қоңыр дауысты әншіні 
сілтідей тынып тыңдаймыз. Әнге 
жаны құмар анамыз Оралқан 
ұлы ән орындағанда қосыла 
кетеді.  

Ол ән айтқанда тынысты 
терең алады. Содан кейін да-
уысын қыспай әуелетіп, еркін 
жібереді. Қарындасы Кенжені 
кішкентайынан әнге бейімдеді.  
Кәдімгіндей арнайы уақыт бөліп, 
сабақ өткізетін. Ән салуды 
үйреткенде  «дауысыңды қыспа» 
деген ескертпені жиі айтатын. 
Мені бір рет тыңдап көріп, «О, 
міне,  жақсы. Тынысыңды терең 
ал» деп қолпаштағаны есімде. 
Мен берекесіз одан кейін оның 
сабағына қатысқам жоқ.  Сабақ 
өткізе бастағанда жауапкершілік 
пен талаптан қашып,  айналып 
безетінмін.  

Бірде «Мұзбұлақ» 
жайлауындағы  қойтастың  
үстінде ойнап отырғанда 
екеуміз шекісіп қалып, ол мені  
жартастан лақтырып  жіберді.  
Д о м а л а ғ а н н а н - д о м а л а п ,  
буырқанып-бұрқанып жатқан 
тау өзеніне күмп ете қалдым.    
Жағада  мал сойып жатқан  
ата-анам байқап қалып, тасқа 
тірелген жерімнен  ұстап алып, 
құтқарып алды. «Тоныммен 
туғандығымның» құдіретін 
шығар.

Тағы бірде үйге нағашы әжем 
келіп, әкем үлкен  ту қойды сой-
ып, енесін теріге түсірді. Апам 
қасына киімін шешіп қойғанда 
Уахит оның бәкісін ұрлап алып 
шығыпты.  Оның  шөп орып 
отырғанын көріп, төмен қарап, 
үңіле беріп едім, өткір пышақ   
жүзімді   тіліп түсіргені бар емес 
пе!  Қан саулап кетті.  Уахит 
болса «Шеше, жүгір, қызыңды 
сойып тастадым» деп қаша 
жөнелді.  Анам  байқұс ойбай са-
лып жүгіріп келіп, бет-ауызымды 
иод қосылған сумен жуып, 
қанды  әрең тоқтатты. Уахит 
өткір еді!  Туа біткен дарын!  Ойы 
ұшқыр.  Тарихты жақсы білетін. 
Қаймықпайтын!  Бірақ, дәм-тұзы 
ерте таусылды.  

Дарынды,  заманынан оза 
туған адамдардың өмірі қысқа 
болатыны неліктен екен?   Жу-
саны көп ауыл.  Тетелесім. Ата-
ананың аялы алақаны.  Бақытты 
балалық шақ.  Өмірге салынған 
сара жол екен ғой. 

Гүлжан ТҰРСЫН,
облыстық "Жетісу" газетінің 

тілшісі.

АУЫЛЫМ - АЛТЫН БЕСІГІМ

Көп адам дүниеге бой алдырған.
Бой алдырып, аяғын көп шалдырған.
Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы.
Өлмейтұғын артында сөз қалдырған - деп төрелігін өзі шеш-

кен Абай Құнанбаев жарқын бейнесімен де, жауһар жырларымен 
бізбен бірге 175 жыл өмір сүріп келеді, мәңгі өмір сүре бермек!

Қазақстан Республикасының Президенті  Қ.К.Тоқаевтың, қазақтың 
ғұлама ақыны, ағартушысы Абай Құнанбаевтың 175 жылдық ме-
рейтойы туралы Жарлыққа қол қоюы, күллі қазақ жұртына ерекше 
рух, патриоттық сезім ұялатқаны сөзсіз. Президентімізден бастау 
алған бұл дүбірлі той, еліміздің әрбір өңірінде жоғарғы деңгейде 
аталып өтіп, келешек ұрпаққа мол тәлім - тәрбие, өнеге болары 
сөзсіз.

Əсел САҒЫМБАЕВА,
Есеболатов ауылдық клуб меңгерушісі.

АБАЙДЫҢ ӨЗІ ДЕ 
МӘҢГІ, СӨЗІ ДЕ МӘҢГІ

Мемлекеттiк қызмет көрсету 
жүйесiн жетiлдiру, осы саладағы 
қоғамдық қатынастарды реттеу, 
қызмет көрсетудiң ашықтығына, 
сапасына және жеделдiгiне қол 
жеткiзу сыбайлас жемқорлықтың 
азаюына, азаматтық белсендiлiктiң 
артуына жағдай жасайды, бұл 
өз кезегiнде еліміздің әлеуметтiк 
және экономикалық қауiпсiздiгiн 
қамтамасыз етуге оң әсерiн тигiзедi.

Ветеринария саласындағы 
мемлекеттiк қызметтер вете-
ринария қызметiнiң барлық 
деңгейiнде, яғни, аудандық 
коммуналдық ветеринариялық 
ұйымдардан      бастап, Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлiгiнiң Ветеринариялық 
бақылау және қадағалау комитетiне 
дейiнгі деңгейде көрсетіледi. Бұл 
халықтың барлық тобына, сондай-
ақ барлық меншiк нысанындағы 
ауыл шаруашылығы тауарын 
өндiрушiлерге сапалы әрi уақытылы 
мемлекеттiк қызмет көрсетуге 
мүмкiндiк бередi.

«Ақсу ауданының ветери-
нариялық бөлімі» ММ-нiң 
мемлекеттiк қызмет көрсету 
жөнiндегi құзыретi «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер ту-
ралы» ҚР Заңына, ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрiнiң 2015 
жылғы 6 мамырдағы №7-1/418 
бұйрығымен бекітілген «Ветери-
нария саласындағы мемлекеттiк 
көрсетiлетiн қызметтер стандартта-
ры» және мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентіне сәйкес 
көрсетіледі.

Ақсу ауданының ветеринариялық 
бөлімі  аталған нормативтiк - 
құқықтық актiлерге сәйкес төмендегі 
мемлекеттiк қызмет түрлерiн 
көрсетедi:

1. «Жануарларды өсiрудi, жа-
нуарларды союға дайындау-
ды (союды), сақтауды, өңдеудi 
және сатуды жүзеге асыратын 
өндiрiс объектiлерiне, сондай-ақ, 
ветеринариялық препараттарды, 
жем және жемазық қоспаларын 
өндiру, сақтау және сату бойын-
ша өндiрiс объектiлерiне тiркеу 
нөмiрлерiн беру».

Қызмет көрсетiлетiн қызметтi 
алушының көрсетiлетiн қызметтi 
берушiге тiкелей немесе 
«электрондық үкiмет» порталын-
да жүгiнуi арқылы тегiн көрсетiледi 
және мал шаруашылығы 
өнiмi өндiрiсi жағдайларының 
ветеринариялық - санитариялық 
талаптарға сәйкестiгiн бақылауға 
мүмкiндiк бередi. Бұл тұтынушыға 
ветеринариялық-санитариялық 
жағынан қауiптi өнiмнiң түсуiне жол 
бермеу үшiн қажет.

2. «Ветеринария саласындағы 
қызметпен айналысуға лицензия 
беру».

Жануардан алынатын шикiзат 
пен өнiмге ветеринариялық-
санитариялық сараптама жүргiзу  
қызмет түрi мiндеттi түрде лицензия-
лануы тиiс, себебi, осы жұмыстың 
сапасы халықтың денсаулығына 
тiкелей ықпал етедi және 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР – 
ҚОЛЖЕТІМДІ ЖƏНЕ САПАЛЫ

заңнаманы мүлтiксiз сақтауды та-
лап етедi. Қызмет электрондық фор-
матта ақылы негiзде көрсетiледi. 
Көрсетiлетiн қызметтi алушы 
заңнамада белгiленген мөлшерде 
лицензиялық алым төлейдi және 
лицензияны алғаннан кейiн iшкi 
сауда объектiлерiнде, мал сою 
және ет өңдеу кәсiпорындарында 
ветеринариялық сараптама жүргiзу 
құқығын алады.

3. «Ветеринария саласында 
кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыра-
тын жеке және заңды тұлғаларды 
аттестаттау».

Ветеринариялық қызметтердi 
бiлiктi мамандар көрсетуi тиiс. 
Осындай мақсатпен ветеринария 
басқармасы ветеринар мамандар-
ды және  ұйымдарды белгiленген 
бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгi 
бойынша аттестаттайды. «Ветери-
нария туралы» Қазақстан Республи-
касы Заңының нормаларына сәйкес 
кәсiпкерлiк қызмет түрлерiне мына-
лар кiредi:

ветеринариялық емдеу-
профилактикалық қызметi;

ветеринариялық мақсаттарға 
арналған дәрiлiк заттар-
ды, биологиялық препарат-
тарды, ветеринариялық және 
зоогигиеналық мақсаттағы 
бұйымдар мен атрибуттарды өткiзу;

дезинфекция, дезинсекция, дера-
тизация, дегельминтизация жүргiзу;

ветеринариялық мақсаттағы пре-
параттарды өндiру мен өткiзу;

жануарлардан алынатын өнiмдер 
мен шикiзаттарға ветеринариялық-
санитариялық сараптама жасау;

Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен тыйым салынбаған 
ветеринария саласындағы өзге де 
қызмет түрлерi кiредi.

Мемлекеттiк қызмет көрсету 
тәртiбi, оларды ұсыну мерзiмдерi 
мен шарттары, құжаттар тiзбесi мен 
мемлекеттiк қызмет көрсетуден бас 
тарту негiздерi тиiстi стандарттар 
мен регламенттерде айқындалады. 
Сонымен қатар, стандарттарда 
мемлекеттiк қызметтi уақытылы 
және сапалы көрсетпеген жағдайда, 
көрсетiлетiн қызметтi берушiнiң лау-
азымды адамдарының әрекеттерiне 
шағымдану тәртiбi айқындалады. 
Көрсетiлетiн қызметтер тура-
лы барлық ақпаратты құқықтық 
ақпараттық жүйелерден алуға бо-
лады.

Ветеринария саласында 
мемлекеттiк қызмет көрсетуге 
жауапты лауазымды адамдарға 
шағымдар болған жағдайда, 
көрсетiлетiн қызметтi алушылар 
«Ақсу ауданының ветеринариялық 
бөлімі» ММ-нiң isapanov@mail.
ru электронды поштасына неме-
се 8 (7283) 22-20-47 телефонда-
ры арқылы немесе Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан 
көшесі, 5 үй, Ақсу ауданының Білім 
бөлімі ғимаратының 1 қабаты ме-
кен - жайы бойынша өтiнiш қалдыра 
алады.

