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Ақсу өңірі
ҚР Тұңғыш Президенті, Ел-

басы, "Nur Otan" партиясының 
төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаев коронавирусқа байла-
нысты Қазақстан халқына Үндеу 
жолдады. Үндеуде "бұл қиын   
кезеңде ел - жұртқа көмектескісі 
келетін және жәрдем бере ала-
тын адамдардың қаржысы 
жинақталатын Республикалық қор 
құруды  ұсынып,  осындай жағдайда 
отандық ірі кәсіпорындар да қолдау 
көрсететіндігіне сенімдімін»,- 
деді. Мемлекетіміз дер кезінде 
қажетті шараларды атқарып, ел 
тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 
тиісті жұмыстар атқаруда. Дүние 
жүзін дүрбелеңге салған індетті 
еңсеруде береке - бірлігіміздің 
алар орны ерекше. Осы Үндеуді 
«Ақсу қант» ЖШС-нің дирек-
торы С.Нәдірбаев, облыстық, 
аудандық мәслихат депутаттары-

COVID – 19 вирусының тара-
луы бүкіл жер жүзін біраз әуреге 
салды. Оның ішінде сең соққан 
балықтай есеңгіреп қалған елдер 
қаншама?  Соның ықпалынан теңге 
бағамының өзгеруі, халық арасын-

да әртүрлі тауарлармен қатар, азық 
- түлік және жанар - жағармайдың 
қымбаттауына әкеліп соғама де-
ген үрей тудырғаны анық. Деседе, 
Ел Приздентінің арнайы әкімдерге 
берген тапсырмасының негізінде  

бағаның тұрақтылығын сақтау үшін 
әртүрлі шаралар жүргізілуде. Соның 
бір дәлелі өткен сенбі күні аудандық 
әкімшілігі,  «Nur Otan» партиясының 
Ақсу аудандық филиалы және 
аудандық кәсіпкерлік бөлімінің 
ұйымдастыруымен «Біз біргеміз» 
республикалық акциясы аясын-
да орталық базарда жәрмеңкенің 
өткізілуі деп білеміз.

Жәрмеңкеде сегіз түрлі азық-түлік 
сатылымға шығарылды. Атап айтар 
болсақ, сұйық майдың 1 литрі 400 
теңге, бір келі азық-түлік бағасына 
келсек,  қант 180 теңге, күріш 260 
теңге, сарымсақ 75 теңге, капуста 
100 теңге, картоп 110 теңге, рожки 
230 теңге көлемінде сатылды.

Дүкендегіден біраз арзан 
болғандықтан жұртшылық  мөшек - 
мөшек картоп пен сарымсақ, қант, 
дорба - дорба азық - түліктерін 
арқалап, қуанышпен қайтып жатты. 
Ал, сатып алушлар болса өздерінің 
ризашылықтарын білдіре отырып,  
осымен тоқтап қалмай әр жексенбі 
сайын өткізіп тұрса,-дегендей 
өтініштерін де білдірді. 

Кенжебек ӘКІМБЕК.

Әлемге келген СOVID-19 
вирусының таралуы және одан 
сақтану жолдары туралы түсіндіру 
жұмыстары жер-жерде жүргізілген 
мезетте біздің ауылдық әкімшілік 
аппаратында да кезектен тыс оты-
рыс болып, осы мәселе айтылған 
болатын.

Отырыста қорғаныш бетпердесін 
киіп жүру - вирустың алдын ала-
тын бірден-бір амал екені де ай-
тылды. Содан ауыл әкімі Бекзат 

Қайыры мол қайырымдылық

Тілектесұлы: - "Сіздің қолыңыздан 
іс келеді ғой, сіз әкімшілік 
қызметкерлеріне  бетперде тіксеңіз",-  
деген өтінішін білдірді. Содан кейін 
бетперде тігуді қолыға алдым. Ал-
дымен әкімшілік қызметкерлеріне,  
сосын  өзімнің отбасы мүшелеріме 
тігіп бердім. Кейіннен неге ауыл 
тұрғындарына да бетперде тігіп 
таратпасқа деген ой келді. Алғашқы 
күні 30 бетперде тігіп таратқанда 
ауыл тұрғындарының бәрі қажет 
ететіндігін түсініп, бетперде санын 
көбейттім. Қопа мен Б.Сырттанов 
ауылдық округіне жалпы саны 135 
бетперде тігіп тараттым. (85 дана 
Б.Сырттановқа, енді 50 дана Қопа 
елді мекендеріне). Әрқайсымыз 

осылай "теңізге тамған тамшыдай" 
үлес қосып, жұмыла көтерсек, біз 
жеңбейтін қиындық, еңсермейтін 
іс болмайды деп ойлаймын. Бұл 
жасаған қайырымдылық алдағы 
уақытта да жалғастыра бермекпін 
дейді,-Б.Сырттанов ауылдық 
мәдениет үйінің музыкалық 
жетекшісі Болысбаева Гүлшат  
Жұмаділқызы.

Нақтырақ айтар болсақ, Гүлшат 
Жұмаділқызы елге жасаған 
жақсылығына біреуден ақы дәметіп 
отырған жоқ. Барлығы тегін тара-
тылды. Алдағы уақытта да, қайыры 
мол қайырымдылықты жалғастыра 
беретін ойы бар екенін білдірді.

Кенжебек МӘЗЕТ.

БІЗ БІРГЕМІЗ!

Елімізде жүзеге асырылып жатқан «Цифрлық 
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы жаңа технология-
лар арқылы халықтың өмір сүру сапасын жақсартуды 
көздейді. Жалпы цифрлық сауаттылық дегеніміз – бұл 
адамның ақпараттық технологияларды күнделікті 
өмірде пайдалана алу қабілеті мен білімі. Мемлекеттік 
қызмет көрсетуді автоматтандыру бастамасы бойынша 
дамыған елдердің үздік тәжірибесіне сүйене отырып  
қызмет көрсету аясын кеңейтуде.

Мұндағы мақсат – шалғай орналасқан елді-мекен 
тұрғындарына мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін 
қамтамасыз ету, ауыл тұрғындарының аудан 
орталығына жол жүру шығынын қысқарту және уақытын 
үнемдеу. Біздің назар аударғанымыз, халықты әлі де ба-
рынша ақпараттандыру керек. Үйде отырып-ақ, бітіруге 
болатын нәрселер үшін азаматтар әлі де халыққа 
қызмет көрсету орталықтарына келеді. Мәселен, элек-
тронды цифрлық қолтаңбаны ұялы телефонға жүктеу 
арқылы өзіне - өзі қызмет көрсету секторының қызметін 
пайдалануға болады. Қарапайым тілмен айтқанда, 
электрондық цифрлық қолтаңба – қол қоюшы тұлғаның 
өзi қойған қолымен тең. Қазір мемлекеттік  органдар-

ЦИФРЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ ДАМЫТАЙЫҚ!
дан  анықтамалар алу, мемлекеттік сатып алуларға 
қатысу тек электронды түрде жүргізіледі, бұл – заман 
талабы. ЭЦҚ кілтін алу өз уақытыңызды, бизнесіңізді, 
тіпті өміріңізді дұрыс ұйымдастырудағы алғашқы қадам. 
Себебі, мемлекеттік корпорация адам туғаннан бастап, 
оның өміріндегі бүкіл кезеңдерді осы электронды кілт 
арқылы сүйемелдейді. 

Мысалы, ЭЦҚ-ның көмегімен перзентханадан 
шықпай-ақ, барлық құжаттарға қол жеткізуге болады. 
Содан соң қарапайым мекен-жай анықтамасын алудан 
бастап, дәрігердің қабылдауына жазылу, жәрдемақы 
мен зейнетақы төлемдерін рәсімдеу, тіпті көлік жүргізу 
куәлігін ауыстыру мен көлікті өз атыңа рәсімдеу және 
басқа да көптеген қызметті онлайн-режимде алуға бола-
ды. Белгілі бір мемлекеттік органға тікелей шығу «Вир-
туалды қабылдау» да осы цифрлы кілттің көмегімен 
жүзеге асады.

Қуаныш ТІЛЕУБАЕВ,
«Ақсу ауданының ауылшаруашылығы 

бөлімі» ММ бас маманы. 

Қазақстан Республикасының 
Президенті 29.12.2015 жылы №153 
Жарлығымен  Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік қызметкерлерінің 
әдептілік нормаларын және мінез-
құлық қағидаларын одан әрі 
жетілдіру жөніндегі шаралар ту-
ралы әдеп Кодексін қабылдады.  
Мемлекеттік қызмет атқару қоғам 
мен мемлекет тарапынан ерек-
ше сенім білдіру болып табылады 
және мемлекеттік қызметкерлердің 
моральдық-әдептілік бейнесіне 
жоғары талаптар қояды. Қоғам 
мемлекеттік қызметші өзінің 
барлық күш-жігерін, білімі мен 
тәжірибесін өзі жүзеге асыратын 
кәсіби қызметіне жұмсайды, өзінің 
Отаны – Қазақстан Республикасы-
на қалтқысыз әрі адал қызмет етеді 
деп сенеді.

Әдеп Кодексі бірнеше баптар-
дан тұрады. Мінез-құлықтың жалпы 
стандарттары бойынша мемлекеттік 
қызметкерлер Қазақстан халқының 
бірлігі мен елдегі ұлтаралық келісімді 
нығайтуға ықпал етуге, мемлекеттік 
және басқа тілдерге, Қазақстан 
халқының салт - дәстүрлеріне 
құрметпен қарауға тиісті. Олар адал, 
әділ, қарапайым болуға, жалпы 
қабылданған моральдық - әдептілік 
нормаларын сақтауға, азаматтар-
мен және әріптестерімен қарым-
қатынаста сыпайылық пен әдептілік 
танытуға тиісті. Мемлекеттік 
қызметкерлер жасағаны үшін 
заңнамада тәртіптік, әкімшілік не-
месе қылмыстық жауаптылық 
көзделген құқық бұзушылықтар мен 
теріс қылықтарды жасауға жол бер-
меуге тиісті және тағы басқалары.

Әдеп Кодексінде қызметтен тыс 
уақыттағы мінез - құлық стандарт-
тары, қызметтік қатынастардағы 
мінез-құлық стандарттары, көпшілік 
алдында, оның ішінде бұқаралық 
ақпарат құралдарында сөйлеумен 
байланысты мінез-құлық стандарт-
тары туралы да  айтылған.

ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық 

ӘДЕПТІЛІК  НОРМАЛАРЫН САҚТАУ  - МІНДЕТІМІЗ!  
аумақтық инспекциясының әрбір 
қызметкері өз қызметтік міндеттерін 
орындау барысында әріптестерімен 
қарым-қатынасқанда сыпайылық 
танытып отырады. Инспекция тара-
пынан ветеринариялық сертификат 
рәсімдеу жөнінде қызмет көрсету ба-
рысында тұтынушыларға, уақтылы 
, сапалы қызмет көрсетілуде.  
Мемлекеттік қызмет көрсету бары-
сында  тұтынушылардан келген-
түскен шағымдар осы күнге дейін 
тіркелмеген. 

 Сондай-ақ әрбір қызметкер  Әдеп 
Кодексін сақтай отырып, басқа да 
қызметкерлердің сақтауына  әсер 
етуде, теріс қылықтар жасамау 
жөнінде  барлық қызметкерлерге 
басшы тарапынан ескертіліп отыра-
ды.   Аудандық аумақтық инспек-
циясында  жалпы бекітілген кестеге 
сай, жұмыс кестесін сақтау, берілген 
тапсырмаларды  уақтылы  атқару 
қалыптасқан.   

Жаңа жұмысқа қабылданған 
мамандарға бұрыннан істеп келген  
мемлекеттік қызметкерлер ақыл-
кеңесін айтып отырады. 

ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық 
аумақтық инспекцисының ғимара-
тында  инспекция бастығының  
азаматтарды қабылдау кестесі, 
ұсыныстар үшін  жәшігі ілінген.   
Әдеп Кодексі туралы көрнекілік 
құралдарымен жабдықталған. 

Жалпы, қабылданған Әдеп 
Кодексі мемлекеттік қызметкерлер 
үшін өте маңызды. Кодекс халықтың 
мемлекеттік органдарға сенімін 
нығайтуға, мемлекеттік қызметте 
өзара қарым-қатынастың жоғары 
мәдениетін қалыптастыруға және 
мемлекеттік қызметкерлердің 
әдепсіз мінез-құлық жағдайларының 
алдын алуға бағытталған. Әдеп 
Кодексі нормаларын сақтай оты-
рып, әрі қарай өздеріне жүктелген 
міндеттерін  жалғастыра береді.

ҚР АШМ ВБжҚК Ақсу аудандық 
аумақтық инспекциясының 

қызметкерлері.  

депутаттық фракция мүшелері 
Р.Ибраимова, Ғ.Мұсабаланов, 
А.Досмұхамбетов, К.Дәулетбекова, 
Р.Сексенбаева, М.Естібаев, бастау-
ыш партия ұйымының төрағалары  
А.Тұрарбаева, Т.Білісбек, 
С.Байжұманов,  Б.Нұрахметов,  
Ұ.Серіков, Н.Ерекенов, 
Ғ.Мерекенов, Р.Мұсағұлов, «Nur 
Otan» партиясының белсенділері 
С.Баянова Д.Ақмолдаевтар қолдап,   
«Кедергісіз келешек», «Бақытты 
отбасы» және «Ардагерлерді 
ардақтайық!» партиялық жоба-
лары аясында көп балалы отба-
сылар, мүмкіндігі шектеулі жан-
дар мен тұрмыс деңгейі төмен 
адамдарға көмек көрсетілді. Бұл 
игі шарада «Jas Otan» жастар 
қанатының мүшелері мен еріктілері 
де белсенділік танытуда. «Біз 
біргеміз!»  шарасы алдағы уақытта 
да жалғасатын болады.

Елбасы, «Nur Otan» партиясының Төрағасы Н.Ә.Назарбаевтың 
қазақстандықтарға Үндеуі аясында аудан әкімі, аудандық партия 
филиалының төрағасы Е.С.Базарханов «Кедергісіз келешек», «Бақытты 
отбасы»,«Ардагерлерді ардақтайық!» партиялық жобалары аясында көп 
балалы отбасылар, мүмкіндігі шектеулі жандар мен тұрмыс деңгейі төмен 
азаматтарға қайырымдылық көмек көрсетті.   

Ж.ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
«Nur Otan» партиясы Ақсу аудандық филиалының эксперті.

ЖӘРМЕҢКЕ ИГІ ШАРА



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ 3 сәуір 2020 жыл

Алматы облысының аумағында Қазақстан Республикасы Президентінің «ҚР төтенше 
жағдайды енгізу туралы» Жарлығына сәйкес шектеу шараларын күшейту туралы

Облыс аумағында коронавирус инфекциясының енуінің және таралуының алдын алу үшін, 
сондай – ақ, Алматы облысы азаматтарының өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында, 2014 
жылғы 11 сәуірдегі № 188-V Қазақстан Республикасының «Азаматтарды қорғау туралы» Заңы 
мен Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 15 наурыздағы №285 «Қазақстан   
Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы» Жарлығына сәйкес, ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Алматы облысының аудан, қала әкімдері, полиция департаменті және басқа да мүдделі 
қызметтері қамтамасыз ету қажет:  

1). аудандар мен қалаларда, оның ішінде Шығыс Қазақстан және Жамбыл облыстарының 
шекарасында қосымша санитариялық бекеттерді ұйымдастыруды; 

2). Алматы облысының аумағында, оның ішінде Алматы қаласының карантиндік аймағынан 
және Шығыс Қазақстан және Жамбыл облыстарының шекарасында төмендегілерді 
қоспағанда, жеке көліктер мен тұрғындардың қозғалысына шектеу қоюды:

- азық-түлік тауарларын тасымалдау жөніндегі тұлғалар мен көлік, сондай-ақ өңірдің тыныс-
тіршілігін қамтамасыз ету үшін қажетті мамандандырылған көлік, медициналық ұйымдар, 
мемлекеттік және құқық қорғау органдары, байланыс қызметі және жергілікті атқарушы 
органның рұқсатымен басқа ұйымдар;

-медициналық көрсетілім бойынша тұлғаларды екі адамнан артық емес еріп жүруіне бола-
тын, мынадай құжаттар болған кезде:

-«Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 
жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген 035-1/е нысанына сәйкес нақтамасы және 
емдеу жеделдігін растау үшін аумақтық амбулаториялық-емханалық ұйымның дәрігерлік-
консультациялық комиссиясының қорытындысы»;

-нақтамасы және жеделдігі расталған, бірінші басшымен қол қойылған және елтаңбалы мөр 
қойылған  карантинді аймақта орналасқан медициналық ұйымның шақырту қағазы; 

3). әуежайдың, аудан, қалалық автобекеттердің, автовокзалдардың ауданаралық және 
қалааралық  автобустық қатынастарының жұмысын тоқтату, ресми такси қызметінен басқа 
жеке тасымалдауға тыйым салуды; 

4). темір жол вокзалдарына келген жолаушыларға сауалнама толтырумен, байланыссыз 
термометрия жүргізуді;

5). азық-түлік емес мақсаттағы сауда орталықтарының, бизнес орталықтарының, интер-
нет және компьютерлік клубтардың, ойын-сауық орындарының,  базарлардың жұмысына, 
жәрмеңкелер мен бейберекет саудаға тыйым салуды;

6). меншік нысанына қарамастан мектепке дейінгі балалар мекемелерінің қызметін тоқтата 
тұруды;

7). полиция бекеттерін орнатып, халықтың жаппай жиналатын орындарына (саябақтар, 
скверлер, жағалаулар, спорт алаңдары, үй жанындағы балалар алаңдары) баруға тыйым са-
луды;

8). уақытша діни мақсаттағы объектілерді (мешіттер, шіркеулер, бірлестіктер және басқалар) 
жабуды;

9). азық-түлік дүкендері мен дәріханалардың жұмыс уақыты сағат 8-00-ден 20-00-ге дейін, 
ал екінші деңгейдегі банктердің, пошта байланысының, жекеше нотариустардың қызмет 
көрсету уақытын сағат 10-00-ден 16-00-ге дейін шектеуді;

10). 65 жастан асқан азаматтардың көшелерде жүріп-тұруын шектеу, оларға азық-түлік және 
дәрі-дәрмек жеткізуді;

11). кәмелетке толмағандардың ата-анасының қарауынсыз өз бетінше жүріп-тұруына тый-
ым салуды;

12). бір отбасынан басқа, 3 адамнан артық топтардың қоғамдық орындарда болуына тыйым 
салуды;

13). үй жағдайында қонақтарды шақыра отырып, отбасылық іс-шаралардың өткізілуіне тый-
ым салуды;

14). қоғамдық орындарда және автокөлікте бетпердесіз жүруге тыйым салуды;
2. Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасына (Ысқақ Б.) қамтамасыз ету:
1). медицина қызметкерлердің коронавирустық инфекцияға күдіктілермен және 

науқастармен қауіпсіз байланысын; 
2). медициналық қызметкерлердің денсаулығын қорғау және тұрғындармен қарым-

қатынасты болдырмау мақсатында күнделікті дезинфекциялық өңдеуден өткізілген арнайы 
бөлінген автокөлікпен  қызметкерлерді тасымалдауды ұйымдастыруды;

3). корноновирус жұқпасының клиникалық белгілері бар адамдарды оқшаулау және 
ерте айқындау мақсатында «Д» есепте тұратындарға, жүкті және егде жастағы адамдарға 
күнделікті телефон шалуды;

4).  қоңырау шалу кезінде коронавирустық инфекцияның белгілері мен симптомдарын 
қамтитын медицина қызметкері үшін сауалнама әзірлеуді;

5).  пневмония, ЖРВИ, катаральды көріністері және дене қызуы бар пациенттерді 
емханалардың негізгі кіре берістері мен стационардың қабылдау бөлімі арқылы өткізбей, 
көшеге қарай жеке кіру/шығу есіктері бар сүзгі арқылы сұрыптауды;

6). стационарлар мен емханаларда жоспарлы қабылдауды шектеуді.
3. Тамақ өнімдерін, дәрі-дәрмектерді, жеке қорғану құралдарын, дезинфекциялау 

құралдарын өндіретін кәсіпорындардан басқа, шағын және орта бизнес субъектілерінің, 
өндірістік кәсіпорындардың (ТҚС, көлік жуу, сұлулық салондары және т.б.) қызметін ерекше 
өкім шыққанға дейін тоқтата тұру, не қашықтықтан жұмыс режимін қамтамасыз ету.

