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Қадірлі мемлекеттік 
қызметшілер, әріптестер! Құрметті 
полиция қызметкерлері! Сіздерді 
бүгінгі 23 маусым – Мемлекеттік 
қызметшілер күнімен және По-
лиция күніне 28 жыл толу кәсіби 
мерекелеріңізбен құттықтаймыз! 
Мемлекет атқаратын міндеттері 
мен мақсаттарын тәжірибеде 
жеке құрамның, мемлекет 
қарамағындағы мемлекеттік 
қызметшілердің, сондай-ақ, по-
лиция қызметкерлерінің нақты іс 
- шараларының арқасында іске 
асырады. 

Баршаңызды кәсіби 
мерекелеріңізбен құттықтай 
отырып, ел игілігі жолындағы 
қызметтеріңізге табыс, 
отбасыларыңызға амандық, бе-
реке - бірлік, елімізге тыныштық 
тілеймін! Әрқашан халықтың 
сенімін ақтай беріңіздер! 

Мемлекеттік қызмет – халықтың 
сенімін ақтау, ұлтымыздың 

23 МАУСЫМ - МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН ПОЛИЦИЯСЫ КҮНІ!

БЕДЕЛІ 
БИІК ҚОС 
МЕРЕКЕ

абыройын асырып, асқақтату. 
Өркениеттің өріне қадам бастай-
тын мемлекеттің ең басты тірегі, 
оның идеясы мен саясатын алға 
апарушы мемлекеттік қызметкер 
екені белгілі. Сондықтан да ұлт 
мәртебесін көтеретін, ел абы-
ройын асқақтататын мемлекеттік 
қызметкер болу – мәртебелі міндет. 

Сонымен қатар, биыл полиция 
күніне 28 жыл толып отыр. Ішкі 
істер органдары - мемлекеттік 
биліктің қоғамда құқық тәртібін, 
азаматтардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін маңызды 
құрылымдарының бірі. 

Құрметті ішкі істер органдарының 
ардагерлері, тәртіп сақшылары, 
ішкі істер органдарының 
қызметкерлері. Сіздерді «23 
маусым – Қазақстан полициясы 
күні» мерекесімен құттықтаймыз. 
Қоғамдық тәртіпті қалыптастыру, 
ел тыныштығын қорғау жолындағы 
қажырлы еңбектеріңізге сәттілік 
тілейміз. Әрдайым анттарыңызға 
адал болып, ел қорғаны де-
ген атаққа абыройлы қызмет 
ете беріңіздер! Еліміз тыныш, 
халқымыз аман, бауырымыз бүтін, 
бірлігіміз бекем, тәуелсіздігіміз 
тұғырлы болсын! 

Өз қызметтік міндетін атқаруға 
адалдық танытып, қоғамдық 
тәртіпті қамтамасыз ететін, 
халық арасында сақтық жұмысын 

жүргізетін, азаматтардың 
тыныштығын, заңдылық пен 
құқық тәртібін қорғайтын білікті 
мамандарыңыздың қатары көбейе 
берсін. Еліміздің қорғандары 
– полиция қызметкерлерінің 
еңбектеріне табыс, қызметтеріне 
сәттілік пен абырой тілейміз. 
Қазақстан Республикасының 
өркендеуі жолында табыс-
ты қызмет ете берулеріңізге 
тілектеспіз. Халқымыздың 
амандығын сақтау мен 
Отанымыздың өркендеуіне қосып 
жатқан үлестеріңіз аз емес, 
еңбектеріңіз әрқашан жемісті де 
табысты болғай! 

Есім БАЗАРХАНОВ, 
аудан әкімі, «Нұр Отан» 

партиясы Ақсу аудандық 
филиалының төрағасы. 

Бейбіт СҮЛЕЙМЕНОВ, 
аудандық Мәслихат 

хатшысы.

жауапкершілігімен, тәуекелге бел 
бууымен ерекше құнды. Қазақстан 
дербес мемлекет болып, 
тәуелсіздігін жариялаған сәттен 
бастап оның тыныштығын қорғауға 
берік ден қойылып келеді. Осынау 
қырағы мамандықты таңдаған 
жастар да елінің алдындағы бо-
рышын сезінетіні сөзсіз. Заң 
бекітілген күн, яғни 23 маусым 
жылда Қазақстан Полициясы күні 
ретінде аталып өтіледі. 

Барлық халық біздің кәсібіміздің 
қаншалықты қиын, тіпті кей 
жағдайларда аса қауіпті де 
екендігін жақсы біледі. Атқарылып 
жатқан жұмыстардың нәтижесі  - 
ол осы отырған ұжымның ауыз 
біршілігімен ынта жігерліктерімен 
қайсарлықтарының арқасында 
жеткендігіміз деп біле отырып, 
төл мерекеміз негізінде туған 
елінің тыныштығы үшін табан-
ды еңбек етіп жүрген аудандық 
полиция бөлімінің барлық 
қызметкерлері мен ардагерлерін 
кәсіби мерекесімен құттықтаймын! 
Бұл мереке күндіз - түн ыстық 
пен суықта тұрғындардың 
тыныштығын сақтау мен қорғау 
жолында қалтқысыз қызмет етіп 
келе жатқан сақшылардың төл 
мерекесі. 

Баршаңызды кәсіби 
мерекелеріңізбен құттықтап, мінсіз 
қызметтеріңіз үшін зор алғысымды 
білдіремін. Сіздерге және барлық 
туған - туысқандарыңызға мықты 
денсаулық, ырыс пен береке және 
еңбекте толағай табыс тілеймін.

Байзолда Әділмұрат 
ӘБІЛҒАЗЫҰЛЫ, 

аудандық полиция бөлімінің 
бастығы, полиция 

подполковнигі.

қоятын, кәсіби мемлекеттік аппаратты құруға баса 
назар аударылып келеді.

Осы жылдар ішінде мемлекеттік қызмет жүйесінде 
үш реформа жүргізілді. Олардың барлығы 
мемлекеттің өзгеруі мен мемлекеттік басқару 
жүйесінің қалыптасуына тікелей байланысты.

Мемлекеттік қызметті институционалдау – Тұңғыш 
Президенттіміздің 1995 жылғы 26 желтоқсандағы 
заңдық күші бар  «Мемлекеттік қызмет туралы» 
№2730 Жарлығынан бастау алды.

Аталған құжатқа сәйкес, мемлекеттік қызметтің 
қағидаттары, лауазымдар иерархиясы, 
қызметшілердің әлеуметтік кепілдіктері белгіленді, 
құқықтық мәртебесі анықталып, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы шектеулер енгізілді.

Дамудың келесі кезеңі 1997 жылғы 1-ші қазандағы 
«Қазақстан – 2030» Стратегиясын бекіту болды, 
оның барысында кәсіби үкіметті қалыптастыру 
ұзақ мерзімді басымдылық болып анықталды. Бұл 
міндет Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 
23 шілдедегі «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңды 
қабылдауымен іске асырылды. Яғни, бұдан былай 
мемлекеттік қызметшілердің іс-қимылын реттейтін 
дербес Заң пайда болды.

Бұған қоса, мемлекеттік қызметтің абыройын 

ҚҰРМЕТТІ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРІ!

С і з д е р д і 
кәсіби мереке-
л е р і ң і з б е н 
құттықтаймын!

Бүгінгі күнгі 
з а м а н а у и 
қоғамның өмір 
сүру деңгейі 
м е м л е к е т т і к 
б а с қ а р у 
жүйесінің бас-
ты элементі 
– мемлекеттік 
қызметке бай-
ланысты.

Е л і м і з д е 
т ә у е л с і з д і к 
алған күннен 
бастап халық 
пен мемлекет-
ке қызмет етуді 
бәрінен биік 

асқақтатып, қызметшілердің мотивациясын арттыру 
және оларға ерекше мәртебе беру үшін Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президентінің 2013 жылғы 
20 желтоқсандағы Жарлығымен 23 маусым күні 
«Мемлекеттік қызметші күні» болып жарияланды. 
Сол жылы Елбасының актісімен «Үздік мемлекеттік 
қызметші» төсбелгісі енгізілді. Төсбелгі кемінде 15 
жылдық мінсіз еңбек өтілі бар, және мемлекеттік 
қызметтің дамуына үлкен үлес қосқан мемлекеттік 
қызметшілерге беріліп келеді. Бүгінгі күнге дейін об-
лысымызда 26 мемлекеттік қызметші осы белгімен 
марапатталды.

Дамудың үшінші кезеңі «Қазақстан – 2050» Стра-
тегиясын қабылдаудан бастау алды. Стратегияның 
мақсаттарына қол жеткізу барысында «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспары қабылданды. Ұлт жоспарын іске 
асыру шеңберінде  2015 жылдың соңында «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» жаңа 
Заңы қабылданды.

Оның негізгі жаңашылдығы мемлекеттік қызмет 
жүйесінің аралас «позициялық мансаптық» моделінен 
«мансаптық» модельге өтуі болды. Сондай-ақ, кадр-
ларды даярлау және ілгерілету жүйесі жетілдірілді, 
персоналды басқарудың қазіргі заманғы құралдары 
енгізіліп, мемлекеттік қызметшілердің сапалы құрамы 
арттырылды.

Осындай жүйелі реформалардың нәтижесінде 
бүгінде мемлекеттік қызметте меритократия, 
тиімділік пен қоғамға есеп берушілік қағидаттарына 
негізделген, бірегей модель құрылды.

Тарихқа көз жүгіртсек, дана халқымыздың «Билігі 
мықты елдің – тірлігі құтты болады» деген сөзі бар. 
Сондықтан, ұлт мәртебесін көтеріп, ел абырой-
ын асқақтататын мемлекеттік қызметкер болу – 
мәртебелі міндет.

Осы орайда, өркениеттің өріне қадам басқан 
мемлекетіміздің ең басты тірегі, оның саясатын алға 
ілгерілетуші – Сіздерді, кәсіби мерекелеріңізбен 
құттықтай келе, ел игілігі жолындағы қызметтеріңізге 
табыс, отбасылық амандық, береке-бірлік және зор 
денсаулық тілеймін! Мемлекетіміздің өсіп-өркендеуі 
жолындағы қызметтеріңіз жемісті болсын!

Бейсеқұлова Ләззат МҰҚАТАЙҚЫЗЫ,
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігінің Алматы облысы бойынша 

департаментінің басшысы.

Құрметті аудандық полиция 
бөлімінің қызметкерлері мен 
ардагерлері! 

Қадірлі әріптестерім! Бүгін 
біз жылына бір келетін өзіміздің 
кәсіби мерекеміз – қазақстандық 
полиция күнін атап өтудеміз. По-
лицияда қызмет істеу – маңызды 
әрі жауапкершілігі мол жұмыс. 
Сіздерге қоғамдық тәртіпті қорғау, 
азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарын қамтамасыз ету 
және қылмыспен күрес, оның 
алдын алу бойынша күрделі 
міндеттер жүктеледі. Сіздер 
күнделікті қызметтеріңізде адам-
дармен тығыз қарым - қатынаста 
жұмыс істеп, олардың құқықтары 
мен заңды мүдделерін қорғау 
мәселелерін шешуге атса-
лысасыздар. Халқымыздың 
амандығын сақтау мен 
Отанымыздың өркендеуіне қосып 
жатқан үлестеріңіз аз емес, 
еңбектеріңіз әрқашан жемісті де 
табысты болғай! 

Аудандық полиця бөлімінің 
қызметкерлері - мемлекеттік 
биліктің қоғамда құқық тәртібін, 
азаматтардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін маңызды 
құрылымдарының бірі. 
Сақшылардың кәсіби қызметі зор 

Құрметті баспасөз 
қызметкерлері!

Маусым айының соңғы 
жексенбісі Баспасөз күні ретінде 
аталып өтіледі.

Яғни, кең байтақ еліміздегі 
журналистер мен баспагер-
лер, теледидар, радио сала-
сында еңбек ететін, елдің жылт 
еткен жақсылығын, жетістігін, 
жаңалығын халыққа тарататын 
саланың мамандары өздерінің 
төл мерекелерін тойлайды.

Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев биылғы 
жылы Қазақстан халқына Жол-
дауында бұқаралық ақпарат 
құралдарының атқарар рөліне 
айрықша тоқталып өткен. Олай 
болса елдегі саяси тұрақтылық, 
экономикалық өрлеу барысында 
журналистер қауымына жүктелер 
салмақ қомақты.

Біздің аудандық «Ақсу өңірі» 
газеті аудан айнасы ретінде 
ауданның әлеуметтік - тұрмыстық, 
экономикалық жағдайын көрсе-
туде аянбай жұмыс атқарып келе 
жатқанын білемін.

Ендеше мерекелеріңізбен 
құттықтап, еңбектеріңізге 
жеміс, дендеріңізге саулық 
тілеймін. Қаламдарыңыз ұшқыр, 
ойларыңыз ұтқыр болсын. 
Отбастарыңызда береке - бірлік 
таусылмасын. Сіздермен бірге әлі 
талай асуларды алып, ел сенімін 
ақтармыз деген ойдамын.

Е.БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі, «Нұр Отан» 

партиясы Ақсу аудандық 
филиалының төрағасы. 

АУДАНДЫҚ «АҚСУ ӨҢІРІ» ГАЗЕТІ ҰЖЫМЫНА!

28 МАУСЫМ - БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ 
ӨКІЛДЕРІНІҢ КӘСІБИ МЕРЕКЕСІ

Аудандық мәслихат депутат-
тары және аппараты атынан 
Сіздерді «Байланыс және ақпарат 
қызметкерлері күні» мерекесімен 
құттықтаймыз!

Сіздер өз газеттеріңіз 
арқылы ауданның әлеуметтік-
экономикалық дамуы бағытында 
атқарылып жатқан істер ба-
рысын, аудан тұрғындарының 
тыныс-тіршілігін, оңды істерін 
насихаттауда қажырлықпен 
және нәтижелі қызмет атқарып 
келесіздер. Газетіміз барлық 
кезеңдерде халықпен жергілікті 
биліктің арасындағы дәнекер 
болып, оқырмандардың мінбері 
және көмекшілері бола білуде. 
Аудандық мәслихат депутаттары 
да Сіздер арқылы өз сайлаушы-
ларымен тұрақты байланыста бо-
луда.

Сіздерге алдағы уақыттарда 
да ел игілігі үшін атқарып 
жатқан жұмыстарыңызда үлкен 
шығармашылық табысқа жете 
берулеріңізге шын жүректен 
тілектеспіз.

Б.СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық Мәслихат 

хатшысы.

Ел тыныштығын сақтау 
басты парызымыз
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Өз жеріңді танып біл. Ойтоғаным
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТІҢ 

ИМИДЖІ
Мемлекеттік қызмет - 

мемлекеттік қызметшілердің 
мемлекеттік органдардағы 
мемлекеттік биліктің міндеттері 
мен функцияларын іске асыруға 
бағытталған лауазымдық 
өкілеттігін атқару жөніндегі 
қызметі. Мемлекеттік жүйені 
дамытудағы басым бағыттардың 
бірі – Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметшісінің 
жағымды имиджін қалыптастыру 
және нығайту.

Мемлекеттік қызметшінің 
жағымды имиджін қалыптастыру 
процесі атқарушы биліктің бе-
дел саясатымен тығыз байла-
нысты. Мемлекеттік қызметшінің 
жағымды имиджіне қойылатын 
негізгі ережелер Қазақстан 
Республикасының Ар-намыс 
Кодексінде анықталған, 
онда былай деп белгіленген: 
«Мемлекеттік қызмет атқару 
қоғам мен мемлекет тарапы-
нан ерекше сенім білдіру болып 
табылады және мемлекеттік 
қызметшілердің адамгершілігіне 
және моральдық - этикалық 
бейнесіне жоғары талаптар 
қояды».

Мемлекеттік қызметтің имиджі 
мемлекеттік органдармен 
халыққа көрсетілген қызметтік са-
пасына байланысты. Мемлекеттік 
қызметтің оң имиджін  
қалыптастыру  шеңберінде:

Сыбайлас жемқорлықққа қарсы 
заңнаманы одан әрі жетілдіру 
мен сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы бағыттылықта мемлекеттік 
қызметшілердің мінез - құлқының 
этикалық нормаларын нығайту;

Халықтың мемлекеттік органдарға 
деген сенімін арттыру, Ар-намыс 
кодексін қатаң, әрі мүлтіксіз сақтауға 
тәрбиелеу.