АҚСУ АУДАНДЫҚ 
ВЕТЕРИНАРИЯ БӨЛІМІ.
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«Nur Otan» партиясының   
«Ардагерлерді ардақтайық» 
жобасы аясында 1941-1945 
жылдары ерлігі еленбеген 
белгісіз себептермен батыр 
атағы берілмеген Қаракөз 
ауылының мақтанышы Ба-
биков Оразиман атамыздың 
ұрпақтарымен кездесу 
өткізілді. «Ақсу өңірі» №41 
басылымында жарияланған 
деректерге толықтырулар 
жинақталды.Тарихи баба-
мызды көпке насихаттауға 
барымызды салып өнегесін 
танытуға, рухын асқақтатуға 
атсалысу біздің пары-
зымыз. Ауылымыздың 
ержүрек батырына де-
ген құрметімізді көрсету 
арқылы біз болашағымызды 
отансүйгіштікке үйретеміз. 
Үлкен ерлік жүгін көтерген ата-
мыз туралы архивтерден та-
былатын құнды құжаттар мен 
жаңа деректерді ұрпақтары 
мен туыстары қолында 
сақталған ағамыз қолданған, 
тұтынған заттарды жинасты-
рып мектептен үлкен бұрыш 
ашылып, ауылымыздан әдемі 
ескерткіш – туған жерінен бас-
тау алса үлкен мақтаныш. Ол 
ауылға, ауданға да абырой 
болатын іс. Осы мақсатта 
жұмыстар атқарылуына ат-
салысу әрқайсымыздың бо-
рышымыз. Батыр атамыз 
осы еліміздің сақталуына 
медеткер болғанда біз оның 
еңбегінің елеусіз қалмауына 
себепкер болайық. 

Е.ҚАСЫМБАЕВ, 
Қаракөз ауылдық округі 
әкімі аппаратының бас 

маманы, «Қаракөз» 
БПҰ-ның хатшысы.

ҚАҺАРМАНДАР 
ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 75 ЖЫЛ!

Қылмыстық іс қағазында: 
«Бүйен-Ақсу ауданы, №8, №9 
ауылында үгіт-насихат жұмысын 
Аманқұлов Мұқаш, Вайсов 
Мұқаметқали, Мұқанов Сансыз-
бай, Ысқақов Шәкір, Тугомбаев 
Сәулебай (фамилиясы нақты 
емес), Құлжабаев Баймолда, 
...баев Есбала (фамилиясы 
анық болмады) дегендер ашық 
жүргізіп, көпті ұйымдастыра 
білді. Басқадай ештеңе жазып, 
көрсете алмаймын. Арызды өз 
қолыммен жаздым. Жазғаныма 
жауап беремін, қол таңбамды 
қойдым», - делінген. Арапша 
қойылған қолтаңба оқылмады. 
Соңында сұраныс жасаған 
шекара басшысы Д.Киимов 
делінген. Бұл арыз қитүркі, 
әдейі жаздырылғандай. 

№2576-ші қылмыстық істегі 
тергеу барысында жоғарыда 
аталғандарға тағылған жалпы 
айыптауда: «1930 жылы кеңес 
өкіметіне қарсы үгіт-насихат 
жұмыстарын жүргізіп, ауыл-
да ұйым құрған. Малаев деген 
атақты байға қосылып, Қытайға 
көшіп кетпекші екен. 1930 жылы 
бай мен кулак көтерілісіне ашық 
қатысқан. Қолдарына мылтық 
қаруын алып, кеңес өкіметіне 
қарсы шыққан. Кеңес өкіметінің 
саясатына, колликтевтендіруге 
және астық пен ет өнімдерін 
дайындауға қарсы үгіт-
насихаттар жүргізді. Таудағы 
бандылармен жақсы қарым-
қатынастар орнатып, азық-
түліктер жеткізіп, қамтамасыз 
етіп тұрған. Қытайдағы өмір 
бұл жақтан жақсы. Онда «кеңес 
билігіндей қанайтын салықтар 
жоқ» деп, Малаев Молдабектің 
үйінде астыртын жиын 
өткізген. № 8-9  ауылдардың 
тұрғындарын Қытайға жап-
пай көшуге үгіттеген. Кеңес 
билігі халықты аш, жалаңаш 
қалтыруда. Олар орыстар-
ды ғана жарылқауда. Өйткені, 
жоғарғы жақтан өкім солай. 
Халықтан жаппай алынған астық 
пен мал еті соларға жіберілуде. 
Кеңес билігі қазақтарды еріксіз 
колхоз мүшесі қылуда. Кеңес 
өкіметі жинап алған астық 
пен малдан халыққа көк тиын 
төлемейді. Құнарлы жерлерді 
жергілікті халықтан тартып 
алып, келімсек орыс-казактарға 
беруде. Колхоз бен совхоздар 
құрылмақшы. Мал бағуға, өрістік 
жерді тарылтуда. Кооперация 
тек қана орыстардың қамы 
үшін жасалған. Қазақтардың 
кооперацияға қолы жетімсіз. 
Аш, жалаңаш қазақтарды 
ауыр, қара жұмысқа жегуде. 
Қазақтарға үлкен салықтар мен 
артық жұмыс нормасын са-
лып, озбырлық жасауда. Кеңес 
өкіметі мен билігі қазақтарды 
түксіз, аш, жалаңаш қалдырды. 
Кеңес билігіндегі белсенділер 
жалпы халықты аштан өлуге 
итермелеуде. Сондықтан тауға 
кетіп тығылып, ары Қытай асуға 
қам жасау керек дегенді ашық 
айтып таратты», - делінеді. 

№2576-ші қылмыстық іс бой-
ынша күдіктілерге тоқталсақ.

Мұқанов Сансызбай – би, 
байдың ұлы. Әкесі ірі бай 
болған. Меккеге қажылыққа 
барып, «қажы» атанған. Сегіз 
жылдан астам болыстық қызмет 
жасаған. Анненков басқарған 
ақтар әскерін азық-түлік және 
көлікпен қамтыған. Революцияға 
дейін 1000 қой, 400 жылқы, 
100 сиыр, 40 түйесі болып, 15 
адамды тұрақты жұмысқа жек-
кен. Ауылдың кедей-кепшігі 
де оған қызмет еткен. Бірнеше 
жылдар бойы би болған. 1930 
жылғы көктемдегі бай-кулак 
көтерілісіне мылтық қаруын 
ұстап қатысқан. Көтерілістен 
кейін, жауапкершілікке тартыл-
маған. Ақсу мен Алматы-

ЕГЕМЕН ЕЛ ЖОЛЫНДА
да кеңес қызметінде істейтін 
туыстары қолдау көрсетіп 
жасырған. Өлкенің өркенді 
байы Малаев Молдабекпен жиі 
кездесіп тұрған. Сайлау құқынан 
айырылған. Мал-мүлкі 1931 
жылы тәркіленген. №8 ауылдағы 
ағайынды Малаевтармен астыр-
тын жиі қарым-қатынастар 
жасаған. Таудағы бандылармен 
Вайсов Мұқаметқали арқылы 
тығыс байланыста болып, азық-
түлік, керек жарақпен қамтыған. 
№9 ауылдың тұрғындарын 
Қытайға көшуге ұйымдастырған. 

 Ысқақов Шәкір – бұрынғы бай. 
Революцияға дейін 500 қой, 70 
жылқы, 100 сиыр, 10 түйе, 5 адам 
тұрақты жұмысшы ұстаған. 1930 
жылғы бай-кулак көтерілісінде 
өзін ерекше көрсетіп қатысқан. 
Қолына мылтық қаруын ұстап, 
кеңес өкіметіне қарсы шыққан. 
Сол үшін тұтқындалған. Мал 
барымтасымен айналысқан. 
Ұрланған малды Қытайға асырып 
отырған. Таудағы бандыларға 
жиі барып тұрған. Оларға қорекке 
азық-түлік, қажетті киім-кешек 
жеткізіп беріп тұрған.

Құлжабаев Баймолда – 
бұрынғы бай. Революцияға дейін 
700 қой, 150 жылқы, 40 сиыр, 5 
түйесі болып, 8 адамды тұрақты 
жұмысшы қылып ұстаған. Үзбей 
барымтамен айналысқан. 
Сол үшін екі мәрте сотталған. 
Алматыдағы қамаудан қашқан. 
Қашқаны үшін жауапкершілікке 
тартылған. Бандылармен тығыз 
байланыс орнатқан. Оларды 
керек-жарақтармен қамтыған. Тау-
да жиі тығылып жүрген. Халыққа 
кеңес өкіметіне және билігіне 
қарсы үгіт-насихаттар таратқан. 
Қазақтарды Қытайға көшуге 
үгіттеп, ұйымдастырған. Ауылы-
на анда-санда барып тұрған. 

Тугомбаев Сәулебай (фамилия-
сы анық жазылмаған) – бұрынғы 
бай және болыстыққа канди-
дат. Революцияға дейін 500 қой, 
100 жылқы, 40 сиыр, 20 түйесі 
болып, 10 адам оған тұрақты 
жұмыс істеген. Әкесі бірнеше 
жылдар болыстық қызмет 
жасаған. Сәулебайдың өзі 1930 
жылғы бай-кулак көтерілісі кеңес 
билігіне қарсы Ақсу мен Саркан-
ды басып алуға қатысқан. Сайлау 
құқынан айырылған. Мал-мүлкі 
тәркіленген. Малаевтармен жиі 
араласқан. Таудағы бандыларға 
барып тұрған. Халықты кеңес 
билігіне қарсы үгіттеп, Қытайға 
көшуге ұйымдастырған. 1930 
жылғы көтеріліс үшін ұсталып, 
Алматы түрмесіне жіберілген. 
Алматы қамағынан қашып, 
ауылға келіп, Қытайға жаппай 
көшуге халықты үгіттеген. 

Вайсов Мұқаметқали – ре-
волюциядан бұрын да, кейін 
де «кедей» болған. Қытайға 
бірнеше мәрте барып, кері кел-
ген. Қолына қару ұстап, кеңес 
билігіне қарсы тұрған. 1930 
жылғы бай-кулак көтерілісіне 
қатысқан. Көтерілістен кейін 
екі винтовкасымен ұсталған. 
Кеңес өкіметінің қасарысқан 
жауы. ОГПУ тұтқынында болған. 
Одан «кедей» деп босатылған. 
Қазақтарды жаппай Қытайға асы-
рып отырған. Сол үшін ұсталып, 
бірақ, ылғи босатылған. Кеңес 
билігіне қарсы үгіт-насихатшы, 
байларды жақтаушы. 