4. Жергілікті атқарушы орган бекіткен қосымшаға сәйкес өңірлердің тыныс-тіршілігін 
қамтамасыз ететін объектілер мен ірі өндірістік кәсіпорындар субъектілеріне қамтамасыз ету:

1). қызметкерлерді бөлінген автокөлікпен үнемі күнделікті дезинфекциялық өңдеп, тасы-
малдауды ұйымдастыруды;

2). дезинфекциялық құралдарды қолдана отырып, объектіге кіреберісте дезинфекциялық 
тосқауылдар (кілемшелер) орнатуды;

3). барлық өндірістік үй-жайларда қолды өңдеуге арналған санитайзерлер орнатуды;
4). әрбір ауысым алдында, объектіні өткізу пунктінде медицина қызметкері байланыссыз 

термометрияны (тепловизорлар, пирометрлер) пайдалана отырып сүзгі жүргізуді;
5). вирустық инфекциямен (жөтелдің, тұмаудың, жоғары температураның болуы) ауруына 

күдікті адамдар анықталған кезде 103 шақыруды;
6). дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, күніне кемінде 3 рет үй-жайларды 

ылғалды жинау және желдетуді жүргізуді;
7). кәсіпорындардың тамақтану пункттерінде келесі іс-шараларды сақтауды:
- өзіне-өзі қызмет көрсетуге тыйым салу;
- персоналдың жұмыс кезінде бір рет қолданылатын қолғаптар мен маскаларды пайдалану-

ын қамтамасыз ету (3 сағатта 1 реттен кем емес маскаларды ауыстыру);
- жіті респираторлық жұқпалар (жоғары температура, жөтел, тұмсық және т. б.) бар 

қызметкерлерді жұмысқа жібермеу.
5. Қоғамдық тамақтану саласындағы кәсіпкерлік субъектілеріне (объектілеріне):
1) қызметті тек қана тауарды (тағамдарды, сусындарды және басқаларды) тұтынушыға 

дейін бір реттік орамда жеткізу арқылы жүзеге асыру;
2)  персоналдың жұмыс кезінде бір рет қолданылатын қолғаптар мен маскаларды пайдала-

нуын қамтамасыз ету (маскаларды 3 сағатта кемінде 1 рет ауыстыру); 
3)  жіті респираторлық жұқпалары (жоғары температура, жөтел, тұмау және т. б.) бар 

қызметкерлерді жұмысқа жібермеуді;
4) кіру және шығу жолында қолды өңдеуге арналған санитайзерлер орнату;
5)   жұмыстың әрбір 3 сағаты және жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін есіктердің 

тұтқаларын, үстелдерді, орындықтардың арқалықтарын, эскалаторлардың, баспалдақтарды, 
есіктерді, тұтқаларды, едендерді дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып ылғалды 
жуып-шаю,  желдету және дәретханаларды, оның ішінде аулалардағы дәретханаларда  
күшейтілген дезинфекциялық жинауды жүргізу.

6.  Ауыл шаруашылығы және құрылыс жұмыстары санитарлық және дезинфекциялық іс-
шаралардың сақталуын ескере отырып жүргізіледі.

7. Полиция департаментіне және аудандық, қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармаларына қамтамасыз ету:

1) жоғарыда көрсетілген талаптардың бұзылуы немесе орындалмауы анықталған жағдайда 
төтенше жағдай кезінде ҚР заңнамасына сәйкес дереу шаралар қолдануды.

8. Осы Қаулы 2020 жылдың 31 наурызында сағат 00.00 бастап күшіне енеді.  

Алматы облысының Бас 
мемлекеттік санитарлық дәрігері                 К.БАЙМҰХАМБЕТОВ.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ  
МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАУАРЛАР 

МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН 
ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

28.03.2020 ж.                             №4                        Талдықорған қаласы                                                                         28.03.2020 г.                             №4                           город Талдыкорган                                                            
Об усилении ограничительных мер на территории Алматинской области
В целях предупреждения завоза и распространения на территорию области коронави-

русной инфекции, а также в целях защиты жизни и здоровья граждан Алматинской обла-
сти, в соответствие Закона РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V, 
Указа Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрез-
вычайного положения в Республике Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акимам районов и городов, Департаменту полиции и другим задействованным служ-
бам Алматинской области обеспечить:

1). в районах и городах организацию дополнительных санитарных постов, в том числе на 
границе с Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей;

2). ограничение перемещения личного транспорта и людей по территории Алматинской 
области, в том числе с карантинной зоны г.Алматы, на границе с Восточно-Казахстанской и 
Жамбылской областей, за исключением: 

- лиц и транспорта по перевозке грузов, служб доставки, а также специализированного 
транспорта, необходимых для обеспечения жизнедеятельности региона, медицинских ор-
ганизаций, государственных и правоохранительных органов;

- лиц по медицинским показаниям в сопровождении не более двух человек, при наличии 
следующих документов:

- заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-
поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно 
форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохра-
нения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 «Об утверждении форм первич-
ной медицинской документации организаций здравоохранения»;

- письмо-приглашение от медицинской организации, расположенной в карантинной зоне 
с указанием диагноза и подтверждением срочности, подписанное первым руководителем 
и заверенное гербовой печатью;

3). приостановления деятельности аэропорта, районных, городских автовокзалов, авто-
станции, междугородних, межрайонных автобусных сообщений, запретить частный извоз 
за исключением официальных служб такси;

4). бесконтактную термометрию с анкетированием прибывших пассажиров на ж/д вок-
залах;

5). запрет работы торговых центров непродовольственного назначения, бизнес центров, 
интернет и компьютерных клубов, игорных заведений, рынков, проведение ярмарок, улич-
ной торговли;

6). приостановления деятельности детских дошкольных учреждений вне зависимости от 
форм собственности;

7). запрет на посещения мест массового скопления населения (парки, скверы, набереж-
ная, спортивные площадки, придомовые детские площадки) с установкой полицейского 
поста;

8). временное закрытие объектов религиозного назначения (мечети, церкви, объедине-
ния и др.);

9). ограничить время работы продуктовых магазинов и аптек с 8-00 до 20-00 часов, а 
банков второго уровня, почтовой связи, услуги частных нотариусов с 10-00 до 16-00 часов;

10).  ограничение передвижения граждан старше 65-ти лет по улицам с  обеспечением 
им доставки продовольствия и медикаментов;

11). запрет на самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра ро-
дителей;

12). запрет нахождения в общественных местах группами более 3-х человек, кроме лю-
дей из одной семьи;

13). запрет семейных мероприятий с приглашением гостей в домашней обстановке;
14). запрет нахождения без масок повсеместно в общественных местах и в автотран-

спорте.
2. Управлению здравоохранения Алматинской области (Ысқақ Б.) обеспечить:
1).  защищенный контакт медицинских работников с больными и подозрительными на 

коронавирусную инфекцию;
2). в целях защиты здоровья медицинских работников и исключения контакта с населе-

нием организовать подвоз сотрудников выделенным автотранспортом с регулярной еже-
дневной дезинфекционной обработкой; 

3). ежедневный обзвон лиц состоящих на «Д» учете, беременных и пожилых с целью ран-
него выявления и изоляции лиц с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции;

4). разработать опросник для медицинского работника, включающий симптомы и при-
знаки коронавирусной инфекции при проведении обзвона;

5). сортировку пациентов с признаками пневмонии, ОРВИ, катаральными явлениями и 
температурищих через фильтры, минуя приемный покой стационара и основной вход по-
ликлиники, которые имеют отдельный вход/выход на улицу;

6). ограничить плановый прием в стационарах и поликлиниках; 
3. Субъектам малого и среднего бизнеса, производственным предприятиям (СТО, авто-

мойки, салоны красоты и др.), кроме предприятий производящих продукты питания, ме-
дикаменты, средства индивидуальной защиты, дезинфецирующих средств приостановить 
деятельность до особого распоряжения либо обеспечить  дистанционный режим работы.

4. Объектам обеспечивающим жизнедеятельность регионов и субъектам крупных про-
изводственных предприятий согласно утвержденному местным исполнительным органом 
приложению необходимо:

1). организовать подвоз работников выделенным автотранспортом с регулярной еже-
дневной дезинфекционной обработкой;

2). установить дезинфекционные барьеры (коврики) при входе на объект, с применением 
дезинфицирующих средств;

3). установить во всех производственных помещениях санитайзеры для обработки рук;
4). перед каждой сменой, в пункте пропуска объекта, медицинским работником прово-

дить фильтр с использованием бесконтактной термометрии (тепловизоры, пирометры);
5). при выявлении лиц с подозрением на заболевание вирусной инфекцией (наличие 

кашля, насморка, повышенной температуры) вызывать 103;
6). проводить влажную уборку  и проветривание помещений, не менее 3-х раз в день с 

применением дезинфицирующих средств;
7). в пунктах питания соблюдать следующие мероприятия:
- запретить самообслуживание;
-  обеспечить использование персоналом одноразовых перчаток и масок при работе 

(смена масок не реже 1 раза в 3 часа);
- не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (по-

вышенная температура, кашель, насморк и т.д.).
5. Субъектам (объектам) предпринимательства, в сфере общественного питания:
1). осуществлять деятельность только посредством доставки товара (еды, напитков и 

прочее) до потребителя в одноразовой упаковке; 
2). обеспечить использование персоналом одноразовых перчаток и масок при работе 

(смена масок не реже 1 раза в 3 часа); 
3). не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций 

(повышенная температура, кашель, насморк и т.д.);
4). на входе и выходе установить  санитайзеры  для  обработки  рук;
5). каждые 3 часа работы и по окончанию рабочей смены проводить проветривание и 

влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств ручек дверей, по-
ручней, столов, спинок стульев, поручни эскалаторов, лестницы, двери, полы, вести уси-
ленный дезинфекционную уборку туалетов, в том числе надворных.

6. Сельскохозяйственные и строительные работы проводить с учетом соблюдения сани-
тарных и дезинфекционных мероприятий.

7. Департаменту полиции и районным, городским Управлениям контроля качества и без-
опасности товаров и услуг обеспечить:

1). при выявлении нарушения либо невыполнения вышеуказанных требований незамед-
лительно принимать меры согласно законодательства РК в условиях чрезвычайного по-
ложения; 

8. Настоящее Постановление вступает в силу с 31 марта на 1 апреля 2020 года в 00.00 
часов.

Главный государственный
санитарный врач Алматинской области                         К. БАЙМУХАМБЕТОВ.



3 бетАЌСУ ӨЊІРІ3 сәуір 2020 жыл

Қазақстан Республикасы Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 
жылғы 26 наурыздағы № 110 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрінің 
2020 жылғы 29 наурыздағы № 114 
бұйрығы. Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігінде 2020 жылғы 
29 наурызда № 20186 болып тіркелді

Қазақстан Республикасы Президентінің 
"Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты 
қамтамасыз ету жөніндегі шаралар ту-
ралы" 2020 жылғы 16 наурыздағы № 
286 Жарлығының 1-тармағының 4) 
тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. "Төтенше жағдай кезеңінде міндетті 
әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
қатысушыларға әлеуметтік төлемдерді 
жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" 
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 
әлецметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 26 
наурыздағы № 110 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 20174 болып тіркелген) мына-
дай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

бұйрықтың тақырыбы мы-
надай редакцияда жазылсын: 

"Төтенше жағдай кезеңінде міндетті 
әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
қатысушыларға және нысанасы жұмыстарды 
орындау (қызметтерді көрсету) болып табыла-
тын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар 
бойынша кіріс алатын, салық агенттері олар 
үшін міндетті зейнетақы жарналарын төлеген 
жеке тұлғаларға әлеуметтік төлемдерді 
жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы";

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
"1. Қоса беріліп отырған Төтенше жағдай 

кезеңінде міндетті әлеуметтік сақтандыру 
жүйесіне қатысушыларға және нысана-
сы жұмыстарды орындау (қызметтерді 
көрсету) болып табылатын азаматтық-
құқықтық сипаттағы шарттар бойынша 

кіріс алатын, салық агенттері олар үшін 
міндетті зейнетақы жарналарын төлеген 
жеке тұлғаларға әлеуметтік төлемдерді 
жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.";

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Төтенше 
жағдай кезеңінде міндетті әлеуметтік сақтандыру 
жүйесіне қатысушыларға әлеуметтік төлемдерді 
жүзеге асыру қағидалары осы бұйрыққа 
қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 
Әлеуметтік сақтандыру, базалық әлеуметтік 
және зейнетақымен қамсыздандыру 
департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін 
оны Қазақстан Республикасының Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің рес-
ми интернет-ресурсында орналастыруды;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Респу-
бликасы Еңбек және халықты әлеуметтік қоғау 
министрлігінің Заң қызметі департаментіне 
осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы тура-
лы мәліметтер ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау 
Қазақстан Республикасының Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау вице-
министрі А.Ә. Сарбасовқа жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін қолданысқа енгізіледі және 
2020 жылғы 26 наурыздан бастап туындаған 
құқықтық қатынастарға қолданылады.

 Қазақстан Республикасының Еңбек                             Б.НҰРЫМБЕТОВ
және халықты әлеуметтік қорғау министрі

                                                                            

Төтенше жағдай кезеңінде міндетті 
әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
қатысушыларға және нысанасы жұмыстарды 
орындау (қызметтерді көрсету) болып та-
былатын азаматтық-құқықтық сипаттағы 
шарттар бойынша кіріс алатын, салық 
агенттері олар үшін міндетті зейнетақы жар-
наларын төлеген жеке тұлғаларға әлеуметтік 
төлемдерді жүзеге асыру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Төтенше жағдай кезеңінде 

міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
қатысушыларға және нысанасы жұмыстарды 
орындау (қызметтерді көрсету) болып табы-
латын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар 
бойынша кіріс алатын, салық агенттері олар 
үшін міндетті зейнетақы жарналарын төлеген 
жеке тұлғаларға әлеуметтік төлемдерді жүзеге 
асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
"Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты 
қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" 
2020 жылғы 16 наурыздағы № 286 Жарлығының 
1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес 
әзірленді және төтенше жағдай кезеңінде 
міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
қатысушыларға және нысанасы жұмыстарды 
орындау (қызметтерді көрсету) болып табы-
латын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар 
бойынша кіріс алатын, салық агенттері олар 
үшін міндетті зейнетақы жарналарын төлеген 
жеке тұлғаларға әлеуметтік төлемдерді 
жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

2. Төтенше жағдай кезеңінде міндетті 
әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
қатысушыларға және нысанасы жұмыстарды 
орындау (қызметтерді көрсету) болып табы-
латын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт-
тар бойынша кіріс алатын, салық агенттері 
олар үшін міндетті зейнетақы жарнала-
рын төлеген жеке тұлғаларға Мемлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қорынан (бұдан әрі 
– қор) әлеуметтік төлем жүзеге асыралады.

3. Төтенше жағдай кезеңінде 
қызметінің шектелуіне байланысты 
кірісінен айырылу жағдайына әлеуметтік 
төлем (бұдан әрі – әлеуметтік төлем) 
келесі санаттарға жүзеге асырылады:

1) шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектісінің жұмыскерлері. 

      Карантин енгізілген елді мекендерде 
ірі кәсіпкерлік субъектілерінің жұмыскерлері;

2) дара кәсіпкерлер;
3) жеке практикамен айналысатын адамдар;
4) "Салық және бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 
774-бабына сәйкес бірыңғай жиынтық 
төлем төлеуші болып табылатын жеке 
тұлғалар (бұдан әрі – БЖТ төлеуші);

5) нысанасы жұмыстарды орындау 
(қызметтерді көрсету) болып табылатын 
азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар 
бойынша кіріс алатын, салық агенттері 
олар үшін міндетті зейнетақы жарналарын 
төлеген жеке тұлғалар (бұдан әрі – АҚШ 
бойынша кіріс алатын жеке тұлғалар).

4. Осы Қағидалардың 3-тармағында 
көрсетілген адамдардың тізімін халықты 
жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі 
аудандық (қалалық) штабтар (бұдан әрі – 
аудандық (қалалық) штабтар) әлеуметтік 
аударымдар төлеушілер ұсынған ақпарат 
негізінде айқындайды, олардың құрамына 
мүдделі мемлекеттік органдардың, 
Қазақстан Республикасы өңірлік кәсіпкерлер 
палатасының және кәсіптік одақтардың 

аумақтық бірлестіктерінің өкілдері кіреді.
2-тарау. Әлеуметтік 

төлемді ұйымдастыру тәртібі
5. Осы Қағидалардың 3-тармағында 

көрсетілген адамдарға әлеуметтік 
төлем тағайындау жүзеге асырылады. 

