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Ақсу өңірі

Қарағанды өндірістік кешенінің 
базасында вакцина өндіру тура-
лы шешім ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігі (ҚР ДСМ) және Ресейдің 
Тікелей Инвестициялар Қорының 
(РТИҚ) арнайы мамандар тобының 
қазақстандық фармацевтикалық 
кәсіпорындарына жүргізілген 
сараптамаларының нәтижесінде 
қабылданды. Сарапшылардың 
деректері бойынша ҚФК ресейлік 
субстанциядан дайын өнімді 
өндіруге анағұрлым дайын болып 
шықты. РТИҚ мамандары жүргізген 
техникалық аудит нәтижесі өндірістік 
алаңның коронавирусқа қарсы 
вакцинаның дайын түрін шығару 
үшін барлық талаптарға сәйкес 
келетінін растады. Бүгінгі таңда ҚФК 
халықаралық GMP стандартына сай, 
биотехнологиялық препараттарды 
өндіруге толық мамандандырылған, 
барлық қажетті инфрақұрылымға 
ие, әлемдік жетекші өндірушілердің 
технологиялық және зертханалық 
жабдықтарымен жабдықталған 
Қазақстан Республикасындағы 
алғашқы және әзірге жалғыз 
фармацевтикалық кәсіпорын болып 
табылады.

Ресейлік «Спутник V» вакцинасын 
өндіру шеңберінде ҚФК мен вакцина 
өндірісінің лицензиясы және ноу-хау 
иесі болып табылатын РТИҚ ара-
сында серіктестік қарым-қатынас 
орнатылған. РТИҚ-тан жеткізетін 
шикізаттан (фармацевтикалық суб-
станция) дайын вакцина шығарады. 
ҚФК тиесілі зертханасында және 

Мемлекеттік қызмет – бұқара мен билік арасындағы алтын көпір және 
қоғам тарапынан артылатын сенім. Ел болып еншімізді алған мезеттен бері 
мінсіз мемлекеттік басқару құрылымын және кемшіліксіз қызмет көрсету 
үрдісін дамыту мақсатында біршама маңызды жобаларға жан бітіп, түрлі 
реформалар да қабылдануда. Бұның барлығы мемлекеттік қызметке деген 
сенімді арттырып, ашықтықты қамтамасыз етудің бір көрінісі. 

Бүгінгі күні Республикамыздың мемлекеттік әкімшілік қызметшілерін 
бағалау Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының «Мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілердің қызметін бағалаудың кейбір мәселелері туралы» 
әдістемесіне сәйкес жүргізіледі. Жалпы мемлекеттік әкімшілік қызметшілер 
жылына бір рет бағаланады.Мемлекеттік қызметшілерді бағалаудың басты 
мақсаты олардың жұмысының сапасы мен тиімділігін айқындау.

Осы әдістеме сәйкес, мемлекеттік қызметші жыл басында өзінің жеке 
жұмыс жоспарын құрады. Жеке жұмыс жоспары негізгі бес нысаналы 
мақсатты индикаторлардан тұруы қажет.

Нысаналы мақсатты индикаторлар – мемлекеттік органның стратегиялық 
жоспарына, саяси мемлекеттік қызметшінің мемарандумына «А» корпу-
сы қызметшісінің келісіміне немесе «Б» корпусы қызметшісінің қызметінің 
ерекшелігіне сәйкес, яғни мемлекеттік қызметшілер қол жеткізген жағдайда 
олардың қызметінің тиімділігін дәлелдейтін көрсеткіштер болып табылады. 
Жоспарда айқындалатын мақсаттар нақты, өлшемді, қолжетімді, уақытпен 
шектеулі болуы тиіс.

Мемлекеттік қызметші жеке жұмыс жоспардағы нысаналы мақсатты ин-
дикаторларды айқындау кезінде, жыл бойында оған қол жеткізген жағдайда 
қаншалықты қызметшінің халықтың өмір сапасын жақсартуға, жалпы 
қарапайым халыққа тигізер пайдасы бар-жоғы жайлы ойлану керек.

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер жыл соңында бағаланады, бағалау 
өткізу үшін мемлекеттік органда арнайы комиссия құрылады.

Жыл басында құрылған жеке жұмыс жоспарындағы нысаналы мақсатты 
индикаторлардың бес бағытын толықтай орындаған жағдайда қызметшіге 
«өте жақсы», төрт бағытын орындаған жағдайда «тиімді», үш бағытын 
орындағанда «қанағаттанарлық», ал одан төмен орындаған жағдайда 
«қанағаттанарлықсыз» деген баға беріледі. Бағалау нәтижесі бойынша 
мемлекеттік қызметшінің жеке жұмыс жоспарының орындалуын тікелей 
басшысы мен жоғары тұрған басшысы бағалап, бағалау нәтижелері бойын-
ша бонустар төлеу, көтермелеу, ротациялау, мемлекеттік лауазымдардан 
төмендету немесе босату үшін шешім қабылдайды.

Жалпы Алматы облысының жергілікті атқарушы органдарының штаттық 
саны 4245 бірлікті, ал нақты саны 3935 бірлікті құрайды. Оның ішінде, 
облысы бойынша 253 ауылдық округ бар, ауыл әкімдегі Қазақстан 
Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы заңына сәйкес сайланады. Олардың тек сайлау арқылы тағайындалғаны 
болмаса, ауылдық округ әкімдері де мемлекеттік қызметші қатарына жа-
тады. Ауылдық округ әкімдеріне де мемлекеттік қызмет саласындағы 
заңнамалары қолданылады.

2020 жылдың қорытындысы бойынша Алматы облысының жергілікті 
атқарушы органдарының 3525 мемлекеттік әкімшілік қызметшілері осы 
Қағиданың негізінде бағалаудан өтті. Бағалаудың нәтижесіне сәйкес, 776 
қызметші (22%)өте жақсы, 2427(68,8%)тиімді, 322(9,2%) қанағаттанарлық 
баға алды. Соның ішінде, облысымыздың 253 ауылдық округ әкімдерінің 232 
бағалаулан өтті, олар: 35(15,1%) өте жақсы, 171(73,7%) тиімді, 26(11,2%) 
қанағаттанарлық деген баға алды.

Мемлекеттік қызметші болу – зор құрмет, сондықтан да, кәсібилікпен 
бірге жоғары адамгершілік қасиеттерге ие болу қажет. Себебі мемлекеттік 
қызметшінің беделі – мемлекет беделінің бір бөлігі.

Д.МАМАНОВ,
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 

Алматы облысы бойынша департаментінің бас маманы. 

ҮКІМЕТТІК  ЕМЕС  ҰЙЫМДАР  НАЗАРЫНА!
ҮЕҰ Дерекқорына жыл сайын 1 қаңтардан 31 наурызға дейін есеп өткізу қажеттілігін  

естеріңізден  шығармаңыздар!
Анықтама телефоны: 8728(32)-2-12-86,2-14-12.

ВНИМАНИЮ  НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!
Напоминаем о необходимости сдачи отчета  ежегодно с 1 января по 31 марта в Базу НКО.  

Телефон для справок: 8728(32)-2-12-86,2-14-12. 

Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған 
гранттар және сыйлықақылар туралы» 
Заңының 5-1 бабы және «Коммерциялық 
емес ұйымдар туралы» Заңының 41 бабының 
5 тармағының негізінде 2021 жылдың 01 
қаңтарынан бастап 31 наурызына дейін 
Үкіметтік емес ұйымдар қызмет барысы тура-
лы мәліметтерін ҮЕҰ-дың Дерекқорына тапсы-
ру жалғасатынын мәлімдейміз.

Осы орайда, мәліметтерді тапсыру үшін 
infonpo.kz. веб-порталында электрондық 
есептілік нысанында (Электронды цифрлық 
қолтаңба арқылы), интернетпен тапсыруға 
мүмкіндігі жоқ азаматтар үшін пошта не-
месе қолма-қол қағаз және электрондық 
тасығыштарда (DOC, DOCX форматын-
да CD-дискілерде немесе USB-флэш-
жинақтағыштарда) ұсына алады. Мәліметтерді 
ілеспе хатпен бірге пошта арқылы немесе 

ҮЕҰ  ЖЕТЕКШІЛЕРІНІҢ  НАЗАРЫНА!
қолма-қол мына мекен-жайға жіберу қажет: 
010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік 
Ел даңғылы, 8, 15-кіреберіс, Қазақстан Рес-
публикасы Қоғамдық даму министрлігінің 
Азаматтық қоғам істері комитеті. Қосымша 
сұрақтар бойынша Ақсу ауданының ішкі саясат 
бөлімінің 2-12-86, 2-14-12 байланыс телефон-
дары арқылы біле аласыздар!

ҚР-ның 2001 жылғы 16 қаңтардағы 
«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 
№142 Заңының 41 бабының 5 тармағынан 

үзінді: Жекеше мекеме, қоғамдық бірлестік, 
коммерциялық емес акционерлік қоғам, 
қоғамдық, корпоративтік және жекеше қорлар, 
заңды тұлғалардың қауымдастық (одақ) 
нысанындағы бірлестігі нысанында құрылған 
коммерциялық емес ұйымдар, сондай-ақ 
шетелдiк және халықаралық коммерциялық 
емес ұйымдардың Қазақстан Республикасының 
аумағында қызметін жүзеге асыратын фи-
лиалдары мен өкiлдiктерi (оқшауланған 
бөлiмшелерi) үкіметтік емес ұйымдармен 

өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті ор-
ган айқындайтын тәртіппен өз қызметі ту-
ралы, оның ішінде өзінің құрылтайшылары 
(қатысушылары), мүлкінің құрамы, ақшаның 
қалыптасу көздерi және жұмсалу бағыттары 
туралы мәліметтерді жыл сайын 31 наурызға 
дейін үкіметтік емес ұйымдармен өзара 
іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға 
ұсынады. Осы тармақтың бірінші бөлігінде 
көзделген талаптар құрылтайшысы не-
месе акционері мемлекет болып табы-
латын коммерциялық емес акционерлік 
қоғамдарға, еншілес, тәуелді және Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актiлерiне 
сәйкес олармен үлестес болып табылатын 
өзге де заңды тұлғаларға, саяси партия-
лар, діни бірлестіктер және кәсіптік одақтар 
түрінде құрылған қоғамдық бірлестіктерге, 
сондай-ақ, осы Заңның 17-бабында 
көзделген коммерциялық емес ұйымдарға 
қолданылмайды.

вакцина жасаушы – Мәскеудегі 
Гамалея атындағы Ғылыми-
зерттеу институтының зертхана-
сында сапасы бойынша екі реттік 
бақылауды жүзеге асырады. Қатаң 
бақылаудан өткеннен кейін вакци-
на ҚР ДСМ бірыңғай дистрибьюто-
рына жеткізіледі. Препаратты әрі 
қарай алып жүру – фармакологиялық 
қадағалау ҚФК міндетіне кіреді: екпе-
ден кейінгі жайларды мониторингілеу, 
екпе қабылдаған адамдардың 
өтініштері мен шағымдарын жинау 
мен талдау да кіреді.

Қарағанды фармацевтикалық 
кешені негізінде COVID-19 қарсы 
вакцина өндіру – Қазақстан халқы 
үшін басым мәнге ие стратегиялық 
маңызды әлеуметтік жоба болып та-
былады. Бұл өндіріс жоғары тиімді 
болып табылмайды, себебі, сату 
бағасы тек өндіріс шығындарын жа-
бады. Алайда, вакцина өндірісінің 
басты мақсаты коммерциялық пай-
да көру болмағандықтан, вакцинаны 
ерекше жағдайларда, яғни пайда-
ны ескерусіз шығару туралы шешім 
қабылданды.

Жоба мемлекетаралық келісім-
дердің нәтижесі болып табылады 
және екі мемлекет үкіметтерінің және 
ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 
тікелей жетекшілігінде. ҚР ДСМ мен 
РТИҚ арасында ресейлік вакцинаның 
2 млн. мөлшерін жеткізу туралы 
меморандумға қол қойылды. Қол 
жеткізілген уағдаластықтарға сәйкес, 
2021 жылдың маусымына дейін 
вакцинаның қажетті көлемін өндіру 

жоспарланып отыр. Қазіргі уақытта 
ҚР ДСМ мен ҚФК арасында тиісті 
келісім жасасу бойынша жұмыстар 
жүргізілуде.