...баев Есбала (фамилиясы 
анық болмады) – би, байдың 
баласы. Әкесі Қытайға асқан. 
Революцияға дейін 200 жылқы, 
500 қой, 50 сиыр, 10 түйесі, 
10 адам тұрақты жұмысшысы 
болған. 1930 жылғы бай-кулак 
көтерілісіне қатысқан. Көтерілісті 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р д ы ң 
бірі болған. Жүз адамды 
басқарып, Ақсу мен Сарқанға 
шабуыл жасаған. Сайлау 
құқынан айырылған. Мал-мүлкі 
тәркіленген. Айтов Ахмет банды-

сымен жақсы қарым-қатынастар 
орнатқан. Барымтамен айна-
лысып, бандыларды малмен 
қамтамасыз еткен. 

Аманқұлов Мұқаш – бұрынғы 
бай. Революцияға дейін 400 қой, 
100 жылқы, 50 сиыр, 10 түйесі 
болған және 6 адам тұрақты оған 
жұмыс істеген. Қолына мылтық 
қаруын ұстап, 1930 жылғы бай-
кулак көтерілісіне қатысып, кеңес 
билігіне қарсы күрескен. Кедей-
кепшікті көтеріліске шақырып, 
кеңес билігіне қарсы шығарған. 
Тілін алмай, айтқанына 
көнбегендерін соққыға жыққан. 
Сайлау құқынан айырылған. 
Мал-мүлкі тәркіленген. Таудағы 
бандылармен байланысып, 
жиі қатысқан. Қазақтарды жап-
пай Қытайға көшуге үгіттеген. 
Қытайға жалпы қазақтармен 
бірге көшпек болғанында шекара 
отряды ұстаған. 

 Архив анықтамасы: Аманқұлов 
Мұқаш – 39 жаста. Тұрағы: №9 
ауыл, Ақсу ауданы. Партияда 
жоқ, білімсіз, революцияға дейін 
және соң – орта шаруа, малшы. 
Колхоз мүшесі. Сотталмаған. 

Хаттама
22 маусым, 1931 жыл.
ВОГПУ Лепсі шекара 

аймағының уәкілі: Ділмұқамбетов. 
Күдікті ретінде қолтаңбасын 

қойып, жазып көрсетті. Аты-жөні: 
Аманқұлов Мұқаш - 39 жаста. 
Мекені: Үш-Төбе шатқалы, №9 
ауыл/кеңесі, Бүйен-Ақсу ауда-
ны. Туған жылы, күні: 1892 жыл. 
Партиялығы: партияда жоқ. 
Ұлты: жергілікті қазақ. Атқарған 
жұмысы: көшпелі малшы. Ақпан 
революциясына дейінгі атқарған 
жұмысы: малшы. Қазан револю-
циясына дейінгі жұмысы: мал-
шы. Қазіргі кездегі жұмысы: егін 
егіп, мал өсіру. Білімі: оқымаған. 
Отбасы: үйленген. Қорек көзі: 
өз шаруашылығы. Бұрын сот-
талып, тергелмеген. Саяси 
қуғын-сүргін көргендігі туралы: 
болмаған. Кеңес қызыл армия-
сына қызмет еткендігі туралы: 
жоқ. Ақтар армиясында қызмет 
еткені туралы: жоқ. Армия 
қатарына алынғандығы туралы: 
алынбаған. 

 Жазған түсінігінде Аманқұлов 
Мұқаш: «Мені қаруы бар деген 
лақаппен ОГПУ тұтқындады», - 
депті. 

 Қаулы
24 желтоқсан, 1931 жыл.
Алдын-ала тексерудің уақыт 

мерзімі өткендіктен, УПК 10 
бабы бойынша қосымша тер-
геу жүргізіліп, тағылған айыптар 
жоғарыда аталған азаматтарға 
анықталмағандықтан, тергеу 
ісі мен қуғындау тоқтатылсын. 
Күдіктілер тергеу қамауынан 
босатылсын. Қылмыстық іс 
қағаздары УРСО АОС ПП 
ОГПУ жіберілсін. Қаулы Ақсу 
ауданының прокурорына және Р 
ОС ПП ОГПУ жіберілсін. 

Уәкіл:  Дутов. 
Келісем, бекітемін: Ақсу РО 

ОГПУ көмекшісі: Семикипалов.
Қазақстан Республикасы Ал-

маты облысы ДКНБ дерегі: 
Аманқұлов Мұқаш – 1892 жылы 
туған. Туған жері: Үш-Төбе 
шатқалы, №9 ауыл, Бүйен-Ақсу 
ауданы. 1931 жылы 22 маусым-
да Лепсі ӘОГПУ тұтқындаған. 24 
желтоқсан, 1931 жылы сот үкімі 
шыққан. 1999 жылы 2 шілдеде 
Ақсу РО ОГПУ «кінәсі жоқ» деп 
ақтаған.  

Аманқұлов Мұқаш 86 жас ғұмыр 
жасап, 1978 жылы өмірден өтті. 
Залым боп зарын ішіне бүкпеді. 

Артында Ахметжан, Аязбай, 
Мұқаш атаулы өмір жалғасы 
ұл ұрпақтары өсті. Даланың 
көркі мал. «Жомарттың жолы 
болғыш» демекші, «Чапаев» 
колхозында арда азамат Бәкей 
Жидебаевтың қарамағында 
мал бордақылауда еселі еңбек 
етті. 

1930 жылы, 26 наурызда 
оспадар кеңес билігіне қарсы 
Бүйен-Ақсу ауданындағы 
өткен «Бөрібай көтерілісі» ту-
ралы баспасөзде жазылғаны  
жоқтың қасы. Салдары: «құпия» 
грифіне жатқан. Көтеріліске 
халық жаппай «Бөрібай» 
деп ұрандап шыққандықтан 
«Бөрібай көтерілісі» деп 
аталған. Содан үш Матай елінің 
ұранына айналған Бөрібай ба-
тыр есімі аталмады. Көтерілістің 
себебі: БКП (б) орталық 
комитетінің 1930 жылдың 30 
қаңтардағы «Коллективтендіру 
ісінің қарқыны мен колхоз 
құрылысына көмек шарала-
ры» туралы шығарған қаулысы 
және И.Сталиннің 3-ші наурыз-
да шыққан «Табыстан бас ай-
налу» атты мақаласы болды. 
Жиналған астық өнімінің 80 
процентін күзде өкімет жинатты-
рып алады. Қалған 20 процентті 
көктемде «тұқымға» деп тағы 
алмақшы болады. Жаппай 
ауыл-ауылға тұқымдық астық 
жинауға уәкілдер шығады. 
Олардың ісіне күнін зорға көріп 
отырған ел-жұрт наразы болып, 
қарсы тұрады. Уәкілдердің асы-
ра сілтегендері көптің жазасы-
нан өлім табады. Көбі ашынған 
көптен соққы жеп, кері орала-
ды. Кеңес билігі көтерісшілерді 
«бандыға» жатқызған. 1928 
жылғы тәркілеуден кейін 
Бүйен - Ақсу ауданында бірде-
бір бай қалмасада, 1930 
жылғы көктемдегі көтерілісті 
құжаттарға әдейі «бай-кулак 
көтерілісі» деп жазғыра жазған. 
«Бөрібай көтерілісі» әлі толық 
ашылмады. 

Қазақстан басшы-
сы Ф.Голощекин «Бөрібай 
көтерілісі» жайында тікелей 
И.Сталинге күнделікті теле-
графтап отырған. 1931 жылы 
желтоқсан айының соңында 
Ф.Голощекин «Бөрібай 
көтерілісі» туралы И.Сталинге 
жазбаша жазып, есеп берген 
екен. Жазба есеп те Мәскеу 
архивінің бір қойнауында жатқан 
болар. Көтерілісшілерге қарсы 
жазалаушы жүздеген қарулы 
жасақтарды келтірмегенде, 
аспаннан самолетпен ұшып 
жүріп, пулеметпен қаруланған 
қызылдар солдаты құм, тау, 
өзен бойы, жыңғылдарға 
тығылған халықты індете 
қырған. Шекараға қарулы от-
рядтан күзеттер қойылған. 
Отрядтардың  босқан халықты 
қырғанында шек жоқ. ОГПУ 
үштік үкімімен талай аталар 
атылған. Үш, бес, он жылға 
сотталғандардың саны жүздеп 
кетеді. Елге тірі келгендері 
бірең-сараң. Ақсу ауданының 80 
жылдығына орай шығарылған 
«Абыз Ақсу, аңыз Ақсу, нағыз 
Ақсу» кітабында 26 мың адам 
құрбан болғаны келтірілген. 
«Жеті де сегіз» деген 7 тамызда 
1937 жылы екінші зұлмат баста-
лады. Он жылға сотталғандар 
«қайта он жылға тексерусіз сот-
талсын» деген жарлық шығады. 
Қайта сотталғандар оралмаған. 
Жазаланып, айдалғандардың 
артында ұрпақ қалмады. 

«Бөрібай көтерілісіне» 
қатысқандарды жазалау 1930 
жылдың 28 наурызынан баста-
лып, 1931 жылдың желтоқсан 
айының аяғына дейін 
жалғасқан. Жазалау қатыгез, 
қиянпұрыстықпен жүргізіледі. 
«Бөрібай көтерілісінен» кейін 
«Наурыз мейрамы» алпыс жыл-
дан астам аталынбай, тоқтау 
жасалғаны бүкіл қазақ еліне 
аян. 2020 жылы наурыз ай-
ында «Бөрібай көтерілісіне» 
90 жыл толады. Атаулы дата 
жасап, көптің ерлігін ұрпақтар 
білуіне жол ашқан жөн болар. 
Ақсу ауданының жарасымды 
жас әкімі «ғұмыр жігіттік» деп, 
ел-жұртына сай осы іске оң 
көзқарас жасайды деген ойда-
мын. 

 Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

Азамат Мұқашев Мақсұтханның Алматы облысы поли-
ция департаментінің ақпараттық сараптау орталығына 
18.11.2019 жылы жазған атасы Аманқұлов Мұқаш туралы 
сұраныс-арызы бойынша берілген жауап. Алматы облысы 
полиция департаменті ақпараттық сараптау орталығы 
архивіндегі №2576-ші қылмыстық іс. Қор № 26. Күдікті: 
Аманқұлов Мұқаш туралы.