6. Әлеуметтік төлем: 
1) міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 

қатысу өтілі өтініш берген күніне дейін он 
екі ай ішінде ескерілетін БЖТ төлеушілерді 
қоспағанда, төтенше жағдай енгізілген күнге 
дейін он екі ай ішінде міндетті әлеуметтік 
сақтандыру жүйесіне қатысу өтілі жоқ адамдарға; 

2) АҚШ бойынша кіріс алатын, төтенше 
жағдай енгізілген күнге дейін он екі ай ішінде 
жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысу 
өтілі жоқ жеке тұлғаларға тағайындалмайды.

7. Осы Қағидалардың 3-тармағында 
көзделген адамдарға төтенше жағдай кезеңінде 
кірісінен айырылуына байланысты әлеуметтік 
төлем осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес 
нысан бойынша аудандық (қалалық) штаб 
берген қорытынды негізінде тағайындалады.

3-тарау. Әлеуметтік 
төлемдерді тағайындау тәртібі

8. Әлеуметтік төлем алу үшін әлеуметтк ау-
дарымдар төлеушілер не осы Қағидалардың 
3-тармағында көзделген адамдар жұмыспен 
қамту мәселелері жөніндегі жергілікті органға 
осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес ны-
сан бойынша өтінішті осы Қағидаларға 
3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша төтенше 
жағдай кезеңінде қызметінің шектелуіне бай-
ланысты кірісінен айырылған адамдардың 
тізімін қоса бере отырып жібереді. 

Осы Қағидалардың 3-тармағында 
көрсетілген адамдар өз бетінше өтініш бер-
ген жағдайда осы Қағидаларға 3-қосымшаға 
сәйкес нысан бойынша төтенше жағдай 
кезеңінде қызметінің шектелуіне байла-
нысты кірісінен айырылған адамдардың 
тізімде осы өтініш берушілер көрсетіледі.

      9. "Электрондық үкімет" веб-порталындағы 
"Электрондық өтініш" сервисі арқылы жұмыспен 
қамту мәселелері жөніндегі жергілікті органға 
өтініш беріледі. Өтінішке осы Қағидалардың 
8-тармағында көрсетілген құжаттардың ска-
нерленген версиясын қамтитын электрондық 
файл қоса беріледі және электрондық 
цифрлық қолтаңбамен қол қойылады.

10. Жұмыспен қамту мәселелері 
жөніндегі жергілікті орган өтінішті тіркеген 
күннен бастап 1 жұмыс күні ішінде: 

1) оны аудандық (қалалық) 
штабтың қарауына шығарады;

2) аудандық (қалалық) штабтың 
қорытындысын "Азаматтарға арналған 
үкімет" мемлекеттік корпорациясының 
бөлімшесіне (бұдан әрі – Мемлекеттік кор-
порация) осы Қағидалардың 8-тармағында 
көзделген құжатты қоса бере отырып жібереді.

11. Аудандық (қалалық) штабтың 
қорытындысында төтенше жағдай кезеңінде 
қызметінің шектелуіне байланысты кірісінен 
айырылған адамдардың тізбесі айқындалады. 

Осы Қағидалардың 8-тармағында көзделген 
құжаттардың болмауы қорытынды беру-
ден бас тартуға негіз болып табылады. 

12. Әлеуметтік төлем "Республикалық бюд-
жет туралы" Қазақстан Республикасының 
Заңында тиісті қаржы жылына белгіленген бір 
ең төменгі жалақы мөлшерінде айқындалады 
және төтенше жағдай кезеңінде және мынадай: 

1) жұмыскер жалақысы 
сақталмайтын демалыста болған,

2) дара кәсіпкердің, жеке практикамен айналы-
сатын адамның, БЖТ төлеушінің, АҚШ бойынша 

кіріс алатын жеке тұлғалардың қызметі уақытша 
тоқтатылған жағдайларда тағайындалады. 

Дара кәсіпкер, жеке практикамен айна-
лысатын адам, БЖТ төлеуші, АҚШ бойын-
ша кіріс алатын жеке тұлға үшін қызметінің 
тоқтатыла тұруын растайтын құжат – оның 
осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес ны-
сан бойынша толтырылған жазбаша өтініші. 

"Төтенше жағдай туралы" Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес төтенше 
жағдай ұзартылған жағдайда осы Қағидалардың 
3-тармағында көрсетілген адамдарға 
әлеуметтік төлем тағайындау туралы шешім 
төтенше жағдай кезеңіне ұзартылады.

13. Әлеуметтік төлем төтенше жағдай 
енгiзiлген күннен бастап тағайындалады. 

14. Мемлекеттік корпорацияның бөлімшесі 
жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі 
жергілікті орган қорытынды мен осы 
Қағидалардың 8-тармағында көзделген 
құжаттарды ұсынған күннен бастап 1 
жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 4 және 
5-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша 
3-тармақта көрсетілген әрбір адам бойын-
ша жеке электрондық іс макетін (бұдан әрі – 
ЭІМ), міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
немесе жинақтаушы зейнетақы жүйесіне 
қатысу өтілі туралы анықтаманы, әлеуметтік 
төлем тағайындау (тағайындаудан бас тар-
ту) туралы шешім жобасын қалыптастырады.

ЭІМ-ге осы Қағидалардың 3-тармағында 
көрсетілген адамның жеке басын 
куәландыратын құжаттың және банк 
шотының нөмірі туралы мәліметтер, осы 
Қағидалардың 8-тармағында көзделген 
құжаттың сканерленген көшірмесі енгізіледі. 

Қалыптастырылған ЭІМ-ні бөлімше 
қордың филиалына жібереді. 

15. Қор филиалы 1 жұмыс күні ішінде 
шешім жобасымен ЭІМ-ні қарайды 
және әлеуметтік төлемдер тағайындау 
не тағайындаудан бас тарту туралы 
шешім (бұдан әрі – шешім) қабылдайды.

Осы Қағидалардың 6-тармағының 1) 
және 2) тармақшаларында көзделген 
шарт болған кезде әлеуметтік төлем 

тағайындаудан бас тарту жүзеге асырылады.
16. Мемлекеттік корпорация Қордың фили-

алы бекіткен әлеуметтік төлемдер тағайындау 
туралы шешімдер негізінде 1 жұмыс күні 
ішінде тағайындалған әлеуметтік төлемдердің 
сомаларын әлеуметтік төлемдерге 
қажеттілікке енгізуді қамтамасыз етеді. 

Мемлекеттік корпорация 
әлеуметтік төлемдерге қажеттілікті 
күн сайын қалыптастырады. 

17. Қор график бойынша әлеуметтік 
төлемдерді жүзеге асыру үшін 
күн сайын Мемлекеттік корпора-
цияны қаржыландыруды жүргізеді. 

18. Мемлекеттік корпорация қаражатты 
алып, 1 жұмыс күні ішінде графикке 
сәйкес әлеуметтік төлемдерге арналған 
төлем тапсырмаларын қалыптастырады 
және алушылардың банк шоттарына 
қаражат аудару жолымен алушыларға 
әлеуметтік төлемдерді жүзеге асырады. 

Мемлекеттік корпорация және Қор 
есепті айдан кейінгі айдың 20-күнінен 
кешіктірмей әлеуметтік төлемдердің 
жүргізілген сомалары, сондай-ақ артық 
төленген әлеуметтік төлемдер бойынша 
салыстырып тексеру актісіне қол қояды. 

19. Әлеуметтік төлемдер төтенше жағдай 
кезеңі бойы күн сайын жүзеге асырылады. 

20. Мемлекеттік корпорацияның бөлімшесі 
төтенше жағдай кезеңінде қызметінің 
шектелуіне байланысты кірісінен айырылған 
адамдардың тізімінде мобильді телефон 
нөмірлері болған кезде Қордың филиалы 
қабылдаған әлеуметтік төлемді тағайындау не-
месе тағайындаудан бас тарту туралы шешім 
туралы осы Қағидалардың 3-тармағында 
көрсетілген адамдарға мобильді телефоны-
на sms-хабар жіберу арқылы хабарлайды.

21. Мемлекеттік корпорацияның бөлімшесі 
әлеуметтік төлемді тағайындау неме-
се әлеуметтік төлемді тағайындаудан бас 
тарту туралы шешімді бекіткен күннен ба-
стап 1 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін 
мерзімде тізімдерді қалыптастырып, 
жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі 
жергілікті органға хабарлама жібереді. 

22. Жұмыспен қамту мәселелері 
жөніндегі жергілікті орган Мемлекеттік 
корпорацияның хабарламасын алған күннен 
бастап 1 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін 
мерзімде ол туралы әлеуметтік ауда-
рымдарды төлеушіні хабардар етеді.

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің                                                                                                      
2020 жылғы 29 наурыздағы №114 бұйрығына қосымша
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 26 
наурыздағы №110 бұйрығына қосымша

"Төтенше жағдай кезеңінде міндетті әлеуметтік сақтандыру 
жүйесіне қатысушыларға әлеуметтік төлемдерді жүзеге асыру 

қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 

26 наурыздағы №110 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

Төтенше жағдай кезеңінде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға 
және нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын 
азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын, салық агенттері 
олар үшін міндетті зейнетақы жарналарын төлеген жеке тұлғаларға әлеуметтік 
төлемдерді жүзеге асыру қағидаларына 1-қосымша Нысан 

Халықты жұмыспен қамту мәселелері 
жөніндегі аудандық (қалалық) штабтың 20__ 
жылғы __ _________№ __ қорытындысы

Халықты жұмыспен қамту мәселелері 
жөніндегі аудандық (қалалық) штаб 
әлеуметтік аударымдарды төлеушінің өтініші 
мен оған қоса берген құжаттарын қарап,

1. 
(ұйымның атауы/өтініш берушінің Т.А.Ә (бар 

болса))
Төтенше жағдай кезеңінде міндетті әлеуметтік 

сақтандыру жүйесіне қатысушыларға және ны-
санасы жұмыстарды орындау (қызметтерді 
көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық 
сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын, салық 

агенттері олар үшін міндетті зейнетақы жар-
наларын төлеген жеке тұлғаларға әлеуметтік 
төлемдерді жүзеге асыру қағидаларының 
7 және 1-тармақтары мен ұсынылған 
құжаттардың негізінде төтенше жағдай 
кезеңінде қызметінің тоқтатылуына байланы-
сты кірісінен айырылған адамдардың тізбесін 
айқындау туралы қорытынды шығарады.

К о м и с с и я ө р а ғ а с ы : 
_______________________________

Комиссия мүшелері: 
_________________________

(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

Төтенше жағдай кезеңінде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
қатысушыларға және нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) бо-
лып табылатын азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын, 
салық агенттері олар үшін міндетті зейнетақы жарналарын төлеген жеке тұлғаларға 
әлеуметтік төлемдерді жүзеге асыру қағидаларына 2-қосымша  Нысан

 Өтініш 
Жұмыспен қамту жөніндегі        жергілікті орг

анға_____________________________ 
                    (аудан, қала)
кімнен ____________________________
      (ұйымның атауы/өтініш берушінің Т.А.Ә 

(бар болса))
       Ұйымның/өтініш берушінің мекенжайы: 

______________________________
                                                (аудан, қала)
      E-mail ______,    Телефон ____________

Төтенше жағдай кезеңінде қызметінің 
шектелуіне байланысты әлеуметтік қолдау 
көрсету мәселесін қарастыруларыңызды 
сұраймын.

Өтінішке қоса берілген құжаттардың тізбесі
     1.___________________________
Жалған ақпарат және дәйексіз құжаттар 

беру үшін жауапкершілік туралы ескертілді.
      Ұйымның басшысы/өтініш берушінің 

Т.А.Ә (бар болса)) ________ ________
      Ұйымның мөрі М.О. (бар болса)

Төтенше жағдай кезеңінде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға және 
нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық 
сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын, салық агенттері олар үшін міндетті зейнетақы жарна-
ларын төлеген жеке тұлғаларға әлеуметтік төлемдерді жүзеге асыру қағидаларына 3-қосымша 

нысан
Төтенше жағдай кезеңінде қызметінің 

тоқтатылуына байланысты кірісінен айырылған 
адамдардың 

      __________________ бойынша тізімі

(атауы, БСН/ЖСН, өтініш берушінің Т.А.Ә 
(бар болса), орналасқан жері, 

телефоны)

Тегі, аты, 
ә к е с і н і ң 
аты (бар 
болса)

ЖСН

Банктің 
атауы

Банк 
шотының 
нөмірі

Мобильді 
телефон 
нөмірі

Жалақы сақталмай тын демалыстың баста-
лу және аяқталу күні (__бастап__қоса алғанға 
дейін деп көрсету қажет)

Ұйым басшысы/өтініш берушінің 
Т.А.Ә (бар болса) _______________ 

      (қолы)

Ұйымның мөрі (бар болса)
       М.О.

Төтенше жағдай кезеңінде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға және 
нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болып табылатын азаматтық-құқықтық 
сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын, салық агенттері олар үшін міндетті зейнетақы жарна-
ларын төлеген жеке тұлғаларға әлеуметтік төлемдерді жүзеге асыру қағидаларына 4-қосымша 
нысан

 Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне не-
месе жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысу 
өтілі туралы анықтама, 

(Мемлекеттік корпорация бөлімшесінің ата-
уы)      Жеке шоттың № ___________________

Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) 
__________

Тегі____________________________
Аты ___________________________
Әкесінің аты (бар болса) _________

Төлеу-
шінің 
атауы

Әлеуметтік аудар-
ымдар/міндетті 
зейнетақы 
жарналарын 
төлеу күні

Төлеушінің 
БСН немесе 
ЖСН

Әлеуметтік аударымдар

Кезең 
(ай және 
жыл)

Әлеуметтік ауда-
рымдар сомасы 
(теңге)

Міндетті зейнетақы 
жарналары

Міндетті зейнетақы 
жарналарының сомасы

  1                 2                         3                4                  5                       6
(Жалғасы 
4-бетте).



4 бетАЌСУ ӨЊІРІ3 сәуір 2020 жыл

Барлығы:
Міндетті әлеуметтік сақтандыру 
жүйесіне/ жинақтаушы зейнетақы 
жүйесіне қатысудың жалпы өтілі 
       ____________________________ 

(4-бағаннан күнтізбелік 
айлардың саны)
Жауапты орындаушы:_________
Үзіндінің күні мен уақыты:______
Шығарылған күні:_____________

Төтенше жағдай кезеңінде міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға және 
нысанасы жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) болыптабылатын азаматтық-құқықтық 
сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын, салық агенттері олар үшін міндетті зейнетақы жарна-
ларын төлеген жеке тұлғаларға әлеуметтік төлемдерді жүзеге асыру қағидаларына 5-қосымша 
нысан

Коды _______________________, Облыс (қала) _______________
 "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры" АҚ ______________________ облысы (қаласы) 

бойынша филиалының төтенше жағдай кезеңінде қызметінің шектелуіне байланысты кірістен 
айырылу жағдайына әлеуметтік төлем тағайындау немесе тағайындаудан бас тарту туралы 
20____ жылғы "___" ___________ № ___  ШЕШІМІ

1. Тағайындалсын (бас тартылсын): 
Істің № _________, Тегі ________________, Аты__________________________
Әкесінің аты (бар болса)_____, Туған күні ___________ жынысы _______________
(күні, айы, жылы)                   (әйел, ер)
Жүгінген күні: 20___ жылғы _________________________________________.
20___ жылғы " "________________жағдай бойынша міндетті әлеуметтік сақтандыру 
жүйесіне/жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысудың жалпы өтілі _____ай.
20___ жылғы " "_______________ мен 20___ жылғы " "_____________ аралығындағы 
төтенше жағдай кезеңінде әлеуметтік төлемнің мөлшері 
___________________________________________ сомасында. 
(сомасы санмен және сөзбен көрсету қажет)
2. _________, (себебі көрсетілсін) әлеуметтік төлемді тағайындаудан бас тартылсын
Филиал басшысы
_____________________________, (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)) Филиал маманы
_______________________________________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
Шешім жобасын дайындаған:
Мемлекеттік корпорация бөлімшесінің басшысы
_______________________________________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))
Мемлекеттік корпорация бөлімшесінің маманы
_______________________________________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының 
Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК.

Қазақстан Республикасы 
Президентінің "Қазақстан Республи-
касында төтенше жағдайды енгізу ту-
ралы 2020 жылғы 15-ші наурыздағы 
№285 "Жарлығына сәйкес Алматы 
облысының аумағында шектеу ша-
ралары күшейтілуіне байланысты, 
төтенше жағдай кезеңінде ауылдық 
округтерде 65 жастан асқан қарттар 
мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға 

Ақсу ауданының тұрғындарының назарына!
қоғамдық орындарға баруға, ауыл-
дан шығуға шектеу қойылады және де 
күнделікті қажетті азық - түлік,  дәрі - 
дәрмек жеткізіп беруді қамтамасыз ету 
мақсатында ЕРІКТІЛЕР  тобы көмек 
көрсетеді.

Ендеше әрқайсы ауылдық округтер-
де көмек көрсететін еріктілер тобының 
аты – жөні мен байланыс нөмерлерін 
назарларыңызға ұсынамыз.