Қарағанды фармацевтикалық 
кешені жайында қосымша ақпарат.

Қарағанды өндірістік кешені 
– бұл жаңа фармацевтикалық 
технологияларға сәйкес жеке ин-
вестициялар үшін жабдықталған 
Қазақстан - Ресей бірлескен 
кәсіпорны. Инвесторлар тарапынан 
алдыңғы қатарлы фармацевтикалық 
кешенді жабдықтауға 50 мил-
лион доллардан астам қаржы 
жұмсалды. Мақсаты – қазақстандық 
пациенттерді емдеу үшін өмірлік 
маңызды дәрілік препараттар 
өндірісін оқшаулау, сонымен 
қатар, бұл үшін жетекші ресейлік 
ғылыми зертханалардың құзыреті 
тартылған.

ҚФК жыл сайын жеткізілетін 
дәрі-дәрмектердің тізбесін кеңейте 
және іс жүзінде біздің еліміздің 
тұрғындары үшін стратегиялық 
маңызды бағытта импортты алма-
стыру бағдарламасын жүзеге асыра 
отырып өмірлік маңызы бар дәрі-
дәрмектерді ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігінің қажеттіліктері үшін 
жеткізуді іске асырады. ҚФК онко-
логия, гемофилия, гепатит, қант 
диабеті және басқалары сияқты 
әлеуметтік маңызы бар күрделі ау-
руларды емдеуге арналған замана-
уи препараттарды шығарады. 

Осы орайда 2020 жылдың соңына 
қарай фармацевтикалық кешен 
соңғы бір жылдың өзінде 20-ға жуық 
жаңа препаратты шығаруды игеріп, 
60 атаулы дәрілік құралды өндірді.

Бағалау - тиімділіктің 
негізгі көрсеткіші

Ақсу аудандық мәслихатындағы «Nur Otan» пар-
тиясы депутаттық фракциясының жиналысында «Nur 
Otan» партиясы Ақсу ауданының «Өзгерістер жолы: Әр 
азаматқа лайықты өмір!» сайлауалды бағдарламасын 
іске асыру бойынша жол картасы қаралды. Отырысқа 
аудан әкімі, аудандық партия филиалының төрағасы 
Есім Базарханов және әкім орынбасары А.Сабырбаев, 
аудандық мәслихат депутаттары, мекеме басшылары 
қатысты. 

Жиналысты аудандық партия филиалының  төрағасы  
Е.Базарханов  ашып жүргізді.  Өз сөзінде Е.Базарханов  
«Nur Otan» партиясы республика бойынша аудандық 
сайлауалды бағдарламасын әзірлеп, қалың бұқараның 
талқылауынан өткізген болатын. Ерекшелігі бұл 
бағдарлама әр өңірді жеке қамтып, аймақтың дамуы 
жолында өз рөлін айқындай түсті. Осы бағдарлама ая-
сында  Ақсу ауданында да үлкен жұмыстар жүргізіліп, 
«Өзгерістер жолы: Әр азаматқа лайықты өмір!» сайлау-
алды бағдарламасын іске асыру аясында жол картасы 
әзірленді.  Жол картасының әр тармағының тиімді іске 
асып, орындалуы әр депутаттың жеке бақылауында 
болмақ, ол үшін әр депутатқа салалар бекітіліп берілді. 
Сонымен жауапты мекеме басшылары бағдарламаның 
іске асуы үшін тікелей жауапкершілігінде болмақ, бұл 
жол картасында қарастырылғандығын айтты.

Сайлауалды бағдарламада көрсетілген жұмыстарды 
іске асыру бойынша жол картасының жобасын та-
ныстыру үшін сөз аудан әкімінің орынбасары Аман-
дос Ақышұлы Сабырбаевқа берді. А.Сабырбаев 
өз сөзінде «Nur Otan» партиясы Ақсу ауданы 
«Өзгерістер жолы: Әр азаматқа лайықты өмір!» сай-
лауалды бағдарламасы аясында аудандық 2021-2025 
жылдарға арналған даму бағдарламасы әзірленді. 
Бүгін сайлауалды бағдарламаны іске асыру бойын-
ша жол картасын назарларыңызға ұсынып отырмыз, 
7 бағыт қамтылып, оған 11 көрсеткіш және 65 іс-шара 
жоспарланған. Экономикалық тұрақты аудан бағытында  
4 инвестициялық жобаны іске асыру, суару каналдарын 
қалпына келтіру,  суармалы жерлерді кеңейту, сүт-тауар 
фермасын, балық филесін шығаратын және артемия 
өңдейтін цех салу, қолайлы аудан  бағытында жол са-

пасын арттыру, сапалы ауызсу мен су жүйесімен және 
тұрғын-үймен қамту көзделген, ол үшін 2021-2025 жыл-
дары аралығында Жансүгіров ауылында 75 пәтерлік 
жалға берілетін көп қабатты үйдің құрылысы, Қызылағаш 
ауылында (30 га), Матай ауылындағы (15 га) жаңа бос 
аумақта сумен және электрмен жабдықтау құрылысы 
жеке тұрғын үй құрылысын дамыту, үшінші   әлеуметтік 
бағдарланған аудан бағытында медицина саласындағы  
кадр мәселесі, дәрігердің кәсіби біліктілік деңгейін 
арттыру, медициналық жабдықтар, автокөліктер  са-
тып алу және ғимараттарды жөндеу, білім саласында 
мұғалімдердің тапшылығын азайту, жоғары және бірінші 
санатты педагог кадрлардың үлесін арттыру, әлеуметтік 
осал отбасылардан шыққан балаларға көмек көрсету, 
бейімделген мектептердің орнына Сағакүрес, Көлтабан, 
Көшкентал ауылдарында мектептің жаңа құрылысы, со-
нымен қатар мектептерге күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізу  қамтылған. Жастарға арналған аудан бағытында 
мемлекеттік органдармен бірлесіп, жастарды жұмыспен 
қамту, олардың шығармашылық және іскерлік тұрғыда 
өз бағытын табуы үшін жағдай жасау, қолданыстағы 
бағдарламалар шеңберінде жас отбасылар үшін тұрғын 
үй мәселесін шешу болып табылады. Тарихы мен 
мәдениеті бай өңір бағытында   әртүрлі шаралар, ак-
циялар өткізіп, Ақсу ауданының біртуар азаматтарының 
(І.Жансүгіров, Акын Сара, М.Байсақұлы, Б.Сырттанов, 
Қ.Терібаев, Ғ.Орманов, Қ.Мұқашев, Қ.Бұғыбаев, 
Е.Сиқымов, Ж.Сыдықов, И.Исабаев) мұрасын насихат-
тау, мемлекеттік тілді дәріптеу, қолданылу аясын кеңейту 
және 2025 жылға дейін 5 мәдени-демалыс ұйымдарының 
құрылысы, 5 мәдени-демалыс ұйымдарына күрделі 
жөндеу жұмыстары  жүргізілетіндігін  айтты. 

Аудандық мәслихат депутаттары Р.Ибраимова, 
Қ.Әбдірахманов ұсыныстарын білдіріп, жол картасының 
жобасы аудандық Саяси кеңес Бюросының қарауына 
жіберілді. Күн тәртібіндегі келесі мәселе фрак-
ция мүшелерінің жеке жұмыс жоспарлары қаралып, 
аудандық депутаттық фракция жетекшісі К.Дәулетбекова  
баяндап өтіп, жұмыс жоспарлары бекітілді.

Өз тілшіміз.

"Nur Otan" партиясы Ақсу 
аудандық филиалының қоғамдық 
қабылдау бөлмесіне Жансүгіров 
ауылының тұрғыны, жалғызбасты 
ана Қ.Қоянбаева ұялы теле-
фон арқылы қоңырау шалып, 
үйінің ішінде ауызсуының қатып 
қалуына байланысты көмек 
сұрады. Осы аталған мәселе бой-
ынша аудандық партия филиалы 
төрағасының бірінші орынбаса-
ры К.Дәулетбекова демеушілер 
көмегімен мәселені оңтайлы 
шешіп берді.

Қоғамдық қабылдау

ҚАРАҒАНДЫ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ КЕШЕНІНІҢ 
БАЗАСЫНДА COVID - 19 ҚАРСЫ ВАКЦИНА ӨНДІРУ – 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБА
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Тәуелсіздік алғаннан кейін еліміздің 
толыққанды мемлекет болып қалыптасуы 
үшін тар жол, тайғақ кешуден өтуі тиіс 
болды. Себебі, тәуелсіз мемлекеттің  
ең алдымен шекарасы шегенделуі ке-
рек, экономикасы тұрақтануы тиіс, 
мемлекеттік рәміздері, төл валютасы бо-
луы қажет. Осы ұлы мақсаттар жолын да 
бұрынғы КСРО-дан еншісін алып шыққан 
егемен елдер Тәуелсіз мемлекеттер 
одағына бірікті, Сол бір қиын кезеңде 
Тәжік мемлекеті Ауғанмен шекарасын 
қорғауға шамасы келмей достастық 
елдерінен көмек сұрауға мәжбүр болды. 
Сондықтан ТМД – ға мүше Қазақстан, Ре-
сей, Қырғызстан, Өзбекстан мемлекеттері 
1992 - 2001 жылдар аралығында Тәжік 
-  Ауған шекарасын қорғауға атсалысты. 
Қазақстан батальонының құрамында 
көршілес елдің шебін қорғау біздің 
жігіттердің де маңдайына жазылыпты.

Бірақ олардың ерліктері күні кешеге 
дейін бағаланбай, ескерілмей келгені 
шындық. Солардың бірі - Ешмұханбетов 
Есіл Өкенұлы: 

- Еліміз Тәуелсіздік алған жылы біз де 
жігіт болып, сол кездегі (Чапаев) қазіргі 
Сиқымов атындағы орта мектепті бітіріп, 
ПТУ – 18 училищесіне оқуға түстім. Ол 
жерден автокөлік – трактор жүргізушісі 
қағазын қолыма алып, 1992 жылдың күз 
айында әскер қатарына шақырылдым.
Мектеп қабырғасынан күреске қатысып, 
спортпен шұғылданғанымды ескеріп, 
әскери комиссариат мені десанттар 
құрамына жіберді. Сонымен 35 – ДШБ - 
да әскери міндетімді өтеп жүргенмін. Ол 
кезде Қазақстан әскері қиын жағдайда. 
Енді егемендік алған жылдар. Қыста 
казармамыз суық, осы кезде әскерден 
қашатындар көп болды. Біз ДШБ – да 
1992 жылы Кеңес одағына бір ант 
беріп, 1993 жылы қаңтарда Қазақстанға, 
яғни, еліміздің Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаевтың алдында тағыда бір ант 
қабылдадық. 1994 жылы қаңтар айының 
соңында командиріміз көршілес елдің 
шекарасын қорғауға ниет білдіргендерді 
саптың алдына шақырды. 

Саяси сабақтарда әбден санамызға 
сіңісті болған көршілес елдер шекара-
сы арқылы енген моджеһедтер қару, 
оқ - дәрі өткізіп, діни лаң салады, апи-
ын саудасын қыздырады. Жастардың 
санасын улайды, Ислам мемлекетін 
кұруға қадам жасайды. Демек көрші 
елдің шекарасын қорғау еліміздің ертеңі 
үшін керек. Осы сенім бізді саптың ал-
дына шығарды. Тілек білдірген екі жүз 
сарбаздың ішінен іріктелген 150 - іміздің. 
Таулы Бадахшанның дәмін татуымызға 
тура келді,-дейді әңгімесінде.