Аманқұлов Мұқаш 
(1892-1978 ж.ж.)
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Биыл ауданымыздың аңыз адамына 
айналған, Ақсу, Талғар аудандарының 
және Алматы облысының «Құрметті аза-
маты», ең қиын кезеңде ауданымыздың 
тарап кетпеуінде септігін тигізген білікті 
басшы, жерлесіміз Қалимолда Байболов 
ағамыз 70 жасқа толады. 

«Қазақстан дәуірі» газетінің биылғы 
№1 санында жарияланған Нағашыбай 
Қабылбектің «Жыл айырығындағы та-
лас - тартыс» айдарымен жарияланған 
мақаласында «Демократия дәуірінде кім 
не деймін десе де ерікті! Кімді мақтаймын, 
кімді даттаймын десе де құқылы. Бірақ, 
тұлғалардың шыққан биігін емес, ұлтқа 
жасаған сыйы мен сыйлығын, беделі мен 
бергенін, қиындығы мен көргенін ар - со-
тына тартқан дұрыс - ау! Әйтпесе қарға 
боп қарқылдап та, қарақұстай жалпыл-
дап та қыран қонар тұғырға көтерілгендер 
бұл қазақта аз емес...» депті. Иә беделі 
мен бергені, қиындығы мен көргені ел 
ауызында аңыз болған жерлесіміз Тоқан 
ағамызды қалай мақтасақ та жарасым-
ды.

Иә, Нұртілеу ағамыз айтпақшы 
«Талғардың Қалимолдасы, Ақсудың 
Тоқаны Алматыдағы ауыл шаруашылық 
институтының техника саласында 
оқыған студент кезінде де, одан кейін 
механик, инженер, директор, тіпті аудан 
әкімі болған жылдары да спорттан қол 
үзген емес. Талдықорған қаласының, 
кейін облыстың спорт құрама команда-
сында ойыншы болды. Қазақстанның 
түкпір - түкпірінде өткен жарыстарға 
қатысып, баскетбол жарысында үнемі 
ерекше көріне білді.

Облыстың үш дүркін, қаланың төрт 
дүркін чемпионы атанып, республикалық 
жарыстарда бірінші үштіктерде жүреді.

Жақында Талғар қаласында дәстүрлі 
түрде Алматы облысының, Талғар, 
Ақсу аудандарының «Құрметті азама-
ты», Еңбек және спорт ардагері, Ал-
маты облысының Ұлттық баскетбол 
федерациясының вице - президенті 
Қалимолда Байболовтың жүлдесіне 
арналған Баскетболдан жасөспірімдер 
мен қыздар арасындағы жарыстың 
шымылдығы 16 - рет ашылып, сол сал-
танатты шараға Ақсу ауданынан бір топ 
жерлестері арнайы барып, қатынасып 
қайттық.

Жарыстан бір күн бұрын Орал 
Сердалықызы, Айнакез Сатыбалдықызы 
және мен сияқты Тоқан ағамыздың 
жерлесі, Есеболатов ауылдық округінің 
әкімі Берік Нұрахметов төртеуміз 
Алматыдағы Еркенов Болат ағамыздың 
шаңырағында қонақта болып, дастар-
ханынан дәм таттық. Алма жеңгеміз 
жылы жүзбен қарсы алып, сый - сияпат-
пен шығарып салды. Ертеңінде Болат 
ағаның көлік жүргізушісімен Талғарға 
тойға аттандық.

Ашылу салтанатында алғашқы 
сөзді Талғар ауданының әкімі Жолан 
Ыбырайымақынұлына беріліп, көпшілікті, 
жарысқа қатысушыларды, қонақтарды 
және той иесін мерекемен құттықтады. 
Сонымен бірге, бұл жарыстың құрметті 
қонағы ретінде Қалимолда Байболұлын 
құттықтап, мемлекет және қоғам 
қайраткері Нүсіпжан Нұрманбетұлы, Ал-
маты облысының «Құрметті азаматы», 
медицина саласының ардагері Мұхтар 
Алимұлы, Іле ауданының «Құрметті 
азаматы», Іле ауданының әкімі Бағдат 
Қарасаев, Талғар политехникалық 
колледжінің директоры Райхан 
Нұрмұрзақызы, біздің ауданымыз-
дан аудан әкімінің орынбасары Аман-
дос Ақышұлы, Қалимолда ағамызбен 
қызметтес болған Ақсу – Сарқан 
аудандарының Құрметті азаматы Орал 
Сердалықызы, Сәбит Бейсебекұлы, 
жерлесі, Діңгек ауылының тумасы, 
белгілі журналист Нұртілеу Иманғалиұлы 
және тағы басқа мемлекет және қоғам 
қайраткерлері, ауданымыздың белді аза-
маттары құттықтау сөз сөйледі. Мен ар-
нау өлеңімді оқыдым.

Шара барысында Тоқан ағамыздың 
өзіне сөз кезегі келіп, құрметтеп келген 
әріптестері, достарына алғысын білдіріп 

бірқатар жора - жолдастарына шапан 
жапты. Талғар ауданының әкімі Жолан 
Ыбырайымақынұлына облыстық баскет-
бол федерациясының атынан ауыспалы 
кубок табыс етсе, дәл осы күні жарық 
дүние есігін ашқан туған күн иелері 
Ақсу ауданынан кезінде өзі тәрбиелеп 
әкім етіп, бүгінде зейнеткерлікке 
шығып отырған әріптесі Айнакез 
Сатыбалдықызы мен Талғар мәдениет 
үйінің басшысы Бөгенбаева Фари-
да Мамырбекқызын туған күндерімен 
құттықтауды да ұмытпады.  

Аталмыш жарысқа облыс аудандары-
нан 9 команда (Қапшағай, Еңбекшіқазақ, 
Іле, Жамбыл аудандары, Талғар ауданы-
нан - 4 команда және Алматы қаласы) 
командалары қатысып, 9 команда ұлдар, 
7 команда қыздар додаға түсті. Орта 
есеппен 120 - ға жуық адам тартылыпты.

Жарыстың ашылу салтанатынан 
кейін Тоқан ағамыз 10 минуттық стрид-
бол ойынын ойнап, жарысқа қатысушы 
жасөспірімдерге үлгі көрсетті. Соны-
мен командалар өзара жереби арқылы 
бөлініп, жарыс та басталып кетті.

Ойын басталғаннан соң кел-
ген қонақтар Талғар қаласының 
орталығындағы «Бақыт сарайы» атты 
мейрамханада арнайы дайындалған той 
дастарханына бет бұрды.

Дастархан басында да керемет 
тілектер айтылып, белгілі әншілер ән 
шырқап, тойдың сәнін кіргізді.

Осы жерде ерекше атап өтетін 
тілек қара сөздің, сара сөздің май-
талманы, белгілі журналист Нұртілеу 
Иманғалиұлының ықыласы болды десем 
артық емес – ау. Нұртілеу ағамыз алыс-
тан орағытып әкеліп, руға бөліну, елге 
бөліну дұрыс емес, бәріміз бір қазақпыз 
дей келе Ұлы жүздің халқы Орта жүздің 
жігітін жылы жүзбен қарсы алып, 
төбелеріне көтеруі соның бір дәлелі деп 
қорытындылады. 

Бүгінгі күні Қалимолда Байболұлы 
Талғар қаласында тұрақтап аудандық 
қоғамдық кеңесінің төрағасы қызметін 
атқарып, халықпен тығыз байланыс-
та жұмыс жасауда. Зейнеткерлікке 
шықса да спорт саласында баскетбол 
спорт түрінен шәкірттер жаттықтырудан 
қол үзбеген – Ардақты Ұстаз дейді 
талғарлықтар да.

Сөйтіп, Жетісу өңірінде жарты ғасырға 
жуық ерен еңбегімен дараланып, 70 
жастың шыңына шықсада еңбектен 
еңсесін әлі алшақтатпаған ардагер 
Қалимолда атамыздың мерейтойы осы-
лайша тартысты додамен дүрілдеп өтті.

Екі күнге созылған жарыс жоғарғы 
деңгейде өтіп, Марапаттау рәсімі 18 
қаңтар күні өткізілді. Нәтижесінде ұлдар 
арасында І орынды Талғар ауданы, ІІ 
орынды Қапшағай қаласы, жүлделі ІІІ 
орынды Еңбекшіқазақ ауданының қол 
доп шеберлері иеленді. Қыздар арасын-
да І орынды Алматы қаласының қыздары 
басымдықпен жеңіп алса, ІІ орынды 
алаң иелері талғарлықтар, ІІІ орынды 
Қапшағай қаласының қыздар командасы 
қанжығаларына байлады. 

Сонымен қатар «Үздік ойыншы» но-
минациясымен қапшағайлық Никита 
Каспирович пен алматылық ойыншы 
Кристина Ускова марапатталды. «Үздік 
шабуылшы» атағы Қапшағай қаласынан 
Владислав Исаенко мен талғарлық 
Н.Рахмановаға бұйырды. Осындай 
үздіктер қатарында Еңбекшіқазақтан 
Амир Багащаров, Алматыдан Айбиби 
Журсин, талғарлық Рауан Жолмырзаев 
пен Роман Нелюбин және Замира Зафа-
рова, сондай – ақ, Қапшағай қаласынан 
Карина Керимовалар да бар. 

Осындай үлкен ағаларымыздың жасқа 
қарамай спортпен әлі де шұғылдануы 
бүгінгі жастарға үлкен үлгі - өнеге. 
Біздің бақытымыздың оннан тоғызы 
денсаулығымызға байланысты – 
сондықтан да, осындай денсаулығы 
мықты ағаларымыздың жолын бәрімізге 
берсін.

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер одағының 

мүшесі.

ТАЛҒАРДАҒЫ ТОЙДЫҢ САРҚЫТЫ
ЖЕРЛЕСІМІЗ, СПОРТ ЖӘНЕ ЕҢБЕК АРДАГЕРІ ҚАЛИМОЛДА БАЙБОЛОВ - 70 ЖАСТА!
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Елбасы алға тартқан 
міндет жергілікті жерлердегі 
құзырлы органдармен 
қоғамдық ұйымдар жұмысының 
темірқазығына айналып отыр. 
Елімізде жемқорлықпен және 
ұйымдасқан қылмыстықпен 
күресті күшейту шараларына 
бірінші орында тұр. 

«Е.Жайсаңбаев атындағы 
орта мектебінде» оқу 
жылының басында «Білім 
туралы» Заңының 8 - бабы 
2 - тармақшасына сәйкес 
ақша жинауға жол бермеу 
мақсатында «Білім алушылар 
мен тәрбиеленушілердің ата-
аналарынан ақшалай қаражат 
жинауға тиым салу туралы» 
бұйрығы шығарылып, ұжыммен 
таныстырылды.