Көпшілік санасында кәсібилік, 
адалдық, ашықтық, сыпайылық және 
құзыреттілік ұғымдарына негізделетін 
мемлекеттік қызметтің оң имиджін 
қалыптастыру жоспарланған. 
Осы мақсатта бұқаралық ақпарат 
құралдарында белсенді түсіндіру 
- насихаттау жұмысы жүргізіледі. 
«Электрондық үкімет» порталын 
мемлекеттік органдардың қызметі 
және үздік мемлекеттік қызметшілер 
туралы материалдарды жариялау 
бөлігінде жүйелі түрде жаңарту 
қамтамасыз етілген.

Мемлекеттік қызметші келесі 
этикалық ережені басшылыққа алуы 
тиіс.

Ол билік пен өкілеттілігін адал және 
дұрыс жасауы керек.Мемлекеттік 
қызметте өзінің қамы үшін емес, 
мемлекеттік игілігіне жұмыс істеуі  
және мемлекеттік қаражатты өзінің 
қалтасымен шатастырмауы керек. 
Заң талаптарымен толық келісіп 
өмір сүруі өте маңызды. Кез - кел-
ген орында, кез - келген қызметте, 
қандай да жағдай болмасын өз 
елінің халқы мен азаматтарының 
сенімін жоғалтпай жұмыс істеу керек. 
Қазақстандық мемлекеттік қызметші 
әділеттіліктің, сыпайылықтың өнегесі 
болуы және адамдар арасын-
да өзін ұстай білуі керек. Ұжымды 

басқармай тұрып, өзі бағына білу 
керек, өзінің қызметкерлерінен та-
лап ететінін өзі орындай білуі керек. 
Мемлекеттік қызметші егер мемле-
кет мүддесіне зиян тигелі немесе сы-
байлас жемқорлық іс-әрекет дайын-
далып жатқанын байқаған жағдайда 
дереу шара қолдану керек.

Мемлекеттік қызметшіде жоғары 
моральдық жауапкершілік, кәсіби 
білімі, оны іс жүзінде қолдана білу, 
адалдық, ынталы өмірлік ұстаным 
болуы, патриоттық сезімі, моральдық 
келбеті болуы қажет.

Айта кететін жағдай, этика нор-
маларын бұзғаны үшін тәртіптік 
жазаға тартылған мемлекеттік 
қызметшілер ҚР Үкіметінің 2001 
жылғы 29.08. №1127 қаулысымен 
бекітілген мемлекеттік органдар 
қызметкерлеріне сыйақы беру 
ережесіне сәйкес тәртіптік жазаны 
өтегенге дейін (6 айдан соң) сыйақы 
ала алмайды. Бұл этика нормаларын 
бұзуды болдырмау үшін қосымша 
шара бола алады.

«Мемлекеттік қызмет тура-
лы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес мемлекеттік 
қызметші - мемлекеттік орган-
да Қазақстан Республикасының 
Заңнамасында белгіленген тәртіппен 
республикалық немесе жергілікті 
бюджеттерден не Қазақстан Ре-
спубликасы Ұлттық Банкінің 
қаражатынан ақы төленетін лауа-
зымды атқаратын және мемлекеттің 
міндеттері мен функцияларын іске 
асыру мақсатында лауазымдық 
өкілеттіктерді жүзеге асыратын 
Қазақстан Республикасының азама-
ты.

Амандос САБЫРБАЕВ,
Ақсу ауданының Әдеп 

жөніндегі уәкілі.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ - АБЫРОЙЛЫ МІНДЕТ

Оқу жылын сәтті аяқтаған оқушылардың 2020 жылғы 
жазғы демалыста балалардың үй жағдайында жұмыспен 
қамтылуын қамтамасыз ету және үйлестіру мақсатында 
жаздық лагерь де сәтімен басталып, жоспарға сай түрлі 
іс-шаралар өткізілуде. Ойтоғанның киелі топырағынан 
шыққан бір туар тұлғалар, аталар аузынан еститін аңыз-
әңгімелер жайлы зерттеп білуге өз күш-жігерлерін арнаған 
мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ше-
шенгелдинова Әсел Тұрсынқызы жетекшілік ететін 9-сы-
нып оқушылары «Өз жеріңді танып біл. Ойтоғаным» атты 
тақырыпта жас туристердің үздік бейне ролигі, фотога-
лереясы байқауын өткізді. Осы байқауды өткізу арқылы 
бүгінгі өскелең ұрпақтың дайындаған бейнероликтері ауыл 
ақпаратына жолданып, ауыл ақсақалдарының алғысына 
ие болса, кейбір жерлерде кемшіліктері де айтылып жатты. 
Байқауға қатысу арқылы оқушылар ауылымызда 167 отба-
сында жалпы 940 жан  бар екендігін білсе, енді біреулері 
округ бойынша 53 581 га жер көлемін ауыл халқы күнделікті 
өмірлері үшін пайдаланылып жүргенін, қолтаңбасы айқын 
көркем шығарма иесі І.Жансүгіров, қобызын күмбірлеткен 
қобызшы Молықбай, соғыс жылдарында әр салада 
атқарған еңбектері үшін «Ленин» орденімен, «Еңбек даңқ» 
орденімен, «Құрмет белгісі» орденімен, «Социалистік 
еңбек ері» орденімен марапатталған ата-апаларымыздың 
өмірі және еңбек жолдарымен танысса, енді бірде Ойтоған 
ауылдық округі болып құрылғаннан бастап ауыл тізгінін 
қолға ұстаған әкімдермен, киелі қара шаңырақ Ілияс 
Жансүгіров атындағы орта мектепті басқарған ұлағатты 
ұстаздар, халықтың денсаулығы үшін еңбек етіп келе 
жатқан ауылдық емхана қызметінің алғы шебінде жүрген 
ақ халаттылар, халыққа хат-хабар жеткізуде тынбай 
еңбек етіп келе жатқан ауылдық пошта қызметкерлерімен, 
мәдениеттің ошағы болған ауылдық клуб тарихымен және 
руханияттың киелі қара шаңырағы кітапхананың қызмет та-
рихымен таныс болды. 

Сонымен қатар 1941-1945 жылдар аралығындағы 
соғысқа ауылдан 241 адам аттанғанын, халықтың 
қазынасын тонаған қуғын-сүргін кезінде ауылымыздан 
16 адамның құрбан болғанын да ұғып-білсе, Елбасының 
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласындағы 
«Туған жерге туыңды тік» акциясы аясында ауылымыз үшін 
еңбек етіп жүрген қолы ашық, жаны жомарт азаматтар ту-
ралы да көптеген мағлұматтар алды.

Рысхан ТЫНЫСБЕК,
 «І.Жансүгіров атындағы орта мектебі, мектеп-
ке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі. 

Қоғам қайраткерлері, сая-
саттанушылар және елдің 
азаматтық белсенділері «Nur 
Otan» партиясын қолдаушылар 
лигасы қозғалысын құрды. 
Олардың қатарында Ерлан 
Саиров, Эдуард Полетаев, 
Марат Шибутов,  Жанар-
бек Әшімжан, Мұрат Әбенов, 
Бибигүл Даулетқызы, Яков 
Федоров және басқалары 
бар. Бұл жайында елордада 
Еуразиялық интеграция инсти-
туты ұйымдастырған кездесу 
барысында белгілі болды. 

Институт директоры, сая-
саттану ғылымдарының кан-
дидаты Ерлан Саиров атап 
көрсеткендей, Лига – заңды 
тұлға құрмастан қызмет ететін 
бейресми қоғамдық қозғалыс. 

«Лига күрделі әлеуметтік 
мәселелердің шешімін 

ҚОҒАМ БЕЛСЕНДІЛЕРІ «NUR OTAN» ПАРТИЯСЫН 
ҚОЛДАУШЫЛАР ЛИГАСЫН ҚҰРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕДІ

тұжырымдау елдің нақты сая-
си күшінің маңына, яғни «Nur 
Otan» партиясының жанына 
шоғырлана отырып, диалог пен 
консенсусқа негізделуі тиіс деген 
қағиданы ұстанады. Қозғалысқа 
қатысушылар өңірлерге 
шығып, жұрттың әлеуметтік 
желілердегі ұсыныстары мен 
тілектерін жинақтайды, осының 
негізінде партияға конструктивті 
ұсыныстар тұжырымдайды», - 
деді Ерлан Саиров. 

Қозғалыстың тағы бір мүшесі 
- саясаттанушы Эдуард Поле-
таев. Оның пікірінше, партия 
жариялаған праймериз елдің са-
яси жүйесінің болашақ бағдарын 
айқындайды. 

«Праймериз саясаттың тек 
ерекше таңдаулы адамдардың 
ғана еншісі емес екендігін 
көрсетуі тиіс. Қазіргі кезде бізге 

жаңа идеялары бар, әрі қарай 
дамуға көмек беретін креативті 
адамдар қажет. Праймериз тың 
тұлғалардың, әсіресе әйелдер 
мен жастардың саяси мінберге 
шығуына жол ашпақ», - деп атап 
өтті Эдуард Полетаев.

Саясаттанушы, Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
жанындағы Ұлттық қоғамдық 
сенім кеңесінің мүшесі Марат 
Шибутов Қолдаушылар лигасы 
бүкіл қоғамды заң жобаларын 
талқылауға қатыстыруға ынталы 
екендігін атап көрсетті. 

«Шын мәнінде праймериз – 
саяси процеске демкоратиялық 
нормаларды ендіру. Біз 
белсенділерді жинап, олардың 
өту барысын бақылайтын бола-
мыз. Жалпы Лига адамдардың 
әртүрлі тобының ұсыныстарын 
талдау негізінде партия 

басшылығымен республикалық 
деңгейде диалог жүргізеді», - деп 
санайды Марат Шибутов.

«Серпін» Ұлттық білім және 
инновациялар палатасының 
президенті, Қазақстан Республи-
касы Президентінің жанындағы 
Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 
мүшесі М. Әбенов өз сөзінде 
Лига партиямен бірлесіп бала-
ма пікірлер қағидаты негізінде 
әлеуметтік мәселелерді оңтайлы 
шешуге жол ашады деп атап өтті.  

«Егер партия өзгеруге дайын 
болса, мен көмек беруге дай-
ынмын. Біз өңірлерге шығып, 
праймериздің ашық өтуін 
бақылайтын боламыз. Жергілікті 
жерлерде әкімдер праймериз-
ге тосқауылдар жасауы мүмкін. 
Мысалы, егер әлдекім прай-
меризге қатысқысы келіп, оған 
кедергі келтірсе, ол бізге жүгіне 

алады. Мен өзекті мәселелерді 
талқылау үшін әлеуметтік 
желілер арқылы ауық-ауық 
тікелей эфирге шығып оты-
рамын. Жалпы біз алдағы 
партияішілік іріктеуде жастарға 
қолдау көрсетуге тиіспіз. 
Лиганың барлық күштермен 
өзара ынтымақтаса әрекет 
етуге дайын екенін атап өткім 
келеді», - деді Мұрат Әбенов.

Белгілі блогер Яков 
Федоровтың айтуынша, прай-
мериз – өңірлердегі келешегі 
бар жастардың елдің саяси 
сахнасына шығуына мүмкіндік 
беретін маңызды әлеуметтік 
лифт. 

«Біз әлеуметтік желілерден, 
ас үйлердегі әңгімелерден 
торыққан көңіл-күйді көріп от-
ырмыз, яғни адамдар өз туған 
ауылында, туған қаласында, 
туған елінде өз қабілеттерін аша 
алмайды. Мен бұл ретте бұдан 
гөрі жақсырақ өмір сүрсем де-
ген қарапайым қалауы бар 
адамдар туралы айтып отыр-
мын. Мен өңірлерді көп ара-
лаймын, жасы отыздан асса да, 
әлі күнге оларға жас маман деп 
қарайтын өз ісінің нағыз шебері 
болған адамдарды білемін. 
Біздің міндетіміз – өңірлердегі 
осындай адамдарды тарту, 
олардың өз облысын нақты 
қалай дамыту қажеттігі туралы 
ойларын айтқызу. «Nur Otan» 
партиясының праймеризі – өз 
ойларың мен бастамаларыңды 
іске асыруға, кәсіпқойлығыңды 
көрсетуге, елді дамыту ту-
ралы идеяларыңды ортаға 
салуға жақсы мүмкіндік. Бізге 
заң шығарушы органға баруға 
дайын кәсіпқой мамандарды 
табу ғана емес, сарапшылар 
ұсынатын саяси күн тәртібін 
қалыптастыруға қажетті идея-
ларды жинақтау да маңызды. 
Адам депутат болып тумайды, 
бұған мектепте үйретпейді. 
Адам бұған талпыну арқылы 
жетеді», - деп түйіндеді Яков 
Федоров.

Кездесу барысында спи-
керлер «Nur Otan» партия-
сын қолдаушылар лигасын 
құру партияішілік іріктеудің 
айқындығын қамтамасыз етіп, 
қоғамның қазіргі сұранысына 
жауап беретін идеялардың топ-
тастырылуына жол ашады де-
ген ортақ пікірге келді.
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МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ 
БАСШЫЛАРЫ ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС 

ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшы-

лары лауазымдарына орналасуға конкурс жариялау 
туралы 

«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі №5, «Ақсу 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшы-
лары лауазымдарына орналасуға конкурс жариялай-
ды: 

Бос орын: «Ақсу ауданының білім бөлімінің 
Ю.Гагарин атындағы орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі Баласаз, Ақтөбе бастауыш  
мектебін қосқанда мектеп директоры

Мемлекеттік орта білім беру мекемелері 
басшыларының лауазымына кандидаттардың 
Конкурсқа қатысуы үшін мыналар талап етіледі:

1)  жоғары және жоғары білімнен кейінгі білімінің 
болуы (педагогика немесе бейіні бойынша);

2) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның 
ішінде басшылық лауазымдағы жұмыс өтілі кемінде 
бір жыл, шағын жинақты мектепте педагогикалық 
жұмыс өтілі кемінде үш жыл, басшылық лауазымдағы 
жұмыс өтілі талап етілмейді;

3) бірінші немесе жоғары біліктілік санатының бо-
луы;

4) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама нысандарын бекіту ту-
ралы" ҚР Денсаулық сақтауминистрінің міндетін 
атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 
бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық 
жағдайы туралы анықтама;

5)  соттылығының жоқ екені туралы анықтама;
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар 

тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының 

атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын 
жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа 
қатысуға өтініш;

2. жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың 
көшірмесі;

3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың 

көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және 

фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, 

бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ - 
ҚОҒАМНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕСІ

Бұл дерттің жаппай жой-
ылмау жолын жастардың сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
санасын қалыптастырудан      
бастауымыз керек. Ендеше жас 
буынға жемқорлықтың теріс 
салдары туралы ақпаратты 
дұрыс жеткізу олардың сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетінің қалыптасуына, 
өз құқықтары мен міндеттерін 
терең ұғынуына және 
орындауына көмектесудің 
алғышарттарының бірінен са-
налады. Атап айтқанда, ол 
үшін, ең алдымен, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы сана қажет. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
сана қалыптасқан жағдайда 
адам адамгершілікке жат 
қылықтардан бойын аулақ 
ұстай бастайды, заңға қайшы 
келетін әрекеттерді жасауға 
жол бермейді. Жастардың бой-
ында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениет қалыптасуы 
үшін жастарымыз сыбайлас 
жемқорлықты елдің дамуын 
тежейтін аса қауіпті қоғамдық 
дерт деп тануы тиіс. Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет әр адамда құқықтық 
сауаттылығына да байланыс-
ты төмен немесе жоғары бо-
луы мүмкін. Мемлекеттегі 
заңнамаларды жақсы білу әр 
адамның өз іс - әрекетіне де-
ген сенімділігін күшейтеді. 
«Нұр Отан» партиясының сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
іс - қимыл бағдарламасында: 
«Отбасы және білім беру са-
ласы бұл үдеріске мүдделілік 
таныта отырып қатысуы керек. 
Бұл жұмысты мектепке дейінгі 
бала тәрбиесінен бастаған аб-
зал» делінген. Бұл жерде жас 
ұрпақтың құқықтық санасы 
мен мәдениетін қалыптастыру, 
отансүйгіштік сезімін күшейту 
маңызды. 