Бірінші іріктеуде қасымдағы ауылдас 
досым, қаруласым Бұхарбаев Аятбек 
Жамауұлы Тәжікстанға аттанып, мен 
бір себептермен қалып қалдым. Бірақ 
екінші – үшінші іріктеуде досымның арты-
нан мен де аттандым. Бұл жолы бізден 
тағы 150 адам басқа әскери бөлімдерден 
150 адам Тәжікстанға бет алдық. Таулы 
Бадахшанның автономия орталығы Хо-
рог қаласы. Андероб кишлагына түстік. 
Біздің Бүйен өзені сияқты Пьяндж деген 
өзені бар. Сол өзен шекара. Аттап өтсең 
Ауған жері. Екі елдің арасын адам аяғы 

Екінші әңгімем жерлесім Қызылқайың 
ауылының тумасы, біржағы құрдасым 
Мұқажанов Берік Ембергенұлымен 
өрбіді. Оның өмірбаянын жатқа білемін. 
Тай - құлындай тебісіп бірге өскенбіз. Бір 
мектепте оқыдық. Енді оның бұл жерде 
әскердегі бізден бөлек өмірі қызықтырды. 
Мен Беріктен бір сынып жоғары оқыдым. 
Ауылдағы тоғыз жылдық мектепті 
бітірген соң, біз Есеболатов атындағы 
орта мектептен он - он бірінші сынып-
ты жалғастырдық. Беріктер СПТУ-дан 
оқимыз деп аудан орталығына кетті. 

Ол жерден трактор жүргізушісі қағазын 
алып, әскерге аттанды. Сарыөзектегі 
әскери бөлімде танкист болады. Отан 
алдында ант қабылдап, оқу - жаттығудан 
өтіп, әскери өмірдің қыр - сырын 
меңгеріп, нағыз жауынгер болған кез-
де оладың да командирі көршілес елдің 
шекарасын қорғауға ниет білдіргендерді 
саптың алдына шақырады. Берік мек-
тепте жүргенде де өжет, өзінше спортпен 
шұғылданған, гір тасын бәрімізден көп 
көтеретін. Ол да қаруластарымен бірге 
ерікті түрде алдыға шығады. 

Ол жақта да танк жүргіздің бе?,-деген 
сұрағыма бірден "жоқ" деп жауап берді. 

- Ол жерде жаяу әскер қатарында бол-
дым. Автомат атып, Ұлы Отан соғысында 
Мәншүк апамыз ұстаған "Максима" 
пулеметін мен де қолыма алдым. Біз 
болған жерде танк жүре алмайды. Тау 
- тас, шың - құз. Иә, "Ауған жері, ауған 
тауы биік шың, осы жерде жас өмірді 
қиыпсың",-дегендей бұл қақтығысқа 
тоғыз жылда Қазақстаннан 9635 адам 
қатысты. Оның 47-сі майдан даласына 
қаза тапты.

Таулы Бадахшандағы жауынгерлік жо-
лымыз тәмамдалғаннан бері бізді Отан 
бұйрығымен қарулы қақтығысқа қатысты 
ғой деп ешкім де елеп ескермеді. Өткен 
жылы 6-шы мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Президенті Қасым 
– Жомарт Тоқаевтың шешімімен Тәжік 
- Ауған шекарасындағы қақтығысқа 
қатысқандар ардагерлер санатына енді, 
ардагерлерге тән жеңілдіктерді пайдала-
ну құқығына ие болды. Осы уақытта 4,6 
АЕК көмек беріп жатыр.

Ақсу ауданында Тәжік – Ауған шекара-
сында әр жылдары қызмет атқарған он 
үштен астам қаруласымыз тұрады. Атап 
айтқанда:

Кезенбаев Мақсат Әділжанұлы, 
Нұрмұхамбетов Арнұр, Ғалым 
Қыдырбекұлы, Шарипов Дидар 
Керімбекұлы, Бейісбеков Жомарт 
Жақанұлы,  Жақанбаев Айдын Даниярұлы,  
Бұхарбаев Аятбек Жамауұлы, 
Жақыпбеков Самат Мақсатұлы, Айдос 
Қырықбаев, Ешмұханбетов Есіл Өкенұлы 
және мен Мұқажанов Берік Ембергенұлы, 
тағы басқалары түрлі салада еліміздің 
өркендеуіне үлес қосуда. 

Біз кезінде шекара шебінде тұрып, 
тәуелсіздігіміздің қолдан шығып кетеуін, 
сыртқы жаулар жылы ұямызды ойран-
дамауын басты мақсат тұттық. Осы 
патриоттық сезіммен тәрбиеленген 
бүгінгі жас буын тәуелсіздікті сақтаудың 
аса маңызды екендігін естен шығармауы 
тиіс.

Ербол СЫМХАНОВ. 

Биыл ақпан айының он бесі  
Ауған жерінен Кеңес әскерінің 
шығарылғанына - 32 жыл толып 
отыр.  2238 күн тоқтаусыз жүрген 
қанды шайқас көптің өмірін қиып 
әкеткені де жасырын емес. Кеңес 
одағынан қан майданға жарты мил-
лионнан астам адам аттанып, 15 
мыңға жуық жауынгер қаза тапты. 
Қазақстаннан қатысқан 22 мыңнан 
астам жауынгердің 889-ы ажал 
құшса, 21-і із-түзсіз кетті. 

Елге мүгедек болып оралған 3 
мыңнан астам қазақстандық азапты 
күннің тауқыметін әлі күнге тартып 
келеді. Бұл әрине, үлкен қасірет. 
Ата-ана баласынан, жары күйеуінен 
айырылса, кейбір ұрпақ әкесіз 
қалды. 

От пен оқтың ортасында жүрген 
талай боздақ отбасын құрмай 
жатып, өмірмен қош айтысты. 
«Отан үшін отқа түс, күймейсің!»,-
деген ұстаныммен Ауғанстанға 
аттанғандардың қатарында біздің 
ауданның да арыстары бар еді. 

15 ақпан күні аудан 
орталығындағы қорғаныс бөлімінің 
алдында аудандағы Ауған соғысы 
ардагерлерімен бірге сол соғыста  
қаза тапқан ауданымыздың 
жауынгерлеріне арнап қойылған 
ескерткішке Ауған жерінде мерт 
болған азаматтар ерлігін елеусіз 
қалдырмай жауынгерлердің ру-
хына тағзым етіп, гүл шоқтарын 

АУҒАН ЖЕРІНЕН КЕҢЕС ӘСКЕРІНІҢ ШЫҒАРЫЛҒАНЫНА - 32 ЖЫЛ!
қойып, құран бағыштады. Бұл 
жиынға аудан әкімінің орынбаса-
ры Ғазиз Отарбайұлы Есжанов, 
қорғаныс бөлімінің басшысы Бау-
ыржан Ермұханбетов, аудандық 
Ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Аманкелді Айтбаев атамыз, ішкі 
саясат бөлімінің басшысы Нұрбол 
Нұрбекұлы Қасымбеков және т.б 
бөлім басшылары, ауған соғысы 
ардагерлері, БАҚ өкілдері қатысты. 

Уақыт өтсе де, Ауған соғысы 
салған жараның ізі әлі де жазы-
ла қойған жоқ. Көзі тірілерінің 
жүрегінде ауыр із қалдырды.

Тура 32 жыл бұрын Ауған жерінде 
орналасқан кеңес әскерлері түгел 
елге қайтарылды. Содан бері бұл 
күн тарихи дата ретінде ауған 
соғысының ардагерлері арасында 
жылма - жыл аталып өтіледі.

Майдан даласында қаза тапқан 
жауынгерлер ерлігі ешқашан 
ұмытылмайды. Бүгінгі іс - шара 
осы сөзіміздің айқын дәлелі. Кеңес 
әскері үшін Ауған соғысы осы-
дан 32 жыл бұрын аяқталған еді. 
Жат жерде қыршынынан қиылған 
жерлестеріміздің есімі жеке ата-
лып, түстері түстелмесе де, жыл 
сайын көзі тірілеріне құрмет 
көрсетіп, мерт болғандарды еске 
алу дәстүрге айналған. 

Ерлік ешқашан ұмытылмайды.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА. 

баса алмайтын биік таулар, шың – құздар 
бөліп тұр. Сол тау - тас арасындағы сүрлеу 
- соқпақтар біздің жіті назарымызда. Көзін 
ашқаннан бастап атыс - шабысты естіп, 
соғыс тәсілін меңгеріп өскен моджеһедтер 
өлімнен қорықпайды, көзсіздікпен қарулы 
қақтығыстарда  алдыға ұмтылады.

Көңілін кірбің шалмаған, судай аққан 
қанды туғалы көрмеген аңғал жігіттерміз 
ол кезде. Көз алдыңда қаруластарыңның 
баудай түскені естен шықпайды екен. 
Осылайша өліммен беттесіп жүріп 

жауынгерлік парызымды өтедім. 1994 
жылы 7 мамырда елге аман – есен қайта 
оралдық.

Ол жерде біздің міндетіміз шекарадан 
қару жарақ пен есірткі өткізбеу және ішкі 
конфликтерді келтірмеу. 

Әскерден соң туған ауылыма оралып, 
туымды туған жеріме тігіп, еңбек етіп 
келемін. Қазіргі уақытта Ақсу РЭС – інде 
кезекші инженер болып істеймін. Отба-
сым, екі қызым, екі ұлым бар,-деп өзін та-
ныстырды. 

ТӘЖІК - АУҒАН ШЕКАРАСЫН 
ҚОРҒАҒАН ЖЕРЛЕСТЕР

ЖАУЫНГЕРЛЕРДІҢ РУХЫНА 
ТАҒЗЫМ
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аластатылған соң, «Тесіктоған», 
«Белтоған», «Науатоған», «Жаңалық» 
атты төрт колхоз шаруашылығы мен «Мо-
лотов» совхозы біріктіріліп, «Қызылтаң» 
ұжым шаруашылығы құрылады.

«Қызылтаң» деп аталуы үш тоған бой-
ына өкіртіп ел тары егеді. Тарының дән 
өрген сабақтары күннің таңғы арайы-
мен шұғылаланып, көшкен алтындай 
құлпыра нұрланып көрінеді. Содан білікті 
аталар: «Ауыл атауы, кеңес дәуіріне сай, 
«Қызылтаң» деп аталсын»,-дейді. Кеңес 
дәуірінде «Қызылтаң» совхозында 70 
мыңнан астам қой малы өсірілді. 

Демократияда Қызылтаң ауылының 
атауы «Ойтоған» деп өзгерді. Ақсу 
өзенінен шыққан бұрма су «Бұрған» 
деп аталады. Бұрғаннан су қоймасы 
тәрізді Белтоған жасалып, одан 
Машантоған (Тесіктоған), Ойтоған 
атаулы тоғандар қолмен қазылып 
шығарылады. Машантоғанын су тесіп 
жыра бергендіктен көпшілік «Тесіктоған» 
деп атап кетеді. 

Ойтоған суына байланысты ауыл ата-
уы «Ойтоған» деп аталады. Әмбе, елді 
мекен ойпаң жерде орныққан.

 
***

«Үлгілі» ауылы 1937 жылы «халық 
жауы» аталған саяси сенімсіздерден суы 
жоқ құмда құрылады. Сенімсіздер бұл 
шаруашылықты аудан көлемінде алдыға 
шығарады. Ел ішінде:

«Үлгілі» атындағы колхозымның,
Еңбекші қазағымда өрнегі артқан.
Көрініп түстік жерден аппақ үйлер,
Көшесін атқан оқтай тура тартқан.
Жыл сайын колхоздың өнімі артқан», - 

деп айтылған.
Ақсу аудан бойынша «Үлгілі» 

шаруашылығы сол кезеңде ең озық, 
ірі болады. «Үлгілі» деп аталғаны да 
сондықтан. Ол бұрынғы, елі Қайнар-
Жәнібек, Шоқай атаның қыстауы болған 
жер. Шоқай ата есімімен аталған үлкен ақ 
шағыл құм төбе әлі бар. 

Шоқай қыстауынан Ақсу өзенің 
Құрымбай өткеліне жақын жер-
де Аралтөбе орныққан. Аралтөден 
бес шақырымдай жерде «Жиенбай 
тораңғысы» деп аталған тораңғылар 
өсетін еді. 

***
«Ойтоған» ауылының тұсы, Ақсу 

өзенінің арғы жағында, Жаман Ақсу не-
месе Қарасу өзенінің жағасында 1911 
жылғы қыс қатты болады. Қалың қамыс 
арасындағы қатпайтын су мұз болып 
қатады. «Жолбарысоққан» деген жер 
атауы, елі Қайнар, Саурықтың  мал 
жейтін жолбарысты қалың қамыс ішінен 
өлтірген жері. 