Сыбайлас жемқорлықты бол-
дырмау мен алдын алудың 
ең алғашқы нүктесі жастарды 
бала кезінен тәрбиелеу болып 
табылады. Барлық білім беру 
мекемелерінде жемқорлықты 
болдырмау мен алдын алуға 
арналған іс - шаралар өткізіліп 
тұрады.

Сыбайлас жемқорлық 
саясатының мақсаттары мен 
міндеттері:

1. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы көзқарасты қалыптастыру, 
оның алдын алу көріністерін 
азайту.

2. Құқықтық мәдениет деңгейін 
жоғарылату, құрылымдық 
және қоғамдық ұйымдардың 
жұмысын     қамтамасыз ететін 
қабылданған шешімдердің 
ашықтығы және жариялылығы.

3. Оқу - білім үрдісінде 
оқушылар мен оқытушылар 
тарапынан болатын келеңсіз 
әрекеттердің алдын   алу және 
оларға қатаң бақылау қою.

ӘР МҰҒАЛІМ БІЛУІ ТИІС:
- Сыбайлас жемқорлыққа бай-

ланысты құқық бұзушылық пен 
күрестің нормативтік құқықтық 
базасын;

- Сыбайлас жемқорлыққа 
байланысты құқық бұзушылық 
үшін жауапкершілікке тартылу 
тәртібі;

- Сыбайлас жемқорлыққа бай-
ланысты құқық бұзушылықтың 
алдын алу және жол бермеу;

- Сыбайлас жемқорлыққа бай-
ланысты әр түрлі іс-әрекеттерге 
қарсы шығу.

Осыған орай мектебімізде 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

 СЫБАЙЛАС 
ЖЕМҚОРЛЫҚСЫЗ БОЛАШАҚ 

күрес жөніндегі іс-шаралар» жос-
пары құрылып, бекітіліп жұмыс 
түрлері жүргізілуде.

Мектептің 1 - қабатында құқық 
бұзушылық пен қылмыстың ал-
дын алу мақсатында оқушылар 
мен ата - аналарға арналған 
мектептегі теріс әрекеттер, 
ұрлау және күшпен ақша алу 
жағдайларын кездестіру кезінде 
оқушылар өз ескертулерін жа-
сап, өтініштерін хат жазу арқылы 
білдіретін арнайы «сенім жәшігі» 
ілінген. Бұл жәшікке келіп 
түскен өтініштер мен хаттар 
апта соңында мектеп әкімшілігі 
қатысуымен алынып, жұмыс 
жүрізіліп, қаралады. Сонымен 
қатар, сенім телефондары жазы-
лып, көрсетілген.

Мектеп  басшысы   
К.М.Сыдықова педагогикалық 
ұжыммен «Сыбайлас 
жемқорлықсыз болашақ» 
тақырыбында жиналыс өткізді, 
оқушылармен, «құқық бұзушылық 
пен сыбайлас жемқорлықтың, 
бопсалаудың алдын алуда» 
жүргізіліп жатқан іс-шаралармен 
танысып, пікір алмасты.

Оқушылармен мектеп 
әкімшілігі, сынып жетекшілер 
«Сыбайлас жемқорлықсыз 
болашақ» тақырыбында жи-
налыс өткізіп, жемқорлыққа 
арналған заңның орындалуын 
қадағалау туралы айтып өтті.

«Сыбайлас жемқорлықпен 
күрес – бүкіл халықтық  іс!» 
тақырыбында дебат, «Заң талабы 
заман талабы» атты тақырыпта 

тәрбие сағаттары өткізілді. 
«Сыбайлас жемқорлықсыз 
болашақ» тақырыбында флеш-
моб.

«Біз жемқорлыққа қарсымыз!» 
тақырыбында 5-9 сынып-
тар арасында сурет көрмесі 
ұйымдастырылып,10 - 11 сы-
ныптар арасында ой толғау 
(эссе) жазылды.

Ата - аналардан, оқушылардан  
бопсалауды болдырмаудың 
алдын алу мақсатында сауал-
нама алынып, қорытындысы 
шығарылды. Сауалнамаға 5 - 9 
сынып оқушылары  қатысып, 
ойларын ортаға салды.

Күнделікті оқу процесінде 
жемқорлыққа жол бермеу 
мәселелері үнемі қадағаланып 
отырады.

Мектебімізде ата-аналардан 
ақша жинау туралы фактілерінің 
орын алуын болдырмау 
мақсатында мұғалімдермен, 
сынып жетекшілермен үнемі 
жиналыстар өткізіліп, түсінік 
жұмыстары жүргізіліп тұрады.

Бүгінгі тақырып негізінде, 
сөзімді «Жемқорлықсыз қоғам-
нұрлы болашақ кепілі»,  - деп 
қорытындылаймын.

Салтанат ТЕМІРХАНОВА,
Е.Жайсаңбаев атындағы 

орта мектебі
директорының тәрбие 

жұмысы жөніндегі 
орынбасары.

2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан 
Республикасының «Балалы отбасыларға 
берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы» 
Заңына сәйкес,  бірге тұратын төрт және одан 
көп кәмелетке толмаған баласы, оның ішінде 
кәмелеттік жасқа толғаннан кейін білім беру 
ұйымдарын бітіретін уақытқа дейін (бірақ жиыр-
ма үш жасқа толғанға дейін) орта, техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және 
(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
ұйымдарында күндізгі оқу нысаны бойынша білім 
алатын балалары бар көпбалалы отбасыларға 
тағайындалатын және төленетін ай сайынғы 
мемлекеттік жәрдемақы төлеу енгізілді.

Сонымен қатар, 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін 
көп балалы отбасыларға (4 баладан жоғары ба-
лалары бар) тағайындалған арнайы мемлекеттік 
жәрдемақы 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
көрсетілген Заңға сәйкес ай сайынғы мемлекеттік 
жәрдемақыға ауыстырылып, төленуде.

Қазақстан Республикасының «Балалы 
отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар 
туралы» Заңға сәйкес жәрдемақы мөлшері бала 
санына байланысты белгіленетін болады, яғни:

4- балаға – 42 496 теңге (16,03 АЕК)
5- балаға – 53 127 теңге (20,04 АЕК)
6- балаға – 63 757 теңге (24,05 АЕК)
7 және одан жоғары балаға  - 74 388 теңге (28,06 

АЕК).
Көп балалы отбасыларға қолдау көрсету 

республикалық бюджеттен аталған мемлекеттік 
жәрдемақы енгізу арқылы қамтамасыз етілетін 
болады. Ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы 
барлық көп балалы отбасыларға (4 немесе одан 
да көп кәмелетке толмаған баласы бар) табысына 
қарамастан төленеді.

КӨП БАЛАЛЫ ОТБАСЫЛАРЫНА БЕРІЛЕТІН
МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘРДЕМАҚЫ ЖӘНЕ 

ТАБЫСЫ АЗ ОТБАСЫЛАРҒА БЕРІЛЕТІН 
ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК ТУРАЛЫ

Аталған жәрдемақыны алу үшін құжаттарды 
«Азаматтарған арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциалық емес акционерлік 
қоғамының  қалалық, аудандық «Халыққа қызмет 
көрсету орталықтарына» немесе тұрғылықты 
мекен-жайы бойынша ауылдық округ әкімдігіне 
тапсыру қажет.

Арнаулы әлеуметтік көмек табысы аз 
отбасыларға, соның ішінде көпбалалы (4 немесе 
одан да көп кәмелетке толмаған баласы бар) от-
басыларынада төленетін болады. Егер еңбекке 
қабілетті отбасы мүшесі ұсынылған жұмыстан 
және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары-
нан бас тартса, онда АӘК төлемі тек оған ғана 
емес, бүкіл отбасына да тоқтатылады.

2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап табысы аз 
отбасыларының  (арнаулы әлеуметтік көмек ала-
тын отбасыларға) балалары үшін кепілдендірілген 
әлеуметтік пакеті енгізілді. 1 жастан 6 жасқа 
дейінгі балаларды азық-түлік жиынтығымен және 
гигиеналық құралдармен, 6 жастан 18 жасқа дейінгі 
балаларды мектептерде ыстық тамақпен, оқу 
құралдарымен және мектеп киімімен қамтамасыз 
етеді, сондай-ақ оларға мектепке дейінгі жол жүру 
шығындары өтеледі. Медициналық, оның ішінде 
стоматологиялық көмек 18 жасқа дейінгі балаларға 
тегін, медициналық көмектің кепілдік  берілген 
көлемі және міндетті әлеуметтік  медициналық 
сақтандыру шеңберінде көрсетілетін болады.

А.К.ЗАРИФХОДЖАЕВА, 
Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші – қон 

Комитетінің Алматы облысы бойынша 
департаментінің зейнетақы және әлеуметтік 

қамсыздандыру бөлімінің бас маманы.                                                                     

Биыл тарлан тарихымызға бетбұрыс әкелген Талас құрылтайына 
750 жыл толып отыр! Талай мемлекеттер ту көтерген киелі Талас 
жерінде 1269 жылы Қайду ханның шақыруымен ұлы құрылтай өтіп, 
Ұлы далада Жошы ұлысы (Ұлық ұлыс – Алтын Орда) мен Моғолстан 
бой көтерді. Сондықтан биыл Алтын Орданың құрылуына 750 жыл 
толып отыр.    

Бабаларымыз осы Ұлы далада туын тігіп, ордалардың алтын 
қазығын қаққан. Биылғы және алдағы жыл біздің қазақ елі үшін 
үлкен тарихы маңызды кезең болмақшы. Мемлекет басшысы 
тиісті шешім қабылдап, Үкіметке тапсырмалар жүктеді. Осы орай-
да Алтын Орданың 750 жылдығына ерекше екпін қойылған. Атап 
айтқанда, бұл бағытта бірқатар іс-шаралар ұйымдастырылып 
келеді. Ондағы мақсатымыз – өзіміздің ғалымдарды, мамандарды, 
сондай-ақ, көршілес елдердің ғалымдарын біраз ауқымды зерт-
теулерге тарту, қазба жұмыстарын жүргізу, өзге мемлекеттерде 
ғылыми-тәжірибелік конференция өткізу. Бұл тұрғыда Алтын Орда 
мемлекетінің тарихын барша дүниежүзіне кеңінен таныту міндеті 
қойылып отыр.