1
2
3
4

Аты-жөні, тегі Туғанкүні, айы, жылы
Советханқызы Іңкәр

Телефон
21.01.2001 87771784249

№

Базарбай Гаухар 26.10.1996 87051004491
Мукашев Даулет 21.01.1991 87714909696
Бижигитов Ілияс 20.05.1996 87776823884

ЖАҢАЛЫҚ  АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ  

Аты-жөні
Еретаева Акмарал 

Аспандиярқызы
Шакиров Нурлан 

Ергалиулы
Жуманов Елдос 

Жанарысұлы

Туған жылы, айы, күні

18.02.1992

19.05.1992

08.11.1994

Телефоны 

87477793492

87076998463

87079721700

№
1

2

3

ҚАРАШІЛІК АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ

Аты - жөні
Ғалымжанқызы Ардақ
Курманова Эльмира

Жакиев Рамиль
Коктерекова Сания

Туған жылы, айы, күні
22.02.1989
05.06.1986
25.04.1997

Телефоны
87009825519
87076522619
87715342045
87759014926

№
1
2
3
4

ЕСЕБОЛАТОВ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ

ОЙТОҒАН  АУЫЛДЫҚ  ОКРУГІ  
Аты-жөні

Исабаева  Айгуль Какеновна 
Тінібаева Назым Қуанқызы 

Ақай Гүлшира 

Туған жылы, айы, күні
08.07.1986
01.02.1993
05.04.1989

Телефоны
87052122022
87052122022
87052122022

№
1
2
3

КӨШКЕНТАЛ АУЫЛДЫҚ  ОКРУГІ
Аты-жөні

Ғали Ерасыл Талғатұлы 
Каденов Арман  Манапұлы 

Қайсанова  Жансая  
Өксікбайқызы 

Туған жылы, айы, күні
27.03.1998 
24.03.1992

Телефоны
87057256083
87771642825
87054141031

№
1
2
3

ЕГІНСУ   АУЫЛДЫҚ  ОКРУГІ  
Аты-жөні

Төлеутай  Ринат 
Кәрімхан  Данияр

Алибай  Аслан 
Дихамбаев Серик 

Туған жылы, айы, күні
10.05.1996
05.06.1993
20.02.1994
07.10.1991

Телефоны
87759929926
87759929926
87759929926
87759929926

№
1
2
3
4

ҚАРАКӨЗ  АУЫЛДЫҚ  ОКРУГІ 
Аты-жөні

Санатбек Нурлан 
Жабықпай Мерей 
Тілеубаев Дархан 

Китапьянов Руслан 

Туған жылы, айы, күні
01.10.1989 
01.05.2000
06.04.1994
25.01.1986

Телефоны
87759668344
87759668344
87759668344
87759668344

№
1
2
3
4

Б.СЫРТТАНОВ  АУЫЛДЫҚ  ОКРУГІ
Аты-жөні

Каримолдагов Дастан
А. Асылгожаулы

Туған жылы, айы, күні
05.09.1996
02.03.1986

Телефоны
87775821384
87762031986 

№
1
2

АРАСАН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ
Аты-жөні

Баяхметов Абат
Айтмуханбетов Арай
Дүйсенбай Алихан

Құдайберген Демежан
Сатыбалдин Әділ

Разбекова Кулсахан

№
1
2
3
4
5
6

Туған жылы, айы, күні
04.09.1996
29.11.1995
05.09.2001
03.03.1999
03.12.1998
10.02.1961.

Телефоны
87769796696
87762519696
87718517053
87767182507
87051059827
87718628333

ҚАРАСУ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ
Аты-жөні

Мақсат Естияр.
Қалибек  Азамат

Намазбек Арайлым Толқынқызы
Мұқият Әділет
Мақсат Естияр.

Телефоны
87473225935
87071899793
87778457572
87074891017
87473225935

№
1
2
3
4
5

СУЫҚСАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ
Аты-жөні

Байгалиева Анар
Телефоны

87785242705
№
1

АҚСУ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ
Аты-жөні

Аскарбаева Роза
Телефоны

87785262930
№
1

ҚАПАЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ
Аты-жөні

Калиева Алия
Телефоны

87776762145
№
1

МАТАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ
Аты-жөні

Искакова Кенже
Телефоны

87023281756
№
1

ҚАРАСУ АУЫЛЫ БОЙЫНША
Аты-жөні

Нагметуллаева Дина
Телефоны

87762238880
№
1

                                                                Қ.БЕКБАЛАНОВ,
аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар

 бөлімінің басшысы, штаб төрағасының орынбасары.

Еріктілер елдің қорғаны болуы шарт
2020 жыл «Еріктілер жылы» деп 

жарияланғаны баршаға аян. Сондай – ақ, 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз 
Жолдауында азаматтық қоғамды нығайтуда 
еріктілердің орны ерекше екенін атап өтті. 
Бұл деген сөз еріктілердің қоғамда алатын 
орны ерекше екенінің айғағы екенін көрсетеді.

Қазіргі таңда елімізде еріктілер қозғалысы 
дамудың жаңа кезеңіне түсті. Ендеше 
ерікті дегеніміз не деген сұрақ жайында аз 
- кем тоқтала кетсек. - Ол – қоғамға көмек 
беру. Ең бірінші – өзіне көмек беру. Бізде 
көбінесе еріктілерде жастар буыны өте көп. 
80-90 пайызы жастар. Солар біреуге қол 
ұшын беру, көмектесуді әртүрлі форматта 
өткізіп жүр. Негізінде  әрбір жастың, әрбір 

азаматтың өзінің жеке жан қалауымен осы 
қоғамға кішкене болса да қосатын үлесі. Бұл 
– жастардың бойында азаматтық позиция-
ны, патриоттық сезімді оятатын бағыттардың 
бірі. Ерікті болу арқылы біз жастарды осы 
қоғамға бейімдеп, келешекте өзінің Отанына, 
қоғамдағы әлеуметтік жағдайларға бей-жай 
қарамай оған өзіндік үлесін қосуға шақыратын 
бірден-бір платформа деп айтуға негіз бар. 

Сондықтанда әр азамат пен азаматша 
өзінің кіндік қаны тамған жеріне, еліне азда 
болса көмек көрсетуді борыш деп білгені аб-
зал деп ойлаймын.

Арман ӘЛІМҒАЗЫ,
 Суықсай ауылдық мәдениет үйінің 

музыкалық жетекшісі.

Карантиндік нысандар қатарына жататын қауіпті аурулардың бірі – жеміс ағаштарының күйігі. 
Жеміс күйігімен көбіне алма, алмұрт, шетен, долана, алхоры мен бұтақты өсімдіктер түрлері 
залалданады. Біздің ауданымызда жемістің күйік ауруы осыдан үш жыл бұрын жүргізілген 
мониторинг барысында аурудың алғашқы симптомдары үй іргесіндегі жеке меншік алма 
ағаштарынан  шығып,  Республикалық карантиндік зертхана сараптамасымен расталып, соңынан 
фитосанитарлық талаптарға сай ауру ошақтары толықтай жойылған. Бүгінгі күнге облысымыздың 
басқа аудандарынан ауру ошақтары анықталуда. Бұл ауру инфекциялық жолмен бактериялар 
арқылы таралады. Құстар, бактерия экссудатымен қоректенетін жәндіктер, сондай-ақ,  аурумен 
залалданған жеміс ағаштарының көшеттері аурудың таралуына мүмкіндік туғызады. Ешқандай 
басқа бір ауру бактериалды күйік ауруы сияқты алма ағашын құрта алмайды. Бактериялдық 
күйігінің қоздырғышы ауырған өсімдікте қыстап шығады және кеуіп қалмауға, үсіп кетпеуге берік. 
Бұл аурудың дамуына гүлдеу кезеңі алдында ауа ылғалдылығы 70% және ауа температурасының 
+18°С –дан жоғары болуы әсер етеді. Бактерия – ағаштардың барлық бөліктерін-өркендерін, 
жапырақтарын, жемістерін, бұтақтарын зақымдайды.  

Жеміс ағаштарының бактериалдық күйік ауруының белгілері: Гүл шоғырымен  түйіннің солуы 
жағдайында бірнеше немесе барлық гүлдердің шашақ гүлде (кисть) солуы және өлуі байқалады. 
Қураған гүлдер құрғақтанып, қара- қоңыр немесе қарайып өсімдікте жабысып тұрады. Жеміс 
түйіндерінің түстері қоңыр немесе қара күйде бірталай уақыт тұрады. Зақымданған жас 
бүршіктерімен өркендер қоңырланып, бұтақтың жоғарғы ұшы қамшы тәрізді иіледі (ауруға тән 
белгі). Бұтақшалар ұшынан бастап ширатылып, қараяды. Аурудың залалдауына байланысты 
дақтар жапырақ тақтасының жиегінен ортасына қарай қоңырланып, кейбір жағдайда жапырақ 
сағақтарымен жапырақтың орталық жүйкесі (жилка) қараяды.

Жемістің зақымдануы жағдайында жеміс қоңыр түске еніп, жиырылып, ағаштың басында ажы-
рамай тұрып қалады. Зақымданған жемістен сұйықтық бөлінуі байқалады. 

Жеміс ағаштарының діңінде бұтақтарында, қабықтарында әркелкі жаралар пайда болады. 
Жаралар қызыл-қоңыр немесе қоңыр болып, жара маңындағы сау тін сумен толықсығандай 
түссізденеді. Ауру қоздырғыштардың дамуына қолайлы жағдай туғанда зақымданған 
өсімдік бүршіктерінен, жапырақ сағақтарынан, қабық жарықшаларынан және жемістерімен 
гүлдерінен ақшыл түсті сұйық шырыш бөлінеді. Сұйықтық (экссудат) меңдеген жерде бакте-
рия қоздырғыштарының болуы ықтимал. Залалданған ауру ағаштар түбірімен қурап, өртенген 
ағаштардың кейпін келтіреді. 

Осындай қатерлі аурулардың  алдын-алу мақсатында профилактикалық іс - шаралар шаралар 
ретін жүргізу қажет. Ағаштар шамалы залалданған жағдайда,  зақымдалған жерді 20-40 см сау 
жерлерді қоса кесіп алып, аурудың таралуын тоқтатуға болады. Ағаштың кесілген жерін эмуль-
сиялы бояумен немесе 1% лизол немесе криозитпен т.б. дезинфекциялау қажет. Залалданған 
ағаштардың кескен жеріне жақпа май «садовый вар» жағу тиімді. Сонымен қатар ескеретін 
жағдайлар:

- Өсімдік жапырақтарының астыңғы және үстіңгі бетіне бүріккішпен  біркелкі бүркіп-шашу  қажет. 
Бүркіп-шашу қатерлі аурудың алдын алады.  

- Улы химикаттармен жұмыс кезінде техникалық қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау қажет. (ре-
спиратор, көзілдірік, резина қолғап т,б)  

Профилактикалық шараларға жеміс ағаштарын 1% бордос сұйықтығымен немесе басқадай 
фунгицидтермен бүркіп-шашу тиімді күрес болып саналады. Оларды қолдану мерзімдері:     

1. Алма, алмұрт ағаштары бүршік жару мерзіміне дейін.
2. Гүлдегенге дейін. (Гүлдеу кезеңінде химиялық өңдеу жүргізуге болмайды.)
3. 20 күн сайын 2 мәрте
4. Жеміс ағаштарынан өнім жинағанға дейін (40-45 күн бұрын)
5. Күзде алма, алмұрт ағаштарының жапырақтары түскен соң.   
Биылғы көктемгі-жазғы, жазғы маусымдарда (жеміс ағаштарының гүлдеу кезеңінен бастап) 

карантиндік ошақтарды анықтау мақсатында, үй іргесіндегі жеміс ағаштарына, бақтарға тексерілім 
жұмыстары жүргізіледі.  Мониторинг барысында аурудың сыртқы симптомдық белгілері сәйкес 
келіп, күдік туғызған жеміс ағашынан  жемістің күйік ауруы белгілерін нақтылау үшін  үлгілер 
алынып, бактериологиялық талдау жасауға Алматы қаласында орналасқан  Республикалық 
карантиндік зертханаға жіберіледі. 

Карантиндік ауру анықталған жағдайда, сараптама қорытындысымен  залалданған ағаш 
түптері орнымен қазылып алынып, фитосанитариялық талаптарға сай жойылады.  

Бактериалды күйікке қарсы алма ағаштардың ауруға төзімді сорттарын отырғызып және 
жемістің гүлдеу кезеңінен өнім жинайтын уақытқа дейін қарамағыңыздағы әр түп ағаш 
назарларыңызда болғаны абзал.  Қажетті жағдайда бізбен байланысқа шығып, 2-01-28 телефо-
нына хабарласуларыңызды сұраймыз. Жеміс ағаштарының бактериалдық күйік  ауруларынан 
сақ болайық!

Б.ҚАБАНБАЕВ, 
«РФДжБӘО» РММ Ақсу аудандық филиалының басшысы. 

ЖЕМІС АҒАШЫНЫҢ БАКТЕРИАЛДЫҚ КҮЙІГІ
МАМАН КЕҢЕСІ
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ҰНАСТЫҚ
Жұмысты бітірісімен тездетіп уәде бой-

ынша қысқа поезд тоқтайтын жерге жеттім. 
Сағатыма қараймын, күндегіден баяу 
жүреді. Жүрісі өнбейді. Тоқтап тағы тұрған 
жоқ. Шығысқа қарай әлгінде өтсе де, келетін 
уақыты болған сияқты еді, неге кешігіп, 
қасарысып қалды. Бүгін бір бөгде кеселден 
сақтаса екен. “Көрмей жатып кергіген жігіт 
екен” деп жүрмесе жақсы.Тым жас қызды 
қорқытып алып жүрмесем жарар. Аса би 
алаңына сүйрей бергенім де орынсыз бо-
лар. Жас офицерлердің де нелер жылпо-
сын былай қойғанда, менен үлкендердің де 
нелер қымқырғыштары көп...

– Келе жатыр!-дегенде қиялым әрең мені 
тастап серги бастадым. Аялдама бойы 
адамдарға толып кетіпті. Барлығы әскери 
адамдар мен оған қызмет істейтін адамдар.

Аспан болса ашық. Күн де батысқа енте-
леп барады. Ол неге асығады екен, оның 
да қызы терезенің пердесін көтеріп қойып, 
қарап отыр ма екен? Әлде, Бота мені бос 
теріге мөңіретіп қойып, бір көшеде біреумен 
сөйлесіп бара жатпаса, жақсы шығар. Жоқ, 
ондай адам сияқты емес-ті. Біреу жай-
лы жазықсыз ғайбат айту қандай ұят деп 
жазғырып болғанша, келіп те болдық. 

Жақын келгенде-ақ көшеге шығып үлгірді.
Алғашында би алаңына жөнелдік. Алыста 

тура бізге қарай үш адам келе жатты. Боташ 
кенет тоқтай қалып “Қайталықшы, осыдан-
да бақша ішіндегі гүл шатырының астында 
әңгімелесіп отыралық. Анау келе жатқандар 
ылғи тентектер. Бізге не сөзі, не өзі тиіп 
жүрер. Жарлы болсақ та аман, жаңғыз 
болсақ та сау жүрелікші. Мас адамда ұят 
болмайды, бұзықтарда қорқыныш болмай-
ды. Қайтайықшы!” деп Боташ кері бұрылды.

– Мамаңнан ұятты. Бет көрсе жүз ұялады. 
Танысқаныма бір күн болмай жатып, қораңа 
кіріп барғаным әдепсіздік болады деп, 
шегінгенше үшеуі таяп келіп қалды.

– Ей, қайда қашып барасың! Біреудің 
қаңсығы – біреуге таңсық. Бүкіл қалада 
қыздан көп адам жоқ. Әр жігітке оннан қыз 
келеді. Сен сияқты басы аяғы балғадай 
жігітке қыз жетпегендей қатынға ұрынып. Ке-
рек болса маған кел, азаматтық сөзім бол-
сын, таңдағаныңды ұстатпасам, пышақтың 
жүзі тапсын,- деп қиғаштап өте шықты.

Әуелі сұп-сұр болып, артынан ұяттан 
қып-қызыл болып кеткен қыз мені үйіне же-
телей берді. Бір-екі рет тоқталып, әлгілерге 
бара тиісейін деп едім Боташ зар жылап 
жібермеді. Қақпа алдында тұрып қалып, 
ішке кіруге ұятым да, аяғым да тартпады.

– Мамамнан керек десең ұлықсат 
әкеп берейін, кетіп қалмай бір минутқа 
тосқайсың,- деп өтінді.

Кіргенінен шыққаны жылдам қыз: 
“Ұлықсат етті. Өзің айт деген едім, мамам 
да ыңғайсыз көрді білем” - деп, қолымнан 
жетелеп, бақша ішіндегі гүлкүркеге алып 
кірді. Дала деген аты болмаса – үй. Жиюлы 
төсегі, орындық, стол. Толған орыс, қазақ 
тіліндегі көркем әдебиеттер, тіккен газет, 
мода қиындылары.

– Мұнда кіргізу ойымда жоқ еді. Сондықтан 
да шашылып жатыр. Салақ адамдар екен 
деп ойлай көрме,- деп қыз шыж-быж.

– Жаңағы не деп кетті?- ден бастадым.
– Ол мамамның немере бауыры, кемтар 

жігіт. Оның үстіне атақты бұзық, ішкіш. Оны 
алғашқы тауып келіп жүрген мамам. Бауы-
рым жоқ. Жақсы болса сүйенішім болады. 
Әке-шешелерімнің аруағы риза болсын. 
Жаман болса қуып шығуым қашпас деп. 
Бір жылдай тұрғызды да, қуып жіберген. 
Алғашында бір жылға жуық жақсы тұрды 
да, сонан соң бастады дерсің. Қай қайдағы 
күдікті адамдар, ағып жатқан арақтар. Әкем 
де, шешем де арақты жек көретін адамдар 
еді, ақыры құтылып тындық. Екі-үш рет келіп 
еді, ақыры милиция араласып, қузаған соң, 
басқа жаққа құрып кетіп еді, қайта пайда бо-
лыпты. Сенің де иініңді түсіріп кетті білем. 
Көңліңде қам болмасын. 17 жасқа тола 
қоймаған қыз оның қалай әйелі болмақ?

Ботаға сұрау да, күдік те болмады. 
Көңіл күйім қалпына қайта келді. Екі көзім 
Боташта. Өткен жолы жақсы көре алмап-
пын. Қыз десе – қыз. Көзі нұрлы. Мүсінінде 
бір қате тұрмақ, күдігі жоқ. Аппақ пішіні, 
қыр мұрыны, сымбатты бойы, өскелең 
мықыны, ұзын, салалы саусақтары, тік 
қос иығы, жаңа толған – дірілдемес қос 
анары, барлығы сұлу мүсіншінің қолынан 
шыққандай. Ауыр киімімді шешіндіріп, өзі 
де жеңілденіп айна алдына барып шашын 
түзеп тұр. “Тұлғама қарап қатемді тап!” 
деп тұрған сияқты. Күлегеш те, ұшқалақ 
та, жасандылықты да таппаймын. Өзін 
еркін ұстайды. Көз нұры пысықтығына сай. 
Шығыңқы кең маңлайы тек жақсы несіп 
сиып тұруға арналған сияқты. Көлеңке 
жағынан қарасаң, күн жағы сайрап көрініп 
тұрған сияқты. Мінезі де дәл сондай мөлдір 
шығар. Сөздерінің өзі таза, қазақша, бір де 
қыстырма сөзсіз, сөйлемдерінің өзі орны-
мен тұр. Байқауымша бір басқа ұлттың ара-
ласы бар сияқты. Арының нәрі – ақылының 
сабасына сиып, мөлдір шыны ыдыстағы 
шық суы сияқты. Түсіріп алып сындырып 
алсаң, өмірі өкініп өтерсің. Қатты сөз, оғаш 
мінезді көтере де алмас жаны да нәзік пе 

– Ал әкем өлгенде біреуге артық 
айтқанымды қалай білдіңіз? деп, жұқа ернін 
қайта өткен жолғыдай етті.