Буындарын қалдырып, өн-бойына қыл 
арқан оратып, мал жейтін жолбарысқа 
қарсы шығып өлтірген. Жолбары-
сты өлтірген жерін Саурықтың ұлы 
Дауылбайдың көрсетуімен Ақыбиұлы 
Құрамыс аға көрсеткен еді. Саурықтың 
бұл ерлігі туралы жазушы Серік 
Жанәбілдің алғаш баспаға жазғаны бар. 

«Өмір өткелдері» кітабы, 2016 жылы 
шыққан, «Туған жерім Жолбарыссоққан» 
айдарында Жансұлтан Ырғалбекұлы: 
«1911 жылы, қыс айында Балқаш көлінен 
Ақсу өзенін бойлай көтерілген жалғыз 
жолбарыс Қарасудың маңында жайылып 
жүрген түйені өлтіріп, жегенінен қалған 
жемтігін мұздың үстімен сүйреп апа-
рып, судың ортасындағы қалың қамысқа 
тығады. 

Маңайда отырған ел шошып, қыс 
ішінде жатақ жер үйлерін тастап, қырға 
көшпек болады. Елдің ақсақалдары 

ЖОЛБАРЫССОҚҚАН
ЯКИ ЕЛДІ МЕКЕН АТАУЛАРЫ

ақылдасып, жыртқыштан құтылудың ама-
лын іздейді. Жыртқышқа қарсы шығуға 
елі Қайнар, Саурық есімді азамат ниет 
білдіреді. Ол үстін жұқа бешпеттің сырты-
нан белінен жоғары қарай қыл арқанмен 
оратады. Білектен төмен және буындарын 
бос қалдыртады. Өзінің соңынан айбалта-
мен қаруланған бір жігітті серік етіп ертеді. 
Саурық түйенің жемтігін сүйреген ізбен 
жолбарысқа қарсы барады. 

Бала-шағаны алысырақ аттандырған 
ел азаматтары биік төбенің үстіне атта-
рымен шығып, аңтарыла қарап тұрады. 
Келе жатқан адамды сезген жолба-
рыс айбаттана ақырып, көткеншектеп 
құйрығымен артындағы қалың қамысты 
жапыра береді. Саурық түйенің жемтігіне 
бес-алты қадам қалғанында, оған жолба-
рыс атылады. Екеуі айқасады. Саурықтың 
қолы жолбарыстың алқымына ілінеді. 
Саурықтың кеудесіне қыл арқаннан 
жолбарыстың тырнақтары өтіп батады. 
Екеуі айқасып жатқанында Саурықпен 
бірге барған серігі жолбарыстың артына 
шығып, айбалтамен бел омыртқасынан 
шабады. Жолбарыс пен Саурық айқасқан 
күйде мұздың үстіне құлайды. 

Серігі айбалтамен жолбарысты тағы 
жанды жерінен ұрады. Серігі Саурықтың 
жолбарыстың алқымында қасарып қалған 
қолын әрең ажыратып алады. Ел аза-
маттары жолбарыстың терісін сыпырып 
алып, Саурықты сол теріге түсіріп, алған 
жарақаттарынан емдейді. Содан бері ол 
жер «Жолбарыссоққан» деп аталады. 
Саурықты ел «батыр» деп адақтайды», - 
деп жазады.

 
***

Сәкен ШӘРІПОВ

ЖОЛБАРЫССОҚҚАН
Дағдылы өткендерден ат қалатын,
Жерлер бар түрлі атпен аталатын.
Белгілі төбелер бар, қыстаулар бар,
Айтатын көз көргендер мағлұматын.

«Жолбарыссоққан» дейтін бір төбе бар,
Халқымда «білмек» деген мән кәде бар.
Соның жастар мән-жайын сұрағанда,
Мынадай әңгімелер қариялар.

Ғасырдай мезгіл өткен содан бері,
Әркімнің бар ғой тағзым туған жері.
Бұл соның бір парағы болсындағы,
Көңілге әңгіме боп қонсын шері.

Ну қамыс Жаман Ақсу өзен бойы,
Әркімнің әр төбеде мекен жайы.
Ол кезде кеңес дәуірі келген жоқ,
Болыс, би, ауқаттылар ел құдайы.

Құяды Жаман Ақсу Ақсуға кеп,
Атайды осы жерді жұрт «Құйған» деп.
Сол жерден бес шақырым жоғарырақ,
Көп құмнан зор шағыл тұр биігірек.

Көп ақ үй Сақай елі –Жетібайлар,
Қосақтап жабағысын бие байлар.
Сол шағыл бауырында қыстаулары,
Дүлей соққы, тап болды тосын жайлар.

Бір бие жабағымен жоқ боп шықты,
Жорамал «ұры алды» деп олар ұқты.
Бір түйе, аяқ асты, тағы да жоқ,
Күзетке қос жігіттен қойды мықты. 

Келе жатқан мезгіл еді таң сібірлеп,
Жайылды түбек жаққа жылқы беттеп.
Бүйірден оқша аталып бір тарғыл зат,
Бір байталды лақтырды қос тізерлеп.
Бұл байтал қос жігіттің бірінікі ед,
Көрмесе шын кінәһар ұрыныкі ед.

Ауыл малын шабумен зар күйзелтті.

Көмекке көрші-қоңсы шақырылды,
Айтыңдар бізге деген ақылыңды.
Осындай сұрақ қойды Жетібайлар,
Бұны құртпай, өспейді мал тұқымы.

Көп жігіт хабар алып мына жайдан,
Төменгі Қайнардағы Қарасайдан.
Ауылына Жетібайдың келіп түсті,
Ашпаққа жолбарыспен үлкен майдан.

Ол кезде жоқ та еді мылтық деген,
Табылар мылтық болса, талай мерген.
Тағымен шықпақ болды жекпе-жекке,
Мәжіліс қорытындысы солай өрген.

Ішінде Қарасайдың Саурық батыр,
Атанған дөмбіл қара жігіт отыр.
«Қыл арқан әкеңдер!» - деп сөз білдірді,
Не маған, не «мысыққа» заман ақыр.

Саурықты тамашалап бәрі көрген,
Қазаққа сөз болып па арқан деген.
Оралды дене жағы, қол мен басы, 
Ер жігіт өз күшіне кәміл сенген.

Саурық батыр арқаннан киді сауыт,
Бірің келме маңыма, болар қауіп.
Айдатты бір құнанды түбек жаққа,
Жануар оқыранып, шықты шауып.

Түбектің тұйық еді арғы жағы,
Қайтты құнан дүрбиіп құйрық, жалы.
Қамыстан жолбарыс шықты атылып,
Ұстап ап, жемекші боп аңның тағы.

Паналап бір түп талды соған жақын,
Саурық та сақтықпен барды ақырын.
Тығып ап қонышына ақ қанжарын,
Оңтайланып көзінің салды қырын.

Тағысы ен даланың ол да сергек,
Емес-ау, жанын тегін, жаймен бермек.
Саурыққа о да қалмай, тез ұмтылды,
Айқасты екеуі кеп, сын жекпе-жек.

Білінді қуанбағы оң қабақтан,
Сап етті Саурық қолы нақ тамақтан.
Тік тұрды, жығыспады, көп тіресті,
Қапсырып жолбарыс тұр 
                                            сол қол жақтан.

Оң қолымен езгілеп кеңірдекті,
Күш қайтып жолбарыстың реңі кетті.
Қайратты ер Саурық тағыны жеңді,
Ел көңілін дүрліккен тыныш етті.

Осы жер атанған «Жолбарыссоққан»,
Ақтөбені көресіз алыс жақтан.
Басында «вышкасы» бар ескерткіштей,
Ақиқат ерлік қалды өткен шақтан.

***

Екі дерек те бір - бірін 
толықтырып, алшақтамайды. 
Оқиғаның қалай  болғанын 
деректейді. 

Елі Қайнар - Қарасай Саурық 
батырдың аң тағысы жолбарысқа 
жүрексінбей, қарсы тұрып, 
тамақтан ұстап қылқындырып 
өлтіргенін растайды. 

Ерлік ісі мұра болып қалу үшін 
жер атауы «Жолбарыссоққан» деп 
аталғанын келтіреді. 

Ұрпақтар аталар ерлігін, жер 
атауының шығу тарихын біле 
жүрсін деген ізгі ниетпен жазылды.

Сылқ етіп, қамыс іші барып түсті,
Тойынды тарғыл тағы тамағын жеп.

Жайларын айтты көрген ғажап затты,
Бұл қайдан келген пәле ойға батты.
Ауылдың ақсақалы, жігіттері,
Бұл не? – деп түсін болжап, 
                                                атын тапты.

Әрине, бұл жолбарыс – күшті жыртқыш,
Біздің ел көріп отыр мұны тұңғыш.
«Қалай құртамыз?» - деп 
                                            ақылдасты көп,
Жаңалық, әр маңайға кетті сыбыс.
Сонымен бір аздаған күндер өтті,
Күшейтті өздерінше ел күзетті.
Әйтеуір, ығын тауып, күн құрғатпай,

Кеңестік атауы «Қызылтаң» 
ауылының аймағында мойынсерік 
шаруашылықтары 1929 жылдан 1936 
жылға дейін болыпты. Белтоғанда 
(Тесіктоған) 1921-1932 жылдарда орта-
лау мектеп жұмыс істепті. 1937 жылы 
мойынсерік шаруашылықтары колхоз 
шаруашылығына айналады. 1950 жылы 
Тесіктоған, Жаңалық, ескі Қызылтаң, 
Үлгілі ауылдары біріктіріліп, «Моло-
тов» атындағы колхоз болып құрылады. 
Алғашқы басқармасы С.Қосалбаев. 

1957 жылдың басында Молотов пен 
Қызылту колхозы біріктіріліп, «Молотов» 
совхозы болады. Сол жылы В.М.Молотов 
СОПК Орталық комитеті мүшелігінен 

Ғажайып ақындардың бірі – Мұқағали 
Мақатаев кішкентай бала кезінен бас-
тап қаншама қиыншылық көрсе де, 
мойымай өлең – жырға әуес болған. 
Алғашқы өлеңдерін он - он бір жасынан 
бастап жаза бастаған Мұқағали атамыз 
көптеген тақырыптарға қалам сермеген 
ақиық ақындардың біріне айналды. 

Ақынның ғұмырлы поэзиясы бүгінгі 
таңда барша жұрттың жүрегінен берік 
орын алып, қуанышы мен қайғысын 
бөлісетін айнымас жан серігіне ай-
налды. Мұқағалидың өлеңдері шын 
шабыттың, қиын күйзеліс пен шын 
қуаныштан, шын сағыныштан туған. 
Ақын ұлы сезімге бас иіп, өз өлеңдерінде 
махаббат тақырыбын кеңінен суретте-
ген. Мұқағали атаның әр өлеңі өзінің 
мағынасымен, шынайылығымен, 
тазалығымен оқырманын өзіне баурап 
алады және ой салады.

Ақын туған күні қай жерде болма-
сын жыл сайын ақырған ақпан айын-
да тойлана беретіні хақ. Бұл  – жұмыр 
жер мен дөңгелек уақыт көрсеткішінің 
белгісі. Еске алу немесе поэзия кеші 
емес, құдды бекітіліп берілген атау-
лы мереке санатына қосылғандай, 
жылдағы қайталанар үрдіс пен 
дәстүрге айналғалы қашан!? 

Хантәңірінің мұзбалағы, ақиық ақын, 
тау тұлғалы талант, дарынды дара-
боз, миллион сырлы сезімнің егесі –   
Мұқағали Мақатаевқа - 90 жыл! 

Осы орайда Алматы облысының 
тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы 
қазақтың ақиық ақыны Мұқағали 
Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойы-
на арналған «Тас жүректі тіліммен 
тілімдедім» тақырыбында байқау 
ұйымдастырды.  

Байқауға 11 сынып оқушысы 
Жұмақан Мадина Маратқызы қатысып,  
«Шыда» өлеңін  орындады. 