Ата тарихтың керуенін уақыт пен кеңістік тоғысында түйіскен 
тұтастықта қарасақ, арғы бастауын сонау сақ, ғұн, түрк қағанаты 
сынды алып империялардан алатын Қазақ хандығының одан 
беріде Жошы ұлысы мен Моғолстан мемлекеттерінің негіздерін 
арқау етіп, дәстүр сабақтастығы аясында қалыптасқаны айқын 
болады. Бұл ретте біз көбіне қазақ хандығының Алтын ордамен 
байланысын айтамыз.    

Алтын  Орда – Жошы ұлысының  орнына құрылған  алғашқы 
мемлекеттердің  бірі. Жошы ханның баласы Батый (Бату) ханның  
кезінде  Орда  Алтай тауынан  Дунай өзеніне  дейінгі  ұлан-ғайыр  
жерді   алып жатқан  үлкен мемлекет  болды. Орталығы  алғашында  
Еділ бойындағы  Сарай - Батуда болса, кейін  Сарай - Беркеге  
көші рілген. Алтын Орданы  құрушы  моңғол ханы – Батый хан. 
Ол Алтын Орданы 1227–1255  жылдары билеген. Ол мұсылман 
елдеріне  әрқашан  қамқорлық жасап, оларға  мешіт  салдырып,  
діни әдет-ғұрыптарды  жүргізуге  көмектесіп  отырған.

Елбасы «Ұлы даланың жеті қыры» атты бағдарламалық 
мақаласында біздің тарихымыздың еуроцентристік көзқараспен 
зерттеліп келгенін жазған еді. Қазір осы олқылықтың орнын 
толтырып, өткенімізді жаңаша пайымдауға тиіспіз. Бұл орай-
да, Моғолстан тарихы Қазақ мемлекеттілігінің ажырамас бөлігі 
ретінде жан-жақты, кешенді әрі тиянақты зерделенуге тиісті өзекті 
тақырыптың бірі деп есептейміз. 

Гүлжан МЕЙРАМБЕКОВА,
«Алматы облысының мемлекеттік архиві» КММ Ақсу 

филиалының директоры.

АЛТЫН ОРДАНЫҢ ҚҰРЫЛҒАНЫНА - 750 ЖЫЛ!

ЖОШЫ ҰЛЫСЫНЫҢ  ОРНЫНА ҚҰРЫЛҒАН  
АЛҒАШҚЫ МЕМЛЕКЕТ

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

Қазақстан Республика-
сы Қорғаныс Минстрінің 
«Әскери міндеттілер мен 
шақырылушыларды  әскери  
есепке  алу  қағидаларын  
бекіту  туралы»   2017 жылғы 
24 қаңтар  айындағы №28 
бұйрығы  негізінде, қаңтар 
– наурыз аралығында Ақсу  
ауданының  қорғаныс істері 
жөніндегі  бөлімінде тіркеу 
жылында 17 жасқа толған,  
(2003 жылдың қаңтар айының 
1 –нен  31 желтоқсан айына 
дейінгі аралықта туылған)  ер 
азаматтары әскерге шақыру 
учаскелеріне тіркеу жұмыстары 
жүргізіледі.

Шақыру учаскесіне 
тіркелуге келген азаматтар 
алғашқы дәрігерлік  комис-
сиядан өткізіліп, талап етілген 
құжаттарына  сәйкес  әскери 
есепке алынады.

Әскери есепке алудың негізгі 
міндеттері:

 Қазақстан Республикасының 
азаматтарын мерзімді  әскери 
қызметке шақыруды және 
Қазақстан Республикасын-
да жұмылдыруды  жүргізу 
жөніндегі іс-шараларды 
ұйымдасқан түрде жүргізуді 
қамтамасыз ету үшін Қазақстан 
Республикасындағы әскерге 
шақырылушылар мен әскери 

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ҚОРҒАНЫС 
ІСТЕРІ ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМІНДЕ 2003 
ЖЫЛЫ ТУЫЛҒАН АЗАМАТТАРДЫ 
ӘСКЕРГЕ ШАҚЫРУ  УЧАСКЕСІНЕ  
ТІРКЕУ ЖҰМЫСТАРЫ БАСТАЛДЫ

міндеттілер ресурстарының 
сандық және сапалық 
құрамдарын айқындау болып 
табылады.

2003 жылы туылған  ер  аза-
маттарды  әскерге шақыру  
учаскесіне  тіркелуден  қалмай, 
уақтылы тіркелу талап етіледі.             

Байланыс телефондары: 
2-19-18 ; 2-20-29

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ 
ҚОРҒАНЫС ІСТЕРІ 

ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМІ.
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ЖОБА

Ақсу аудандық мәслихатының 2018 жылғы  
23 сәуірдегі  «Ақсу ауданының әлеуметтік 
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің 
және мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын 
бекіту туралы»№ 28-139 шешіміне өзгерістер 
енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 
2-3-тармағына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Әлеуметтік көмек көрсетудің, 
оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 2013 жылғы 21мамырдағы 
№ 504 қаулысына сәйкес,Ақсу аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Аксу аудандық мәслихатының «Ақсу ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, 
оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» 2018 жылғы 23 сәуірдегі № 28-139 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4706 тіркелген, 2018 
жылдың 25 мамырында Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

Көрсетілген шешіммен бекітілген Ақсу ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, 
оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындаудың қағидаларында:

7- тармақ, келесі редакцияда баяндалсын:
«2.Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі терминдер мен ұғымдар:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі - уәкілетті 

ұйым) - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер 
көрсету, «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетуге өтініштер 
қабылдау және көрсетілетін қызметті алушыға олардың нәтижелерін беру жөніндегі 
жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер 
көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша 
құрылған заңды тұлға;

2) арнайы комиссия - өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты әлеуметтік 
көмек көрсетуге үміткер адамның (отбасының) өтінішін қарау бойынша республикалық 
маңызы бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің шешімімен 
құрылатын комиссия;

3) атаулы күндер - жалпы халықтық тарихи, рухани, мәдени маңызы бар және 
Қазақстан Республикасы тарихының барысына ықпал еткен оқиғалар;

4) ең төмен күнкөріс деңгейі - Алматы облысының статистикалық органдар 
есептейтін мөлшері бойынша ең төмен тұтыну себетінің құнына тең, бір адамға 
қажетті ең төмен ақшалай кіріс;

5) мереке күндері - Қазақстан Республикасының ұлттық және мемлекеттік мереке 
күндері;

6) отбасының (азаматтың) жан басына шаққандағы орташа табысы - отбасының 
жиынтық табысының айына отбасының әрбір мүшесіне келетін үлесі;

7) өмірлік қиын жағдай - азаматтың тыныс-тіршілігін объективті түрде бұзатын, ол 
оны өз бетінше еңсере алмайтын ахуал;

8) уәкiлеттi орган - жергiлiктi бюджет есебiнен қаржыландырылатын, әлеуметтiк 
көмек көрсетудi жүзеге асыратын республикалық маңызы бар қаланың, астананың, 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), қаладағы ауданның халықты әлеуметтiк 
қорғау саласындағы атқарушы органы;

9) учаскелік комиссия - әлеуметтік көмек алуға өтініш білдірген адамдардың 
(отбасылардың) материалдық жағдайына тексеру жүргізу және қорытындылар дай-
ындау үшін тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік әкімдерінің шешімімен құрылатын комис-
сия;

10) шекті шама - әлеуметтік көмектің бекітілген ең жоғары мөлшері.";
6. Біржолғы әлеуметтік көмек көрсету үшін атаулы күндер мен мереке күндердің 

тізбесі:
1) 15 ақпан - Ауғаныстаннан кеңес әскерін шығарған күні;
2) 26 сәуір - Чернобыль апатының күні;
3) 9 мамыр - Жеңіс күні;
4) 29 тамыз -Ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні.
7. Әлеуметтік көмек алушылардың санатының тізбесі және шекті мөлшерлері:
1) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері - 200 айлық есептік 

көрсеткіш;
2) жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысының қатысушыларына 

теңестірілген адамдар - 26 айлық есептік көрсеткіш;
3) жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне 

теңестірілген адамдар - 26 айлық есептік көрсеткіш;
4) жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысының қатысушыларына 

теңестірілген адамдардың басқа да санаттары - 26 айлық есептік көрсеткіш;
5) әлеуметтік мәні бар аурулармен ауыратын азаматтар - 5 айлық есептік көрсеткіш;
6) әлеуметтік көмек тағайындауға жүгінген, жан басына шаққандағы орташа табысы 

өтініш жасалған тоқсанның алдындағы облыс бойынша белгіленген ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің шамасынан аспайтын, отбасы құрамында Қазақстан Республикасының 
жоғары, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 
күндізгі бөлімдерінде оқитын балалары бар аз қамтылған отбасылар, табыстарын 
есепке алмай Қазақстан Республикасының жоғары, техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының күндізгі бөлімдерінде оқитын жетім балалар 
және  ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар - 500 айлық есептік көрсеткіш, 
бюджетте көзделген ағымдағы қаржы жылына арналған қаражат шегінде;

7) табиғи зілзаланың немесе өрттің салдарынан азаматқа (отбасына) не оның 
мүлкіне зиян келтірілгенде – отбасына 200 айлық есептік көрсеткіш;

8) бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдар - 15 айлық есептік 
көрсеткіш;

9) пробация қызметінің есебінде тұрған адамдар - 15 айлық есептік көрсеткіш.
10) мектепке дейнгі ұйымдарға баратын балалары бар, мемлекеттік атаулы 

әлеуметтік көмек алатын аз қамтылған отбасылар - 5 айлық есептік көрсеткіш
Ұлы  Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне - 3 айлық есептік көрсеткіш 

мөлшерінде ай сайынғы әлеуметтік көмек.
Азаматтарды өмірлік қиын жағдай туындаған кезде мұқтаждар санатына жатқызу 

үшін мыналар:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздемелер;
2) табиғи зілзаланың немесе өрттің салдарынан азаматқа (отбасына) не оның 

мүлкіне зиян келтіру не әлеуметтік мәні бар аурулардың болуы. Туберкулездің әртүрлі 
түрімен ауыратын  науқастарға амбулаториялық ем алу мерзіміне отбасы табыста-
рын есепке алмай ай сайынғы әлеуметтік көмек көрсетіледі;

3) облыс бойынша ең төмен күнкөріс деңгейіне бір еселік қатынас шектен аспайтын 
жан басына шаққандағы орташа табыстың болуы негіздеме болып табылады.