– Жазаласа, не деген сөзіңізді де қайталап 
бере аламын. Онда Боташ, “Қаралы көшті 
жау шаппас, жаралы аңды қайта атпас” де-
ген боларсың? 

Боташтың болса қолындағы тарағы жерге 
түсіп кетті. Көзі болса, әуелі қорыққан кісінің 
көзіндей дөңгелектеніп кетті де, сонан соң 
ұялған кісінің көзіндей кішірейіп, соңынан 
бетіне қызыл таңлақтар, соңынан тұтас 
қызыл болып бірігіп, ең соңында қанын ішіне 
тартып маған көз отын төге қарап, мұны 
кімнен естідіңіз деп түйілді.

Қыздың қорыққанын да, ұялғанын да, 
кейігенін де еске ала отырып, басу айттым.

– Мен осымен екінші рет қана Семей-
де боламын дедім білем. Осы бір өткір сөз 
айтылғанда, мен келесі орында отырған 
едім дедім. Қыз баяу сабасына түскенін 
байқап тұрып, “Шапқан жауды тоқтататын, 
ердің оқтаулы садағын қорамсаққа қайта 
салдыратын сөз” деп баға бердім. 

– Сөз құнды сөз екені рас, бірақ сол жолы 
артық дарып, кешірім сұрауға тура келді,- 
деп кейіді.

– Әділ сөз – шындыққа тисе сүйсіндіреді. 
Әділ сөз шындыққа тие алмаса күйіндіреді. 
Өкіндірмейтін сөздің құлақтың мерейін 
қандыратынын, нысанаға тиіп, жер-
ге дарыған оқтың мейір қандыратынын 
ұмытпаңыз дедім.

– Кәке-ай, сөзіңіз жүрегіме шып-шып тиеді 
ғой. Тек отты сөз – мұрат болмайды да, 
отты көз – бақыт болмайды. Сөзбен дәулет 
қонса кемінде аяқ бай болар едім. Бұл сөзді 
өмірден торығу деп ұқпаңыз, өкпелеу деп 
қана ұғыңыз. Барымталы сөздің өзі өткенді 
копсытады. Қарымтасыз сөздің ниетте орны 
бос тұрады. Мынау темірдің тісіндей қыз 
артық сілтеді демеңіз, адам жаны, оның 
ішінде қыздың жаны көріп болмас күңгірт, 
есептеп болмас күрделі болатын шығар. 
Қайрымдылығыңыз қандай екенін, жаныңыз 
қандай жайдары екенін кім білсін, сөзіңіз 
тартымды, ойыңыз ұтымды сияқты. Адалдық 
деген асқар тау. Қайырымдылық деген қара 
тау, ұстамдылық деген ұлы тау бар. Кім 
біледі қыз деген жан керек жерде май бо-
лып ериді, керек жерде мұз болып қататын 
да болады. Мен болсам осысына жатамын. 
Оған қосарым “Берілмеспін – берілсем 
шегінбеспін”. Сөз сіздікі.

– Бұл сөзің менің айтатын мінезіме сай 
сөз еді. Менде осының адамымын. Қосарым 
“Қатты майыспаймын – артық майыссам сы-
намын. Тілімді кеспесе басым сөйлеп жата-
тын, жаным кеудемнен шықса да намысым 
мен уәдем кеудемде кететіндерденмін”,- деп, 
менде өзіме сүтпен бірге біткен – сүйекпен 
бірге кететін дағдымды кесіп айттым.

– Кәсібің не? Мөлшері – оқытушы, оның 
ішінде тіл маманы боларсыз? – деді қыз.

– “Сіз” араны бөліп, “сен” араны 
қосып тұратын белгілер болар. Мінезіміз 
жарасқанымен сөзіміз жараспай тұр. 
Жеті жасты бөгет санамай, өзімізге санай 
сөйлесек қайтеді?

– Келістім. Бірақ, қыз мінезінен шығу – 
барлығына келісу емес екеніне келісіңіз.  

МАХАББАТ 
МҰНАРАСЫ

(ДЕРЕКТІ ХИКАЯ)
/Жалғасы. Басы өткен санда/

АЯҒЫМ ҚОЛЫМДА БОЛСА ДА, 
АРЫМ КЕУДЕМДЕ

Бірнеше рет кейін келгенімде де тағы 
Ақбота терезе алдында кітап оқыған болып 
отыр екен, жеңіл күйімен құлынша ойнақтап 
шықты десем де болады. Аман-саулықтан 
соң гүл отауға шақырды. Анасының халын да 
сұрап жатырмын. Бірнеше күн кешіккенімнің 
жайшылықтан болғанын біліп Ботаның 
көңілі жайғасты. Тым кеш қайтпай, ертерек 
қайтуымды сұрады. Фатима апай да “кәзір 
не көп, тентектер көп, жаңғыз бала екен, бір 
пәлеге ұрынбас үшін ерте қайтар” деп тап-
сырма беріпті. Үйде еркек жоқ екенін білетін 
қулардың ойында не барын кім біледі депті. 
Сөз әкеге ауысты да, Бота әкесі жайлы айт-
ты. Қай бала әке-шешесін жек көрсін, деген-
мен Бота әкесін өте жақсы көретіні көрініп 
тұрды.

“Әке мен шеше баланы бақытқа апаратын 
көпірін көрсетуші” деп халық бекер айтсын 
ба деп бастады. Әкемді қалайша екенін 
білмеймін шешемнен де артық көрдім. Оған 
өзім де таңмын. Қыз бала шешеге тән бо-
лады деген сөзге сенбеймін. Әкем болса аз 
сөйлеп, кесіп айтатын жан еді. Кейде үй-іші 
реніші бола қалса, анам артықтау кетіп жат-
са іш жимайтын. Артынан анам келіп аяғына 
жығылғандай болатын. Ішінен есіркегенін 
сыртына да шығармайтын. Еш нәрсе 
болмағандай көрінетін. Әкем майданға кет-
кенде шешем “балаларыңа хатты жиі жазып 
тұр. Майдан саған ауыл арасы емес. Онда 
адамды күнде қауіп күзетеді” деп қатты 
тапсырған. Әкем марқұм алғашқы күннің 
өзінде-ақ өрттің ең биік жанған жеріне тап 
болды. 1941 жылдың июль айында жаппай 
шегініп келе жатқанның өзінде де “За от-
вагу” медалін алғаны жайлы указда аты 
аталды. Кешікпей мақтау қағазы мен “Прав-
да” газетінің бетінде ерлігі жайлы мақала 
басылды. Тек біз емес, қала бойынша 
батырдың үй-іші деп үлкен құрмет көрсетті. 
Міне, ол мақала мынау деп Бота көрсетті. 
Мақала ортасында қияқ мұрт, өңді ғана көзі 
өткір 35-тер шамасында жауынгер отырды. 
“Қайтқанда оқырсың, салып қой” деп қыз 
маған сыйлады. 

Соңынан дарияға түскен тастай, хат-хабар 
әкемнен болмады. Шешем мен екеуміз 
жыламай ас ішпедік, жыламай тұрып, жы-
ламай жатпадық. Бір жылдан астам уақыт 
өткенде әскери комиссариаттан, өзі әскерге 
кеткен ет комбинатынан адамдар келіп, 
асты-үстімізге түсіп, толық жағдай жасай ба-
стады. Біз болсақ мұны әр түрлі жорыдық. 
Ақыры аудандық комитеттен бірнеше рет 
кісі келіп, аялай отырып, әкемнің тірі, бірақ 
қатты мүгедек болып, жамбастан төменірек 
жерден екі аяғы жоқ екенін хабарлады. 
Суретін көрсетті. Әкемнің өзі, тек бір тұтам 
болып, арба ішінде отыр. Шешем екеуміз 
алып келетінімізді айттық. Ақыры жергілікті 
жерден бірнеше адам болып барып, шешем 
әкемді алып келді. Мүгедектігіне қарамай 
шаңырақ қызығы қоса келді. Келесі жылы – 
он бес жылдан соң шешем Сарқытбай де-
ген ұл туды. Әкемнің аяғы өсіп шыққандай 
болып жұрт болып қуанысты. Ол кезде май-
даннан жараланып келген Фазыл деген не-
мере бауыры біздің үйде тұратын. Әкем оны 
келгеннен жақтырмады. Ақыры қуып шықты. 
Ол жылы мен он жетіге шыға қоймаған едім.

Келесі үш жылда, әкемді қанша күтсе де 
өкпедегі мина сынығы алып жеді. Қайда 
көмгенімізді көріпсің ғой деп, қыз көл-көсір 
жылады.

– Сарқыт бауырың қайда?- деп сұрап едім:
– Оны бекер сұрадың, оның қайғысы 

әкемнен де қиын. Керек деп құштарласаң, 
оны да айтып берермін. Мені жек 
көрмейтініңді аңғарамын. Мені жақсы көрген 
жігіт үшін менің жалғыз анам бөтен бе екен? 

Өткенде де менсінбеген кісіше, шешеме 
сәлем бермей, асты тастап кете бардың. 
Асты сыйлау дағдысын сен білмейді деп кім 
айтады? Білмей жасағанға кешірім болса, 
біле тұрып бас тартқанның жазасы қандай 
болмақ? Сен осы жолы менсінбей кетсең, 
анамның ойына тек ермек үшін жүрген 
жігіт болуы мүмкін деген ой келмесіне 
кім кепіл. Оның үстіне мен сені келістіріп 
мақтап жібергенім бар. Адал адамдар ана-
ны мадақтайтынын мен саған үйрете ал-
маспын. Егер сен үйге кірсең, онда үйіңе 
қайтқанда “бүгінгі табысым – Ботаны да, 
мамасын да риза еттім” деп көңілің жай бо-
лып қайтасың. Шешемнің көрімдігін қазір 
беріп кетесің деп, сүйіп алғаны бар емес 
пе? Сүйіп алды да ыршып түсті. Ол да, мен 
де қызыл бояуға малындық.

– Арысы мұсылман, берісі қазақ 
дәстүрінен асып кеттім білем. Өз бағамды 
өзім қолдан қымбаттатқым келмейді. Айт-
тым емес пе, мен берілмеспін, берілсем 
шегінбеспін. Мұны жағымпаздық, 
ұстамсыздық деп ойламай, жарасымдылық 
белгісі, адалдықтың белгісі деп ұғарсың.

Енді бармауға шараң да қалмады. Үйге 
кірерде тоқтап қалып едім, қыз анасы өзі 
шығып есік ашты. Бас көтеруге шама жоқ. 
Қыз бастаған үйге кіріп сәл отырған соң, 
шайға шақырды. Қыз анасы дастарқан 
үстінде ұзақ құран оқыды. Бет сипадық. 
Басы көзім су болып терлеп, шай іше алма-
дым. Қыз анасы бізді тастап, өз бөлмесіне 
еніп, іс машинасын дүрілдете бастады. 
Өліп-талып гүл отауға шықтық.

– Әкеңнің Фазылды қууына не себеп бол-
ды? – дедім. Соғыстан қайтып келгеннен 
кейін балалар үйінде өскен батыр, барарға 
үй таппай базарда жүргенінде анам танып, 
үйге ертіп келіпті. Қойны-қоншы толған ақша 
болып шықты. Базарда толып жатқан елді 
алдап, ақша тапқандармен бірігіп, ішуге де 
айналыпты. Аз күннен кейін ақша таусылып 
мамамның шолақ бауыры базарға кетіп, 
ақшаны үйіп әкеп жүрді. Кешкісін ұдайы 
мас келіп жүргені. Бірақ еш адамға зияны 
жоқ, жағдай недәуір жақсарып қалды. Әлде 
бір бөтен адамдарды ертіп келетін болды. 
Бірігіп карта ойнап, ақша деген шашылып 
жататын болды. Әлдебір ұятсыз қыздар 
пайда болды. Қай қыздың жігіті кім екенін 
біліп болмады. Бүгін бірімен қонған қыз, 
ертең басқа біреумен қонып жатқаны.

Ақшаны қайдан тапқанын қайтеміз. 
Ақшаны да ақыл табады. Берсе ал, ұрса 
қаш деген. Білдірмесе бидікін же, бір адам 
бір адамның жемі. Мен тұрғанда өзектерің 
талмасына мен кепіл дейді. Картаның 
аяғы ерегеске айналатын болды да, ар-
тынан төбелеспен тынатынды шығарды. 
Мүлік шағылатын болды. Ертеңіне жаңасы 
келеді. Барлығының бастығы Фазыл 
екені анықталды. Милиция да есіктен 
жиі қарайтын болды. Әр жерге шешемді 
шақырып та жүрді. Құтылудың жолын таба 
алмадық. Сүйтіп жүргенде әкемді әкелдік. 
Бір-екі рет ескерткен әкем, бір күні морт 
кетті. Өлтіре айтты.

- Жақсылыққа – салтанат сый, 
жаманшылыққа – лағнет сый. Мен болсам 
жүрмегеннің аяғы таза, сөйлемегеннің аузы 
таза деп отыра алмаймын. Балам бар, 
әлім келсе көргенді етіп өсіргім келеді. Өз 
өмірімде жұмысшы болсам да өз биігімнен 
көрініп, ел аузында болдым. Енді өлерімнің 
алдында, өмірімнің соңында жерге қарағым 
келмейді. Мен болсам, өмірімнің сыбаға 
жілігін жеп бітіріп, омыртқасына қарап 
отырған адаммын. Дариядан бақа көлге 
қашқанда, балық көлден дарияға қашады 
деген. Бірталай тұрыпсың, жөніңді тап.
Кәдірің барда төрден орын беріпті, айран-
дай аттап, қымыздай пісіпсің. Енді, кәдірің 
де азайған екен, аман-есеніңде тайып тұр. 
Желге қарсы түкірсең өзіңді, ыққа қарай 
түкірсең жолдасыңды былғарсың демекші, 
өзің де, біз де аман-есенімізде жөніңді 
тап. Сөз ұстай білмеген еркек, әйелден 
жаман, енді осы босаға тұрмақ қашадан 
аттасаң, өлімің анадан деп мылтықты 
көрсетті. Маған үкімет сені атып тастасам, 
соттағанды былай қойып, рахмет айтады. 
Сенің қолыңның жарасынан мен еш нәрсе 
ұқпайды деп түсінесің бе? Сен сияқты 
иттердің кеселінен нелер азаматтар кете 
барды. Не ел емес, не жау емес қу. Өлгенді 
өлтіре алмассың, жалаңашты жалаңаштай 
алмассың деген. Мен қорқып жатқаным 
жоқ. Менімен сүзіспек болсаң, тек өліп қана 
емес, тіріде қор жасаймын.  “Жоғал!” – деді 
итке айтқандай. Фазыл ері мойнына кетіп, 
ләм деместен шығып кетті. Мамам киім-
кешегін сыртқа шығарып берді. Сол кеткен-
нен Семейден жоғалды.

- “Қоян жүрек қорқақ”. Мен мылтыққа 
қарағанның өзінде сыртқа қарай ығыса 
бастады. Бұлар мас болғанда ғана батыр. 
Бастығының түрі осы болса, чайканың 
қалғанының халы қандай болмақ?-деп 
әкемнің жүгі жеңілдеді.

Материалды дайындаған: 
Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі.

(ЖАЛҒАСЫ БАР).

екен? дерсің.
– Боташ, тегіңде бір басқа ұлттың тамшы-

сы бардан сау ма? – деймін.
– Немене, орыс, қытай, немістің иісі 

шыға ма? – деп Боташ күледі. Менің қымқа 
қызарып қалғанымды сезді ме: 

- Әкем таза қазақ – Шәкіров Құдайберген 
деген кісі де, шешем татарка – Мустафи-
на Фатима деген кісі. Көргендей сөйлейтін 
сырыңызды үйретпейсіз бе? – дейді. Кішкене 
аузын онан да кішірейте, ернін тістей 
қымқырып.

– Менде таң қаларлық сиқыр, немесе 
көріпкелдік жоқ деймін. Тек аңғарып қана 
айтатын, дерекке сүйене болжайтын әзілім 
бар. Оның кейде дәл келіп қалатын кездері 
болады. Шындығында екі ұлттың арасы-
нан өңді жігіт, немесе өзіңдей сұлу қыз туа-
ды. Ал машинистка екеніңді сұқ қолыңның 
ұшындағы қатты ізден байқадым.

Қыз үйіне кіріп шықты да, анасының шайы 
күтіп тұрғанын хабарлады. Мен үзілді-кесілді 
бас тарттым. Көп уақыт отырып қалғанымды 
айтып, кетуге ұлықсат сұрадым. Қыз қиылды, 
қарсыласудан еш нәрсе шықпайтынын 
білген соң, қажамады. Кетерде қол алысып 
қоштастық.

– Қолың тым ыстық қой, – деді Боташ.
– Жаным онан да ыстық. Өз қолы салқын 

адамға басқаның қолы ыстық көрінер,- 
деймін.

– Қолы салқын болу – жаны суық болу де-
ген сөз емес. Кімнің жаны қандай екенін өмір 
көрсетер.

– Не бітірдім деп қайтамын?
– Қызға бүгін қатты ұнадым деп қайт. 

Егер осылай шын мәнінде ұнай берсем, 
қыз ары кет емес деп ұқ. Жігіт жамандар-
дан емес болу керек деп мен де риза болып 
ұйықтайын.
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Ақсу ауданы бойынша мемлекеттік 
кірістер басқармасы 25.12.2019 
жылдан бастап Салық 
әмиянының функционал-
ды нұсқасы пайдалануға 
берілгенін хабарлай-
ды. МКК порталының 
eSalyq мобильді 
қосымшасындағы 
С а л ы қ 
әмиянының 
қ ы з м е т і 
A p p 

Store 
и Play 

M a r k e t 
жарияланған.
С а л ы қ 

ә м и я н ы н ы ң 
қызметіне қол жеткізу 

үшін ұялы азаматтар-
дың деректер базасында 

тіркелуді қажет ететін ЭЦҚ 
немесе СМС кодын қолдану 

арқылы eSalyq қосымшасында 
тіркелу қажет. Мобильді қосымшада 

логинді ЖСН/пароль, жылдам 
кіру коды және биометрия арқылы 
теңшеуге болады (FaceID, TouchID). 

Салық әмиянының механизмі бюд-
жетке төлемдерді автоматты түрде 
жіберуге мүмкіндік береді. Жеке 
тұлғалар және жеке кәсіпкерлер Салық 
әмиянын толтыру арқылы балама салық 
төлеу мүмкіндігі бар. Қызмет салық 
төлеушілерге бюджеттегі ағымдағы және 
алдағы міндеттемелер туралы ақпарат 
береді. Салық әмиянынан ақша декла-
рацияларды, есептеулерді, уәкілетті 
органдардан ақпаратты ұсыну кезінде 
салық міндеттемелері туындаған тиісті 
салықтарға автоматты түрде қосылады.     