2014 жылы «Қазақстан 
Республикасының 2015 - 2025 
жылдарға арналған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стратегия-
сы» қабылданды. Осы страте-
гияда да қоғамда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыруға ерекше көңіл 
бөлінеді. Дамыған елдерде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясатты іске асыру барысында 
сыбайлас жемқорлықты руха-
ни жағынан қабылдамауға мән 
беріледі. Сондықтан сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 
қалыптастырылуын оқу орын-
дарынан бастағанымыз 
дұрыс. Жас ұрпақты сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
мүлдем төзбеушілікке 
тәрбиелеуіміз керек. Қазір сы-
байлас жемқорлықтың барлық 
түрлерін жою үшін Қазақстан 
азаматтарының құқықтық са-
насын арттыру жүргізілуде. 
Өйткені, олар сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы білімінің 
болмауына байланысты абай-
сызда сыбайлас жемқорлықтың 
қатысушылары болып қалады. 
Бүгінде мемлекеттік орган-
дарда сенім телефондары 
орнатылған. Бұқаралық ақпарат 
құралдарында мемлекеттік 
қызметтердің көрсетілуі ту-
ралы мақалалар жариялану-
да. Мемлекеттік органдардың 
қызметшілері үшін сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 
тағылымдамалар өткізілуде. 
Халыққа қызмет көрсету 
орталықтарында мемлекеттік 
қызметтерді электронды 
түрде алуға болады. Жалпы 
біздің елімізде тәуелсіздіктің 
алғашқы күндерінен бастап 
әлемдік стандарттарға сәйкес 
келетін сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс - қимылдар жүзеге 
асырылып келеді. Сыбайлас 
жемқорлықтың көріністерін 
жою мақсатында заңнамалық 
актілер қабылданды. Рұқсаттар 
мен мемлекеттік қызметтердің 
алынуын жеңілдету үшін элек-
тронды үкімет пен электронды 
сандық қолтаңба, «бір тере-
зе» қағидаты енгізілді. 2014 
жылғы тамызда Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 

қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі құрылды. Оның негізгі 
міндеті мемлекеттік қызмет 
саласындағы басшылықты, 
мемлекеттік қызмет көрсету 
санасын бақылау, сыбайлас 
жемқорлық қылмыстары мен 
құқық бұзушылықтардың алдын 
алу болып табылады. 

Жоғарыда айтқанымыздай, 
«ҚР-ның 2015 - 2025 
жылдарға арналған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы страте-
гиясы» сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясаттың негізі. 
Осы стратегияда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы шара-
лар кешені жұртшылықтың 
қатысуымен жүргізілуі 
қажеттігі айтылған. Мемле-
кет пен қоғам тығыз қарым - 
қатынаста болғанда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы төтеп бере 
аламыз. Сондай - ақ, страте-
гияда сыбайлас жемқорлыққа 
деген төзбеушілік әрбір 
қазақстандықтың азаматтық 
ұстанымына, ал адалдық пен 
сатылмаушылық мінез - құлық 
нормасына айналу керек. Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыруда 
ұрпақпен жұмыс істеу 
қажет. Адамды бала кезінен 
қазақстандық патриотизм 
және сыбайлас жемқорлықты 
қабылдамау рухында тәрбиелеп 
өсіру керек. Стратегияның 
мақсаты – мемлекеттің сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
саясатының тиімділігін артты-
ру, сыбайлас жемқорлықтың 
кез келген көрінісіне «мүлдем 
төзбеушілік» ахуалын жасау 
арқылы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қозғалысқа бүкіл қоғамды 
тарту және Қазақстанда сы-
байлас жемқорлық деңгейін 
төмендету.

Елбасы «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» атты Жолдауында 
Қазақстанның мемлекеттілігін 
нығайту жолындағы 
стратегиялық маңызды 
мәселелерді айқындап, қоғам 
мен мемлекетті түбегейлі 
қайта өзгертуге, жаңғыртуға 
бағытталған бес негізгі 
басымдылықты белгілеп берді. 
Мұнда бесінші басымдықтың 
бірі – сыбайлас жемқорлықпен 
күрес. Онда: «Сыбайлас 
жемқорлықтың себептері мен 
ал¬ғышарттарын анықтап, 
оларды жою жұмысын күшейту 
қажет. Маңызды мәселенің бірі 
– сатып алу саласын жетілдіру. 
Үкіметке мемлекеттік сатып алу 
жүйесін орталықтандырылған 
қызмет қағидаты бойын-
ша енгізуді тапсырамын. 
Квазимемлекеттік секторда, 
табиғи монополия және жер 
қойнауын пайдалану салала-
рында да сатып алу шарала-
рын өткізу әдістерін түбегейлі 
қайта қарастыру керек. Сы-
байлас жемқорлықпен күресте 
көп нәрсе бүкіл қоғамның 
белсене атсалысуына бай-
ланысты. Әлеуметтік желінің, 
өзге де медиа - ресурстардың 
дамуы жағдайында, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс 
- әрекет барысында оны жал-
пы жұртшылықтың жек көруі 
күрестің қуатты құралына 
айналуға тиіс» делінген. 
«100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарының 13-қадамында 
да жемқорлыққа қарсы күресті 
күшейту мәселелері нақты 
көрсетілген. Мұның барлығы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресте нақты нәтижелерге қол 
жеткізуге мүмкіндік береді деп 
ойлаймыз. 

Әсел НУСИПОВА,
 аудандық білім бөлімінің 

бас маманы.

Армансыз адам - 
қанатсыз құспен тең

7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы 
құжаттың көшірмесі (бар болса);

8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы 
анықтама;

9. соттылығының жоқ екені туралы анықтама;
10. Мектепті дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың 

көшірмелері нотариалды немесе жұмыс орнының 
кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.

Орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық 
міндеттері: Білім беру ұйымын оның Жарғысына 
сәйкес қызметінің барлық түрін басқарады.

Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талап-
тар: Қазақстан Республикасыны Конституция-
сын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 
Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексін, сондай-ақ, педаго-
гика және психология негіздері бойынша тестілеуден 
және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 
сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 50%  құрау керек. 

 
ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

          теңгеден             теңгеге дейін

А-1-3-1            86007                   104589

2. Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидат-

тарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кан-

дидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық 

комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар атал-

мыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 
жұмыс күн ішінде келесі мекен-жай бойынша тапсы-
рылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, 
Желтоқсан көшесі, 5, тел.: 8( 7283) 21580, электрон-
ды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 

«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

С
ан

ат
ы

Көзді ашып-жұмғанша 2019-2020 
оқу жылын да аяқтадық. Әлемді 
жайлаған кесапаттың кесірінен 
төртінші тоқсанда қашықтықтан 
оқыту жүйесіне көшіп кеттік. Үш 
ұйықтасаң түсіңе кірмеген тосын 
жағдай болды. Оқушылар мек-
теп пен ұстаздарын, ұстаздар 
оқушыларын сағынды. Мектеп-
ке кірсең, тып-тыныш, бір сәтке 
тіршілік атаулы тоқтап, мектеп 
қаңырап қалғандай... Мектептің 
сәні де, көркі де оқушылар екен-ау! 
Бірақ адам бәріне де көндігіп, тез 
бейімделеді ғой. Қашықтықтан бол-
са да байланыс үзілмей, сабақтар 
беріліп, оқушыларымыз сынып 
жетекшілерімен, ата-аналарымен 
бірлесіп мектеп, мұғалім, отба-
сы, бақытты балалық шақ тура-
лы түрлі бейнебаяндар түсіріп, 
жүрекжарды  жырлары мен тамаша 
тілектерін жолдап, түрлі байқаулар 
мен жарыстарға белсене қатысып, 
жақсы нәтижелерге қол жеткізді. 

Карантин кезеңі бәріміз үшін 
үлкен сынақ кезеңі болғандай. 
Әр жақта жұмыста, оқуда жүрген 
адамдар отандарына, өз отба-
сыларына оралып, бір шаңырақ 
астына жиналып, бұрын мән бер-
меген дүниелерге көңіл аударып, 
көп нәрсені басқа қырынан танып, 
ойланып, таңданып, өзіне, өзгеге 
деген басқаша көзқарас қалыптасып 
қалғандай...Әркім өз ісіне де сын 
көзімен қарап, өткен өміріне көз 
жүгіртіп, өзіне өзі есеп  беріп, 
болашағын бағдарлап жатқандай.

Саналы ғұмырымды білім са-
ласына арнап келе жатқандықтан 
болар, мен де  осы уақытқа дейін 
атқарған жұмыстарымды сара-
лап, ой елегінен өткізіп, алдағы 
мақсаттарымды жоспарлап қоямын. 
Ойланған сайын көз алдыңнан 
тізбектеліп өткен күндер өтеді. 
Есіме еріксіз сонау студент кездегі 
өмір жайлы өлеңім (өлең деуге 
қаншалықты келетінін)  түсе берді. 
Бірінші курста жазған екенмін:

Өмір
Өмірдің соқпағы ауыр, азабы көп,
Онымен күрес те сен теріңді төк.
Үмітсіз, ізденіссіз босқа жүріп,
Өмірді өкінішпен өткізбе тек.
Дүниеге сәби болып келгеніме
Толады он сегіз жыл биыл, міне,
Бірақ мен нені көріп, нені ұқтым?
Өмірдің бар тетігін білемін бе?
Жоқ, өмірді мен толығымен 
                                       көргенім жоқ,
Кеңшілікте өмір сүріп, көңілім тоқ.
Халықтың бостандығы, теңдігі деп
Басқа жандар сияқты қан 
                                        төккенім жоқ.

Ғалым болып жаңалық 
                                      ашқаным жоқ,
Уақыттан ілгері асқаным жоқ.
Жазушы немесе бір ақын болып
Қоғамға пайдалы іс жазғаным жоқ.
Қаншама адам еңбек етіп, 
                                                    тер төкті,
Болашаққа «бақыт» атты гүл екті.
Басқалар деп жанын қиып, 
                                             қынжылып,
Тез қоштасып, өмірден де тез кетті.
Сол еңбекті пайдаланып келемін,
Орнына мен өмірге не беремін?
Ең болмаса бір жақсылық жасасам,
Енді арманым жоқ өмірде дер едім.
Бар үмітім, арманым алда менің,
Сол үмітке арқа сүйеп келемін.
Адамдарды қуанышқа бөлесем,
Сонда ған менікі шын өмірім.
Қашан, қайтіп бітер өмір ағысым,
Болса егер тек ізденіс парызым?
Ұстаз болып, білім берсем 
                                             балаларға
Өтелер ме екен менің қарызым?   
Бала қиял, жастық шақтың ар-

маны... Одан бері қаншама жыл-
дар өтті. Өмір жолымды қарапайым 
мұғалімдіктен бастап, білім 
бөлімінде әдіскер, директордың оқу 
ісі жөніндегі орынбасары, аудандық 
білім бөлімінде әдістемелік кабинет 
меңгерушісі қызметтерін атқардым. 
Аудандағы үшінші мектепте 
басшылық қызмет атқарып келемін. 
Алақандай  Алтынарық ауылындағы 
Қаракемер мектебі басшылық 
қызметімдегі шығармашылық пен 
жаңашылдыққа ұмтылған нәтижелі 
жұмыстың бастауы болса, аты алты 
алашқа мәлім, атақты Мамания 
мектебі қызу еңбектің,  ізденіс пен 
кәсіби өсудің кепілі болды. Ал Кеңес 
Одағының  батыры, жерлесіміз  
Е.Сиқымов атындағы орта 
мектебіндегі жұмыстар  жан-жақты 
дамуыма, мектепті де әр қырынан 
дамытуыма орасан зор ықпал етті. 
Менің өмірім көркем шығарманың 
композициялық құрылымы сияқты әлі 
шарықтау шегіне жете қоймағанын 
сеземін. Өйткені алда әлі талай 
мақсат бар...

Әр оқу жылы аяқталғанда 
келесі жаңа оқу жылы туралы 
ойлап тұрасың. Мектепті дамыту 
бағытындағы жұмыстар, ұжым ал-
дына қоятын ортақ мақсат, алдағы 
міндеттер, уақытты тиімді жоспар-
лау...

Жалпы мен үшін оқушылардың 
мектепке сағынып келіп, мектептен 
қуанып шыққандары маңызды. Мек-
теп ауласына енгеннен-ақ,  оқушылар 
да, мұғалімдер де, ата-аналар да 
өзгеше сезімде болғанын көрудің өзі 
ғанибет. Мектептің әсем көркі, шыр-

шалар мен қарағайлар, ақ қайыңдар 
мен түрлі жеміс ағаштары, әдемі 
гүлдер мектептің келбетін көркем 
ете түседі. Мектептің жылыжайы, 
балаларға арналған монша, мек-
теп мұражайы, балаларға арналған 
хореография залы, мәжіліс залы 
мен интернат жатақханасы, бәрі –
бәрі балалардың көңіліне қуаныш 
ұялатады.  Ал мектептің, ресурстық 
орталықтың, мектеп жанындағы 
интернататтың үшжақты ауқымды 
жұмысын аз сөзбен жеткізу мүмкін 
емес. Мектептің, ұжымның әр 
жұмысына, әр жетістігіне  қуанамын. 
Еңбек еткен әр мектебімде өзіндік 
қолтаңбамды, игілікті іс пен өнегелі 
із қалдыруға талпынамын. 

Қажырлы еңбек, ізденіс, 
жаңашылдыққа ұмтылу, аға 
буынның үлгілі істері мен 
әріптестердің тәжірибелерін зерде-
леу, үнемі үйрену, қиындыққа төзе 
білу, пенделіктен адамгершілікті 
жоғары қоя білу, жаныңдағыларға 
жан жылуыңды аямай, ада-
ми тұрғыдан қолдан келгенше 
көмектесу - аса маңызды қасиеттер. 
Өмірде жақсыдан үйреніп, жаман-
нан жиреніп өзіңді тәрбиелейсің. 
Айналаңда жақсы адамдар өте көп, 
бірақ жаман адамдар да жоқ емес. 
Алайда жаман адамдарға да рахмет 
айтасың, себебі солар арқылы өмір  
сүруге үйренесің, жақсы адамдарға 
мың алғыс дейсің, өйткені солар 
арқылы адамдарды, өмірді сүюге 
үйренесің. Ия, өмір туралы тым жас 
кезде жазған дүниеме бүгін жауап 
бергендеймін. Толық болмаса да 
адамзат алдындағы парызым мен 
қарызым орындалып жатқандай...

Рахат ИБРАИМОВА,
Сиқымов атындағы орта 

мектебі, мектеп жанындағы 
интернаты мен ресурстық 

орталығы коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің 

директоры, облыстық 
мәслихат депутаты.

Еңбек сіңірген жылдарына 
байланысты лауазымдық жалақысы
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Ақсу аудандық «Ақсу өңірі» 
газетінің алғашқы саны 1934 
жылы қазан айының 1 – де Ақсу 
МТС – нің жанынан екі тілде 
– қазақшасы «Ленин жолы», 
орысшасы «Путь Ленина» де-
ген атпен жарық көрген екен.  
Тұңғыш редакторы Жұмабай 
Саманов болыпты. Кейіннен 
орысша «Путь Ленина» газеті 
Сарқан ауданына беріледі 
де, қазақшасы «Ленин жолы» 
Ақсу селосына көшіріліп, Ақсу 
аудандық партия комитеті 
мен еңбекшілер депутаттары 
аудандық Советінің газетіне ай-
налады.     

Ұлы Отан соғысының сұрапыл 
жылдарында аудандық га-
зет тылдағы еңбеккерлердің 
қажырлы қайраттарын ұштау, 
аудан еңбеккерлерін Қызыл 

Армияға керекті азық – түлік, 
өнеркәсіп шикізаттарын өндіру, 
сол арқылы басқыншы жау-
ды күйрету кезеңін жақындата 
түсуге жұмылдыратын матери-
алдар жариялады. Бұл жылдары 
газет редакторы болған Дубек 
Кемпіреков еді. 

Бұл жылдарда аудандық 
газетті Е.Абдрахманов, 
Б.Баймолдинова, Т. Рысқалиев, 
Е. Жақсылықов басқарып, га-
зет ықпалының шаруашылықты 
өркендетуде арта түсуіне 
басшылық жасады. 

1962 жылы аудандық газеттер 
қысқартылып, олардың орны-
на территориялық газеттердің 
шығуына байланысты Ақсу 
аудандық «Ленин жолы» 
газетінің соңғы нөмірі 22 сәуірде 
шықты да, содан кейін Сарқан 

ГАЗЕТ ТАРИХЫ -
АУДАН БЕДЕЛІ

Н.НАЗАРБАЕВ.
БІЗДІҢ  АЛДЫМЫЗДАҒЫ  ҮЛКЕН  МІНДЕТТІҢ  БІРІ - ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ  ТОЛЫҚҚАНДЫ ШЕЖІРЕСІН     ЖАЗУ,     ЖАСТАРЫМЫЗДЫ     БІЛІМГЕ,   ОТАН   
СҮЙГІШТІККЕ   БАУЛУЫМЫЗ   КЕРЕК.   ҚАЗАҚСТАНЫМЫЗДЫ, АСТАНАНЫ,    КӨП  ҰЛТТЫ    ХАЛҚЫМЫЗДЫ,    ЕЛ ІШІНДЕГІ    ТАТУЛЫҚТЫ,    БІРЛІКТІ    
НАСИХАТТАУЫМЫЗ    КЕРЕК.