С.Сейфуллин атындағы Алматы 
облыстық әмбебап кітапханасының 
ұйымдастыруымен 5 ақпан күні 8-11 
сынып оқушылары арасында Zoom  
арқылы «Қазақ поэзиясының символы» 
атты көркемсөз оқу байқауына іріктеу 
сайысы өтті. Сайысқа 9 сынып оқушысы 
Мырзаханқызы Марал қатысты. 

7 ақпан күні Ақсу аудандық 
кітапханасының ұйымдастыруымен 
ауылдық кітапханалар арасында  
«Жақсы сөзім жан игі, ұрпағым үшін» 
атты челенджі  өткізілді. Шараға  4 сы-
нып оқушысы Әбді Ақмарал қатысты. 

Мұқағалидың өлеңдерін насихат-
тау мақсатында Көшкентал ауылдық 
кітапханасының ұйымдастыруымен 
жоспар бойынша  «Мұқағали – мәңгілік 
ғұмыр» тақырыбында әдеби сазды 
кеш, «Мұқағали Мақатаев – поэзия 
тұлпары» тақырыбында оқушылар 
арасында поэтикалық марафон 
өткізілді. Шараға  Әбді Ақмарал «Үш 
бақытым» өлеңін, Әділ Айкөркем «Үш 
бақытым», Тілеубек Ұлжан «Отан» 
өлеңін, Ерзатқызы Кәусар «Ана сен 
бақыттысың» өлеңін оқыды.

Ақынның әр өлеңінде, әр шумағында 
бүкпесіз, ақжарқын көңілмен сазды сыр 
төгіп тұрғандай. Өлеңнің ырғағынан 
да, тербелісінен де ақынның қимылын, 
дауысын, мәнерін естіп, мінез-құлқын 
танимыз.

Көп адам дүниеге бой алдырған,
Бой алдырып, аяғын көп шалдырған.
Өлді деуге сияма, ойлаңдаршы,
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған?- 

деп Абай атамыз жырлағандай, 45 жыл 
ғана қысқа ғұмыр ішінде халқына өшпес 
із қалдырған ғасыр ақыны Мұқағали 
жырларынан біраз сусындағандай 
болдық. 

Әрине, ақынның мол, таусылмас 
мұрасын бір күнде, бір сағатта оқып 
білу мүмкін емес. Ақын шығармалары 
ұрпақтан - ұрпаққа тарап, жалғасын 
таба береді.

 А.ТҮСТЕБАЕВА,
Көшкентал ауылдық 

кітапханашысы, 
«Nur Otan» БПҰ-ның мүшесі.

Мұқағали Мақатаев – 
поэзия тұлпары!

МҰҚАҒАЛИ - 90 ЖЫЛ!

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.
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Бір аумақта тұрып ортақ 
мәдениетке ие, әрі өздерін 
біртұтас бірлестік санайтын 
адамдар толыққанды қоғамды 
құрайды. Қоғамның рухани, 
әлеуметтік, өркениетті дамуына 
серпін беретін – білім екендігі 
мәлім.

Адамзат тарихында білім беру 
жүйесінің түрлері көп болған. 
Ал, қазіргі білім алу үрдісінде 
қолданылатын оқу - жазу 
машықтары ежелден көбіне діни 
институттардың қалыптасуымен 
дамып келгендігі белгілі. Деген-
мен, бүгінде Ата Заңын зайырлы 
қағидаттарға негіздеп құрылған 
демократиялық тәуелсіз 
Қазақстан Республикасындағы 
білім беру жүйесі зайырлы және 
діни сипатта екі бөлек жүйеде 
қарастырылады. Осы рет-
те білім беру жүйесін дамыту 
стратегиясының басты мақсаты 
− ұлттық білім моделін жасау. 

Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 1-бабында 
Қазақстан өзін демократиялық, 
зайырлы, құқықтық және 
әлеуметтік мемлекет ретінде 
орнықтырады,-деп көрсетілген. 
Осындағы «зайырлы» ұғымы 
діннің мемлекеттік саясат-
тан бөлінгендігін білдіреді. 
Сондай-ақ, «зайырлы» ұғымы 
мемлекет ұстанымының дінге 
деген демократиялық сипатын 

Зайырлы білім - заман 
талабы

танытады. Аталмыш заңның 
зайырлылық туралы норма-
сы елдегі діни қатынастарды 
реттеудің конституциялық негізін 
құрайды. 

Өкінішке орай, бүгінде кең 
жайылған діни сауатсыздық 
проблемасы қоғамдағы ра-
дикалды идеялар мен шетін 
көзқарастардың таралуына жол 
беретін басты себепке айналып 
отыр. Азаматтардың санасын-
да радикалды идеяларға қарсы 
иммунитет қалыптастырып, 
оларға мемлекеттің 
зайырлылық қағидаттарын 
дұрыс жеткізе білу әрі халықтың 
дәстүрлі құндылықтарына 
қызығушылығын арттыру үшін 
діни және дінтанулық білімнің 
барлық деңгейлерін жете да-
мыту заман талабына айналған 
аса маңызды мәселелердің бірі 
саналады. Ал, зайырлы қоғам 
дамуының басты талабы – за-
йырлы білімнің дамуына көңіл 
бөлу.

Дін – ұлт дүниетанымының, 
мәдениеті мен тарихының ажы-
рамас бөлігі болғандықтан, 
ел азаматтарының дін туралы 
түсінігінің дұрыс қалыптасуы 
үшін орта мектептен басталуы 
тиіс. Сондықтан дін туралы 
түсініктер мен діндер тарихы ту-
ралы мәліметтер, соның ішінде 
Қазақстан үшін дәстүрлі болып 

табылатын діндерге қатысты 
мағлұматтар, олардың пайда 
болуы мен қоғам өміріндегі орны 
туралы дінтанулық ақпараттар 
орта мектептен бастап, жоғары 
оқу орындарында қоғамдық 
пәндер аясында оқытылып 
келеді.

«Зайырлы мемле-
кет» ұғымының мектеп 
қабырғасынан бастап балалар 
мен жасөспірімдер санасына 
орнығуын қамтамасыз ету за-
ман талабы. Зайырлылықтың 
дінсіздік еместігін, зайыр-
лы мемлекеттің жоғары ру-
хани құндылықтарды негізге 
алатындығын, дәстүрлі 
діндердің де рухани - өнегелі 
құндылықтарға негізделгендігін 
ұғыну жастардың қоғам өмірінен 
оқшаулануы мен оларды дін 
туралы тар түсініктен сақтап 
қана қоймай, діннің формасы-
на емес, мазмұнына баса мән 
беруіне өз септігін тигізері анық. 
Білім беру жүйесінің зайырлы 
сипатына сәйкес дінтанулық 
білім − азаматтық, отаншылдық, 
адамгершілік пен демокра-
тия принциптерін ұстануға, 
діни мәдениет пен мәңгілік 
құндылықтарды құрметтеуге 
баулып, өмірлік жағдайлар 
мен әртүрлі ағымдағы діни 
мәліметтерге, конфессияларға 
байланысты шынайы ақпаратты 
қабылдауға негіз болатын 
міндетті пән ретінде үлкен 
маңызға ие.

Ғазиз ЕСЖАНОВ,
аудан әкімінің орынбасары.

Бүгінгі таңда әлемдегі мемлекеттік жүйелердің 
басым көпшілігі зайырлы құқықтық жүйеде өмір 
сүреді. Қазақстан Республикасы Конституцияның 
1-бабында мемлекетіміздің зайырлы мемле-
кет екені ерекше аталып өткен. Зайырлы билік 
адамның рухани, ішкі әлеміне қатысы жоқ және 
оған қол сұқпайтын билік ретінде анықталды. 
Бірақ, ол ешқашан да діндарлыққа қарсы және 
атеистік билікпен теңдестірілмеуі тиіс. Жалпы 
формасында зайырлы мемлекет діни бірлестіктің 
мемлекеттен бөлінгенін, олардың қызмет ету ая-
сында жіктелуін білдіреді. 

Әлемдік, ұлттық және ұсақ діндер негізінде 
барлық мемлекеттерде көптеген діни қауымдар 
қалыптасқан. Зайырлы мемлекетте ешбір дін 
мемлекеттік және міндетті дін ретінде бекітіле 
алмайды. Бұл ережеге сәйкес, конституциялық 
норма ретінде бекітіледі. Егер діни ұйымдардың 
қызметі заңға қайшы болмаса, мемлекет олардың 
қызметіне араласпайды. Зайырлы мемлекет 
пен діни ұйым арасындағы жіктелу өзара кедергі 
келтірмеу және заңдар немесе келісімдер арқылы 
реттеледі.

Бүгінгі таңда, халыққа зайырлылық ұғымының 
мән - мағынасын түсіндірудің маңызы аса ерек-
ше. Осы себепті ғылыми қауымдастықтың за-
йырлы мемлекет ұғымына берген түсініктерін 
келтіре кетуді жөн санап отырмын. Ресей ғалымы 
А.Ш.Будагованың пікірі бойынша «зайырлы мем-
лекет» дегеніміз – бұл барлығына міндетті рес-
ми діні жоқ, діни қағидалар мен заңдылықтарды 
мемлекеттік органдарға ықпал етуші қайнаркөз 
деп санамайтын, діни бірлестіктер мемлекет-
тен және мектептен бөлінген, сондай-ақ, барлық 
азаматтарға бірдей үкімі жүретін діни соттары 
жоқ мемлекеттің конституциялық сипаттамасы. 
Ғалымдардың анықтамаларын сараптай отырып, 
зайырлы мемлекеттің дінсіз мемлекет емес екенін 

Зайырлы мемлекет - ұлтаралық 
татулықтың негізі

анық түсінуге болады. Мұндай жүйедегі мемлекет-
те мансабына, қоғамдағы дәрежесіне қарамастан 
кез келген азаматтың дін ұстануға құқығы бар.

2017 жылы 20 маусымда қабылданған 
Қазақстан Республикасының Дін саласындағы 
мемлекеттік саясатының 2017-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік тұжырымдамасында 
былай делінеді: «Мемлекеттің зайырлы 
құрылысы – Қазақстан халқының маңызды та-
рихи жетістігі. Қазақстан бірегей мәдени-тарихи 
жағдайларға, коғам дамуының өзіндік ерекшелігі 
мен діни аяның өзгешелігіне ие бола отырып, 
әлемдік қоғамдастық мойындаған мемлекеттік-
конфессиялық қатынастардың өзіне тән моделін 
іске асырып келеді. Мемлекеттің зайырлы си-
паты туралы конституциялық норма Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік-конфессиялық 
қатынастардың негізгі сипаттамасы болып табы-
лады». Осы аталған құжатта мемлекетіміздің дін 
саласындағы саясатының негізгі басымдықтары 
аталып өтті. Олардың қатарында діни экстре-
мизм мен терроризмнің алдын алу, мемлекеттің 
зайырлылық қағидаттарын тереңдету негізгі 
мақсаттар ретінде көрініс тапты.

Мемлекеттің даму жолындағы азаматтардың 
орны жалаң ұрандарға емес, отансүйгіштікке, 
еңбекқорлыққа, адалдыққа негізделуі тиіс.

Қорыта айтқанда, 18 конфессия және 3 мыңнан 
аса діни бірлестіктер мекендейтін Қазақстан 
қоғамы үшін дінаралық және ұлтаралық татулық 
өте маңызды. Тәуелсіз Қазақ елі ұлттар мен 
ұлыстардың бейбітқатар өмір сүруіне жағдай 
жасайтын зайырлы құқықтық жүйеде өмір сүріп 
келеді. Әрбір қазақстандық елдегі тұрақтылық пен 
бейбітшілікті сақтау өзінің борышы екенін естен 
шығармауы тиіс.

Нұрбол ҚАСЫМБЕКОВ,
аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы.