Салық әмияндарын толтыру келесі 
мәліметтерге  автоматты  түрде  
жасалады. Бенефициардың аты: «ҚР 
ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті» ММ

Бенефициардың БСН: 141040004756
Бенефициардың банкі атауы: «ҚР 

ҚМ Қазынашылық комитеті» ММ
Банктің БСК: KKMFKZ2A  
Бенефициардың шоты ЖСК: 

K Z 2 4 0 7 0 1 0 5 K S N 0 0 0 0 0 0 0
БСК: 107109 «Республикалық бюд-

жетке түсетін өзге де салық түсiмдері»
ТБК: 911 «Есептелген (есеп-

ке жазылған) және бюджет-
ке төленетін өзге міндеттемелер»

Салық міндеттемелерінен пайда 
болған салықтардың есебіне Салық 
әмиянынан ақша алу туралы ха-
барлама қызметке автоматты түрде 
шығады. Барлық жасалған операция-
лар тарихын «Төлемдер мен салым-
дар тарихы» қойындысынан тексеруге 
болады. Салық әмиянынан қайтару 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
egov.kz немесе «Салық төлеушінің 
кабинеті» web-қосымша арқылы 
ұсынылған салық төлеушілердің салық 
өтініші негізінде жүзеге асырылады.  

Салық әмиянын жүзеге асыру 
үшін келесі жұмыстар атқарылған:

- уәкілетті мемлекеттік орган-
дармен бірлесіп салық салынатын 
объектілер туралы мәліметтердің 
маңызды бөлігі жаңартылды; 

- мәліметтер базасын жаңарту 
нәтижесінде мүлік салығы, жер салығы, 
көлік салығы, бірыңғай төлеммен ЖТС-
ғы бойынша алдағы төлемдер қызметі 
іске қосылды (алдағы төлемдер қызметі 
МКК (kgd.gov.kz) порталының плат-
формаларында жұмыс істейді, оның 
ішінде 20.09.2019 жылдан мобильді 
нұсқасында, 16.07.2019 жылдан (eGov.
kz) «электрондық Үкімет» порталында, 
09.09.2019 жылдан «Kaspi bank» (Кaspi.
kz) АҚ, 18.11.2019 жылдан (Homebank) 
«Қазақстан халық банкі» АҚ);     

- «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 
салық салу мәселелері 
бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар 
енгізу туралы» 
ҚРЗ-ның жо-
б а с ы м е н 
С а л ы қ 

САЛЫ
Қ ӘМ

ИЯНЫ ҚЫЗМЕТІ
кодексіне жеке тұлғаның басқа жеке 
тұлғаға өз еркімен салық төлеуіне 
қатысты, сонымен қатар электронды 
байланыс арналары арқылы жіберілген 
келісімді алу арқылы салық төлеушінің 
өтінішінсіз алдағы төлемдерді авто-
матты түрде есепке алу тұрғысында 
салық кодексіне өзгертулер дайындады;

- жалпы деректемелерден 
(БСК 107109, МКО коды 0101, ТБК 
911) төлемдерді қабылдау және өңдеу 
және онлайн режимінде автоматты 
турде есепке жатқызуды жүргізу үшін 
Салық әмияндарын төлеудің ішкі ло-
гикасын енгізу жүзеге асырылды; 

- ОБЖШ АЖ мәліметтер ба-
засы ақпаратты өңдеудің қуаты 
мен жылдамдығын арттыру үшін 
Itanium процессор архитектурасы-
нан x86 процессорға ауыстырылды;

- СМС және ЖСН арқылы ЭЦҚ-
сіз авторизацияны жеңілдету үшін 
eSalyk мобильді қосымшасын 
азаматтардың мобильді базасы-
мен біріктіру жүзеге асырылды;   

- 18.12.2019 жылы Astana Hub 
аланыңда жетекші IT- компаниялар 
мен ірі екінші деңгейлі банктер үшін 
ҚР ҚМ-нің Салық әмияндары және 
Open API қызметтері көрсетілді. Салық 
әмиянының алдын-ала көрсетілімі ая-
сында тиісті ақпараттық жұмыс жүргізілді, 
27 ірі республикалық бұқаралық 
ақпарат құралдарында 33 мақала жа-
рияланды. Салық әмияндарын БАҚ-да 
бұру туралы бейнежазба 25.12.2019 
жылы YouTube арнасында және ҚР 
ҚМ-нің әлеуметтік желілерінде орна-
ластырылды (Facebook, Instagram).

2020 жылы Салық әмияндары 
қызметін келесі дамыту жоспарлануда:

1). Халық банкінің төлем карточкасын 
қосу және төлемді Kaspi.kz аудару арқылы 
ЭҮТШ-на төлеу – 2020 жылдың наурызы;

2). БЖТ төлеу - 2020 жылдың наурызы;
3). салық салу объектілері ту-

ралы мәліметтерді қарау 
- 2020 жылдың наурызы;

4). салық салу объектілері ту-
ралы мәліметтерді түзету – 
ағымдағы жылдың 4-тоқсаны;

5). Салық әмиянын (e.gov, m.gov) 
«электрондық Үкімет» порталына, 
екінші деңгейлі банктердің қызметтеріне 
қосу (Каспий банкі, Халық банкі, Аль-
фа банкі, Jysan bank, Форте банкі, АТФ 
банкі) – 2020 жылдың 1 жартыжылдығы. 

Салық әмиянының қызметі тек 
салық төлемдері үшін қарыздарды 
және алдағы төлемдерді автоматты 
түрде өтеуге арналғанын ескертеміз. 
eSalyq қосымшасындағы әлеуметтік 
төлемдер бойынша берешекті төлеу 
«Салық және әлеуметтік төлемдер 
бойынша берешектер туралы ақпарат» 
қызметінде жүзеге асырылады.  

А.СҮЙІМБАЕВА,
аудан бойынша мемлекеттік 
кірістер басқармасының 

салықтық бақылау
 және өндіріп алу 

бөлімінің 
басшысы.

       

Елімізде 
т ө т е н ш е 

ж а ғ д а й д ы ң 
енгізілуіне байла-

нысты, Ақсу ауданы 
бойынша Мемлекеттік 

кірістер басқармасында 
байланыс - орталығы 

құрылып, барлық сұрақтар бой-

ынша төмендегі телефон нөмерлері 
бойынша түсіндіру жұмыстары 
жүргізіледі.

8/72832/2-16-29;
8/72832/2-15-66;
8/72832/2-14-76;

Жарнама - кез келген құралдардың 
көмегімен таратылатын және  орналас-
тырылатын, адамдардың белгісіз тобы-
на арналған және жеке немесе заңды 
тұлғаға, тауарларға, тауар белгілеріне, 
жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге 
қызығушылықты қалыптастыруға неме-
се қолдауға және оларды өткізуге ықпал 
етуге арналған ақпарат.

Қазақстан Республикасының 
Президентінің 08 қаңтар 2019 
жылғы №215-VI Заңымен Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне жарнама мәселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілді. Салық кодексіне енгізілген 
өзгерістерге сәйкес 2019 жылғы 11 
сәуірден бастап сыртқы (көрнекі) 
жарнаманы орналастырғаны үшін 
төлемақы елді мекендердегі және 
жалпы пайдаланымдағы автомобиль 
жолдарының бөлінген белдеулеріндегі 
үй-жайлардың шегінен тыс ашық 
кеңістікте орналастырғаны үшін ғана 
емес, елді - мекендерден тыс және 
жалпы пайдаланымдағы автомобиль 
жолдарының бөлінген белдеулерінен 
тыс үй-жайлардың шегінен тыс ашық 
кеңістікте орналастырғаны үшін де алы-
натын болады. 

Өзгерістерге сәйкес, енді жарнамаға 
нелер жатады және қандай объектілер 
жатпайды:

Объектілердегі сыртқы (көрнекі) жар-
нама жатады, жарнама объектілерін 
орналастыратын жеке тұлғалар (оның 
ішінде дара кәсіпкерлер) және заңды 
тұлғалар: 

1. маңдайша; 
2. жұмыс кестесі туралы ақпарат; 
3.арнайы бөлінген орындарда 

орналасқан мәдениет мекемелерінің, 
орындаушылардың және спорттық-ойын-
сауық іс-шараларының репертуары бар 
афишалар; 

4.техникалық қызмет көрсету 
құралдары мен көлік құралдарын дара-
ландыру; 

5. келесі сипаттағы сыртқы визуалды 
қабылдау үшін сөрелер мен терезелерді 
сыртқы немесе ішкі безендіру:

- тауар өнімінің үлгілері; 
- жеке дараландыру құралдары; 
- сәндік және мерекелік безендіру; 
- мұнай өнімдерінің түрлері, мұнай 

өнімдерінің бағалары, автожанармай құю 
станцияларына кіру кезінде орнатылған 
сатушының атауы мен логотипі 
көрсетілген ақпараттық табло; 

- теңгедегі қолма-қол шетел валюта-

сын сатып алу және сату бағамы тура-
лы мәліметтерден тұратын ақпараттық 
стенд.

Маңдайшалар үшін салық алынбайды, 
бірақ тек белгілі бір түрде ресімделген 
болса. Тауарлардың бейнелері, 
брендтер, акциялар, маңдайшадағы 
жеңілдіктер, бағалар, акциялар мен 
жеңілдіктер туралы хабарлар, мәзірлер, 
электрондық пошта немесе байланыс 
телефондарының номерлері мекен-
жайлары болған жағдайда, бұл жар-
нама болып саналады. Мысалы, ком-
пания киім сатумен айналысады. Егер 
дүкенге кірерде маңдайшада дүкеннің 
атауы көрсетілсе және маңдайшада 
«киім сату» деп жазылса, онда бұл 
маңдайшаға салық салынбайды. Бірақ 
егер бұл маңдайшада бренд көйлектері 
немесе «арзан көйлектер» деп жазылса, 
онда бұл жарнама болып табылады. 

Сондай-ақ, 2019 жылдың 11 сәуірінен 
бастап жарнамаларды орналастырғаны 
үшін төлемақы көше сыртынан 
безендірілген витриналар мен терезе-
лерге салынады. Мысалы, егер дүкеннің 
витраждық терезелерінде сурет, акция-
лар мен жеңілдіктер туралы ақпарат 
орналастырылса, онда мұның бәрі 
жарнама үшін төленеді. Бұған дейін 
сыртқы безендірілген витриналар мен 
терезелерді кәсіпкерлер жарнама үшін 
ақы төлеуінің қажеті жоқ болған еді.

Жарнаманы орналастыруға рұқсат алу 
рәсімі, рұқсат беру тәртібінен хабарлама 
тәртібіне көшті. Енді жарнаманы орнала-
стыру үшін жарнама беруші 5 күн бұрын 
хабарлама жіберуге міндетті. Жарнама 
орналастыру туралы мәліметті уәкілетті 
органға береді.

Салық мөлшері орналасқан жеріне 
және сыртқы жарнама орналастыру 
көлеміне байланысты болады. Жарна-
маны орналастырушы жарнама үшін 
төлемақысын бірінші айға алдын ала 
төлеуге міндетті. Төлемақы ставкала-
ры Қазақстан Республикасының Салық 
кодексінің 605-бабының талаптарында  
белгіленді. 

Жарнаманы «динамикалық» 
билбордтарға (скроллерлерге) орнала-
стыра отырып, пайда болатын әрбір су-
рет үшін салық төлеу қажет болады. 

Бюджетке енгізілуге жататын төлем 
сомасы ай сайын сыртқы (көрнекі) 
жарнаманы орналастыру орны бой-
ынша ағымдағы айдың 25-күнінен 
кешіктірілмейтін мерзімде төленеді.

 Аудандық Кірістер басқармасы.

Сыртқы (көрнекі) жарнаманы және сыртқы 
(көрнекі) жарнаманы елді мекендердегі үй-
жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте, 
жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль 
жолдарының бөлінген белдеуінде, елді мекен-
дерден тыс жердегі үй-жайлардың шегінен тыс 
ашық кеңістікте және жалпыға ортақ пайдала-
нылатын автомобиль жолдарының бөлінген 
белдеуінен тыс жерде орналастыру. 

Салық 
кодексінің 

7 1 - та р ау ы -
на өзгерістер 

ж а л п ы ғ а 
бірдей деклара-

циялауды енгізуді 
2020 жылғы 1 қаңтардан 

2021 жылғы 1 қаңтарға 
ауыстыруды және бұдан әрі 

кезең - кезеңімен көшу көзделген.
Бірінші кезеңде – 2023 жылғы 1 

қаңтардан бастап жалпыға бірдей дек-
ларациялау шеңберіндегі декларацияны: 

жауапты мемлекеттік лауазымдағы адам-
дар мен олардың жұбайы (зайыбы);
мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік 
берілген адамдар мен олардың жұбайы (зайыбы);
мемлекеттік функцияларды орындауға 
уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген 
адамдар мен олардың жұбайы (зайыбы);
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Қазақстан Республикасының Конституциялық 
Заңына және «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы банктер және банк қызметі 
туралы», «Сақтандыру қызметі туралы», 
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан 
Республикасының заңдарына сәйкес деклара-
ция ұсыну жөніндегі міндет жүктелген адамдар 

Жеке тұлғалардың кірістері мен 
мүлкін жалпыға бірдей декларациялау

болып табылатын жеке тұлғалар тапсырады.
Екінші кезеңде – 2023 жылғы 1 қаңтардан бас-
тап мемлекеттік мекемелердің жұмыскерлері 
мен олардың жұбайы (зайыбы), сондай-ақ 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
жұмыскерлері мен олардың жұбайы (зайыбы) 
болып табылатын жеке тұлғалар тапсырады. 
Үшінші кезеңде – 2024 жылғы 1 қаңтардан 
бастап заңды тұлғалардың басшылары мен 
құрылтайшылары және олардың жұбайы, дара 
кәсіпкерлер және олардың жұбайы тапсырады.
Төртінші кезеңде – 2025 жылғы 1 
қаңтардан бастап азаматтардың қалған 
санаттары декларация тапсырады.

ҚҰРМЕТТІ 
САЛЫҚ 

ТӨЛЕУШІЛЕР!
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ТІЛ БАЙЛЫҒЫ - ШЕШЕНДІК ӨНЕР
Қазақтың шешендік өнерінің 

өзіндік ерекшеліктері өте жоғары. 
Ең  алдымен қазақ шешендерінің 
сөздері ауызекі айтылып, ауызша 
таралған, қағазда емес, халық жа-
дында сақталған. Сондықтан олар 
бастапқы қалпында емес, бізге, 
кейінгі ұрпаққа ұзын - ырғасы, үзік-
жұрнағы ғана жеткен, олардың өзі 
де ауыздан ауызға ауыса жүріп 
,өңдеу - жөндеуге көп ұшыраған, 
әлденеше ұрпақтың,талай таптың 
санасынан,сарабынан өткен, сөйтіп 
қысқарып, ұстарып, жалпы халық 
шығармасына айналған.

Қазақ ауыз әдебиетінің басқа 
түрлері сияқты шешендік сөздер 
ауызша шығып, ауызша таралған. 
Қонақта немесе бір мәселені 
талқылау үстінде  көп жасаған, 
кәрі құлақты қариялардың аузы-
нан шыққан жүйрік ойлы,жүйелі 
сөздерді құйма құлақ талапты 
жастар, өнер қуған қыз-бозбала 
жаттап алып, жүрген-тұрған 
жерлерінде, ойын-жиындарда айта 
жүрген. Өзінің қажетіне, өмірдің 
тілегіне қарай жаңартып-жаңғыртып 
отырған. Қажетсіз қабыршағынан 
арылып, селкеу арқауы ширап, 
көптің көкейіне қонақтаған үлгілі сөз 
ғана сақталып өмір сүрген. Заман 
тілегіне, халық мүддесіне жауап 
беретін баталы сөз, ақылды ойлар 
ғана халықпен бірге жасап, ұдайы 
жаңғырып, жасарып отырған.

Бүгінгі таңда шешендік сөздер 

ҚАЗАҚТЫҢ ТІЛІ – ҚАЗАҚТЫҢ 
ЖАРЫҚ ЖҰЛДЫЗЫ

«Ана тілі дегеніміз – сол тілді жасаған, 
жасап келе жатқан халықтың баяғысын 
да, бүгінгісін де, болашағын да таныта-
тын, сол халықтың мәңгілігінің мәңгілік 
мәселесі. Ана тілін тек өгей ұлдары ғана 
менсінбейді, өгей ұлдары ғана аяққа 
басады»,-деп Ғ.Мүсірепов айтқандай 
елдің болашағын, тілдің болашағын 
сақтау баршаның міндеті. 

Қазақстандағы тіл саясатының 
көпұлтты мемлекетіміздің тұрақты да-
муына ізгілікті қызмет етіп отырғандығы 
қуантады. Сонымен бірге әр ұлт 
өкілдерінің қазақ тілін білуге талпынуы 
қуантатын жағдай.

Әр халықтың өз ана тілі бар. Ана тілі 
адам баласының бойына ана сүтімен 
кіріп, бойға тарайды. Ана сүтімен 
бойымызға дарыған қазақ тілінің 
Құдіреттілігі көркемдігі өрлігінде, орасан 
зор байлығында. 

Осы орайда Көшкентал ауылдық  
кітапханасында оқушылардың тіл тура-
лы білімдерін жетілдіру, өз ана тілінің 
қадір қасиетін біліп, тілдің көркемдігін 
сезініп, сөз құдіретін түсініп, оның адам 

АТҚА МІНУ 
МӘДЕНИЕТІ

Біздің ежелгі ата - бабамыз, 
қазағымыз тарих мұңын жоқтаған 
жырау, сазгер, сөз саптаған ше-
шен, найза ұстаған көсем бола 
білген. Соған орай халық та 
осы ақындарын, сазгерлерін, 
шешендерін, көсемдерін шексіз 
құрметтеген, еркелеткен. Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев жариялаған 
«Ұлы даланың жеті қыры» 
мақаласында ежелгі дәуірден қазіргі 
заманға дейінгі кезеңді қамтитын 
Ұлы даланың жеті қырын атап 
көрсетті. Бұл жұмысты бірнеше ірі 
жобалар арқылы бастауға болаты-
нын атап өткен Тұңғыш Президент 
төмендегідей жобаларды ұсынды:

1). Ежелгі дәуірден қазіргі заманға 
дейінгі кезеңді қамтитын барлық 
отандық және шетелдік мұрағаттар 
дүниесіне елеулі іргелі зерттеулер 
жүргізу үшін «Архив – 2025» жеті 
жылдық бағдарламасы;

2). Өз елінің ерекше елшісі сын-
ды ұлы бабаларының есімдерін 
мақтан тұтатын ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
ҰЛЫ ЕСІМДЕРІ;

3). «Түркі өркениеті: түп тамы-
рынан қазіргі заманға дейін» атты 
ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ ГЕНЕЗИСІ;

4). Ұлы дала» атты ежелгі өнер 

рихтан белгілі.
Жылқыны қолға үйрету арқылы 

біздің бабаларымыз өз дәуірінде 
адам айтқысыз үстемдікке ие бол-
ды.Жылқының қолға үйретілуі атқа 
міну мәдениетінің де негізін қалады. 
Қазіргі атқа мінуге арналған киім үлгісі 
бұрынғы киім үлгісіне ұқсамайды. Ол 
кезде ерлер теріден шалбар пішіп 
киіп алған және атқа отырған кезде 
ынғайлы болуды ойлаған. 