Мен Журналистпін!
               Бұл менің төл мерекем.
Мен әрқашан халық деп, 
                                    ел деп өтем.
Өлеңімді өмірге өрнек етем,
Жазғаныммен биіктеп, 
                                    өрлеп өтем.
Өйткені мен халықтың 
                                       баласымын,
Алла маған қаламды 
                                       берген екен.

Мен жазушымын!
                      Бұл менің қуанышым.
Жыр жазамын Отаным, 
                                        ұям үшін.
Мен білемін өлеңнің бұла күшін,
Сен өнердің ең биік шынарысың. 
Газетім құтты болсын 
                                    төл мерекең,
Ақпараттың ең жақсы 
                                         құралысың.

Мен тілшімін!
             Жақсылық жаршысымын.
Жамандықтың тілгілер 
                                  қамшысымын.
Ақсудай арынды өзен 
                                     тамшысымын,
Ілияс, Саралардың 
                                   сарқытымын.
Жақсылардың көтерем 
                                         абыройын,
Жамандардың көтерем 
                                     қан қысымын.

Мен ақынмын!
                     Ойда жоқ басқа сезім.
Әйтпесе мен арындап 
                                        ақпас едім.
Өмірден өз орнымды 
                                        таппас едім,
Еліме арқау болсын қасқа сөзім.
Мереке құтты болсын 
                                         әріптестер,
Мерекең құтты болсын 
                                       Баспасөзім.

Ербол СЫМХАНОВ.
жауапты хатшы,

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі.

МЕН 
ЖУРНАЛИСТПІН!

ауданына көшірілді. Сол жер-
де «Ленин жолы» деген атпен 
шығып, Сарқан ауданының 
еңбеккерлерімен бірге Ақсу 
ауданының тұрғындарына да та-
ратылды. 1963 жылы әр аудан-
да аудандық газеттер қайтадан 
шығатын болып, «Ленин жолы» 
газетінің редакциясы барлық 
техникалық жабдықтарымен Ақсу 
селосына қайта көшірілді. 

Осы жолы оның аты «Өмір 
нұры» болып өзгертілді. Содан 
кейінгі кезеңде газет редактор-
лары болғандар Т.Есімжанов, 
Т.Қалилаханов, Ж.Майтжанов, 
М.Қоңырбаева, Б.Аманбаев, 
С.Тінтаев және О.Жұмашевтар.       

Ақсу топырағында туып - өсіп, 
қазақ поэзиясының дүлдүлі  
атанған Ілияс Жансүгіров пен 
халық ақыны Қуат Терібаев бас 

- тап, одан кейінгі Тұрсынзада 
Есімжанов, Қанипа Бұғыбаева, 
Құдаш Мұқашев, Марфуға 
Айтқожина, Сағынболат Тінтаев, 
Қуат Қайранбаев, Сейдахмет 
Мұхаметшин, Шәкен Күмісбаев, 
Болат Бисұлтанов, Нұрғали 
Омарқұлов, Берлібек Аманбаев 
және басқа да ақындар мен жазу-
шылар, журналистер осы газеттің 
шығармашылық ұжымымен 
тығыз байланыста болды, 

Еліміз егемендік алғаннан 
кейінгі жылдарда аудандық 
газеттің атын заман талабына, өз 
өңірімізге сәйкес өзгерту туралы 
оқырмандар арасында пікірлер 
туындап, 1998 жылғы 19 наурыз-
да газеттің атын «Ақсу өңірі» деп 
өзгерту туралы сол кездегі ау-
дан әкімі Қ. Байболов қол қойған 
шешім өмірге келді.

Бұл кезде газетті Қазақстан, 
Журналистер одағының мүшесі 
Дүйсен Мұхаметшарұлы 
басқарды.  

2012 жылғы маусым айында 
"Медиахолдинг Жетісу Ақпарат" 
Акционерлік қоғамы "Ақсу өңірі" 
газеті Ақсу аудандық филиалы 
болып қайта құрылды. 

2015 жылдың 27 қазанында 
аудан әкімі Ә.Далбағаевтың 
№461 қаулысымен "Ақсу өңірі" 
ЖШС болып қайта құрылдық. 
Бұл кезде газетті Мұхаметәлі 
Найманханұлы басқарды. 

Солай бола тұрсада «Ақсу 
өңірі» газеті аудандағы әр 
тұрғынның үстелінің басында, 
төс қалтасында, қолтығында 
жүретін айнымас досына айна-
лып келеді.

Олай болса, өз әріптестерімді, 
газетте бұрынғы жылдары қызмет 
еткен ардагер журналистерді, 
бүгінгі тілшілерді кәсіби 
мерекеміз Баспасөз күнімен шын 
жүректен құттықтаймын. 

Еңбектеріне табыс, 
қаламдарына шабыс, 
сарқылмас шабыт тілеймін.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА, 
«Ақсу өңірі» ЖШС-нің дирек-

тор - бас редакторы, Қазақстан 
Журналистер одағының 

мүшесі.

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігі пен «Қазпошта» АҚ 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске 
арналған пошта маркаларын сатылымға 
шығару рәсімін өткізді.

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет тақырыптық марка шығарған 
алғашқы құқық қорғау органы.

Марка дизайнына құқық қорғау 
органының коммуникативті логотипі 
негізге алынған. Маркада Агенттіктің 
«Әділдік. Парасаттылық. Сенім» 
құндылықтары жазылған. Бұл 
құндылықтар логотипте қолданылған 
түстерде де берілген: аспан түстес 
– әділдікті, кемелдікке, жаңаруға 
ұмтылуды; көк түс – сенім мен 
қауіпсіздікті бейнелейді.

Пошта маркасына естелік белгі 

ҚАЗАҚСТАНДА СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ ТАҚЫРЫБЫНА МАРКА 

ШЫҚТЫ

соғу салтанаты Агенттік Төрағасы Алик 
Шпекбаев пен «Қазпошта» АҚ Басқарма 
Төрағасы Сакен Сарсеновтің қатысуымен 
өтті.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызмет басшысы өз сөзінде шараның 
маңыздылығын атап өтті.

«Жемқорлықпен күрес өзгеріске 
ұшырады. Бұрынғы қорқынышты, жазалау 
шараларына берілген басымдық енді құқық 
бұзушылықтардың алдын алуға, оның 
мүмкіндіктерін жоюға ауысты. Cондықтан, 
Агенттік қылмыстық-құқықтық шаралар-
мен қоса, жемқорлықты қабылдамау иде-
ясын насихаттауға, ақпараттандыруға, со-
нымен қатар азаматтық қоғамды кеңінен 
жұмылдыруға күш салуда. Марканы 
шығару – осы жолдағы қадамның бірі», - 
деді Алик Шпекбаев.

Ұлттық пошта операторының бас-
шысы Сакен Сарсенов: «Марка 
шығару - Қазақстан аумағында сы-
байлас жемқорлыққа төзбеу идеясын 
таратуға және сыбайлас жемқорлыққа 
көріністеріне жол бермеу туралы Ел-
басы мен Мемлекет Басшысының 
ұстанымын сақтауға мүмкіндік беретін 
құрметті әрі ұмытылмас оқиға болады 
деп үміттенеміз», - деп атап өтті.

Марка 2020 жылдың 24 маусымынан 
бастап айналымға енеді. Бағасы – 200 
теңге. Таралымы – 10 000 дана. Мар-
каны «Мемлекет саясаты» сериясымен 
Қазақстан Республикасының Цифрлық 
даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігі шығарды. Ав-
тор және графикалық дизайнер Д.Со, 
техникалық дизайн І.Оңғарбай.

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ СӨЗДІК 
ҚҰРАМЫНДАҒЫ СӨЗДЕРДІҢ 
ЖҰМСАЛУ АЯСЫ ДА ӘР АЛУ-
АН. ТІЛ МӘДЕНИЕТІНЕ ЖЕТІК 
БОЛУ ҮШІН, ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ 
СӨЗ БАЙЛЫҒЫН ЖАҚСЫ БІЛУ 
ЖЕТКІЛІКСІЗ, ОЛ СӨЗДЕРДІ 
ЖҰМСАЙ БІЛУ ДЕ КЕРЕК. СӨЗДІ 
ЖҰМСАЙ БІЛУ ҮШІН, ОЛАРДЫҢ 
МАҒЫНАЛАРЫН, МӘНДЕСТІК 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН, ӘДЕБИ, ӘДЕБИ 
ЕМЕСТІК ҚАСИЕТІН, ЕРКІН ЖӘНЕ 
ТҰРАҚТЫ ТІРКЕСТЕР ҚҰРАМЫНА 
ЕНУ МҮМКІНШІЛІКТЕРІН 
ЖАҚСЫ БІЛУ ҚАЖЕТ. АЙҚЫН 
ОЙДЫҢ КӨРІКТІЛЕУ БОЯУЫ ДА 
СӨЗ ДӘЛДІГІМЕН ӨЛШЕНЕДІ. 
СОНДЫҚТАН ДА БҰЛДЫР ОЙДАН 
ТУҒАН СӨЗДЕ ДЕ АЛЫСТАҒЫ 
САҒЫМ СИЯҚТЫ БҰЛЫҢҒЫР 
БОЛАДЫ. ОНДАЙДАН АУЛАҚ БОЛУ 
ҮШІН РЕДАКЦИЯЛАУ КЕЗІНДЕ 
СӨЗ САПТАУҒА БАСА КӨҢІЛ АУДА-
РЫП, ЖАЗЫЛҒАНДАРДЫ БІРНЕШЕ 
РЕТ ТҮЗЕТІП, ӘРБІР СӨЙЛЕМДІ, 
СӨЗ ТІРКЕСТЕРІН МҰҚИЯТ ӨҢДЕУ 
ҚАЖЕТ.

СӨЗ ӨНЕРІН 
МЕҢГЕРУ — 

ЖУРНАЛИСТЕР ҮШІН 
БАСТЫ МІНДЕТ
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Мен үшін сенің мойыл қара шашыңды 
ақ шалды. Бетіңе әжім қонды. Атағың жой-
ылды, абыройың төгілді. Оның себепкері 
менің саған он бес жыл тартқызған азабым. 
Бүгін сенің көңілің кемтар, иінің төмен екені 
де көрініп тұр.

Мен Фазылға жақындамасам, ол маған 
қанжар сілтемес еді. Ол қанжар сілтемесе, 
сен ара түспес едің. Сен оқ шығармасаң, 
ол кеудемді тілмес еді, мен оны атпаған бо-
лар едім де, сен оғың таусылғанша басын 
мылжаламас едің. Осы оқиғалар болмаса, 
сен он бес жыл отырмас едің. 

Барлығына себепкер мен. Оны 
жөн көрген менің саған деген адал 
сүйіспендігім. Саған оны да істеткен маған 
деген махаббатың. Саған өмірі айтпаған 
өтірікті де айтқызған, адалдықты аттатқан 
да мен.

Сондықтан да сенің үлкеніңді – 
пайғамбар тұтып, саған болса бас игізген 
екеуміздің үлкенге деген ортақ құрметіміз.

“Ат арыса – тулақ, ер арыса – аруақ” 
болып тұрғаның уақытша құбылыс. Адам 
бір терінің ішінде сан семіріп, сан арыр 
болар. «Ат аузы толса – ер мінетін қазан 
ат, ер көңлі толса – жар қалайтын азамат” 
деген емес пе? Мендегі жылтыраған өңде 
тұрған не бар? Сен пәлеге ұшыраған күннің 
ертеңінде-ақ қырық жылдық қайыршы бо-
лып, қырық жасқа қартайып шыға келдім. 
Осы сені көрген үш күннің ішінде жанарыма 
жалын, көңіліме от тұтанды. Әйтпесе, мен 
де киім ішіндегі бір қатынмын. Бір-бірімізді 
қол жетпес шынар көрсетіп тұрған да осы 
сүйіспеншілік. Немесе, адал сақталған 
таза махаббаттың оты. Сенің таныс емес 
еліңе де айдап, ұят дегізбей ұлықсат 
сұратқан да осы сүйіспенділік сезім. 
Екеуіміздің қасиетті сүйіспеншілігімізге 
ұйтқы болған анам марқұм қайтар күнгі 
өсиетінде: – Менің қолымнан қосқан неке 
суым, қасиетті жөрелгім сенің тарапыңнан 
бұзылса, көрдегі аруағым қолын теріс 
жайып, теріс батасын ғана беріп қана 
қоймайды, ақ сүтін көкке сауады. Аман 
оралса, оның қалған өмірін ұқсату – сенің 
парызың деген. Сенің ата-анаңды силауға, 
саған адал жар болуға ант еткенмін. 
Сені өзім душар еткен қасіретті, өзіңе 
деген рахымыммен жууға міндеттімін. 
Түспеген мейірімің болса түсіремін, 
мүлде өліп қалмаса, махаббатыңды үрлеп 
тұтатамын. Маңлайыңа жазылса ерніңді 
жібітемін, көңіліңді өсіремін. Өкінішті өткен 
күндеріңнің дағын кетіремін, бар махабба-
тымды соңғы күніне дейін сарып етемін. 
Өлген аруақтардың, тірі партиямның ал-
дында ант етемін деп, көзінен жасын ірке 
алмады. 

Жылаған жасын сүрте тұрып: 
– Қашан жүреміз? Сұраған ағайындарыңа 

“кімім” дейсің? Мейлі, “нар тәуекел!” мен 
дайынмын,- деді Кәкімге.

Кәкімнің шыдамының ақырғы жібі үзілді 
білемін: 

Жаман сөз улайды, жақсы сөз дем 
береді. Егер, жарым болып баруға 
келіссең, онда менің басым сенің аяғыңда. 
Сенің “берілмейтін, берілсе шегінбейтін” 
мінезіңнің құлымын. Сенің айтқан сөзіңе 
қосарым, мен қазірден бастап сенікімін. 
Өтірік айтпайтыныма сенетін шығарсың? 

Екеүі құшақтасып көп отырысты.
Ақбота болса, өзі жылап жүр, өзі сөйлеп 

жүр, өзі төсегін салып жүр.
– Көгеремін бе? – деп мұнан он бес жыл 

бұрын төсегіме, көк еттік жапқанда жылап 
тұрған едім, енді көңілім ағарар ма екен? 
– деп ұсталмаған ақ бәтес, ақ еттік төседі.

Кәкім де одан кем еңіреген жоқ.
Ақбота болса төсекке бір, Кәкімге бір 

қарады. Қойылмаған сұрауды ұққан Кәкімді 
белгісіз күш төсекке қарай итеріп бара 
жатқанын сезді.

Кәкім ағаш аяғынан жасқанып, сау 
аяғын шеше бастағанда, Ақбота “Қырсық 
айналдырған аяғын” асыға шешіп, оның 
көсеу сияқты жілік басын үш рет сүйді. 
Сол кезде: әкесінің аяғының тұқылын сүйіп 
отырған шешесі көзіне елестеді. Сонда, 
әкесінің аяғын сүйдірген сүйіспеншіліктің 
силасым күші екенін анық ұқты.

 – Көзіміздің жасын жуып, таза өбіселікші? 
– деп Ақбота жез құман, мыс елеген алып 
келді де, жылы суға жастарын жуысты.

Төсекке шыға бере Ақбота: 
– Бүгін қай күн еді? – деп сұрады.
– Бүгін жер жүзін жаратып біткен – 

Байжексенбі ауып барады. Қамауға 
алынған күнім де, қамаудан босаған күнім 
де, сенімен табысқан күнім де жексенбі 
болмақ, – деп төсекке бойлады.

Тай тұяқ алтын, қой тұяқ күмістері болма-
са да бұлар пейілдері табысқан жексенбіге 
дән риза.

Ертеңінде ертемен Кәкімнің оң жағында 
аппақ сазандай Ақбота алаңсыз ұйықтап 
жатты. Отыз үш жаста болса да қыры 
сынып босамаған сол жақ анарының 
үстінде оны қақ жарып өткен пышақ 
тыртығын көрді. Оның астын ала шайнап 
қанатқан басбармағы сүп-сүйір болып 
көрінді. Ақырын ғана оянып кетпесін де-

әйел адам болса да айтып келеді.
 – Ондайды айтып келмеші десем: 
– Көңліме симады, көкірегіме тұрмады,- 

деп жауап береді. Сондықтан да қалтқысыз 
сенемін. Ол да маған сондай.