***

«Мал – баққанға бітеді»,-
дейді дана халқымыз, төрт - 
түлік мал-дың қадір - қасиетін 
білетіндерге оны өсірудің 
машақаты жақсы мәлім. Ақсу 
ауданының тұрғындарының 
негізгі күнкөріс көзі  -  мал 
шаруашылығы. Табиғаты да, 
ауа - райы да кез -келген малды 
өсіруге қолайлы. Алайда, сол 
күтіп отырған үй жануары та-
бан астында қолды болып кетіп 
жататын жағдайлар да кездесіп 
жатады. Осы ретте қызмет 
ететін тәртіп сақшыларының 
еңбегін елемеске болмас. 
Аудан көлемінде мал ұрлығы 
бойынша 2019 жылы 100 
қылмыс орын алса, 2020 
жылы 53 қылмыс тіркеліп, 47 
қылмыстық дерекке төмендеген.  
«Біз мал ұрлығының алдын 
алуға бағытталған кешенді ша-
раларды қолға алдық. Қазіргі 
кезде аталған бағыттағы 
қылмыстарды ашу мақсатында 
АПБ қызметкерлері арасынан топ 
құрылып,  жергілікті атқарушы ор-
гандармен бірлесе осы бағытта 
қарқынды жұмыстар жүргізілуде. 
Атап айтатын болсақ, Ақсу ау-
даны әкімінің тапсырмасы бой-
ынша қылмыстылықтың алдын 
алу мен қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мақсатында 
аудан аумағындағы елді мекен-
дерге бейнекамералар орна-
ту жұмыстары жүргізілді. Атап 
айтқанда, бүгінгі күні Кеңжыра 
ауылының кіре берісіне 3 бейне-
камера, Б.Сырттанов ауылының 
кіре берісіне 2 бейнекамера, 
Жаңалық ауылының кіре берісі 
мен шыға берісіне 3 бейнекаме-
ра орнатылды. Алдағы уақытта 
барлық елді мекендерге каме-
ралар орнату жоспарлануда»,-
дейді Ақсу АПБ бастығының м.а., 
полиция подполковнигі Айдос 
Қалжатбай.

Ауданда үш мыңға жуық ша-
руа қожалығы және 400 мыңға 
жуық мал басы бар. Жергілікті 
билік пен полиция тарапы-
нан шаруа қожалық иелеріне 
түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, 
мал ұрлығының алдын алу 
бойынша шаралар тұрақты 
түрде қабылданып келеді.  
 Сонымен қатар білікті 
қызметкерлерден құрылған 
топ барлық ауылдық округтер, 
шалғай жерлермен мал базда-
рын түгелдей аралап, онда қанша 

адам тұратынын, олардың төл 
құжаттарын тексеріп, қанша мал 
басын ұстайтынын, оның түр - 
түстері, таңбалары, сырғаланған 
мал санын, оның ішінде қой 
- ешкісі, сиыр, жылқыларын 
тіркеп, түгелдей арнайы 
басталған журналға жазады. Ол 
бойынша мал ұрлығы тіркелген 
кезде малдың түр - түстері, 
таңбалары, яғни, белгілері бой-
ынша бағыттамалар құрылып, 
басқа да полиция бөлімдеріне 
жолданылады. Және де, 
ауыл сыртында отырған, мал 
шаруашылығымен айналысатын 
азаматтармен, мал ұрлығына 
жол бермеу  мәселелері тура-
лы профилактикалық әңгімелер 
жүргізіліп, малдарын қараусыз 
жіберудің қауіпті екені тұрақты 
түрде түсіндіріледі»,-дейді өз 
сөзінде Ақсу АПБ бастығының 
м.а., полиция подполковнигі Ай-
дос Қалжатбай.

Аудан аумағында мал 
иелерінің басты назары «GPS» 
трекерлерді қолдану, малдарды 
сырғалау, қараусыз қалдырмау 
және т.б. алдын алу жұмыстарын 
жүргізу қажеттілігіне аударыл-
ған. Себебі, аталған құрылғы 
малға орнатылғаннан кейін 
орналасқан жерін спутниктік бай-
ланыс арқылы қарауға мүмкіндік 
тудырады. Қазіргі таңда бірнеше 
компаниялар аталған бағыт 
бойынша аудан тұрғындарына 
қызмет көрсетуде. Аталған фир-
малар туралы ақпаратты Ақсу 
ауданының полиция бөлімінен 
анықтап, сұрауға болатынын 
атап өтті тәртіп сақшылары. 
 Құрметті аудан тұрғындары!  
Қазіргі таңда мал ұрлығының 
алдын алуда Сіздердің 
көмектеріңізсіз тиісті нәтижеге 
қол жеткізу мүмкін емес. 
Малдарыңыздың жоғалғанын 
білген сәтте бірден уақыт 
жоғалтпай полицияға хабар беру 
қажет екенін жеткізгім келеді. 
Өйткені, шұғыл қабылданған ша-
ралар барымташыларды ұстауға 
мүмкіндікті арттыратыны анық.  

Сөзімді қорыта келе,  «Жұмыла 
көтерген жүк жеңіл»,-дей от-
ырып, бірлесіп қылмыстарға 
тосқауыл қоюға шақырамын»,- 
деп қорытындылады под-
полковник Айдос Қалжатбай. 

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ПД 
БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ.

Күн ұзарып, ауа температурасы көтерілетін көктем мезгілін 
баршама халық күтуде.  Әрине, жер көгеріп, жыл жаңаратын 
бұл уақыттың өзіндік әсемдігі бар, бірақ ауыртпалықтары да 
жетерлік. Солардың бірі – су тасуы.

Су тасу – қардың еруі, жаңбыр салдарынан немесе су 
өткізуші бөгеттердің бітелуі салдарынан өзен, көлдердің су 
мөлшері көтеріліп, біршама аумақты су басып қалуы. Егер 
күзде топырақ көп ылғалданып, қысқы аязда топырақ қабаты 
терең қатып қалса су тасу апаттық жағдайға апаруы мүмкін. 
Сондай-ақ, көктемгі мұз еруі салдарынан өзен арнасының 
тар жерлерінде мұздар жиналып қалып,  су ағысын қысып, 
су деңгейінің көтерілуінен кептелу сияқты құбылыстар 
орын алады. Судың тасуы аса қауіпті құбылыс, себебі, су 
массасының гидравликалық соққы жасауы, яғни, қатты 
жылдамдықпен ағып келе жатқан мұздар, түрлі бөлшектер 
мен қалқып жүрген құралдар құрылыс нысандары мен 
ғимараттарды қиратуы мүмкін. Жан - жануарлар мен адам 
шығыны да орын алып жатады.                  

Сол себепті көктемгі су тасу маусымына дайындалған аб-
зал: Егер Сіз тұратын аудан су тасудан жиі зардап шегетін 
болса, онда су басу аймағының шекарасын, тұрғылықты 
жерге жақын орналасқан биік жота немесе су басу қауіпі 
жоқ жерлерді және оларға барудың жолдарын анықтап, есте 
сақтау керек. Отбасы мүшелерін ұйымдастырылған құтқару 
жұмыстарының ережелерімен таныстыру  қажет. Арнайы 
сөмкеге жылы киім, медициналық құрал - жабдықтар, құнды 

КӨКТЕМГІ СУ ТАСУ МАУСЫМЫНА ДАЙЫНДЫҚ ШАРАЛАРЫ  
заттар, тағам және таза су салып, қайықтар немесе жүзу 
құралдарын жасауға жарамды материалдардың орындарын 
есте сақтау керек.

Су тасу кезінде келесідей шара қолдану керек: Су тасу қауіпі 
жөніндегі ескерту дабылы берілгенде және құтқару кезінде 
белгіленген тәртіппен қауіпсіз аймаққа немесе биік жоталарға 
шығып, өзіңізбен бірге құжаттарды, құнды заттарды, киім-
кешек және екі күндік бұзылмайтын тағам қорын алып шығу 
керек. Үйден шығар алдында электр тоғын, газды, ошақтағы 
отты өшіріп, ауладағы қалқып ағатын заттарды мықтылап 
бекіту қажет. Уақыт болса құнды заттарды, киім-кешекті жоғары 
қабатқа немесе шатырға шығарған абзал.  Есік-терезені жау-
ып, сыртынан ағаш тақтаймен қағып тастау керек. Құтқару 
жұмыстары әлі басталмаса, көмек келгенше немесе судың 
қайтқанынша жоғары қабатта, шатырларда және басқа да биік 
жерлерді паналаған жөн. Апат дабылын дұрыс беру керек: 
күндіз жақсы көрінетін орамалды ағашқа байлап қол бұлғау, 
ал түнде жарық сигналымен және дауыспен беру қажет. 
Құтқарушылар келген кезде асықпай, асып-саспай, қауіпсіздік 
ережелерін сақтай отырып құтқарушылардың талаптарын 
орындаңыз. Су басқан ауданнан өз еркіңізбен шығуға болмай-
ды, егер біреуге медициналық көмек қажет болған жағдайда 
су деңгейі көтеріліп келе жатса, жүзу құралына ие болып, 
жүзу бағытын білу қажет. Өз еркіңізбен шыққан жағдайда апат 
дабылын беруді тоқтатпаңыз. Суға батып, ағып бара жатқан 
адамдарға мүмкіндігінше көмек беріңіз. 

Егер адам суға батып бара жатса – оған суға батпайтын, 
қалқып жүретін заттар (үрлемелі шар, батпайтын заттар 
және т.б.) лақтыру қажет. Малтап барған жағдайда судың 
ағысын ескеріңіз. Егер батып бара жатқан адам өз іс-
қимылын қолға ала алмаса, оның артынан келіп шашынан 
ұстап жағаға қарай тарту керек. Су тасып болғаннан кейін 
қандай да бір ғимаратқа кірер алдында қауіп қатер болмау-
ын анықтау қажет. Ғимарат ішін жиналып қалған газдар-
дан желдету керек және толықтай желдетіліп болмағанша 
электр жүйесін қосуға болмайды. Электр, су, газ, кәріз 
жүйелерін тексеру қажет. Мамандардың көмегімен оларды 
толық қалыпқа келтіргенше оларды қолданбаңыз. Үйдің есік-
терезесін ашып, еденнен, қабырғадан лай мен батпақты 
алып, төледегі суды шығарып тастау керек. Суға түскен, 
батқан азық-түлік заттарын жеуге болмайды.

Есіңізде болсын, барлық шараларды орындаған жағдайда 
Сіз қауіп - қатер деңгейін төмендетесіз. Құрметті жер-
лестер, "сақтықта қорлық жоқ",-демекші өміріңізді қауіп-
қатерге тікпей, тиісті органдардың хабарламаларына құлақ 
асуларыңызды сұраймыз. Төтенше жағдайлар орын алған 
кезде тәртіпті сақтау, өзіңізді саналы ұстау мен қарапайым 
техника қауіпсіздігі қағидаларын орындау – Сіз бен біздің 
амандығымыздың кепілі.

Е.АҚСАМБАЕВ,
ҚР ТЖМ «Қазселденқорғау» ММ-нің 

«ЖААПБ» филиалы Қапал ӨПБ басшысы. 

Мал ұрлығының 
алдын алу бойынша 

қабылданған шаралар 
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Алматы облысы, Ақсу аудан әкімдігі, Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-1 бабында және «Шаруа 
немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға 
алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылығы министрінің 2018 
жылғы 20 желтоқсандағы №518 бұйрығы негізінде, «Шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы 
өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі қайталау конкурсі 
өткізетіндігі туралы хабарлайды:

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді (конкурстық ұсыныс) қабылдау,  жарияланғанан соң 15 күнтізбелік күннен 
кейін, 10 жұмыс күні ішінде,  09 наурыздан 25 наурызға дейін қабылданады. Алматы облысы, Ақсу ауданы, 
Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі 5, Ақсу ауданының жер қатынастары бөліміне табыс етеді.