Атқа міну мәдениеті салт атты 
жауынгердің ықшам киім үлгісін 
дүниеге әкелді. Ат үстінде жүргенде 
ыңғайлы болуы үшін бабаларымыз 
алғаш рет киімді үстіңгі және астыңғы 
деп екіге бөлді. Осылайша кәдімгі 
шалбардың алғашқы нұсқасы пайда 
болды. Бұл салт атты адамдардың 
ат құлағында ойнауына, ұрыс кезінде 
еркін қимылдауына мүмкіндік берді. 
Дала тұрғындары теріден, киізден, 
кендір мен жүннен, кенептен шалбар 
тікті. 

Содан бері мыңдаған жыл өтсе де, 
киімнің осы түрі өзгере қоймады. Со-
нымен қатар бүгінгі етіктердің барлық 
түрі атқа мініп жүруге сай келмейтіні 
белгілі.Атқа мінетін адам аяғына етік 
немесе құрым етік киген. Ат үстінде 
жүрген көшпенділер еркін мініп жүруі 

үшін биік ер-тұрман мен үзеңгіні ой-
лап тапты. Бұл жаңалық салт атты 
адамның ат үстінде қаққан қазықтай 
мығым отыруына, сонымен бірге 
шауып бара жатып, қолындағы 
қаруын еш қиындықсыз және 
неғұрлым тиімді қолдануына және 
нысанаға дәл тигізуге мүмкіндік 
берді. Бабаларымыз шапқан аттың 
үстінен садақ тартуды барын-
ша жетілдірді. Соған байланысты 
қарудың құрылымы да өзгеріп, 
күрделі, ыңғайлы әрі қуатты бола 
түсті. Атқа міну мәдениетін және 
ұлттық ойындарды насихаттауда 
ауылдық жерде әртүрлі шаралар 
өтіп тұрады. Ол ойындардың ішінде 
ең көп тарағаны - Көкпар. 

Көкпар - ұлттық ат спорты 
ойындарының бірі. Ойын атауының 
шығу тегіне байланысты бірнеше 
нұсқалар бар: “көк бөрі” немесе 
"көк бөрте". Көкпар жігіттердің күш-
жігерін, төзімділігін, батылдығы мен 
ептілігін, ат үстінде мығым отыруын 
қалыптастырады. Сонымен қатар 
Көкпар – аттың қалай бапталып 
үйретілгенін, жүйріктігін де сынай-
тын спорт. Көкпар жаппай және 
дода тартыс болып екіге бөлінеді. 
Жаппай тартыста әркім көкпарды 
өзі иелік етуге тырысады. Дода тар-
тыста құрамы бірдей екі топ сынға 
түседі. Ауылда қандай іс- шара, той-
томалақ болмасын Көкпар беріледі.

Ақсу ауылдық округінде осындай 
мықты көкпаршылар баршылық. 
Атап айтсақ, Құмархан Алтай, 
Биғалиев Ернар, Байғалиев Нұрлан, 
Тыныбеков Айдын, Күртібаев 
Айдын, Жұмағалиев Әбілгелді, 
Сағатбеков Марат, Советхан Айбол, 
Бақытбек Балғын, Өржан Зейнелді. 

Болашақта өскелең ұрпаққа 
ата - бабамыздан қалған асыл 
мұраларымызды, ұлттық ойындары-
мызды, салт-дәстүрімізді насихат-
тауда біз мәдениет қызметкерлері 
аянбай еңбек етеміз. 

Ақсу ауылдық мәдениет 
үйінің қызметкерлері,

«НұрОтан» БПҰ-ның мүшелері.

Білім беру жүйесін жан-жақты ақпараттандырып, қашықтан оқытудың 
алғы шарттары Н.Ә. Назарбаев ұсынған «Қазақстан -2030» стратегиялық 
бағдарламасында айқын көрсетілген. Бүгінгі болып жатқан бүкіләлемдік  
жағдайда балаларды оқытуды онлайн  жүзеге асыруға тура келіп отыр. 
Сол себепті де аудан аумағындағы 51 білім беру ұйымдарында онлайн 
түрде 6 сәуірден бастап  4 - тоқсанды жүргізуге дайындық жұмыстары ба-
сталып отыр. 

Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 16 наурыздағы №1, 20 
наурыздағы №2 және 26 наурыздағы №6 хаттамаларын негізінде сабақ 
кестесі мектепалды даярлық сыныптарына, 1-9 сыныптарға сағат 8.30 
дан, 10-11 сыныптарға сағат 14.00 ден дүйсенбіден жұманы қосқанда 30 
минутқа дейінгі аралықта жасалынатын болады.

Қашықтықтан оқытудың жергілікті жүйесі белгілі бір білім және жекеле-
ген қала (мектеп) шеңберінде жұмыс атқарады, оның құрамына тек жоғары 
оқу орындары ғана емес, мектептер, гимназиялар мен колледждер де 
кіреді. Осындай жүйенің аясында жұмыс жасаудың алғашқы сатысында 
зиялылық потенциялын, компьютерлік техниканы ұтымды пайдалана оты-
рып, үздіксіз білім беру принциптерін ойдағыдай іске асыру қажет. Осыған 
орай, мектептер мен жоғары оқу орындары жергілікті және аймақтық 
желіні пайдаланып, шығармашылық жұмыстарын таратып, оқыту үрдісінде 
әдістеме бойынша тәжірибе алмасуы  бүгінгі күнге қолға алынып жатыр. 

Осындай сан қырлы, әрі күрделі мәселелерді жүзеге асыруда 
оқытушының атқарар рөлі орасан. Оған әрі ауыр, әрі жауапты міндет 
жүгі жүктеледі: ол курстың бағдарламасының құрылымын дайындап, оны 
қашықтықтан білім беру жүйесімен астастырып бейімдейді, оқу үрдісінің 
барысын қадағалап, тапсырмаларды орындау барысында, өз бетімен 
бақылау-пысықтау жұмыстарын орындау жөнінде ұсыныстар береді. Бұл 
ретте қашықтықтан оқыту жүйесінің әдістерінде көрсетілгеніндей, көңіл-
күй, психологиялық қарым-қатынас бой көрсетеді. Қашықтықтан оқыту 
тәсілі бойынша жұмыс істейтін оқытушы оқытудың жаңа технологиясын, 
оқытудың компьютерлі және тораптық жүйелерін жетік біліп, олармен іс 
жүргізу ісін орындау шарт.

Қашықтықтан оқыту тәсілімен оқытатын оқытушыларға және осы істе 
мүдделі басқа да адамдарға бірнеше талаптар қойылады:

• Оқытушы компьютермен жоғары дәрежеде сауатты жұмыс істей білуі 
қажет.

• Қашықтықтан оқытудағы мақсаттары мен міндеттері, оның алдағы 
уақытта ақпараттық технология және коммуникация құралдарының 
негізінде дамуы туралы білуі қажет.

• Қашықтықтан оқыту технологиясын жетік білетін, білім саласындағы 
қызметкерлерді, оқушыларды таныстыра білуі қажет.

• Оқытушының ақпараттық құралдармен жұмыс істеуге іс жүзінде 
дағдылануы қажет.

• Оқытудың телекоммуникациялық құралдарын қолдану ісіне 
дағдылануын қалыптастыру, атап айтқанда: тұтынушылар арасын-
да ақпараттар алмастыру және ақпараттық жүйелердегі ресурстарды 
пайдалануға дағдылануын қалыптастыруы қажет.

• Жинақталған түрде оқу бағдарламасын құрайтын белгілі бір тәртіптегі 
модульдік курстардың әдістемелерін баяндай және курстарды өткізуді 
ұйымдастыра білуі қажет.

• Оқу үрдісін қашықтықтан оқыту шеңберінде жүргізу ісіне жан-жақты 
даярлау, қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша сабақ өткізу үрдісінде 
үйлестіруші болуы қажет.

Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқытушының негізгі міндеті 
білім алушының келесі түрдегі орындалатын өз бетінше жұмысын басқару 
болып табылады: туындайтын мәселелерді қарастыру; мақсат пен 
міндеттерді қою; білім, тәжірибелерді беру; ұйымдастыру қызметі; білім 
алушылардың арасында өзара байланысты ұйымдастыру; оқу процесін 
бақылау. Тыңдаушылар қашықтықтан оқыту кезінде білім беру процесінің 
негізін қолайлы уақытта, ыңғайлы орында, тиімді темптегі өз бетінше 
жұмыс құрайды. [2, 53]. Сондықтан тындаушылар өз бетінше жұмыстың 
техникасы мен әдістемесін, жоғарғы деңгейде білімді өз бетімен толықтыру 
негіздерін меңгеруі қажет. 

Бұл жалпы қашықтықтан оқытудың негізгі принцептері мен  оқытушы 
мен оқушының білуі қажет дүние. Сол себепті, оқыту программаларын 
мектептерге таратып онлайн оқудың барлық мүкүндіктерін қарастырып 
отырмыз. Бүгінгі таңда Watssap, google classroom, kundelik.kz, zoom, «Ба-
лапан» телеарнасы арқылы қазақша, «Еларна» телеарнасы арқылы орыс-
ша сабақтар жүргізілетін болады. сонымен қатар, қазақ радиолары мен 
шалқар радиоларында да аудио арқылы сабақтар жүргізіледі. Бүгінгі таңда 
осы бағыттар қолға алынып отыр. 

Аудан бойынша 7447 бала болса, оның 6451 инетрнетке онлайн қосылуға 
ұйымдастырылып отыр. Интернетке мүмкүндігі жоқ 996 балаға «Балапан» 
«Еларна» телеарнасы және еріктілер (волонтерлар) арқылы оқытуды қолға 
аламыз.  Жалпы ата-аналар саны-4724. Осы ата-аналармен аталған про-
граммалар арқылы жиналыстар мен сұхбаттар жүргізілді.  Ақсу ауданы бой-
ынша  516  класс комплект бар. Соның  бүгінгі таңда 441  «Онлайн» түрде   
сынақ сабақтарын өткізді. Zoom бағдарламасымен 215, google classroom  
бағдарламасымен  11,  Watsapp  желісі арқылы  441  класс комплекті кіріп  
сынақ сабақтарын өткізді. Дарын онлайн платформасы арқылы 10 сынып, 
skype  бағдарламасы арқылы  2  сынып сынық сабақ өткізді. Сынақтар осы 
аптаның аяғына дейін жалғасып нәтижелі түрде программалармен жұмыс 
жасап нәтижесі көрінетін болады. Осы жағдайға байланысты жасалынып  
жатқан оқушылардың білім алу бағыттарын ата-аналар тарапынан да 
әлеуметтік желілердің көмегімен барынша оқушыларға қолдау көрсетуге 
шақырамыз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл!

 
Әділжан СЫЗДЫҚБАЕВ,

аудандық білім беруді дамыту оқу әдістемелік 
орталығының аға әдіскері.

ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ 
– ЗАМАН ТАЛАБЫ

және технологиялар музейін ашу;
5). «Дала фольклоры мен 

музыкасының мың жылы» деп ата-
латын Ұлы дала мұрагерлерінің 
өткен мыңжылдықтағы халық ауыз 
әдебиетінің таңдаулы үлгілері – 
ертегілері, аңыз - әфсаналары, 
қиссалары мен эпостары;

6). Тарихтың кино өнері мен 
телевизиядағы көрінісі.

Соның ішінде біз сөз еткелі 
отырған «Атқа міну мәдениеті» тура-
лы кеңінен айтуға болады. Атқа міну 
мәдениеті мен жылқы шаруашылығы 
жер жүзіне Ұлы даладан тарағаны та-

ауыз әдебиетінің басқа салаларымен 
қосылып, қазіргі қолданылып жүрген 
сөздігіміздің негізгі қоры, ұйытқысы 
екендігі өтірік емес. Демек, шешендік 
сөздерді зерттеп-талдау, оқып-үйрену 
ана тіліміздің байлығын,сөйлем 
құрылысын, дұрыс сөйлеу 
заңдылығын жетік білуімізге,сайып 
келгенде, әдеби тілімізді дамытып, 
ой-өрісімізді кеңейтуге себепші бол-
ды десек, артық айтпағандық.

Қауым, кейде жеке адамдар аты-
нан айтылатын ақылды да аталы 
сөздердің мол тараулары – шешендік 
арнау, шешендік толғау және күрделі 
саласының бірі – шешендік дау. 
Мұндай дау тартысқа түсуші сөзуар 
даугерлер мен оған қарсы тұрушы 
халықтың арасынан шыққан жағы 
талмай сөйлейтін, ел намысы мен 
ер намысын қатар қоя білетін ше-
шен, ділмар адамдар еді. Бізге жет-
кен шешендік сөздерден Майқы 
биден басталып, Аяз би, Жиренше 
шешен, Сырым батыр т.б. сияқты 
халық даналығымен сусындай өскен 
сөз өнерін еркін меңгерген, аттары 
халыққа мәшхүр болған, тағылымы 
мол ата-бабаларымыз жетіп арты-
лады. Жауды қылышымен тоқтатып, 
дауды бір ауыз сөзбен шеше білген 
халық арасынан шыққан «дала 
академиктері» өскелең ұрпақ үшін 
өшпес мұра, қайталанбас ерлік 
екендігі кімді де болса қайран 
қалдырады.

Белгілі халық шешен-билермен 

қатар есімдері белгісіз дана 
қариялар, сөзге шебер әйелдер, 
ұтқыр ойлы тапқыр балалар, жар-
лы болса да елі үшін жан берген 
жұртты шешендігімен тәнті еткен 
батыл жігіттер атынан айтылатын  
небір шешендік сөздер халықтың 
мұңын мұңдап, сөзін жоқтайды. 

«Қайта жаңғыру» дегеніміздің 
өзі ата-бабадан қалған асыл 
мұрамызды қайта тірілту. Енде-
ше, тіліміздің қастерлі де, қасиетті 
тұстарын жастарға елеп-екшеп беру 
біздің басты міндетіміз деп білсек, 
оны жалғастырып әкету болашақ 
жастардың еншісінде. Көкірегі 
ояу, намысшыл, ұлтжанды азамат 
тәрбиелеуде әлі де атқарылар іс 
шаш етектен екендігі айқын.

Т.ШҰЛҒАУБАЕВ,
Сырттанов ауылдық 

клубының меңгерушісі,
«Нұр Отан» партиясының 

мүшесі.

өміріндегі маңызын ұғуға үйрету. Тіл 
мәдениетін сақтай білуге, ана тіліне де-
ген сүйіспеншілігін, ынтасын арттыру, ана 
тілін құрметтеуге баулу мақсатында 5 сы-
нып оқушылары арасында  «Қазақтың 
тілі – қазақтың жарық жұлдызы»  
тақырыбында поэтикалық марафон 
өткізілді. 

Шара барысында оқушылар тіл туралы 
өлең тақпақтарын жатқа мәнерлеп айтып, 
ән айтып , би билеп өз өнерлерін ортаға 
салды. Шарада «Тіл ұлттың жаны!» 
атты кітап көрмесі ұйымдастырылып, 
библиографиялық шолу жасалды. 

Тәуелсіздік – ұлттық қасиетті 
қадірлеуден басталса керек. Ал «өзінің 
ұлттық қасиетін, өз тілін, әдебиетін 
білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді 
интеллигент емес» деген М.Әуезовтің 
керемет дана сөзі бар. Расында да, өз 

тіліңнің сұлулығын сезінбей, өзге тілдің 
қадірін сезіну екіталай емес пе!?

Бұрынғы тектілердің дана тілін – 
демекші, ана тілі дегеніміз – сол тілде 
жасаған, жасап келе жатқан халықтың 
болмысы, бүгінгісін де, болашағында 
танытатын, сол халықтың мәңгілігінің 
мәселесі. 

Сондықтан да ана тілі — әр халықтың 
өзінің төл белгісі. Адам өз ана тілімен 
бақытты болады. Өз халқының өткенін, 
тарихын, салт - дәстүрін білу үшін ана 
тілін білу қажет. Өзінің ана тілін сүйген 
адам өзінің халқын сүйеді. Ал өзінің 
халқын сүйген адам өзге елді де сүйе 
алады.

А.ТҮСТЕБАЕВА,
Көшкентал ауылының 

кітапханасының кітапханашысы.

Адамгершілік туралы 
нақыл сөздер: 

Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық 
қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек.

Абай ҚҰНАНБАЕВ.

Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толық боласың елден бөлек.                                                                             

Абай ҚҰНАНБАЕВ.

 Аз сөйлер де, көп тыңдар хас 
асылдың баласы.

 Махамбет ӨТЕМІСҰЛЫ.

 Ақын бойына адамгершілік қана жа-
расады. Екеуінің біріне ақау түссе - ал-
дымен ақындық өледі

 Ғабит МҮСІРЕПОВ.

Сұлулық, әдептілік, білімділік, 
сезімділік, ерлік, даналық - бәрі де 
жеке  адамның меншігінде емес, ең 
алдымен, елдің, халыктың еншісі.

Ғабит МҮСІРЕПОВ.
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Дерматомикоз қоздырғыштарына 
теріні және оның туындыларын 
зақымдайтын микоздар жатады. 
Олардың қоздырғыштары кератині 
бар тканьдерді зақымдай отыра 
тіршілік етеді. Дерматомикозбен 
барлық ауыл шаруашылық малдары 
(әсіресе төлдер), терісі бағалы аңдар, 
жыртқыштар және адамдар ауыра-
ды. Бұл аурудың қоздырғыштары  
Deuteromycetes класына жата-
тын жетілмеген саңырауқұлақтар. 
Д е р м а т о м и к о з д а р д ы ң 
клиникалық белгілері бір-біріне 
ұқсас болғанымен, олардың 
қоздырғыштары әр түрлі туысқа 
жатады:  Trichophyton (трихофития) 

ДЕРМАТОМИКОЗ
және Microsporum (микроспория). 
Біздің ауданымызда жиі жыл сайын 
тіркеліп отыратын түрі микроспория 
(Microsporum). 