Көңіл базынасы байлық базынасынан 
қымбат болар. Көңілі тарға көл суы жетпейді 
демекші, аз дәулетім дастарханымызға 
жарасып тұратын сияқты. Артық байлық 
үшін қызықпайтын дағдымыз бар. Сон-
да да болса ел қатарлы дос, жарларымыз, 
ағайындарымыз да бар сияқты. 

Жылау керек болғанда еңірей де білдік. 
Енді астамдықтан аулақ болып, қуанар кезде 
қуана да білгеніміз жөн емес пе?

Шайым салқын болып қалған кезім болған 
шығар, ниетім салқын болып көрген кезі 
болған емес. Кәкім болса да қандай шаршап 
келсе де көңілінде нұқсан болған емес.

“Өткен күнде белгі жоқ” демекші, мен бол-
сам, ол құс қанаты талатын алыс, тұлпар 
тұяғы тозатын шалғайда жүргенде үйде, 
қолым босаса таспиық қолымнан түскен 
жоқ. Анам марқұм да әкемді солай тосқаны 
есімде. Тек анам болса “Илә иләһи иллал-
ла” деп әр тасты санаса, мен Кәкімнің атын 
тас бассайын атадым. Жұмысқа барарда, 
қайтып келе жатқанда саусақтарымның 
он төрт буынын жүзге толтыра санадым. 
Тасбиық санамай ұйықтаған күнім болмаған 
шығар. Оған дейін өз қолымда неше буын 
бар екенін білмейді екенмін.

Шешем марқұм дінді қатты ұстаған. Әкем 
марқұм әдетті қатты ұстаған адамдар еді. 
Мен болсам оған іштей қарсы болсам да 
Кәкімім алыс сапарда жүргенде молда 
болмасам да сопы бола жаздадым. Бал 
аштырмаған бақсы, түс жорытпаған жақсы 
қалмаған болар. “Жақсы жылқы үйіршек, жа-
ман жылқы сүріншек” демекші, “келе жатыр!” 
деген адамға қайыр жасаумен он бес жылды 
да өткіздім. 

Көңіліндегі кірін, жүрегіндегі мұңын кетіру 
үшін қалған өмірімді Кәкімге бағыстадым. 
Бұл өзі болса қалтқы дегеніңді білмейтін жан 
ғой.

Тісіміз соңғы рет тісегелі келе жатса да, 
үшінші баланың анасы болғалы отырсам да, 
өзара қадырымызды көзіміздің қарасындай 
сақтап келеміз. Екеуміздің бір-бірімізге олай 
етпеске қақымыз да жоқ сияқты. Бір-бірімізге 
иесіне табынған күшіктей қолымызды жала-
сып, лебізіміз – парыз, сөзіміз – заң сияқты.

Тар ниетімді жібіткен Кәкімім, тар 
құрсағымды кеңіткен Арманым, Кәкімжаным, 
әкесі – шынарым, балалары – жас 
бәйтерегім.

 – Арманың мен Кәкімжаның егіз бе? – 
деймін.

 – Жоқ, Арманым 1961 жылдың бірінші 
февралі де, Кәкімжаным осы жылдың 
26-декабрі. Арманым ағасы, Кәкімжаным 

МАХАББАТ 
МҰНАРАСЫ

(ДЕРЕКТІ ХИКАЯ)

/Соңы. Басы өткен сандарда/.

арта түсетініне көзім жетті. Осы қалпымда 
болсам, жағым түскенше перзент 
көтеретін түрім бардай сезінемін. Кейде өз 
махаббатымызға өзіміз сұқтанамыз.

Мен қандай сезінсем, Кәкімім де сондай 
сезінеді. Сый, құрметін менен аяйтын емес.

“Тот инені бөз емес оймақ билер, шын 
сүйген қарттар дағы ойнап күлер” деген 
осыдан қалған болар. Сөйтіп, жұмыс істей 
жүріп, Кәкімімнің қайғыдан түскен әжімін 
сипап кетіріп, көңіліндегі кірін жуып кетіріп 
келемін. Бұл, сенсең күйеуге жағу үшін 
емес, жүрегімнің әмірі бойынша жасала-
тын әдет-дағдыға айналып барады.

Арамыздағы жеті жас қысқарып бара 
жатқан сияқты. Кәкімім болса күннен-күнге 
жасарып бара жатқан сияқты. Ал, бұл 
айтқаннан басқа “махаббат” бар. Ол болса 
мен айтқан сатының 1-2-3 сатысындағы бо-
лар. Асса ғана 4-ге жетер. Ал бүгін қосылып, 
ертең айрылатын, немесе қартайғанда ай-
рылатын осыдан туады болар.

Кейде Кәкімге ұрсып, еркек деген 
еркектігін білдіру керек емес пе? десем, 
“халым жоқ” деп күледі. Қандай батыл адам 
болса да әйелдің бетіне қарай алмайды.

Кәкімнің жұмысы бар. Жанын салып 
қызметін істейді. Өзіне-өзі, жұмысына риза. 
Бұрын ойын-сауыққа баратын еді. Енді ба-
ладан шыға алмағандықтан мен бара ал-
масам, ол да менің бетіме қарап отырғаны. 
Елдің еркегіндей шылым тартып, арақ та 
ішіп көңіл көтермейді.

Жұмысынан келе құлынын көрген бие-
дей оқыранып, мені балаша сүюден 
жалықпайды. Жұмысқа кетерде де сүйіп 
кеткісі келіп, дәметіп тұрғаны. Мен де жа-
ман үйреніп кеттім білем, өзім де дәметіп 
тұрамын.

Балалар үлкейгенде қайтесің? десем, 
ұрланып сүйісеміз деп жүзі жанбайды.

Шаршады білем Ақбота: – Қойшы, абы-
сыным, алғашқы көргенге осы да жетер, 
таң алды болып қалды. Келіп-кетіп жүруге 
келістің ғой, қалғанын сонда естірсің деп, 
екі абысындай екеуі бір төсекке барып, көз 
шырымын алуға жантайды.

Кәкім болса балалары мен әйелін бір-бір 
сүйіп, менің қасыма Ақботаның шытын ба-
сына жастанып құлады.

Мен болсам екеуіне сұқтана қараймын, 
кәдімгі кинодағы сияқты.

Бір тәулікте қонақтарым көптен ара-
ласып жүрген туыстай, немесе ниеттес, 
іргелес достай болып қалды. Ақбота 
болса туған қарындасымдай жүрегімнің 
түкпірінен орын тепті.

Қонағымды аттандырып салуға 
аялдамаға келгенімізде, күн нұры әлі өзі 
көрінбесе де тау басына ілінді. Күнгей 
жақтағы беткейлердегі көлеңкелер басын-
да күңгірттеніп, аяғында айқындала келе 
сайларға тығылып Кәкім досымның өткен 
күнін көз алдыма елестетті. Көп кешікпей 
күн кескіні тау басына иек артты. Оның 
алтын тәжінің нұры найзаша шаншылып, 
биікке алаулады. Жолаушылар машинасы 
шығысқа, күн астына қарай бет алғанда 
сол биік мұнара астына кішірейіп ене берді. 
Маған күннің нұр мұнарасы махаббаттың 
мұнарасына ұқсап кетті. Таза махаббат 
иелерімен тағы да сан кездесерміз! 

“Жер шарының айналып бара жатқанын 
сезбесем де, уақыттың өтіп бара жатқанын 
сезіп тұрмын” деймін өзіме-өзім.

Жансүгіров ауылы,
наурыз, 1986 жыл.

Материалды дайындаған: 
Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,

Қазақстан Журналистер
 одағының мүшесі.

ген аяушылықпен баяу көтеріп, саусағын 
иіскеді. Ал махаббат таласының куәсі болған 
тыртықты құштарлана сүйгенде Ақбота оя-
нып кетті.

 – Енді бізге әкелер де, шешелер де риза. 
Біз де бір-бірімізге риза болып өтуіміз сөзсіз.

 – “Біздерді қосқан ортақ нүктелерге де 
рахмет”, – деді Ақбота. Кәкім де осы сөзді 
қайталады.

АБЫСЫН СЫРЫ
– Кәкімнің айтқанының бәрі ақиқат па? – 

дейді жолдасым Ақботаға таң біліне.
– Кәкімнің сүтпен біткен мінезі болар, 

шамасы, сүйегімен кетер болар. Жалған 
айтуды білмейді. Жалған айтқан кісіні өте 
жек көреді. Оны қайтып көрмей кетуге бар. 
Кіріптар болып бір рет ағат айтқанымның 
аяғы не болғанын түнде естідің білем. 
Жағымпаздыққа жаны қас. Өзі бидай өңді 
болғанымен жаны аппақ. “Жылы” сөйлеген 

інісі.
Орыс халқы ұлы халық емес пе? Оларда 

Андрей Андреевич Андреев бола береді. 
Сол сияқты “Кәкімжан” дегеніміз болма-
са, шын аты – Кәкім. Куәлігінде  Кәкім 
Кәкімович Кәкімов деп толған. “Қара тұяқ 
қарында жатпас” демекші, аман-есен бо-
сансам, “Құрсағыңдағың құшағыңа кел-
се, ұл болса – Сарқытбай Құдайбергенов 
Кәкімұлы деп жаздырамын, ал қыз болса – 
Құдайбергенова Боташ Кәкімқызы” деп жаз-
дырамын деп, Кәкім атасының атын өшіргісі 
келмей жүр.

Алғашқы он бес жылды босқа өткізген 
жас әйелдің махаббаты өшіп қалған жоқ 
па екен? деп күдіктеніп едім, қырыққа 
жақындап қалсам да махаббатым жас 
сияқты. 

Махаббат мұраты да, ұрпақ мұраты 
да шешілген сияқты. Шын мағынасында 
сүйген адамның барған сайын махаббаты 

Ізденімпаздық жаңашылдықтың бастама-
сы. Көшбасшылық - алар асудың жарқын 
белесі.

«Nur Otan» партиясының көшбасшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жетекші 
партияның праймеризін өткізу тура-
лы қаулыға қол қойды. Бұл дегеніміз, 
Нұротандықтар арасында жаңа 
көшбасшылардың қалыптасуына, өзін осы 
дара жолда көрсетуіне, шыңдалуына,  мол 
мүмкіндік алады.

"Nur Otan" бастауыш партиясының 
белсенді мүшесі ретінде көз алдымыз-
да партияның жаңа бастамаларға құлаш 
сермеуі, даралануы - бұл заман талабы 
деп ойлаймын. Сондықтан Сізді де ел жа-
нашыры ретінде праймеризге қатысып, 
өзіңіздің кәсіби біліктіліктеріңізді көрсетуге 
шақырамын. 

Раушан АҚСУБАЕВА, 
«Nur Otan» бастауыш партиясының 

белсенді мүшесі, Сырттанов атындағы 
орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі.

"Nur Otan" партиясының көшбасшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев 2019 жылы 17 тамыз-
дан 3 қазанға дейінгі аралықта партияішілік  
таңдау-праймериз өткізу туралы жарлыққа 
қол қойды. Соған сәйкес 2019 жылы 
қарашада партиялық кадрлық резервке 
пилоттық режимде аудандық іріктеу өткізіліп 
сол іріктеуге мен де қатысып тәжірбие жи-
надым. Осындай іріктеу нақты ұсыныстары 
бар, осы өңірдің өзекті мәселелерімен та-
ныс пікір иелерін  бәсекелестік негізде 
анықтауға мүмкіндік береді. Бұл партияішілік 
іріктеуге жасалған қадамдардың бірі еді. Ал 
жақында жаряланған праймериз ережесі 
халықаралық тәжірбиелерді ескере отырып 
жасалған, білікті азаматтарды" партиялық 
желі бойынша ілгерлету, мемлекеттік 
органдардағы лауазымдарға ұсыну үшін 
мықты көшбасшыларды", елінің болашағына 
алаңдайтын азаматтарды анықтауда тап-
тырмас тәсіл болатыны сөзсіз. 

Біздің елімізде белсенді, бастамашыл, 
креативті азаматтар жетерлік. Жергілікті жер-
де туындаған мәселелерді жергілікті білікті 
азаматтардык идеясымен шеше білу керек. 
Жаңа көзқарастағы тың идеялары бар аза-
маттар осы осы сайыста анықталмақ. Олай 
болса елінің болашағына  бей-жай қарай ал-
майтын азаматтарды праймеризге қатысуға 
шақырамын. 

Кенжебек ИСАПАНОВ,
 Ақсу ауданының саяси бюро кеңес 

мүшесі, "Кен-Ел" шаруа қожалығының 
басшысы. 

ДАРА ЖОЛ
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Жалпыұлттық «Руха-
ни жаңғыру» бағдарламасы 
өткенімізге оң көзқараспен 
қарауға, жас ұрпақты 
отансүйгіштікке тәрбиелеуге 
үлес қосса, «Ұлы даланың жеті 
қыры» ұлттық сананың оянуы-
на, оның жаңа заман талапта-
рына сай қалыптасуына жол 
ашары сөзсіз. Ұлы далада өмір 
сүріп отырған бүгінгі жастар, 
яғни оқушылар өткен тарихтағы 
өр тұлғалардың ұрпағы 
екендігін мақтанышпен айтуы 
тиіс. Елбасының мақаласында 
атап көрсетілген міндеттерді 
орындау ісіне жас ұрпақты 
тарту керек. Сабақ үрдісінде 
оқушыларға Елбасы мақаласын 
дұрыс түсіндіре білуімен қатар, 
сол бағытта түрлі ізденіс 

«ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ» ҰЛТТЫҚ САНАНЫҢ ОЯНУЫ
жұмыстарын да жүргізгеніміз 
дұрыс. 

Сонымен бірге ұлы тұлғалар 
мен тарихи оқиғаларды за-
манауи ағынмен байланысты-
ра отырып, келешек ұрпақтың 
санасына сіңіре білуі және 
елжандылық сезімдерін оятуы 
қажет. Өркениетті еліміздің 
әлемдік мәдениетке, тарихи 
жаңалықтарға қосқан үлестерін 
оқушыларға жете түсіндірген 
дұрыс. Ұлт ретінде сақталу жо-
лында бұл мақала құнды құжат 
әрі ұлтты сақтаудың механизмі 
болмақ. 

Олай болса, әр адам бойына 
ең қажетті рухани байлықтарды 
дарытып, санасына сіңіру қажет. 
Сонда ғана әр қазақстандық аза-
мат өз тарихын мақтаныш етіп, 
Отанына деген сүйіспеншілігі 
арта түсері сөзсіз.

Бақытгүл ҚАМЕТЖАНОВА,
Жаңалық ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашысы, 

«Нұр Отан» БПҰ-ның 
мүшесі.

Елбасы өзінің «Ұлы даланың Жеті қыры» мақаласында, төл та-
рихын білетін, бағалайтын және мақтан ететін халықтың болашағы 
зор болады деп сенетінін және өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты 
бағалай білу және бо¬лашаққа оң көзқарас таныту — еліміздің 
табысты болуының кепілі — екенін халқымызға паш етті. Жалпы 
бұл бағдарламалық мақаладан ұлттық рухтың айырықша сал-
танат құрғанын көруге болады. Стратегиялық сипатқа ие бұл 
бағдарламалық мақала ауқымды тарихымызды дұрыс түсінумен 
қабылдауға шақыратынын жеткізді.

Мағынасы терең бағдарламалардың көбейгендігі көңіл қуантады 
және осы жобалардың жүзеге асырылуына өзіндік үлесімізді қосу 
азаматтық парызымыз, сондықтан, Біздер, Елбасы бастауымен 
жарық көрген барлық жобаларды қолдауға әзірміз.

Елбасының «Ұлы Даланың жеті қыры» атты мақаласы өзіндік 
мазмұны мен мәні жағынан, орындалуы тиіс жобалардың 
бағыты бойынша бұдан алдын жарық көрген «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының жалғасы іспетті. Әлемнің озық елдерінің мақтан 
тұтатын тарихи мұрасын мысалға тартқан Елбасы, біздің де тари-
хымыз тереңде жатқандығын атап өтті. Осы Ұлы далада өмір сүріп 
отырған бүгінгі халық, өзімізді адамзат өркениетіне өлшеусіз үлес 
қосқан ұлттың ұрпағы және мәңгілік дамуға жаңа бағыт берген 
мәдениеттің өкілі екенін ұмытпауымыз керек.

Күләйім ҚУАТОВА,
Молалы ауылдық кітапханашысы.

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ  ЖЕТІ ҚЫРЫ

шығармашылығымен танысты-
ру. Абай туралы қарапайым 
түсінік беріп қана қоймай, оны 
ата-бабалар мұрасы ретінде 
тануға, құрметтеуге, түсінуге 
үйрену.    