Арнайы комиссия әлеуметтік көмек көрсету қажеттілігі туралы қорытынды шығарған 
кезде әлеуметтік көмек алушылар санатының тізбесін басшылыққа алады.».

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақсу аудандық мәслихатының «Бюджет 
және әлеуметтік - мәдениет саларын дамыту, жастар саясаты, зандылық және құкық 
қорғау мәселелері  жөніндегі» тұрақты комиссиясына жүктелсін.

3. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне 
енеді және алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Ақсу аудандық                                                        Ақсу аудандық
мәслихатының сессия төрағасы                        мәслихатының хатшысы
                             _____________                                             ______________

ПРОЕКТ

 О внесении изменений в решение Аксуского районного маслихата от 23 
апреля 2018 года №28-139 «Об утверждении Правил оказания социальной 
помощи,установления размеров и определения перечня отдельных катего-
рий нуждающихся граждан Аксуского района»

В соответствии с пунктом 2-3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 
года № 504 «Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, уста-
новления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граж-
дан», Аксуский районный маслихат РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Аксуского районного маслихата «Об утверждении Правил 
оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня от-
дельных категорий нуждающихся граждан Аксуского района» от 23 апреля 2018 года 
№ 28-139 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 4706, опубликован 16 мая 2018 года в Эталонном контрольном 
банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и определения 
перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Аксуского района утвержден-
ных указанным решением:

пункты 7, изложить в следующей редакции:
2. Основные термины и понятия, которые используются в настоящих Правилах: 
1) Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее - уполно-

моченная организация) - юридическое лицо, созданное по решению Правительства 
Республики Казахстан, для оказания государственных услуг в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан, организации работы по приему заявлений 
на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услуго получателю по 
принципу «одного окна», а также обеспечения оказания государственных услуг в 
электронной форме;

2) специальная комиссия - комиссия, создаваемая решением акима города респу-
бликанского значения, столицы, района (города областного значения), по рассмотре-
нию заявления лица (семьи), претендующего на оказание социальной помощи в свя-
зи с наступлением трудной жизненной ситуации;

3) памятные даты - события, имеющие общенародное историческое, духовное, 
культурное значение и оказавшие влияние на ход истории Республики Казахстан;

4) прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного 
человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины, 
рассчитываемой органами статистики Алматинской области;

5) праздничные дни - дни национальных и государственных праздников Республики 
Казахстан;

6) среднедушевой доход семьи (гражданина) - доля совокупного дохода семьи, 
приходящаяся на каждого члена семьи в месяц;

7) трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедея-
тельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно;

8) уполномоченный орган - исполнительный орган города республиканского зна-
чения, столицы, района (города областного значения), района в городе в сфере со-
циальной защиты населения, финансируемый за счет местного бюджета, осущест-
вляющий оказание социальной помощи;

9) участковая комиссия - комиссия, создаваемая решением акимов соответствую-
щих административно-территориальных единиц для проведения обследования ма-
териального положения лиц (семей), обратившихся за социальной помощью и под-
готовки заключений;

10) предельный размер - утвержденный максимальный размер социальной помо-
щи.»;

6. Перечень памятных дат и праздничных дней для оказания единовременной со-
циальной помощи:

1)   15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана;
2)   26 апреля - День Чернобыльской катастрофы;
3)   9 мая - День Победы;
4) 29 августа - Международный день действий против ядерных испытаний.
7. Перечень категорий получателей и предельные размеры социальной помощи:
1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны - 200 месячных расчетных 

показателей; 
2) лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечествен-

ной войны - 26 месячных расчетных показателей;
3) лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечествен-

ной войны - 26 месячных расчетных показателей;
4) другие категории лиц, приравненные по льготам и гарантиям к участникам Вели-

кой Отечественной войны - 26 месячных расчетных показателей;
5) граждане имеющие социально значимые заболевания - 5 месячных расчетных 

показателей;
6) дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей обучающиеся на днев-

ных отделениях в организациях высшего, технического и профессионального, после 
среднего образования Республики Казахстан без учета доходов,малообеспеченные 
семьи,имеющие в составе обучающихся детей на дневных отделениях в организаци-
ях высшего, технического и профессионального, послесреднего образования Респу-
блики Казахстан,со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточ-
ного минимума, установленного по области,предшествовавшем кварталу обращения 
за назначением социальной помощи - 500 месячных расчетных показателей в преде-
лах средств, предусмотренных бюджетом на текущий финансовый год;

7) при причинении ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие сти-
хийного бедствия или пожара - 200 месячных расчетных показателей на семью;

8) лица, освобожденные из мест лишения свободы - 15 месячных расчетных по-
казателей;

9) лица, состоящие на учете службы пробации - 15 месячных расчетных показате-
лей.

10) малообеспеченные семьи, получающие государственную адресную социаль-
ную помощь, в которых дети посещают дошкольные организации - 5 месячных рас-
четных показателей.

Ежемесячная социальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечестсвен-
ной войны в размере- 3 месячных расчетных показателей.

Основаниями для отнесения граждан к категории нуждающихся при наступлении 
трудной жизненной ситуации являются:

1) основания, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
2) причинение ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие стихий-

ного бедствия или пожара либо наличие социально значимого заболевания. Боль-
ным различными формами туберкулеза на период амбулаторного лечения ежеме-
сячная социальная помощь предоставляется без учета доходов семьи;

3) наличие среднедушевого дохода, не превышающего порога, в однократном от-
ношении к прожиточному минимуму по области.

Специальная комиссия при вынесении заключения о необходимости оказания со-
циальной помощи руководствуется перечнем категорий получателей социальной по-
мощи.»

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию Аксуского районного маслихата «По вопросам развития бюджета и социально 
- культурной отрасли, молодежной политики, защиты прав и законности».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в орга-
нах юстиции и вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии                                                   Секретарь Аксуского
Аксуского районного маслихата                             районного маслихата
                                _____________    _____________

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ  АКСУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА 
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Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары! Азиялық несие 
қоры топтық және жекелей несие 
ұсынады: 

Коммиссиясыз
Сақтандырусыз
Топтық несие құрамы 3 адам-

нан 10 адамға дейін, әр адамға 
30000 теңгеден 1 000 000 теңгеге 
дейін несие беріледі.

Жеке кепілсіз несиелер 1 
000 000 теңгеге дейін, ал жеке 
кепілмен несиелер 20 200 000 
теңгеге дейін беріледі. Сонымен 
қоса бізде айлық жалақыға жұмыс 
істейтін жұмысшылар мен зейнет-
керлерге 500 000 теңгеге дейін 
жылдам несие түрін ұсынамыз.

Микро қаржылық ұйым 
«Азиялық несие қоры» - сонымен 
қатар жұмысқа шақырамыз:

Несие менеджерлері мен 
жүргізуші (өз куәлігімен) қажет.

Біз Сіздерді күтеміз!
Мекен - жайымыз: Алма-

ты облысы, Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан 
көшесі, 20 үй, Ермек - 8-771-746-
47-97, 8-747- 560-93-34, жұмыс 
телефоны: 2-13-34.

«АЗИЯЛЫҚ НЕСИЕ  ҚОРЫ» НЕСИЕЛЕР ҰСЫНАДЫ

«ЖАЛЫН» 
ЖАСАҒЫМЕН ЖҰМЫС

Жастардың бойында 
патриоттық сезімді ояту, елі 
үшін қызмет етуге тәрбиелеу 
мақсатында 2018 жылдың 
желтоқсан айында аудандық 
полицияға көмек көрсетуші 
«Жалын» студенттік жасағы 
құрылып, арнайы куәліктері 
табысталды. Жасақ құрылған 
күннен бастап  «Жалын» 
студенттік жасағына жауапты 
ювеналды полиция тобының 
аға инспекторы, полиция 

Өткен жылдың қорытындысы
Елімізде 2019 жыл - Жастар 

жылы болып жарияланғаны 
белгілі. Басты мақсат – ел 
болашағы, жас буын өкілдеріне 
жан-жақты қолдау көрсетіп, қоғам 
өміріндегі белсенділігін арттыру. 
Өткен жылға шолу жасасақ, 2019 
жыл жастар үшін үлкен баста-
малар жылы болды. Жастарға 
әр түрлі көмектер көрсетіліп, өз 
арман – мақсаттарына жетуге 
мүмкіндіктер көптеп берілді.  

Атап айтар болсақ, жастар 
саясаты бағдарламасын жүзеге 
асыру бағытында мемлекеттік 
бағдарламалар бойынша 
тиісті жұмыстар атқарылды. 
Нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында биылғы 
жылы 49 жоғарғы оқу орнын 
бітірген түлектер жастар прак-
тикасына қатыстырылып, оның 
33-і тұрақты жұмысқа орналас-
ты. Қысқа мерзімді кәсіптік және 
техникалық білім беру бойынша 
2019 жылы 58  жас оқуға жол-
данды.  «Жаппай кәсіпкерлікті  
дамыту  және жаңа бизнес-
идеяларды іске асыру» бойын-
ша 11 жас 19 млн. 200 мың теңге 
шағын несие алып, өз істерін 
ашты. Ағымдағы жылы бастау 
алған кәсіпкерлік негізде «Ба-
стау бизнес» жобасымен 113 
жас, «Жас кәсіпкер»  жобасы-
мен  34 жас оқып, 99 жас 50 млн. 
теңге  көлемінде қайтарымсыз 
грант алды. «Нұрлы жер» 
мемлекеттік бағдарламасы ая-
сында жастарға жалдамалы 
2  жаңа  тұрғын үй қолданымға  
берілді.

«Дипломмен ауылға» бағдар-
ламасы бойынша ауылдық елді 
мекендерге жұмыс істеу және 
тұру үшін келген білім беру, 
денсаулық сақтау, әлеуметтік 
қамсыздандыру, мәдениет, спорт 
және агроөнеркәсіптік кешендері 
салаларындағы мамандарға 
2019 жылы жастар жылына орай 
жастарға берілген мүмкіндіктер 
нәтижесінде көтерме жәрдемақы 
– 43 адамға – 8 млн. 813 мың 
теңге, тұрғын үй алуға бюджеттік 
несие – 32 адамға – 119 млн. 376 
мың теңге  берілді. 