Конкурсқа қатысу туралы өтінімдерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) соңғы мерзімі: 2021 жылдың 
25 наурыз 18 сағат 30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2021 жылдың 26 наурыз 10 сағат 00 минутта мына мекен - жайда 
ашылады: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы,  Желтоқсан  көшесі 5, аудан әкімінің орынбасары 
кабинетінде.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану 
(жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімде:

1). Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғалары үшін – заңды тұлғаның атауы, оның 
тұрған жері, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер, жарғылық капиталдағы 
(жарғылық капиталдың жалпы мөлшерінен) үлестерінің мөлшері көрсетіле отырып, өтінім берушінің – заңды 
тұлғаның басшылары мен қатысушылары немесе акционерлері туралы мәліметтер, өтінім берушінің үлестес 
тұлғалары туралы мәліметтер;

2). жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын 
құжатта көрсетілген болса), тұрғылықты жері, азаматтығы, жеке сәйкестендіру нөмірі, өтінім берушінің жеке 
басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;

3). өтінім беруші үміттеніп отырған жер учаскесінің орналасқан жері;
4). конкурстық ұсыныс;
5). өтінім беруші шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі 

жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шаруа не-
месе фермер қожалығын, не ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауылшаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскесін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартына қол қою қажеттігі туралы хабарламаны алған 
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде көрсетілген шартты жасасу жөніндегі міндеттеме қамтылуға тиіс. 

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пай-
далану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімді жеке тұлғаның немесе Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік емес заңды тұлғасының уәкілетті өкілдері Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес берілген және ресімделген сенімхаттың негізінде ұсына алады.

Конкурстық ұсыныста мынадай құжаттар болуы қажет:
1). бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауылшаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, 

ауылшаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауылшаруашылығы техни-
касы мен технологиялық жабдықтың, ауылшаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын 
жұмыс орындарының саны); 

2). шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауылшаруашылығы инфрақұрылымын 
дамыту іс-шараларын орындау жөніндегі міндеттемелер;

3). ауылшаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан        
Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауылшаруашылығы 
дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, 
ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі 
міндеттемелер қамтылуға тиіс.

Конкурстық ұсыныс, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын қоспағанда, беттері 
нөмірленіп, тігілген түрде, жабық конвертте ұсынылады. 

Конкурстық ұсыныста өтінім беруші ұсынған міндеттемелер мен бизнес-жоспар шаруа немесе фермер 
қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауылшаруашылығы мақсатындағы жер учаскесін 
уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) шартының ажырамас бөлігі болып табылады. 

Сонымен қатар, Конкурстық ұсынысты, "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру жағдайларын 
қоспағанда, конкурсқа қатысушы беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен 
жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) 
үшін - қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін - бірінші басшының (немесе сенімді өкіл) қолымен 
және мөрімен (бар болса) куәландырылады.

Өтінімде және конкурстық ұсыныста қатысушыға грамматикалық және арифметикалық қателерді түзету 
қажет болған жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай кірістірмелер, өшірулер немесе қосып жа-
зулар болмауы тиіс.

Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, ауылшаруашылығы өндірісін 
жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс" және " 2019 жылғы  
желтоқсанның "25 " дейін ашуға болмайды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.           

Қосымша ақпарат пен анықтама алу үшін (72832) 2-21-26 телефон арқылы хабарласуға  болады.
АҚСУ АУДАНДЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ.

ШАРУА НЕМЕСЕ ФЕРМЕР ҚОЖАЛЫҒЫН, АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНДІРІСІН ЖҮРГІЗУ ҮШІН УАҚЫТША ӨТЕУЛІ ЖЕР 
ПАЙДАЛАНУ (ЖАЛҒА АЛУ) ҚҰҚЫҒЫН БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЙТАЛАУ КОНКУРСІ ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
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северные обычные

Сероземы обыкновенные 
северные обычные

Сероземы обыкновенные 
северные обычные

Сероземы обыкновенные 
северные обычные

Балл 
бонитеті

24,5

19,0

19,0

46,7

46,7

58,4

58,4

19,6

36

36

36

15

15

15

15

15

15

15

15

Су 
көздерімен 
қамтасыз 

етілуі

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Қажеті жоқ

Өңірдің ауыл-
шаруашылығына 

мамандануы

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Жалға 
беру 

мерзімі

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

10 жыл

Аксуский районный акимат в соответствии со статьей 43-1 Земельного Кодекса Республики Казахстан и При-
каза №518 от 20 декабря 2018 года Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан - Министр сельского 
хозяйства Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения конкурса по предоставле-
нию права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства, сельскохозяйственного производства», в районной газете «Ақсу өңірі» и интернет-ресурсе Акимата 
Аксуского района объявляет о проведении повторного конкурса по предоставлению права временного возмезд-
ного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного 
производства. 

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении 15 календарных 
дней после публикации, в течении 10 рабочих дней; с 09 марта по 25 марта, по адресу: (Алматинская область, Ак-
суский район, село Жансугуров, улица Желтоксан 5,) в кабинете отдела земельных отношений Аксуского района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается : 25 марта 2021 года, в 18 часов 
30 минут.

Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведена   26 марта 2021 года в 10 часов 00 минут 
(Алматинская область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан 5,) в кабинете заместителя Акима 
района.

Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) 
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства должна содержать:

для негосударственных юридических лиц Республики Казахстан – наименование юридического лица, его место 
нахождения, сведения о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица, сведе-
ния о руководителях и участниках или акционерах заявителя – юридического лица с указанием размера их доли 
в уставном капитале (от общего размера уставного капитала), сведения об аффилированных лицах заявителя;

для физических лиц – фамилию, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) 
заявителя, место жительства, гражданство, индивидуальный идентификационный номер, сведения о документе, 
удостоверяющем личность заявителя;

местоположение земельного участка, на который претендует заявитель;
конкурсное предложение;
обязательства по заключению договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного 

участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сель-
скохозяйственного производства в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости 
подписания указанного договора в случае признания заявителя победителем конкурса по предоставлению пра-
ва временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, 
сельскохозяйственного производства.

Заявку на участие в конкурсе по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) 
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства могут представлять 
уполномоченные представители физического лица или негосударственного юридического лица Республики Ка-
захстан на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

Конкурсное предложение должно содержать:
бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания сельскохозяйственных культур, поголо-

вье сельскохозяйственных животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и 
технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество 
создаваемых рабочих мест);

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению ме-
роприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

обязательства по исполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая пра-
вила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных по-
казателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в соответствии со 
специализацией региона, соблюдению научно обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных 
требований.

Конкурсное предложение представляется в закрытом конверте в прошитом виде с пронумерованными страни-
цами, за исключением случаев его подачи посредством веб-портала "электронного правительства".

Обязательства и бизнес-план, предложенные заявителем в конкурсном предложении, являются неотъемлемой 
частью договора временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства.

В заявке и на конкурсном предложении не должно быть никаких вставок между строчками, подтирок или при-
писок, за исключением тех случаев, когда участнику необходимо исправить грамматические или арифметические 
ошибки.

В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предоставлению права вре-
менного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сель-
скохозяйственного производства" и "Не вскрывать до: "25" декабря 2019 года" (указывается точная дата).

Для получения дополнительной информации и запроса звоните 8 (72832) 2-21-26 (районное управление зе-
мельных отношений).

ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АКСУСКОГО РАЙОНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА ВРЕМЕННОГО ВОЗМЕЗДНОГО 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДЫ) ДЛЯ ВЕДЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ИЛИ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Местоположение

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Капальский 
сельский 

округ
Капальский 

сельский 
округ

Аксуский 
сельский 

округ
Акуский 
сельский 

округ
Б.Сырттановский 

сельский 
округ

Карашиликский 
сельский 

округ
Карашиликский 

сельский 
округ

Карашиликский 
сельский 

округ
Карашиликский 

сельский 
округ

Карашиликский 
сельский 

округ
Карашиликский 

сельский 
округ

Карашиликский 
сельский 

округ
Карашиликский 

сельский 
округ

Пло-
щадь 

га.

54,0

50,0

52,0

6,0

10,0

5,0

6,0

22,0

4,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Состав угодий

Пастбище

Пастбище

Пастбище

Сенокосы

Сенокосы

Сенокосы

Сенокосы

Богарная 
пашня

орошаемая 
пашня

орошаемая 
пашня

орошаемая 
пашня

орошаемая 
пашня

орошаемая 
пашня

орошаемая 
пашня

орошаемая 
пашня

орошаемая 
пашня

орошаемая 
пашня

орошаемая 
пашня

орошаемая 
пашня

Качественная характери-
стика почв

Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми

Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми

Темно-каштановые малораз-
витые с лугово-каштановыми

Луговые

Луговые

Луговые

Луговые

Темно-каштановые неполно-
развитые среднещебнистые

Лугово-сероземные обык-
новенные среднесолонча-

ковые.
Лугово-сероземные обык-
новенные среднесолонча-

ковые.
Лугово-сероземы обыкно-

венные северные обычные 
орошаемые

Сероземы обыкновенные 
северные обычные

Сероземы обыкновенные 
северные обычные

Сероземы обыкновенные 
северные обычные

Сероземы обыкновенные 
северные обычные

Сероземы обыкновенные 
северные обычные

Сероземы обыкновенные 
северные обычные

Сероземы обыкновенные 
северные обычные

Сероземы обыкновенные 
северные обычные

Балл 
бонитет

24,5

19,0

19,0

46,7

46,7

58,4

58,4

19,6

36

36

36

15

15

15

15

15

15

15

15

Водообес-
печенность

Не 
требуется

Не 
требуется

Не 
требуется

Не 
требуется

Не 
требуется

Не 
требуется

Не 
требуется

Не 
требуется

 
 Не 

требуется
  
Не 

требуется
 

 Не 
требуется

  Не 
требуется

  
Не 

требуется
 

 Не 
требуется

  
Не 

требуется

  Не 
требуется

 
 Не 

требуется

  Не 
требуется

  
Не 

требуется

Сельскохозяй-
ственная специали-

зация региона

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализированн         
ый

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Срок 
аренды

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет

10 лет



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ19 ақпан 2021 жыл

«Сыбайлас жемқорлық қоғамға, мемлекеттің конституциялық негізіне 
қауіп төндіреді, сондықтан онымен күрес жүргізу - жалпы ұлттық міндет».

                                                                                                                                
Н.НАЗАРБАЕВ.

Латын әліпбиі - әлемде 
кеңінен тараған әліпбилердің 
бірі. Тіл болған соң, міндетті 
түрде өзінің әліпбиі болуы 
тиіс. Елбасымыздың алға 
қойған ауқымды мақсаты - 
еліміздің латын әліпбиіне 
көшуі ұлтымыз үшін жасалған 
маңызды қадамдардың бірі.
Латын әліпбиін пайдалану 
мемлекеттіліктің іс жүзінде 
барлық бағыттарын қозғайтын 
маңызды қажеттілігі болып 
табылады. Қазақ жазуының 
қалыптасуы күрделі және қырлы 
процесс болып саналады. Ла-
тын әрпіне көшу - қазақ тілін 
дамыту мен  жаңғыртудағы ішкі 
қажеттілік. Бүгінгі таңда елімізде 
латын әліпбиіне көшу әлі де екі 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ 
КӨШУ - ҰЛТЫМЫЗ 

ҮШІН МАҢЫЗДЫ ҚАДАМ 
жақты тартыс пен талас туды-
рып отырған мәселе болып та-
былады. Қазіргі уақытта латын 
әрпін қолдану, ең алдымен за-
ман болып отыр. Сондықтанда 
заманауи технологияларға 
тәуелді екенімізді мойындап, 
кез - келген жаңа дүниелермен 
санасуымыз жөн сияқты. Осы 
орайда,  ХХ ғасырда кириллица 
негізінде қазақ тіліндегі әдеби 
және ғылыми мұралардың  
ауқымды қоры әзірленгенін есте 
сақтағанымыз дұрыс. Тәуелсіз 
елдің негізгі  белгілерінің  бірі 
ретінде жазудың маңызы өте зор. 
Латын әліпбиі бұл қиындықты 
өзі реттеп, жұртшылық кірме 
сөздерді қазақы қылып жазып, 
қазақы оқып кеткенін өздері де 
байқамай қалар еді. 

Сондықтан тіліміздің табиғи  
аталымына қайшы келетін 
кемшіліктерімізден арыла-
тын кез келді. Ұрпақ келешегін 
ойласақ, ұлттығымыздың  
негізгі белгісінің бірі тілімізді 
сақтап қаламыз, бірден - бір 
дұрыс жол - латынға көшу. 