Іс-шара барысында 
Абайдың өлеңдерін, нақыл 
сөздер, мақал-мәтелдер 
оқыды. Беделді Абайдың 
шығармашылығын еске түсіріп, 
оның шығармаларымен 
танысудың тамаша мүмкіндігі 
болды. «Абай — қазақ 
халқының өмір жолының 
көрінісі. Халқымыздың рухани 
байлығын бүкіл әлемге ашқан 
ақынның тұлғасы теңдесі жоқ. 
Абайдың Отаны әлемнің түкпір-
түкпірінен туристерді қабылдай 
алатын негізгі орталыққа ай-
налуы керек. Абай филосо-
фиясы мәдени және ұлттық 
болмысымыздың ажыра-
мас бөлігіне айналды. Ақын 
өз дәуірінен озып, тарихтың 
қиын кезеңдерінде адам-
дарды ұлттық құндылықтар, 
ана тілі мен мәдениеті 
төңірегінде біріктіре білген 
сенім жүйесін қалыптастырды. 
Шараның өзі нақты уақыт 
режимінде Абайдың өмірі мен 
шығармашылығына арналған 
онлайн-тестілерді дайындадық.

Шолпан ЖҰМАБЕКОВА,
Есеболатов ауылдық 

клубының музыкалық 
жетекшісі,

 «Нұр Отан» партиясының 
мүшесі.

АБАЙ – ҰЛЫ 
ТҰЛҒА

Жуырда Есеболатов 
ауылдық мәдениет үйінде  
Абайдың 175 жылдығын мере-
келеу аясында «Абай - дана, 
Абай - дара қазақта» атты он-
лайн түрінде іс – шара өткізді. 
Бұл іс-шараның мақсаты 
—   ұлы ақын және ойшыл 
Абайдың шығармашылығымен 
және өмірбаянымен танысты-
ру. Ұлы Абай идеяларын на-
сихаттай отырып, дана Абай 

Қазақтың ана тілі –  ата-
бабамыздан аманат болып 
қалған асыл мұрамыз. “Ақ 
білектің күшімен, aқ найзаның 
ұшымен” қасық қаны қалғанша, 
ұлтарақтай жер үшін, атаме-
кен ел үшін күресіп сақтап 
қалғандарына мыңда бір 
алғыс. Олар келешек өскелең 
ұрпақ үшін еш аянып қалмады. 
Оған дәлел ретінде біздің 
бай, ұлы  – Ана тіліміз. Сан 
ғасырлар бұрын “Тіл мәртебесі 
- ел мәртебесі” болып келгені 
сөзсіз. Алайда, өкінішке орай 
бүгінгі күні оны құдды жоғалтып 
бара жатқандаймыз. Екінің бірі 
шұбарлатып орыс тілін қоспаса 
сөйлеуден қалдық. Еңбектеген 
баланың өзі қолына смарт-
фон, планшеттерін ұстап алып, 
ана тілі не екенін ұғына ал-
май жатқаны жасырын емес. 
Көпшілік орталарда, банк, 
дүкендерде тілін бұрап орысша 
сөйлеп тұрған қазақ бауырла-
рымыз.  Оған өзімізде кінәліміз, 
себебі бастысы бала жыламай 
тыныш отырса болғаны, оның 
нестеп не қойғаны маңызды емес 
болып қалғаны баршамызға 
аян. Қазақ қазақпенен қазақша 
сөйлеу құқығын, мәселесін 
қорғай алмай жатқанымыз 

ТІЛ ҰЛТТЫҢ - ТІРЕГІ
ТІЛ ТУРАЛЫ ОЙЛАНУ – БӘРІ ЖАЙЛЫ ОЙЛАНУ. ТІЛ 

КЕЛЕШЕГІН ЕСКЕРУ – АРТЫМЫЗДА ҚАЛҒАНЫМЕН, АЛДЫ-
МЫЗДА ТҰРҒАННЫҢ БӘРІН ДЕ ЕСКЕ АЛУ ДЕГЕН СӨЗ.

Ә. КЕКІЛБАЕВ
да жасырын емес. Біз осы 
олқылықтың орнын толтыруға 
міндеттіміз. Ол үшін әрине 
өзімізден бастағанымыз жөн 
болар. Кезінде қарапайым бір 
ауыл тұрғыны ауылын өзгеткісі 
келіпті, болмағансоң отбасын 
өзгертуге тырысып бағыпты, 
алайда олда нәтиже бермейді, 
ақыр соңында бар ерік - жігерін 
салып, өзін өзгертіп бағыпты. 
Дәл сол кезде әуелгі кезекте 
өзін өзгертіп, кейіннен барып 
қана өзгеге көшу керек екенін 
ұғыныпты. Осы оқиғадан кейін 
өзіміз ғибрат алып, ана тілімізге 
көптен көп мән беруіміз шарт. 
Себебі “Тілін білмеген, түбін 
білмейді”, қалайша біз Мәңгілік 
ел боламыз? Егерде өзіміздің 
ана тілімізді білмесек!  Қайтіп 
өзге ұлт өкілдеріне, мемлекеттік 
ҚАЗАҚ тілінде сөйле деп айта 
аламыз? Жоқ олай болуы  
мүмкін еместе. Сондықтан да, 
қазіргі таңда кез келген жер-
де болсын Ана тілімізде ғана 
сөйлеп, оны өзгелерге дәріптеп 
үлгі етуіміз, біздің басты па-
рызымыз болып табылмақ. 
Қазақ  тілінсіз  қазақ болып 
көкірегімізді кере алмасымыз 
анық. Ұрпағымыздың болашағы 
үшін әуелгі шарт- Ана тілінің бо-
луы. Қазақ тілінің кеми бастауы,  
халқымыздың құри бастағанын 
көрсетеді. Ұлтымызға тілінен  
қымбат нәрсе болмауы тиісті. 
Тілдің бояуы бозарып, қыры 
сынбауы керек...

Гүлсанат ҚОЖАБЕКОВА,
Ойтоған ауылдық 

кітапханашысы, "Нұр Отан" 
БҰП-ның мүшесі.

***

ЖОБА
Ақсу аудандық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды 

деп тану туралы
«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Респу-

бликасы Заңының 27-бабына сәйкес, Ақсу аудандық мәслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Ақсу аудандық мәслихатының келесі шешімдерінің күші жойылды деп 
танылсын:

1) «Ақсу ауданы бойынша бірыңғай тіркелген салық мөлшерлемелерін 
белгілеу туралы» 2017 жылғы 9 маусымдағы №16-75 (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4279 тіркелген, 2017 жылдың 
20 шілдеде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде жарияланған);

2) «Ақсу ауданы бойынша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы 
мақсатында жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін және 
бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін арттыру туралы» 2019 жылғы 
20 шілдедегі №49-230 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №5213 тіркелген, 2019 жылдың 8 тамызында Қазақстан Респу-
бликасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
жарияланған);

2. Осы шешімнің орындауын бақылау Ақсу аудандық мәслихаты 
аппаратының басшысы Усенов Нурбол Каметкалиевичке жүктелсін.

3. Осы шешім 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

ПРОЕКТ
О признании утратившими силу некоторых решений маслихата Ак-

суского района
В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 

2016 года «О правах актах», маслихат Аксуского района РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие решения маслихата Аксуско-

го района:
1) «Об установлении единых ставок фиксированного налога по Аксу-

скому району» от 9 июня 2017 года № 16-57 (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов № 4279, опу-
бликован 20 июля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных 
правовых актов Республики Казахстан);

2) «О повышении базовых ставок земельного налога и ставок единого 
земельного налога на не используемые земли сельскохозяйственного на-
значения по Аксускому району» от 26 июля 2019 года № 49-230 (зареги-
стрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов № 5213, опубликован 8 августа 2019 года в Эталонном контрольном 
банке нормативных правовых актов Республики Казахстан);

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руко-
водителя аппарата маслихата Аксуского района Усенов Нурбол Каметка-
лиеича.

3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.

РЕШЕНИЕ  АКСУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

Сыбайлас жемқорлық әдетте 
күшті әрі зиянды жағынан кез кел-
ген елдің экономикалық және 
әлеуметтік дамуына әсерін тигізеді. 
Қазақстан 2030 – даму страте-
гиясында көрсетілген сыбайлас 
жемқорлықпен күресу іс-шаралары 
құқықтық мемлекеттің пайда бо-
луы мемемлекеттік Қазақстан- ның  
қызметінің  жаңашылдануымен  
тығыз  байланысты.

Сыбайлас жемқорлық (ла-
тын тілінен аударғанда, бұзу де-
ген мағынаны білдіреді) – лауа-
зымды тұлғаның өзінің биліктік 
өкілеттіліктерін, өзіне жүктелген 
құқықты жеке пайдасы үшін пай-
даланып, бекітілген ережеге қарсы 
әрекет етуінен туындайды. Бұл 
термин көп жағдайда бюрократтық 
аппарат пен саяси элитаға қатысты 
қолданылады.

Сыбайлас жемқорлық – бұл 
ұйымдасқан қылмыс катализа-

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС -  
БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ

торы, оның өмір сүру ортасының 
қажетті бар бөлігі: Бір-бірімен тығыз 
байланысқан бұл құбылыстар мем-
лекетке де, қоғамға да өте қауіпті 
әсіресе жаңа қалыптасып келе 
жатқан демократия жағдайында 
коррупция ұятқа қалдыруы мүмкін, 
мелекеттік қызметтегі адамдардың 
сеніміне тазалығына күмән 
туғызады, сенімсіздік оларға ғана 
емес, жалпы мемлекет беделіне 
нұқсан келеді, конституциялық 
құқықтар тапталады, заңдылық 
принциптері бұзылады, сол 
себепті ҚР-дың дамуы, одан әрі 
өсуі тежеледі. Осының барлығы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресті заңмен реттеу қажет екенін 
көрсетеді, жаңа заңдар мен ере-
желер қабылдау керек. 2002 ж. 20 
қыркүйектегі №949 ҚР құқықтық сая-
сат Концепциясында атап айтылған: 
негізгі міндет қызмет орнын пай-
даланып қиянат жасауға жол бер-
мей, қаржы-шаруашылық қызметі 
саласындағы   мемлекеттік  бақылау   
жүйесін   жетілдіру,   мемлекеттік   
органдардың  Сыбайлас жемқорлық 
алдын - алу жұмыстарының 
тиімділігін арттыру, қызметтік этика 
нормаларын сақтау.

Сәния УНГАРОВА,
Кеңжыра ауылдық клубының 

меңгерушісі, 
«Нұр Отан» БПҰ-ның мүшесі.

Елімізде мал шарушылығын дамытуға ерекше 
көңіл бөлінуде. Мемлекеттік қолдау мал басын 
көбейтіп қана қоймай, оның тұқымын асылдан-
дыру  бағытындағы бірқатар жұмыстарды алға 
бастырды. Мал тұқымын асылдандыру- малдың 
тұқымдық сапасын жақсартуға, өнімділігін 
арттыруға  бағытталған  шаралардын біртұтас 
жүйесі. Ол  малды  зоотехникалық тұрғыдан 
бағалау,тиімді  белгілеріне қарай тандау, сұрыптау  
жұптау, төлді дұрыс өсіру сияқты басты-басты 
жұмыстардан тұрады. Ірі қара малын асылдан-
дыруда, асыл тұқымды мал санының қажетті 

МАЛДЫ ҚОЛДАН ҰРЫҚТАУ, МАЛ ТҰҚЫМЫН АСЫЛДАНДЫРУДА  ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУДІҢ ЕҢ ТИІМДІ  ЖОЛЫ
мөлшерден аз болуына байланысты  жергілікті мал-
ды асыл тұқымды бұқалардын  ұрығымен  қолдан 
ұрықтаудын тиімділігі өте жоғары. Экономикалық 
жағынан алғанда, қолдан ұрықтандыру өте тиімді 
тәсіл болып саналады. Себебі бұл әдіс арқылы 
бұқаларды күтіп, бағуға жұмсалатын шығындардың  
көлемін бірнеше есеге дейін төмендетуге 
мүмкіндік береді  және ветеринарлық жұқпалы 
ауырулардан сақтануға көп себебін тигізеді. Мал 
шарушылығын өркендетуде мемлекетіміз осын-
дай тиімді  іске нақты қолдаулар көрсетіп жатыр. 
Елімізде сүт өнімдеріне деген сұраныс жыл сайын 
артып  отырғанын уақыт өзі дәлелдеп отыр. Қазіргі 
уақытта сүт бағытындағы  ірі қара малы біздін ау-
дан көлемінде  жоқтын қасы, осы олқылықтын ор-
нын толтырудын бірден-бір жолы қолымызда бар 
жергілікті  ірі қара малын сүтті бағыттағы  асыл 
тұқымды бұқалардын ұрығымен қолдан ұрықтау. 
Қазіргі танда Ақсу, Сарқан ауданының көлемінде 
малды қолдан ұрықтаумен айналысатын  Сарқан-
Агро  АТК-сі жергілікті халықтын  ірі қара малда-
рын  асыл тұқымды бұқалардын ұрығымен қолдан 
ұрықтаумен айналысып  жүр. 

Е.ДАНАБАТЫРОВ.
 аудандық  аумақтық асыл тұқымды 

мал шарушылығы жөніндегі мемлекеттік 
инспекторы.



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ26 маусым 2020 жыл

      2020 жыл 23 маусым                                           №229                                                               Жансүгіров ауылы                               

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84, 85, 86, 87-баптарына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31, 37 –баптарына, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 6 тарауына, Қазақстан Республикасының «Жайылымдар туралы» 
Заңының 15 –бабының 1 –тармағына, 2019 жылғы 14 маусымдағы Матай ауылдық округінің жергілікті қоғамдық бірлестіктермен 
өткен кездесулер хаттамасына сәйкес, аудан әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін, халықтың жайылым алқаптарға деген мұқтажын қанағаттандыру 
мақсатында 2020 жылғы 26 қыркүйектен бастап меншік иелері мен жер пайдаланушылардан мемлекеттік  қажеттіліктер үшін жер 
учаскелерін иеліктен шығару басталсын.

2. Фирма Каратал жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің уақытша пайдалануындағы, Матай ауылдық округінде орналасқан, 
кадастрлық № 03-254-067-148 жалпы алаңы 17913,0 гектар жайылым жер телімінің құрамынан 1500,0 гектар жайылым жер 
телімін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару жүзеге асырылсын.

3. Алматы облысы Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен 
шығару туралы қаулы жария етілген күннен бастап күнтізбелік үш күн аралығында жазбаша түрде жер пайдаланушыға хабарлау 
қажет, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті шаралар қабылдансын.

4. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі № 
5, екінші қабат Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімінің №18 кабинеті болып белгіленсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары  А.Қабаевқа  жүктелсін.  

Аудан әкімі                                                                 Е. БАЗАРХАНОВ

      2020 жыл 23 маусым                                           №230                                                              Жансүгіров ауылы                             

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84, 85, 86, 87 –баптарына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31, 37 –баптарына, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 6 тарауына, Қазақстан Республикасының   «Жайылымдар туралы»   
Заңының 15 –бабының 

1 –тармағына, 2020 жылғы 5 ақпандағы Егінсу ауылдық округінің жергілікті қоғамдық бірлестіктермен өткен  кездесулер хатта-
масына сәйкес, аудан әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін, халықтың жайылым алқаптарға деген мұқтажын қанағаттандыру 
мақсатында 2020 жылғы 26 қыркүйектен бастап меншік иелері мен жер пайдаланушылардан мемлекеттік  қажеттіліктер үшін жер 
учаскелерін иеліктен шығару басталсын.

2. Аденбаев Кенесханның уақытша пайдалануындағы, Қарашілік ауылдық округінде орналасқан, кадастрлық №03-254-137-
207 жалпы алаңы 500,0 гектар жайылым жер телімін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару жүзеге асырылсын.

3. Алматы облысы Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен 
шығару туралы қаулы жария етілген күннен бастап күнтізбелік үш күн аралығында жазбаша түрде жер пайдаланушыға хабарлау 
қажет, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті шаралар қабылдансын.

4. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі 
№5, екінші қабат Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімінің №18 кабинеті болып белгіленсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары  А.Қабаевқа  жүктелсін.  