«Серпін» бағдарламасы 
бойынша 2019 жылы 73 
жас оқуға түсті. «Жасыл ел»  
бағдарламасы аясында жастар-
ды маусымдық жұмыспен қамту 
мақсатында ағымдағы жылы 
134 жас маусымдық жұмысқа 
жұмылдырылды. Аталған 
жұмыс нәтижесімен 26 қараша 
күні «Жасыл ел» жастар еңбек 
жасақшыларының  облыстық 
XV жұмыс маусымының салта-
натты жабылу жиынында Ақсу 
политехникалық колледжінің 
студенті, ерікті жас Бейсенбеков 
Бекзат  «Үздік сарбаз»  номина-
циясы жүлдегері  атанды.  Со-
нымен қатар,  дәстүрге айналған 
Алматы  облысы  әкімінің 
«Көшбасшы - 2019»  сыйлығы  
бойынша  Қапал ауылдық округі 
әкімі аппаратының жетекші ма-
маны Чепель Владимир Сер-
геевич «Үздік жас мемлекеттік 
қызметкер» номинациясын 
иеленіп, 250 000 теңге серти-
фикатымен марапатталды. Ар-
дагерлер мен жастар  арасын-
да ұйымдастырылған облыстық 
тоғызқұмалақ жарысынан 
Жүрімбек Сыдықов атындағы 
орта мектебінің 9-шы сынып 
оқушысы Бекен Ақбота жүлделі 
1 орынға ие болды.

Құқық бұзушылық пен 
қылмыстың алдын алудың 
тиімді тәсілдерін мемлекеттік 
ақпараттық қолдау бойынша ша-

подполковнигі Нұрлыбекова 
Қарақат Дәулетқызымен және 
аудандық төтенше жағдайлар 
бөлімімен бірлесе отырып, 
жоғарыда аталған жасақтың 
қатысуымен «Сақ бол», «Түнгі 
қала» сиякты  басқа да  акция-
лар уақытылы өткізіліп келеді. 
Ағымдағы жылдың  25 – 26 
қараша күндері  Талдықорған 
қаласында  полицияға көмек 
көрсетуші «Жалын» студенттік 
жасағының облыстық слеті бо-

лып өтті. Аталған шарада топ 
құрамындағы жастарға арнайы 
формалар мен куәліктер табыс-
талды, сонымен қатар  Ақсу 
политехникалық колледжінің 
студенті, ерікті жас, «Жалын» 
студенттік жасағының мүшесі  
Бақытжан Гүлім  «Үздік жауын-
гер» номинациясымен мара-
патталды. Ақсу аудандық жа-
стар ресурстық орталығы және 
ювеналды полиция тобының 
инспекторы, полиция аға лей-
тенанты Бакуашев Дидардың          
ұйымдастыруымен құқық 
бұзушылықтың алдын 
алу мақсатында «Жа-
лын» студенттік жасағымен 
тоқсанына 2 рет жоғарыда 
аталған акциялар өтіп тұрады. 
Акцияның басты мақсаты  
кәмелеттік жасқа толмаған  
жастардың түрлі клуб, кафе-
лерде түнгі уақытта жүрмеуін 
қадағалау, қылмыстық құқық 
бұзушылықтың алдын алу. 
Бұндай шаралар алдағы 
уақыттарда жоспарға сәйкес 
өткізіліп тұрады. 

АУДАНДЫҚ ЖАСТАР
РЕСУРСТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ.

ралар әзірлеу және мәселелерді 
қарастыру, жастардың бойын-
да патриоттық сезімді ояту, елі 
үшін қызмет етуге тәрбиелеу 
мақсатында 2018 жылдың 
желтоқсан айында аудандық 
полицияға көмек көрсетуші 
«Жалын» студенттік жасағы 
құрылып, Ақсу политехникалық 
колледжінде өткен жиында сал-
танатты түрде жасақ мүшелеріне 
арнайы куәліктер табысталды. 
Жасақ құрылған күннен бастап  
«Жалын» студенттік жасағына 
жауапты ювеналды полиция 
тобының аға инспекторы, поли-
ция подполковнигі Нұрлыбекова 
Қарақат Дәулетқызымен және 
аудандық төтенше жағдайлар 
бөлімімен бірлесе отырып 
жоғарыда аталған жасақтың 
қатысуымен «Сақ бол», «Түнгі 
қала», «Түнгі рейд» сиякты  басқа 
да  акциялар жоспарлы түрде 
өткізіліп отырды. Ағымдағы 
жылдың 25 – 26 қараша күндері  
Талдықорған қаласында  өткен 
слетта Ақсу политехникалық 
колледжінің студенті, ерікті жас, 
«Жалын» студенттік жасағының 
мүшесі  Бақытжан Гүлім  «Үздік 
жауынгер» номинациясымен ма-
рапатталды. 

Алдағы уақытта ауданымызда 
жастар саясатын жүзеге асыру 
мақсатында  аудан орталығында 
«Жастарға қызмет көрсету 
орталығы» ғимаратын салу үшін 
Ақсу ауданы, Жансүгір ауылы, 
Әуезов көшесі бойынан 0,51 га 
жер телімі бөлінді. 

Сонымен қатар, ауданы-
мыздың  әлеуметтік – мәдени, 
саяси – экономикалық дамуы-
на өз үлестерін қосқан, әртүрлі 
салада қызмет атқарып жүрген 
азаматтар мен азаматшалар 
жастар жылын  қорытындылау 
аясында «Жыл үздігі – 2019»  ау-
дан  әкімінің жастар сыйлығымен 
марапатталды. 

Қазақстан Республикасының  
Президенті Қасым – Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев Жастар 
жылының жалғасы болсын деп, 
2020 жылды «Еріктілер жылы» 
деп жариялады. Еріктілер 
жылы республика бойын-
ша Алматы облысында, Жер 
жаннаты Жетісуда бірінші бо-
лып ашылып өтті. Белсенді 
жастарымыздың  бір бөлігі-
еріктілер. Сондай ерікті жастар-
дан құралған аудандық «Шуақ» 
еріктілер тобы да бүгінгі күнде 
өз жұмыстарын жақсы деңгейде 
көрсетуде. 2017 жылдың 14 ма-
мырынан бастап құрылған топ  
қазіргі таңда  аудан көлемінде  
шараларға белсенді атсалысып, 
еріктілер қозғалысын дамыту-
да. Бұндай еріктілер тобы тек 
аудан орталығында ғана емес, 
барлық ауылдық округтерде 
де құрылған. «Ардагерлерді 
ардақтайық», «Кедергісіз ке-
лешек», «Мейірімді істен 
қалт қалма», «Қарттар асыл 
қазынам»,  «Таза жағалау» ак-
циялары - еріктілер жұмысының 
көрінісі.

Кез – келген адам волонтер 
бола алады. Сондықтан да, 
баршаңызды  еріктілер жылын-
да  бірлесе жұмыс атқаруға,  
ауданымыздың  дамуына, 
көркеюіне өз үлестеріңізді қосуға 
шақырамыз! 

 
 АУДАНДЫҚ ЖАСТАР  

РЕСУРСТЫҚ  ОРТАЛЫҒЫ.

 Күміс жүлдемен оралды
Орал қаласында 2003-2004 жылдар арасында туылған 

жасөспірім қыздардың волейболдан Қазақстан Респуб-ликасы 
біріншілігі өтті. Өткен жылдың қорытындысымен ұйымдастырылған 
бұл жарысқа еліміздің 12 облысының және үш  мегақалалардың 
командалары қатысты. Айтулы додаға Алматы облысының на-
мысын қорғаған "Жетісу" клубының құрамында біздің жерлесіміз 
Ақбота Мұхаметәлі де ойнады.

Республикалық біріншіліктің ақтық айқасында 
қостанайлықтарға ғана жол берген "Жетісу" клубы жүлделі 
екінші орынға ие болып, күміс медальмен оралды. 
         

       Кенжебек ӘКІМБЕК.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

ХАБАРЛАМА
Алматы облысы Ақсу ауданы Жансүгіров және Қызылағаш 

aуылдарының бас жоспарымен біріктірілген нақты жоспарлау жо-
басы бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдалым 
өткізіледі. 

Қоғамдық тыңдалым 29.01.2020 жылы сағат 15:00-де Жансүгіров 
aуылы, Желтоқсан көшесі, №5 aудандық әкімшілік ғимаратында 
өткізіледі (кіші зал).

Жоба материалдарымен «Ақсу ауданының сәулет және қала 
кұрылысы бөлімі» ММ-де танысуға болады.

(Төлемге кепілдік береміз)

Қазақстан Республикасы Экологиялық 
Кодексінің 57-2 бабы 1 тармағының 6) 
тармақшасына сәйкес 2020 жылдың 
ақпан айының 21 күні сағат 11-00 –де 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
5 үй мекен-жайында «Жансүгіров ауы-
лында 600 адам қабылдайтын халыққа 
қызмет көрсету орталығы ғимаратының 
құрылысы» нысанының құрылысы және 
пайдалану кезіндегі табиғатты қорғау іс-
шаралары мен «Қоршаған ортаға әсерді 
бағалау» жобасы бойынша қоғамдық 
тыңдау өткізіледі.

Байланыс телефондары: 8(727) 
21262,  aksu_ku111@mail.ru электрондық 
мекенжайы

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА!

В соответствии с подпунктом 6) п. 
1 статьи 57-2 Экологического Кодек-
са Республики Казахстан 21 февраля 
2020 года в 11-00 часов по адресу: c. 
Жансугурова ул. Желтоксан 5, состоят-
ся общественные слушания по проекту 
«Оценка воздействия на окружающую 
среду» на период строительства и экс-
плуатации объекта «Строительства 
здания центр обслуживания населения 
на 600 посещении в сутки в селе Жансу-
гурова Аксуского района».

По всем интересующим вопросам об-
ращаться по телефонам  8(727) 21262,   
электронный адрес  aksu_ku111@mail.ru

АУДАН 
ТҰРҒЫНДАРЫ 
НАЗАРЫНА!

***

Оймақтай ойлар
АЛЛАДАН КҮНДЕ 

ТІЛЕЙМІН
Өткінші – қылған іс, өсек 

сөз – былғаныш, қасірет – 
қызғаныш болса, той-думан – 
жұбаныш, отбасы – қуаныш, 
қатар жүрген, қызық көрген 
дос- жаранға – мың алғыс.

Басым аман, асым адал 
болса деп, Қыдыр қонса, 
бағым мәңгі жанса деп Алла-
дан күнде тілеймін.

Ден сау болып, ұзақ ғұмыр 
сүрсем деп, үйім толып, 
жерді басып жүрсем деп Ал-
ладан күнде тілеймін!

Ақылбек ШАЯХМЕТ. 

Керимкожанова Гульнара Нукебаевнаның атындағы берілген Алтын 
алқа №272274 және күміс алқа №87656 жоғалғандығы туралы хабарлай-
мыз.