Микроспория   ауруы  үй  жану-
арлары, көбінесе иесіз мысықтар 
мен иттерден  және ауырған адам-
дардан бір біріне қарым қатынас 
арқылы жұғады.Баста шашы қалың  
жерлері мен  тегіс теріде кездеседі. 
Шашы   қалың  өскен  бөлігінде  
жұққан  жағдайда бір, одан кейін 
бірнеше жерде пайда болады да, 
көлемі бірте-бірте үлкейіп сопақша 
немесе домалақ қызғылт  дақ  бола-
ды. Терінің жарақаттанған бөлігінде  
кебек тәрізді қабыршықтар қаптап 

тұрады. Микроспория қоздырғышы  
сыртқы ортада тұрақты. Шашта, 
терінің  қышитын  жерінде, жүнде,  
құмда, жертөбелердегі  шаңда    
бірнеше  жыл  бойына таралу 
қабілеттілігін  сақтайды.

Жұқпа тікелей ауру жануарлар-
мен байланыста болғанда немесе 
залалсыздандырылмаған жүнде, 
тарақ, бас киім, кір киімдер арқылы  
жұғады.Сонымен қатар қажетті 
гигиеналық ережелер сақталынбаса 
шаштаразда да жұғуы мүмкін.  Ішкі 
жанұялық жұқпа таралуы  жиі 
кездеседі.   Микроспорияның тара-
луы ауырған жанұяда жиі кездеседі.   

Микроспория   жұқпасын алдын 
алатын болсақ, ең бастысы жеке 
бас тазалығын сақтау керек екенін 
ұмытпауымыз керек.

Қышыма — жұқпалы тері ауруы. Ол адамның 
денесіне қотыр жұқтыратын кененің түсуінен пайда бо-
лады. Жұқтыру көзі болып табылатын — адам. Кене 
басқа сау адамға қарым қатынас арқылы жұғады, яғни 
қоғамдық  моншалардан, душ қабылдайтын орын-
дардан, жатақханалардан  және  жолаушылап жүрген 
кезеңдерде.Осы ретте аурудың өзіне тән белгілерін білу 
аса маңызды. Қолдың саусақтарының арасында, кеу-
де мен іштің, санның, аяқтың терісінде бөртпелер пай-
да бола бастайды. Қышыманың ерекшелігі – ауырған 
адамның денесі, әсіресе түнде қатты қышиды оған ми-
кробтар түсіп, қышымаға терінің іріңді жұқпасы қосылып, 
ауру әрі қарай асқынып кетеді.  Қышымаға қарсы арнау-
лы емді тері ауруының дәрігері  ғана  жүргізеді. Ауырған 
адам өзін-өзі емдеуге болмайды.  Қышыманы  жұқтырмау  
үшін қарапайым гигиеналық ережелерді сақтау ке-
рек: жеті сайын моншаға түсіп, жуыну, іш киімдерді  

ҚЫШЫМА (ЧЕСОТКА)
және төсек  жаймаларын  жиі-жиі ауыстырып, оларды  
жуылғаннан кейін үтіктеп отырған дұрыс.Әр адамның  
жеке  орамалы,  жөкесі,  аяқ киімі басқа да тұтыну зат-
тары  жеке болғаны дұрыс. Қышыма ауруын  жұқтырып  
күдіктенген жағдайда уақыт өткізбей тездетіп тері ауру-
ларын  емдейтін  дәрігерге көрінген дұрыс. Дәрігерге 
ерте қаралу - айналасындағы адамдарға қышыманың 
таралмауын және одан тез сауығуын қамтамасыз етеді.

Б.ТЕМІРХАНОВ,
аудандық ТКҚСҚББ басшысы. 

А.СЕҢКІБАЕВА,
санитариялық-эпидемиологиялық

бөлімінің маманы. 

Коронавирус ауруының пан-
демиясы 2019 жылы, желтоқсан 
айының ортасында орталық 
Қытайда орналасқан Хубэй провин-
циясына кіретін Ухань қаласының 
Хуанань жануар мен теңіз өнімдері 
базарында болған тұрғындары 
түсініксіз пневмонияға шалдыққаны 
анықталған кезден басталды

Пандемия – жаңа ауру түрінің 
жаһандық ауқымда таралуы. Гректің 
"пандемос" деген сөзінен шыққан. 
Қазақшасы – "барлық адамға 
тиесілі". Мамандар бұл терминді 
ауру әлемнің түкпір-түкпіріне 
таралған жағдайда қолданады.

Пандемия сөзінен қорқудың қажеті 
жоқ: бұл аурудың қауіптілігінен 
бұрын оның таралу ауқымын 
білдіреді және жұқпалы ауруларда 
ғана қолданылады. Аурудың тара-
лу ауқымы мен жұқтырғандар саны 
арта түссе, эпидемия пандемияға 
айналады. 

Жаңа  коронавирус  — адамдар-
да осы уақытқа дейін анықталмаған 
коронавирустың жаңа штаммы. 

КОРОНАВИРУС ДЕГЕНІМІЗ НЕ? САҚТАНУ ЖОЛДАРЫ!
COVID - 2019 деген атауға ие.    

COVID-19 ҚАНДАЙ ВИРУС?
Covid-2019 – жұқпалы жолмен та-

райтын коронавирустың жаңа түрі. 
Коронавирустың негізгі белгілері 

респираторлық ауруларға ұқсайды:
• дене қызуының көтерілуі;
• шаршау;
• құрғақ жөтел.
Кейде болуы мүмкін белгілер:
• Мұрынның бітелуі;
• тұмаурату;
• фарингит;
• диарея.
Кейде ауру симптомдары 

білінбейді. Дене қызуы көтеріліп, 
жөтел мен тыныс алу қиындағанда 
дереу медицина көмегіне жүгіну 
қажет.

ВИРУС ҚАЛАЙ ТАРАЛАДЫ?
Covid-2019 жұқтырған науқас 

жөтеліп, түшкірген кездегі мұрын мен 
ауыздан шығатын ұсақ тамшылар 
арқылы адамнан адамға жұғады. 
Тамшылар заттарға жұғып, ауаға та-

райды. Оларға жанасқан соң, вирус 
көзге, мұрын мен ауызға түседі. Сол 
себепті науқас адамнан бір метрден 
астам қашықтықта алшақ жүру ке-
рек. 

КОРОНАВИРУСТАН ҚАЛАЙ 
ҚОРҒАНУ ҚАЖЕТ?

• қол мен бетті сабынмен жиі және 
мұқият жуу;

• қолға арналған спирттік 
антисептиктерді қолдану;

• көп адам жиналған орындардан 
аулақ болу;

• науқас адамдармен бай-
ланысқа түспеу;

• салқын тию белгілері (дене 
қызуының көтерілуі, мұрынның 
бітелуі, жөтел, тамақтың ауруы) пай-
да болғанда міндетті түрде дереу 
үйге жедел жәрдем шақыру қажет.

Динара АХМЕТОВА,
аудандық орталық 

ауруханасының директорының 
орынбасары.

Көктем  келгенде, өрт шығудың қауіпті маусымы басталады.
Өкінішке орай, біздің азаматтар от жаққан кезде абайсыз болады. 
Осы кезіңде адамдар, аудан ұйымдардың және елді мекендердің 
аумақтарында қураған шөптер мен қоқыстарды  тазалауды бастай-
ды. Осыған байланысты, Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы 
№1077 Қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 53-4 
тармағына сәйкес, «Өртке қарсы үзіктер шектеріндегі елді мекен-
дер мен ұйымдардың аймақтары жанғыш қалдықтардан, қоқыстан, 
ыдыстан, құрғақ шөптен және басқа да жанғыш материалдардан 
уақытылы тазартылады. 

Шипажайлардың, демалыс үйлерінің және басқа да сауықтыру 
мекемелерінің (оның ішінде жазғы балалар саябақтарының, 
балалардың сауықтыру лагерьлерінің) аумақтары ғимараттардың 
(құрылыстардың) қабырғаларынан 15 м. қашықтықта жанғыш 
шөгінділерден (құрғақ шөптен, мамықтан, жапырақтардан) тазар-
тылады. 

Өртке қарсы үзіктер шектерінде жанғыш материалдарды жинап 
қоюға, көлік тұрағына, ғимараттар мен құрылыстарды, оның ішінде 
уақытша құрылыстарды салуға (орнатуға) жол берілмейді».

Егер азаматтар өрт қауіпсіздігі тәртібін қатаң сақтап, байқап 
жұмыс істегенде ғана болдырмауға болады. Осыған қарамай, 
тұрғын үй иелері мен шаруа қожалықтары былтырдан қалған са-
банды, үй ауласындағы қоқыстарды және қураған шөптерді өртейді.

Құрметті азаматтар! Ақсу ауданының Төтенше Жағдайлар 
бөлімінің қызметкелері Сіздерге отпен абай болуларыңызды  
ескертеді. Өрт болған жағдайда өрт туралы өртке қарсы қызметіне 
101 немесе 112 телефон арқылы хабарласыңыз. 

Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ, 
аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы,

азаматтық қорғау майоры. 

Көктем мерзіміндегі 
қауіпсіздік шаралалары

Сол бір өтіп кеткен 2010 жылғы 12                
наурыз күні Қызылағаш, Ақтоған, Егінсу 
халықтарының жұртшылығы жадында сақтап 
қалады. Егінсу ауылында  сол күнгі ауа - райы 
да ерекше қар борап, аспанды қара бұлт жау-
ып, дала күңіреніп кетті емес пе?  Бораған ауа 
- райы адамдардың жүруіне кедергі болғаны 
соншалық жұртшылық осы ауа райына қарап 
тұрып, үрейлене бастады.

Иә, қыстан қысылып шыққан адамзат (қыс 
қатты болды) 8 наурыз мерекесі күнін атап 
өткен соң дәл осындай аласапыран бола-
ды деп ойлаған жоқ. Енді бұл 12 наурыз күні 
келген су апатына толық тоқталып өтейін. 
Бұл бір тарих болып қатталып қала береді 
ғой. Сол жылы қыс қатты болды, қардың 
қалыңдығы да кісі бойындай жауды десем 
артық болмас. 9- наурыз күні Алажидже стан-
циясына «Ақешкі» суының көтеріліп барып 
кіргенін естіп, ауылдағы теміржол бойындағы 
теміржолшылар көмекке барды. Теміржолшы 
бауырларым: Байкен мен Ерлан судың мұрша 
бермей жатқанын айтып, су үстіндегі мұздар 
теміржол асты көпірлерін бітеп, судың жүруіне 
бөгет болғанын айтты. 

1969 жылы су тасқыны ауылға кірген кезде 
ең бірінші Алажиде станциясын алған бола-
тын деп әкем айтып отыратын. Ол кезде әкем 
Ерболғанов Райхан Егінсу станциясының 
бастығы қызметін атқарған. Ауыл тұрғындарын 
Матай, Үштөбе станцияларынан вагон 
шақыртып, эвакуация жасап, халықты судан 
аман-есен алып шыққан болатын.

2010 жылдың 10-наурыз күні округ әкімі және  
аппарат қызметкерлері ауылдағы кішкене 
балалары бар және аяғы ауыр әйелдерге 
ауылдан біраз күнге туысқандарыңа бара 
тұрыңдар деп хабарлама жасадық. 11- на-
урыз күні округтегі мекеме басшыларын 
әкімшілікке шақыртып, төтенше жағдай бой-

Өткен күнде белгі бар...  
ынша іс-шара жоспарын  құрып, бекітіп, штаб 
құрдық. Екі команда болып, екі жерге бөгет 
жасау жұмыстарын жалғастырдық. Ауылға 
кіре беріс жерлердегі ойдым жерлерге шығып, 
шаруа қожалықтарының тракторларымен бөгет 
жасауға кірістік. «Руслан» шаруа қожалығының 
басшысы Н.Рыскеодинов, «Бердалы» шаруа 
қожалағының басшысы А.Есімбеков, «Рай» 
шаруа қожалығының басшысы Р.Еменов және 
ауыл тұрғыны А.Сегізбаев өз тракторларымен 
шығып, бұзылған үйлердің орнында қалған фун-
дамент блоктарын сүйреп бөгет жасады. Осы 
күні түстен кейін округ әкімі Б.Құрманғалиева 
Қызылағаш су платинасында істейтін Мұхит 
деген жігіттің ұялы телефон номерін берді. Мен 
хабарласып көріп едім, мен платинаға жауап 
беремін, халықтарыңа өздерің ие болыңдар 
деді. Сол кезде денем мұздап сала берді. Де-
реу халыққа үш қабатты Егінсу орта мектебінің 
ғимаратына жиналыңдар деп хабар бердік 
те, өзіміз әкімшіліктің Нива автокөлігімен 
қарттар мен балалы әйелдерді мектепке жинай 
бастадық. Бізді көрген автокөлігі бар азаматтар 
ақырындап халықты мектепке тасыды. Халыққа 
бірінші кезекте құжаттарын тастамай ала 
жүруді тапсырдық. Округ әкімі аппаратының 
бас маман-іс жүргізушісі Н.Нұрболатқызы бала 
күтімінде демалыста болатын, бізге көмекке 
келіп, мектепке жиналған азаматтардың тізім 
жазып, алып жүрді. Түні бойы халықты мек-
тепке тасыдық. «Руслан» шаруа қожалығының 
төрағасы Н.Рыскелдинов ауылдың кіре беріс 
бөгетіне кезекке тұрды. Қайта-қайта барып, 
жағдайды біліп тұрдық. Тасқын судың біздің 
ауылға бет алып бара жатқанын  таңғы 5-тер 
шамасында «Наурызбай» шаруа қожалығының 
мүшесі С.Құрманғалиев судың өткенін және 

ағысының қатты екенін, шаруа қожалықтағы 
тұрғын үйінің су астында қалғанын ұялы теле-
фон арқылы хабарлады. Топырақ араласқан 
қалың су 12 наурызда таңертеңгі 930 –да 
станция тұрғындарының үйлеріне басып кірді. 
Судың биіктігі үйлердің шатырына дейін жетті, 
су ағынын теміржол ұстап тұрды. Бұл көріністі 
сөзбен жеткізу қиын болар, оны көзбен көрген 
адам ғана көз алдына елестете алады. Сағат 
11-лер шамасында бұрқыраған топырақ су 
ауыл ішіне жақындап келе жатты. Мектеп-
ке жиналған жұртты теміржол бойына апа-
ру керке болды. Вагонмен халықты Матай 
станциясына жеткізу керек еді. Өзіміз бастап 
Нива автокөлігімен халықты көшіру жұмысын 
жасадық. Ауыл азаматтары: Н.Тұрысбеков, 
А.Жазылбеков, Н.Джанкотов, Е.Құрманғалиев 
өздерінің жеңіл автокөліктерімен адамдар-
ды тасыды. Теміржолдың тракторын алып 
шыққан М.Аденов та бірсыпыра адамдарды 
жеткізді. Ауыл адамдары теміржол бойындағы 
суды көргенде қорыққандарынан у-шуға бас-
ты. Біздің ең бірінші мақсатымыз осы халықты 
аман-есен алып қалу болды. Барлықтарын 
сабырға шақырып, Матай станциясына 2 вагон 
келе жатқанын хабарладық. Өкінішке орай, кел-
ген вагондар теміржолдан судың асып кетуіне 
байланысты жүре алмай кейін қайтты. Жол 
бойындағы транспорттың барлығы тоқтады. 

Қызылағаш ауылына келген облыс әкімі 
С.Үмбетов, облыс әкімінің орынбасар-
лары: А.Баталов, С.Мұқанов, облыстық 
төтенше жағдайлар бастығы Салағаев пен 
облыстық мәслихаттың депутаты, жерлесіміз 
Қ.Дөнсебаев және аудан әкімі Ә.Дүйсенбаев 
біздегі жағдайды естіп, өздері тік ұшақпен ұшып 
келіп, халықты көшіруге көмек берді. Бір ұшақ 

үлгере алмаған соң төтенше жағдайдан тағы 
бір ұшақ көмекке келді.

Ұшақ келген кезде үлкен адамдар мен ба-
лалы әйелдерді бірінші болып жіберіп тұрдық. 
Бұл жерде медициналық пункт меңгерушісі 
С.Самбеталинова мен медбике Н.Анықбаева 
және тазалықшы Ш.Дәуренбековалар да 
адамдарға алғашқы көмек көрсетіп, көмек 
беріп тұрды. Осы аталған азаматшалар 
және облыс әкімі орынбасарлары А.Баталов, 
С.Мұқановпен бірге ең аяққы ұшаққа отырып, 
Алажиде станциясына келіп түсіп, автобуспен 
Талдықорған қаласына жеттік. Халқымыздың 
аман қалғанына қуанып жатырмыз. Ертеңіне 
Қызылағашта адам шығыны болғанын естіп, 
жанымыз күйзелді.

Ең бір қорыққан жеріміз айы-күні жетіп бо-
санатын уақыты жақындап қалған жас ана 
Қ.Қырбасова деген азаматша болы арамыз-
да. Қасына барып ештеңеден қорықпа бәрі 
жақсы болады деп қоямын, дегенмен өзім 
іштей қорқып  жүрдім.  Сол ана 14 наурыз күні 
Талдықорған қаласына барып аман-есен ұлды 
болды. Атын өзіміз «Тасқын» деп атадық. 
Бүгінгі күні Тасқын 3-сыныпта оқиды, оқу озаты 
жасы 10-ға келеді. 

Су тасқынынан 10 жыл өтсе де есімізге түсіп 
кетсе кеше ғана болғандай өткен күннің белгісі 
болып бала Тасқынға қарап су тасқынын еске 
аламыз.

Қазіргі кезде су апатынан кейін жаңадан 
үйлер салынып, көшелер жасалып, барлық 
үйге ауыз су кіргізіліп, халықтың тұрмысы 
жаңаланды, жақсарды. Су апаты болған кез-
де бізге көмекке келген барлық азаматар мен 
халыққа рахметімізді айтамыз.

Тоғжан ЕРБОЛҒАНОВА,
округ әкімі аппаратының бас маманы, 

«Егінсу» БПҰ төрағасының орынбасары.            

ДӘРІГЕР КЕҢЕСІ

101 ХАБАРЛАЙДЫ

Фото Этюд!