Аудан әкімі                                                                 Е. БАЗАРХАНОВ

      2020 жыл 23 маусым                                                        №231                                                               Жансүгіров ауылы    

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84, 85, 86, 87 –баптарына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31, 37 –баптарына, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 6 тарауына, Қазақстан Республикасының «Жайылымдар туралы» 
Заңының 15 –бабының 1 –тармағына, 2019 жылғы 29 сәуірдегі Ойтоған ауылдық округінің жергілікті қоғамдық бірлестіктермен 
өткен  кездесулер хаттамасына сәйкес, аудан әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін, халықтың жайылым алқаптарға деген мұқтажын қанағаттандыру 
мақсатында 2020 жылғы 26 қыркүйектен бастап меншік иелері мен жер пайдаланушылардан мемлекеттік  қажеттіліктер үшін жер 
учаскелерін иеліктен шығару басталсын.

2. Тойбазар Марияның уақытша пайдалануындағы, Ойтоған ауылдық округінде орналасқан, кадастрлық № 03-254-004-232 
жалпы алаңы 300,0 гектар жайылым жер телімін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару жүзеге асырылсын.

3. Алматы облысы Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен 
шығару туралы қаулы жария етілген күннен бастап күнтізбелік үш күн аралығында жазбаша түрде жер пайдаланушыға хабарлау 
қажет, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті шаралар қабылдансын.

4. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі № 
5, екінші қабат Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімінің №18 кабинеті болып белгіленсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары  А.Қабаевқа  жүктелсін.  

Аудан әкімі                                                                 Е. БАЗАРХАНОВ
      2020 жыл 23 маусым                                                        №232                                                               Жансүгіров ауылы   

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84, 85, 86, 87 –баптарына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31, 37 –баптарына, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 6 тарауына, Қазақстан Республикасының «Жайылымдар туралы» 
Заңының 15 –бабының 1 –тармағына, 2020 жылғы 4 ақпандағы Қызылағаш ауылдық округінің жергілікті қоғамдық бірлестіктермен 
өткен кездесулер хаттамасына сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін, халықтың жайылым алқаптарға деген мұқтажын қанағаттандыру 
мақсатында 2020 жылғы 26 қыркүйектен бастап меншік иелері мен жер пайдаланушылардан мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер 
учаскелерін иеліктен шығару басталсын.

2. Шефер Давыдтың уақытша пайдалануындағы, Қызылағаш ауылдық округінде орналасқан, кадастрлық № 03-254-097-425 
жалпы алаңы 39,0 гектар жайылым жер телімін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару жүзеге асырылсын.

3. Алматы облысы Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен 
шығару туралы қаулы жария етілген күннен бастап күнтізбелік үш күн аралығында жазбаша түрде жер пайдаланушыға хабарлау 
қажет, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті шаралар қабылдансын.

4. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі № 
5, екінші қабат Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімінің №18 кабинеті болып белгіленсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары  А. Қабаевқа  жүктелсін.  

Аудан әкімі                                                                 Е. БАЗАРХАНОВ

      2020 жыл 23 маусым                                                        №233                                                               Жансүгіров ауылы       

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84, 85, 86, 87 –баптарына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31, 37 –баптарына, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 6 тарауына, Қазақстан Республикасының «Жайылымдар туралы» 
Заңының  15 –бабының 1 –тармағына, 2020 жылғы 28 мамырдағы Арасан ауылдық округінің жергілікті қоғамдық бірлестіктермен 
өткен кездесулер хаттамасына сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін, халықтың жайылым алқаптарға деген мұқтажын қанағаттандыру 
мақсатында 2020 жылғы 26 қыркүйектен бастап меншік иелері мен жер пайдаланушылардан мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер 
учаскелерін иеліктен шығару басталсын.

2. Қобай Қуаныштың уақытша пайдалануындағы, Арасан ауылдық округінде орналасқан, кадастрлық № 03-254-110-472 жалпы 
алаңы 200,0 гектар жайылым жер телімінің құрамынан 110,0 гектар жайылым жер телімін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп 
иеліктен шығару жүзеге асырылсын.

3. Алматы облысы Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен 
шығару туралы қаулы жария етілген күннен бастап күнтізбелік үш күн аралығында жазбаша түрде жер пайдаланушыға хабарлау 
қажет, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті шаралар қабылдансын.

4. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі № 
5, екінші қабат Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімінің №18 кабинеті болып белгіленсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары  А.Қабаевқа  жүктелсін.  

Аудан әкімі                                                                 Е. БАЗАРХАНОВ

      2020 жыл 23 маусым                                                        №234                                                              Жансүгіров ауылы      

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84, 85, 86, 87 –баптарына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31, 37 –баптарына, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 6-тарауына, Қазақстан Республикасының «Жайылымдар туралы» 
Заңының 15 –бабының 1 –тармағына, 2020 жылғы 2 маусымдағы Жансүгіров ауылдық округі бойынша жергілікті қоғамдық 
бірлестіктермен өткен кездесулер хаттамасына, сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін, халықтың жайылым алқаптарға деген мұқтажын қанағаттандыру 
мақсатында 2020 жылғы 26 қыркүйектен бастап меншік иелері мен жер пайдаланушылардан мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер 
учаскелерін иеліктен шығару басталсын. 

2. Лепесбаев Есеттің уақытша пайдалануындағы, Жансүгіров ауылдық округінде орналасқан, кадастрлық №-03-254-034-107 
жалпы алаңы 306,5 гектар, № 03-254-034-295 жалпы алаңы 256,0 гектар, Ақсу ауылдық округінде орналасқан, кадастрлық № 
03-254-029-102 жалпы алаңы 93,5 гектар жайылым жер телімдерін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару жүзеге 
асырылсын.

 3. Алматы облысы Ақсу ауданы жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару 
туралы қаулы жария етілген күннен бастап күнтізбелік үш күн аралығында жазбаша түрде жер пайдаланушыға хабарлау қажет, 
сонымен қатар Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті шаралар қабылдансын.

4. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі 
№5, Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімінің №18 кабинеті болып белгіленсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары  А.Қабаевқа  жүктелсін.

Аудан әкімі                                                                    Е.БАЗАРХАНОВ

      2020 жыл 23 маусым                                                        №235                                                               Жансүгіров ауылы   

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84, 85, 86, 87 –баптарына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31, 37 –баптарына, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 6 –тарауына, Қазақстан Республикасының «Жайылымдар туралы» 
Заңының      15 –бабының 1 тармағына, 2020 жылғы 5 ақпандағы Молалы ауылдық округінің жергілікті қоғамдық бірлестіктермен 
өткен кездесулер хаттамасына сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жеке ауладағы ауыл шаруашылығы жануарларын жаю үшін, халықтың жайылым алқаптарға деген мұқтажын қанағаттандыру 
мақсатында 2020 жылғы 26 қыркүйектен бастап меншік иелері мен жер пайдаланушылардан мемлекеттік  қажеттіліктер үшін жер 
учаскелерін иеліктен шығару басталсын.

2. Нурмустафанов Жанатбектің уақытша пайдалануындағы, Молалы ауылдық округінде орналасқан, кадастрлық № 03-254-
137-197 жалпы алаңы 250,0 гектар жайылым жер телімінің құрамынан 77,0 гектар  жайылым жер телімін мемлекет мұқтажы үшін 
мәжбүрлеп иеліктен шығару жүзеге асырылсын.

3. Алматы облысы Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен 
шығару туралы қаулы жария етілген күннен бастап күнтізбелік үш күн аралығында жазбаша түрде жер пайдаланушыға хабарлау 
қажет, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті шаралар қабылдансын.

4. Жер пайдаланушымен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі № 
5, екінші қабат Ақсу ауданының жер қатынастары бөлімінің №18 кабинеті болып белгіленсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары  А. Қабаевқа  жүктелсін.  

Аудан әкімі                                                                 Е. БАЗАРХАНОВ

      23 июнь 2020 год                                                                 №229                                                             село Жансугурова

О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд
В соответствии со статьями 84, 85,86,87 Земельного кодекса Республики Казахстан, со статьями 31, 37 «О местном государ-

ственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан»,  главой 6  Закона Республики Казахстан «О государственном 
имуществе»,1 пункт статьи 15 Закона Республики Казахстан «О пастбищах», согласно протоколу собраний от 14 июня 2019 года 
с местными общественными объединениями Матайского сельского округа акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать с 26 сентября 2020 года принудительное отчуждение собственников земельных участков и землепользователей для 
государственных нужд, для удовлетворения нужд населения в пастбищных угодьях для выпаса сельскохозяйственных животных 
личного подворья. 

2. Осуществить в отношении земельного участка, находящегося во временном землепользовании товарищества с ограничен-
ной ответственностью Фирма Каратал принудительному отчуждению для государственных нужд 1500,0 га пастбищного земель-
ного участка, с кадастровым № 03-254-067-148 из состава земель общей площадью 17913,0 гектар, расположенный в Матайском 
сельском округе.

3. Отделу земельных отношений Аксуского района, Алматинской области в течении трёх календарных дней после опубли-
кования постановления о принудительном отчуждении земельного участка для  государственных нужд письменно уведомить 
землепользователей, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Местном обращения землепользователей для осуществления  согласительных процедур определить: Аксуский район, село 
Жансугурова улица Желтоксан №5, кабинет №18 отдел земельных отношений Аксуского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Аксуского района Кабаева А.
 

Аким района                                                          БАЗАРХАНОВ Е.

      23 июнь 2020 год                                                                 №230                                                             село Жансугурова

О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд
В соответствии со статьями 84, 85,86,87 Земельного кодекса Республики Казахстан, со статьями 31, 37 «О местном государ-

ственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан»,  главой 6  Закона Республики Казахстан «О государственном 
имуществе», 1 пункт статьи 15 Закона Республики Казахстан «О пастбищах», согласно протоколу собраний от 5 февраля 2020 
года с местными общественными объединениями Егинсуского сельского округа акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Начать с 26 сентября 2020 года принудительное отчуждение собственников земельных участков и землепользовате-
лей для государственных нужд, для удовлетворения нужд населения в пастбищных угодьях для выпаса сельскохозяйственных 
животных личного подворья. 

2. Осуществить в отношении земельного участка, находящегося во временном землепользовании Аденбаева Кенесхана при-
нудительному отчуждению для государственных нужд пастбищный участок, с кадастровым № 03-254-137-207 общей площадью 
500,0 гектар, расположенный в Карачиликском сельском округе.

3. Отделу земельных отношений Аксуского района, Алматинской области в течении трёх календарных дней после опубли-
кования постановления о принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд письменно уведомить 
землепользователей, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Местном обращения землепользователей для осуществления  согласительных процедур определить: Аксуский район, село 
Жансугурова улица Желтоксан №5, кабинет №18 отдел земельных отношений Аксуского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Аксуского района Кабаева А.
 

  Аким района                                                          БАЗАРХАНОВ Е.

      23 июнь 2020 год                                                                №231                                                             село Жансугурова

О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд
В соответствии со статьями 84, 85,86,87 Земельного кодекса Республики Казахстан, со статьями 31, 37 «О местном государ-

ственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан»,  главой 6  Закона Республики Казахстан «О государственном 
имуществе», пункт статьи 15 Закона Республики Казахстан «О пастбищах», согласно протоколу собраний от 29 апрелья 2019 
года с местными общественными объединениями Ойтоганского сельского округа акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать с 26 сентября 2020 года принудительное отчуждение собственников земельных участков и землепользователей для 
государственных нужд, для удовлетворения нужд населения в пастбищных угодьях для выпаса сельскохозяйственных животных 
личного подворья. 

2. Осуществить в отношении земельного участка, находящегося во временном землепользовании Тойбазар Марий принуди-
тельному отчуждению для государственных нужд пастбищный участок, с кадастровым

№ 03-254-004-232 общей площадью 300,0 гектар, расположенный в Ойтоганском сельском округе.
3. Отделу земельных отношений Аксуского района, Алматинской области в течении трёх календарных дней после опубли-

кования постановления о принудительном отчуждении земельного участка для  государственных нужд письменно уведомить 
землепользователей, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Местном обращения землепользователей для осуществления  согласительных процедур определить: Аксуский район, село 
Жансугурова улица Желтоксан №5, кабинет №18 отдел земельных отношений Аксуского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Аксуского района Кабаева А.
 

  Аким района                                                          БАЗАРХАНОВ Е.
      23 июнь 2020 год                                                                №232                                                             село Жансугурова

О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд
В соответствии со статьями 84, 85,86,87 Земельного кодекса Республики Казахстан, со статьями 31, 37 «О местном государ-

ственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан», главой 6 Закона Республики Казахстан «О государственном 
имуществе», 1 пункт статьи 15 Закона Республики Казахстан «О пастбищах», согласно протоколу собраний от 4 февраля 2020 
года с местными общественными объединениями Кызылагашского сельского округа акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начать с 26 сентября 2020 года принудительное отчуждение собственников земельных участков и землепользователей для 
государственных нужд, для удовлетворения нужд населения в пастбищных угодьях для выпаса сельскохозяйственных животных 
личного подворья. 

2. Осуществить в отношении земельного участка, находящегося во временном землепользовании Шефера  Давыда  принуди-
тельному   отчуждению для государственных нужд пастбищный  участок с  кадастровым 

№03-254-097-425 общей площадью 39,0 гектар, расположенный в Кызылагашском сельском округе.
3. Отделу земельных отношений Аксуского района, Алматинской области в течении трёх календарных дней после опубли-

кования постановления о принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд письменно уведомить 
землепользователей, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Местом обращения землепользователей для осуществления  согласительных процедур определить: Аксуский район, село 
Жансугурова улица Желтоксан №5, кабинет №18 отдел земельных отношений Аксуского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Аксуского района Кабаева А.

  Аким района                                                          БАЗАРХАНОВ Е.

      23 июнь 2020 год                                                                №234                                                             село Жансугурова

О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд
В соответствии со статьями 84, 85,86,87 Земельного кодекса Республики Казахстан, со статьями 31, 37 «О местном государ-

ственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан»,  главой 6  Закона Республики Казахстан «О государственном 
имуществе», 1 пункт статьи 15 Закона Республики Казахстан «О пастбищах», согласно протоколу собраний от 2 июня 2020 года 
с местными общественными объединениями Жансугуровского сельского округа акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать с 26 сентября 2020 года принудительное отчуждение собственников земельных участков и землепользователей для 
государственных нужд для удовлетворения нужд населения в пастбищных угодьях для выпаса сельскохозяйственных животных 
личного подворья.

2. Осуществить в отношении земельного участка, находящегося во временном землепользовании Лепесбаева Есета, при-
нудительному отчуждению для государственных нужд пастбищные  участки     общей  площадью  306,5  га,

с кадастровым  № 03-254-034-107, с кадастровым № 03-254-034-295 общей площодью 256,0 га расположенный в Жансугуров-
ском сельском округе, с кадастровым №03-254-029-102 общей площадью 93,5 га,расположенный в Аксуском сельском округе. 

3. Отделу земельных отношений Аксуского района, Алматинской области в течении трёх календарных дней после опубли-
кования постановления о принудительном отчуждении земельного участка для  государственных нужд письменно уведомить 
землепользователей, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Местном обращения землепользователей для осуществления  согласительных процедур определить: Аксуский район, село 
Жансугурова улица Желтоксан №5, кабинет №18 отдел  земельных отношений Аксуского района .

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Аксуского района Кабаева А.
    

        Аким района                                                                 БАЗАРХАНОВ Е.

      23 июнь 2020 год                                                                №233                                                             село Жансугурова

О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд
В соответствии со статьями 84, 85,86,87 Земельного кодекса Республики Казахстан, со статьями 31, 37 «О местном государ-

ственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан»,  главой 6  Закона Республики Казахстан «О государственном 
имуществе», пункт статьи 15 Закона Республики Казахстан «О пастбищах», согласно протоколу собраний от 28 мая 2020 года с 
местными общественными объединениями Арасанского сельского округа акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать с 26 сентября 2020 года принудительное отчуждение собственников земельных участков и землепользователей для 
государственных нужд, для удовлетворения нужд населения в пастбищных угодьях для выпаса сельскохозяйственных животных 
личного подворья. 

2. Осуществить в отношении земельного участка, находящегося во временном землепользовании Кобая Қуаныша принуди-
тельному отчуждению для государственных нужд 110,0 га пастбищного земельного участка, с кадастровым № 03-254-110-472 из 
состава земель общей площадью 200,0 гектар, расположенный в Арасанском сельском округе.

3. Отделу земельных отношений Аксуского района, Алматинской области в течении трёх календарных дней после опубли-
кования постановления о принудительном отчуждении земельного участка для  государственных нужд письменно уведомить 
землепользователей, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Местном обращения землепользователей для осуществления  согласительных процедур определить: Аксуский район, село 
Жансугурова улица Желтоксан №5, кабинет №18 отдел земельных отношений Аксуского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Аксуского района Кабаева А.
 

  Аким района                                                          БАЗАРХАНОВ Е.

      23 июнь 2020 год                                                                №235                                                             село Жансугурова

О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд
В соответствии со статьями 84, 85,86,87 Земельного кодекса Республики Казахстан, со статьями 31, 37 «О местном государ-

ственном управлении и самоуправлении Республики Казахстан», главой 6 Закона Республики Казахстан «О государственном 
имуществе», 1 пункт статьи 15 Закона Республики Казахстан «О пастбищах», согласно протоколу собраний от 5 февраля 2020 
года с местными общественными объединениями Молалинского сельского округа акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начать с 26 сентября 2020 года принудительное отчуждение собственников земельных участков и землепользователей для 
государственных нужд, для удовлетворения нужд населения в пастбищных угодьях для выпаса сельскохозяйственных животных 
личного подворья. 

2. Осуществить в отношении земельного участка, находящегося во временном землепользовании Нурмустафанова Жанатбе-
ка принудительному отчуждению для государственных  нужд  77,0 га пастбищного земельного участка с кадастровым № 03-254-
137-197 из состава земель общей площадью 250,0 гектар, расположенный в Молалинском сельском округе.

3. Отделу земельных отношений Аксуского района, Алматинской области в течении трёх календарных дней после опубли-
кования постановления о принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд письменно уведомить 
землепользователей, а также принять иные необходимые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. Местом обращения землепользователей для осуществления  согласительных процедур определить: Аксуский район, село 
Жансугурова улица Желтоксан №5, кабинет №18 отдел земельных отношений Аксуского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Аксуского района Кабаева А.
 

  Аким района                                                          БАЗАРХАНОВ Е.

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫЛАРЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА
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Сағакүрес негізгі орта мектебінің 
1978 жылдан ұстаздық етіп 
келе жатқан орыс тілі пәнінің 

Құттықтаймыз!
мұғалімі АЙГҮЛ НЕМЕРЕБАЕ-
ВА мен мектебіміздің кезекшісі 
ТОҚТАУОВА ҚАЛИЯ апайларды 
зейнетке шығуымен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Зейнет жас та жетіп кепті зымырап,
Бірақ қимыл әлі жастай 
                                               шымыр - ақ.
Еңбектерің зейнет болсын ендігі
Күндеріңіз мұң салмасын 
                                            қырындап.
Зейнет жасың құтты болсын, 
                                               Апайлар,
Мына өмірде көрдің қиын талайын.
Қиын белдер артта қалып 
                                          бақ келсін,
Қара шаштың ақ шалмасын 
                                                    самайын.
Еңбектеріңіз еленіп құрметті 

демалысқа шыққан қуанышты 
күндеріңіз құтты болсын! Еткен 
еңбектеріңіз бен төккен терлеріңіз 
аз емес. Ендігі сол еңбектің зейнетін 
көріп, ауырмай - сырқамай немере, 
шөберенің ортасында аяулы әже де-
ген атты иеленіп жүре беріңіздер! 
Құрметті демалыстарыңыз 100 жасқа 
дейін ұлассын!

           ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: Сағакүрес 
негізгі орта мектебінің Кәсіподақ 
төрағасы Д.А.ҚЫЗАЙБАЕВА.

Алдағы 2020-2021 жж. жылыту маусымына дайындық 
шараларын жүргізу аясында, күз айларында жылу 
беру кәсіпорындарына көмірді жеткізу жұмыстары 
атқарылады, ол коммуналды-тұрмыстық көмірді тасы-
малдаушы вагондар санының қысқаруына әкеп соғады.

Осыған орай, жылыту маусымында көмірдің 
жетіспеушілігін және әлеуметтік шиеленісті болдырмау 
мақсатында, Ақсу ауданының әкімдігі қатты отынның 
қажетті мөлшерін көмір тұйықтары мен қоймаларынан 
алдын-ала жаз-күз мезгілінде сатып алу керектігін 
ескертеді.

Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары!

Уважаемые жители 
Аксуского района!

В рамках проведения мероприятии по подготовке к предстоя-
щему отопительному сезону 2020-2021 гг., в осенние месяцы 
будет проведена поставка угля для теплоснабжающих предпри-
ятии, что может привести к сокращению количества вагонов по 
доставке угля для коммунально-бытового сектора.

В связи с этим, в целях предотвращения дефицита угля и со-
циального напряжения среди населения в предстоящем отопи-
тельном сезоне, акимат Аксуского района напоминает о том, что 
необходимо приобрести твердое топливо на угольных тупиках и 
складах в нужном количестве заблаговременно в летнее – осен-
нее время.

Құрметті, Ұстазым! 
Қоғам мен адамзат 
алдындағы өлшеусіз 
еңбектеріңізді ескере оты-
рып, Сізді өскелең ұрпақты 
тәрбиелеу жолындағы 
абыройлы істеріңізге то-
лымды табыс тілеймін. 
Қызығы мен шыжығы 
қатар жүретін ұстаздық 
жолдарыңыз тек өрлеу 
мен өсуге  бастасын. 

Сәтбаев атындағы орта 
мектеп-гимназиясының 
дефектолог мама-
ны Нұрғазина Элми-
ра Айтбергенқызы 
мені Connect-ed  
қайырымдылық жобасына 
қатыстырып, эссе жазды-
рып, жүлделі орынға ие 
болғаныма ұстазыма үлкен 
алғысымды білдіремін.
Жүректе тұрар жалқы                                    
                                              үнің, 
Жанымнан жалын 
                                жігер құт
Ұстазым сенің әр күнің
Әр сәтің тұрған  бір ерлік.

Аяулым ОРАЗХАН,
Сәтбаев атындағы 

орта мектеп - 
гимназиясының 5 "В" 

сынып оқушысы.

Егемендік алғаннан бергі 
жылдар ішінде мемлекет 
басшысының саясатының 
арқасында қоғам дамуының 
барлық саласында түбегейлі 
өзгерістер болды. Соның ішінде 
халықтың мемлекеттік қызмет 
түрлеріне қолжетімділігін арт-
тыру бағытында игі бастамалар 
жүзеге асырылуда.

«Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Қазақстан 2050» Страте-
гиясында: «Мемлекеттік 
қызмет көрсету - бұл еліміздің 
ә л еум ет т і к - э к о н о м и к а л ы қ 
дамуының негізгі көрсеткіші» - 
деп атап өткен. Осыған байла-
нысты, мемлекеттік органдар 
қызметінің тиімділігін арттыруға 
және аталған саланың дамуы-
на басты назар аударуымыз 
қажет. Мемлекеттік қызмет 
көрсету барлық саланы, соның 
ішінде азамат дүниеге келген 
кезден бастап барлық өмір сүру 
кезеңінде мемлекеттік қызмет 
көрсету бойынша мемлекетпен 
тығыз байланыста болатындығы 
белгілі. 

Осының негізінде азаматтар 
мемлекеттің қызметіне толықтай 
тәуелді, яғни мемлекеттік 
қызмет көрсетуші органдардың 
басты мақсаты азаматтардың 
өмір сүруіне тиісті жағдай жасау. 

Электронды үкіметті дамы-
ту, халықтың компьютерлік 
сауаттылығын көтеру, халыққа 
қызмет көрсету орталықтарының 
қызметін жақсарту, сол арқылы 
мемлекеттік қызмет сапасын 
арттыру жөнінде қадау-қадау 
тапсырма жүктеді. Олардың 
орындалуы – басты назар-
да. Мемлекет басшысының 
мұндай саясаты еліміздің одан 
әрі өркендеуіне, халқымыздың 
әл-ауқатының артуына, сыбай-
лас жемқорлық көріністері мен 
бюрократтық тосқауылдардың 
азаюына негіз болады деп 
есептеймін.

Яғни, ендігі жерде мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасы 
мемлекеттік қызметшілер 
жұмысы тиімділігінің басты 
көрсеткіші болады және ол 
мемлекеттік тұтынушы ретінде 
тікелей халыққа арналуы тиіс.

Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер

Елбасының  айқындап бер-
ген  тапсырма, міндеттеріне 
сәйкес, 2013 жылдың 15 сәуір 
күні «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» Заңы 
қабылданды. 

Қабылданған Заң  талапта-
ры көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтер бойынша жаңа 
көзқарастарды қалыптастырып, 
негізінен қызмет алушы  және 
азаматтардың құқықтары 
мен мүдделерін қорғауға 
бағытталған. Сонымен қатар, 
мемлекеттік  қызмет алушы 
көрсетілген қызмет сапасымен  
қанағат тұтпайтыны, шағымдар 
болатынына байланысты,  
олардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау мақсатында 
Заңда көрсетілетін мемлекеттік 
қызмет түрлеріне шағым беру 
тәртібіне қатысты нормалар 
енгізілген. Ал мемлекеттік 
қызмет көрсетудің сапасына 
бақылау жасау мен оны бағалау 
ҚР Мемлекеттік қызмет істері  
агенттігіне және оның аумақтық 
құрылымдарына берілген. 
Яғни, уәкілетті органға қызмет 
беруші мен қызмет алушыға 
қанағаттанбау себебін анықтауға 
бағытталған кешенді  зерттеу-
лер жүргізу, мемлекеттік орган-
дар  тарапынан мемлекеттік 
қызметтер көрсетілу заңнамасын 
сақтамау, уақытылы бақыламау 
мен қызмет алушылардың 
шағымдарын толық әрі 
уақытылы қанағаттандырмау 
себептерін зерттеу жұмыстарын 
жүргізу міндеттелген.

Қазіргі уақытта ХҚҚО-
на бармай-ақ  мемлекеттік 
қызметтердің 80%-дан аста-
мын «egov.kz» порталы арқылы 
алуға болады.  Сондай-ақ, 
жеке қызметтер мен серви-
стер «ЕgovМоbile» мобильдік 
қосымшасында, «eGovKzBot2.0» 
телеграмм-ботында, Facebook 
және Vk әлеуметтік желілерінде 
қолжетімді.

Ерсұлтан ӘДІЛБАЕВ,
Аудан әкімі аппаратының 

мемлекеттік қызметтер 
мониторингі және ақпараттық 

технологиялар бөлімшесінің 
бас маманы. 

Вирустық гепатиттер - 
негізінен бауырды зақымдайтын, 
адамдардың кеңінен таралған 
жұқпалы сырқаттанушылығы. Ге-
патит- латын тілінен аударғанда 
«бауырдың қабынуы» деген 
мағынаны білдіреді. Вирустық 
гепатиттердің жұғу және берілу жол-
дары екі топқа бөлінеді: су, тағам, 
лас қолдар, лас ойыншықтар, 
ыдыстар арқылы беріледі (А және 
Е гепатиттері), екінші топ – вирус 
жұқтырған қан арқылы, жыныстық 
қатынас кезінде, сонымен қатар 
анадан балаға жүктілік немесе 
босану кезінде беріледі (В, С, D, 
G гепатиттері). Дүниежүзі бойын-
ша миллиондаған адамдар жіті 
немесе созылмалы жұқпаны ту-
дыратын, өлім жағдайына әкеліп 
соқтыратын вирусты гепатиттің бір 
түрін жұқтырған. Жыл сайын 500000 
адам жіті немесе созылмалы 
гепатиттің В түрінен қайтыс болады. 
Сырқаттанушылықтың клиникалық 
белгілері жасырын өтетіндіктен 
және қауіпті асқынулар пайда 
болғаннан кейін білінетіндіктен, бұл 
сырқатты жиі «жұмсақ өлтіруші» 
деп атайды. Вирустық «В» және 
«С» гепатиттердің 25 % цирроз-

Вирустық  гепатит 
ауруының  алдын  алу!

бен қатерлі ісікке айналады. Респу-
блика бойынша вирустық  «В» және 
«С» гепатиттерін диагностикалауға 
скрининг зерттеулері қан аурулары 
бар, қатерлі ісіктер, гемодиализдегі 
науқастар, анамнезінде оперативтік 
енгізулері бар науқастар, қан және 
оның компоненттері құйылған 
ересектер мен балалар арасын-
да, медициналық қызметкерлерге 
жүргізілуде. Тиісті жастағы дені сау 
адамдарды жыл сайын скрининг-
тан өткізеді ол профилактикалық 
медициналық қарау және аурудың 
алғашқы кезеңін, қауіпті фак-
торларын анықтау мақсатында 
жүргізіледі. Ол емделудің тиімділігін 
арттырып, асқынулардың алдын 
алады. Бүгінгі күнге вирустық А 
және В гепатиттері вакцинамен 
басқарылатын жұқпаларға жатады. 
Мемлекетімізде ұлттық егу кестесіне 
сәйкес вирустық В гепатитіне қарсы 
жоспарлы иммундау (өмірінің 
алғашқы он екі сағатында, 2 және 

4 айында, вирустық А гепатитіне 
қарсы вакцинациялау 2жасында, 
қайталап егу  2жас 6 ай аралығында 
өтеді. Вирустардың сыртқы ортада 
тұрақтылығы өте жоғары – бөлме 
температура - сында заттардың  
бетінде 3 айдан 6 айға дейін, 
мұздатылған күйінде – 15-25 жылға 
дейін сақталады. Мысалы: HbsAg 
60 градусқа дейін қыздырғанда 21 
сағатқа дейін өлмейді, және де дез.
ертінділері вирустарға әсер ете ал-
майды. Сонымен қатар, бөлме тем-
пературасында 3 ай, тоңазытқышта 
6 ай, кептірілген қан плазмасында 
25 жыл тіршілігін сақтайды.

Б.ТЕМІРХАНОВ,
 аудандық ТКҚСҚБ 

басқармасының басшысы.                                       

Ж.ЕРКЕНОВА,
санитарлық - эпидемиологиялық                                                                                                                                 

        бөлімінің маманы 

Ілияс МҰСАБАЛАНОВ,
аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй 

инспекциясы бөлімінің басшысы.

МАМАН КЕҢЕСІ

ШӘКІРТ 
СЫРЫ

ЖАНЫМЫЗДА ЖАҚСЫ АДАМ

САМАЛБАЕВА ҒАЛИЯ 
ӨНЕРБАЙҚЫЗЫ Алакөл 
ауданының "Құрметті азама-
ты". 72 жасында өмірден озды. 
Еңбек жолын Ақсу ауданының 
қатардағы инспектордан бас-
тап бөлім меңгерушісі, кіріс 
жөніндегі  бастығы лауазымы-
на дейін  қызметін  атқарған. 
1986 - 1997 жылдар аралығында 
Андреев ауданының қаржы 
бөлімінің меңгерушісі, Үйгентас 
ауданының салық Комитетінің 
бастығы болып басшылық 
қызметтерді абыройлы атқарған. 
1997 жылдан бастап 2008 жылға 
дейін Алакөл аудандық қаржы 
бөлімінің  бастығы болып табысты 
жұмыс жасап, зейнеткерлікке шықан. 
Ел басқарған азаматшаларының 
бірі болып, шарқы жеткенше туған 
елінің әлеуметтік экономикалық 
дамуына  өзіндік үлесін қосқан, 
қол таңбасын қалдырған, 
халықтың алдында қадір - қасиетін 

түсірмей абырой - беделімен атқарған  
еңбегі үшін қаржы министірлігінің 
құрмет қағаздарымен, Еңбегі жоғары 
бағаланып қаржы жұмысының  
"Үздігі" төсбелгісімен, 
Қазақстан Республикасының Конс-

титуциясына 10  жыл медалімен, 
Қазақстан Республикасы 
Президентінің Алғыс хатымен, т.б. 
Құрмет қағазымен марапатталған. 
Қаржы саласында ұзақ жыл-
дар еңбек етіп, білім - біліктілігін 
көрсете білген, біреуге әпке, 
біреуге қарындас, енді біреуге 
жақсы құрбы болған.  
Айналасына ұжым мүшелерін топ-
тастырып, жарқын істерге ие болған. 
Қаржы саласында  үздіксіз 40 
жыл қызмет атқарған. Жолдасы 
Мұхамедяров Ізбасар екеуі ұлдары 
Медеу, келіні Қарлығаштан 5 немере 
сүйген. Ұлдары Медеу үлкен салада 
үкімет қызметкері. Немерелерінің 
үлкендері жоғарғы білім алып әр са-
лада  еңбек етіп  жатыр.

Әріптесіміз және жолдасымыздың 
жарқын бейнесі мәңгілік есімізде 
сақталады.

Әріптестерінің атынан: 
Кульбаш МУСТАПОВА.

Газетіміздің келесі саны 10 шілде күні 
шығатынын ескертеміз!