ЖЕМҚОРЛЫҚСЫЗ  ҚОҒАМ -  
ҰЛТТЫҢ ЖАРҚЫН КЕЛЕШЕГІ 
Сыбайлас жемқорлық -  қоғам мен мемлекетті 

іштей ыдырататын әлеуметтік құбылыс. Бұл 
құбылыс - тек  Қазақстанда ғана емес, әлем бой-
ынша тамырын жайған дерт. Әлемдегі бәсекеге 
қабілетті озық елдің қатарынан орын алатын мақсат 
тұтқан мемлекетте дамудың бір бағыты ретінде 
бармақ басты, көз қыстыға жол бермеуді  міндет 
етіп отыр. Сондықтан еліміздің түкпір - түкпірінде 
жемқорлық  арқылы биікті  бағындырмайтындығы  
насихатталуда. Әлеуметтік - экономикалық даму 
динамикасының қанат жаюына кедергі келтіретін бірнеше фак-
тор бар. Соның бірі - сыбайлас жемқорлық. Жалпы сыбайлас  
жемқорлыққа қарсы іс - қимылдың бірнеше әдісі бар. Мамандар 
болса бұл ретте принциптік және жүйелі сипат болса, індеттің бұл 
түрін жоюға болатынын алға тартады. Ал заңдылықты қамтамасыз 
ету - аса  маңызды міндет. Қазақстанда сыбайлас жеқорлыққа қарсы 
іс-қимыл бойынша шараларды жүйелі және іске асыру ұлттық 
тәжірибе ауқымы мен озық халықаралық сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тәжірибелерді тартуды ескерумен өзін - өзі жетілдіру 
режимінде тұрақты тұрған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың 
бірегей үлгісін қалыптастыруға мүмкіндік берді. Қазақстанның 
мемлекеттік саясатының негізгі басымдықтарының  бірі сыбайлас 
жемқорлықпен күресу болып табылады. Студенттердің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы көзқарастарын қалыптастыру мақсатында 
университетте тұрақты түрде "Таза сессия" штабы жұмыс істейді. 
Штаб қызметінің негізгі идеясы жастармен кездесулер өткізу және 
оларға жемқорлыққа қарсы заңнаманы, сыбайлас жемқорлық ту-
ралы ұғымды түсіндіру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылдар бойынша шараларды жетілдіру, студенттер арасын-
да заңдылық пен жемқорлыққа қарсы тәртіп орнату, сыбайлас 
жемқорлық құбылыстарына қарсы әрекет ете білуге тәрбиелеу. 

Марал ТӨЛЕУБАЙ, 
Құрақсу ауылдық кітапханашысы.  

қауіп төндіріп, орасан кесел 
келтіретін осынау келеңсіз 
әлеуметтік құбылысқа қарсы 
шаралар қатаң қолға алы-
нып жатыр. Мемлекеттік 
міндеттерді атқаратын, сондай-
ақ, соларға теңестірілген 
адамдардың лауазымдық 
өкілеттігін және соған байланыс-
ты мүмкіндіктерін пайдалана 
отырып, не мүліктік пайда алу 
үшін олардың өкілеттіктерін 
өзгеше пайдалану, жеке өзі не-
месе делдардан арқылы заңда 
көзделмеген мүліктік игіліктер 
мен артықшылықтарды заңсыз 
беру арқылы оларды сатып алу 
сыбайлас жемқорлық болып 
есептелінеді. 

Парақорлық мемлекеттік 
органдардың тиісті қызмет 
атқаруына кері әсерін тигізіп, 
беделіне нұқсан келтіреді.
Заңдағы қағидаларды теріске 
шығарып, азаматтардың  
конституциялық  құқықтары мен 
заңды мүдделердің бұзылуына 
түрткі болады.

Егер Сіз мемлекеттік 
қызметшілер тарапынан сыбай-
лас жемқорлық көріністеріне 
тап болсаңыз немесе 
заңсыз сыбайлас жемқорлық 
бұзушылықтарының еріксіз 
куәгері болсаңыз, онда Сізге 
Қазақстан Республикасы Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің бірыңғай 
Сall-орталығы арқылы тегін 
1424 нөмірі бойынша хабарласу 
қажет. 

Сыбайлас жемқорлықпен 
күрестің басты бағытының бірі 
– оның алдын алу болып табы-
лады. Осы мақсатта   ҚР АШМ 
ВБжҚК Ақсу аудандық аумақтық 
инспекциясында, ай сайын жиын 
өткізіліп тұрады,  қызметкерлер 
ойын ашық айтып ортаға сала-
ды. 

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы, мекемеміздегі барлық 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС - ӘР АДАМНЫҢ ПАРЫЗЫ

жұмыс компьютерлеріне (Сізден 
пара сұраса хабарласыңыз 1424 
тел, қоңырау шалу тегін) экрандық 
жұмыс үстеліне (рабочий стол) 
қойылған және арнайы көрнекілік 
стендтар жабдықталған және 
инспекцияның сенім телефо-
ны 2-01-73, бірыңғай байланыс 
орталығының нөмірі -1414, элек-
тронды поштасы aksurti@mail.ru. 
көрсетілген. 

Инспекция тарапынан 
көрсетілетін қызмет түрлері (вет.
сан қорытынды, есептік нөмір, 
ветеринариялық сертификаттар 
беру) белгіленген стандартқа сай 
жүргізілуі басты назарда. Негізгі 
міндет - халыққа сапалы қызмет 

көрсету болып табылады.  
Инспекция басшысының аза-

маттарды қабылдау кестесі 
көрсетілген, азаматтарды 
қабылдау жүргізіліп отырады. 
Ұсыныстар үшін жәшік қойылған.   

Сол сияқты  мемлекеттік 
қызметшінің  «Әдеп»  Кодексінің 
сақтауына да  жете мән беріледі.   

Барлық қызметкерлер - 
жемқорлыққа қарсы күрес жан - 
жақты, үздіксіз, ашық әрі әділетті 
түрде жүргізілуі тиіс екенін  жете 
түсінеді.

Ж.РАХИМОВ,
мемлекеттік 

ветеринариялық - 
санитариялық инспекторы. 

С ы б а й л а с 
ж е м қ о р л ы қ 
- өте қауіпті 
ж а ғ ы м с ы з 
ә л е у м е т т і к 
көрін істердің 
бірі болып та-
былады. 

Қазіргі таңда 
қоғамымызға 

«Алматы облысының мемлекет-
тік архиві» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің 
Ақсу филиалының негізгі 
міндеттерінің бірі жеке және 
заңды тұлғалардың  әлуметтік 
- құқықтық сұранымдарын 
қанағаттандыру мақсатында 
архивтік анықтамалар, архивтік 
үзінділер, архивтік көшірмелер 
беру болып табылады. «Архивтік 
анықтама», «Архивтік үзінділер», 
«Архивтік көшірме»- бұл архив 
мекемелері берген заңды күші бар 
ресми құжат.

Архивтік анықтамалар Архив ісі 
саласында мемлекеттік қызметтер 
көрсету қағидаларын бекіту ту-
ралы Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрінің 
2020 жылғы 29 мамырдағы № 
159 бұйрығының 1-қосымшасына 
сәйкес "Архивтік анықтамалар, 
архивтік құжаттардың 
көшірмелерін немесе архивтік 
үзінділер беру" мемлекеттік 
қызмет көрсету қағидасы негізінде 
беріледі. Мемлекеттік қызмет 
нәтижесі 11 (он бір) жұмыс күні 
ішінде орындалады.

Жеке және заңды тұлғаларға 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті алу үшін Қағидаларға 
сәйкес 1 – қосымшадағы нысан 
бойынша өтінішпен көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесіне, 
"Азаматтарға арналған үкімет" 
Мемлекеттік корпорациясы" 
коммерциялық емес акционерлік 
қоғамына (бұдан әрі – Мемлекеттік 
корпорация) не "электрондық 

үкімет" www.egov.kz (бұдан әрі 
– портал) веб-порталы арқылы 
жүзеге асырылады.

Жоғарыда аталған қағида 
бойынша еңбек өтілін, жалақы 
мөлшерін, отбасының құрамын, 
білімін, зейнетақы жарнасы мен 
әлеуметтік төлемдердің ауда-
рылуын, құқық белгілеуші және 
сәйкестендіру құжаттары жөніндегі 
мәліметтерді растау туралы 
архивтік анықтамасы, олардың 
болмауы туралы жауап, архивтік 
көшірмелер мен үзінділер беру 
секілді мемлекеттік қызметтер 
көрсетіледі.

Портал арқылы  жүгінген 
кезде өтініштерді қабылдау 
Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сәйкес демалыс, 
мереке күндері, жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін мемлекеттік 
қызмет нәтижесін беру келесі 
жұмыс күні жүзеге асырылады. 

Ал, екі немесе оданда көп 
ұйымдардың сондай-ақ, уақыты 
5 (бес) жылдан асқан кезеңнің 
құжаттарын зерделеу қажет 
болған жағдайларда, мемлекеттік 
қызметтерді көрсету мерзімі 
аяқталғаннан кейін көрсетілетін 
қызметті беруші мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзімін күнтізбелік 
30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге 
ұзартады, бұл туралы қарау 

мерзімі ұзартылған күннен ба-
стап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде 
өтініште көрсетілген қызметті алу-
шы хабарландырылады. 

Архивтік анықтаманы алу үшін 
қажетті құжаттардың тізбесі:

- жеке басты куәландыратын 
құжат немесе өкілдің нотариалды 
куәландыратын сенімхаты және 
жеке басты куәландыратын құжат;

- архивтік анықтаманы алу-
шы үшін растауды қажет ететін 
мәліметтерді, пошталық мекен-
жайын, байланыс телефонын, жеке 
сәйкестендіру номерін көрсете 
отырып, стандартта көрсетілген 
нысан бойынша толтырылған 
өтініш (болған жағдайда сұрау 
салынған мәліметтерді растайтын 
құжаттардың көшірмелері өтіншке 
қоса беріледі).

«Алматы облысының 
мемлекеттік архиві» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің Ақсу 
филиалына мына мекен-жай 
арқылы хат жолдауға болады: 
Индекс: 040100, Алматы об-
лысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров 
ауылы, Тәуелсіздік көшесі, №61, 
эл.пошта: aksu.arhiv@mail.ru.

Г.МЕЙРАМБЕКОВА,                          
АОМА Ақсу филиалының 

директоры.                                                                

«Архивтік анықтамалар, архивтік 
құжаттардың көшірмелерін 

немесе архивтік үзінділер беру» 
тәртібі

Қазақстан Республикасы 
Ауылшарушылығы министрінің 
2015 жылғы 26 қаңтардағы №18-
02/40 бұйрығымен бекітілген 
«Ағаш кесу билеті мен орман 
билетінің нысандарын, оларды 
есепке алу, сақтау, толықтыру 
және беру қағидасын» (бұдан 
әрі - Қағида) 3 тарауы 13 - 1, 
13 - 2, 13-3 тармақтарымен 
Қазақстан Республикасы Эко-
логия, геология және табиғи  
ресурстар министрінің 2020 
жылғы 1 маусымдағы №28 
бұйрығымен толықтырылды.       

Осыған орай  «Жоңғар орман 
шаруашылығы»  коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі 2021 
жылдың қаңтар айынан бастап 
«Ағаш кесу және орман билетін 
беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі үшін жеке және заңды 

Ағаш кесу және орман билетін 
беру туралы!

тұлғалар осы Қағиданың 4 – 
тармақшасына сәйкес нысан 
бойынша  өтінішпен көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесіне, 
не www.egov.kz «электрондық 
үкімет» веб-порталы (бұдан 
әрі – Веб - портал) арқылы 
жүгіне алатындығын назарға 
ұсынамыз.   

Сұрақтар бойынша мекеме 
кеңсесінің 8 /72832/ 3-15-39 ха-
барласып қосымша ақпарат ала 
аласыздар.  

«Жоңғар орман 
шаруашылығы» КММ-нің 
директорының орынбасары:  
Қаңтарбаев  Қаныбек Шәмілұлы.

М.ОХАНОВ,
«Жоңғар орман 

шаруашылығы» КММ-нің 
директоры.

Н.НАЗАРБАЕВ:
ҚАЗАҚ ТІЛІН БІРТІНДЕП ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШІРУ ЖҰМЫСТАРЫН БАС-

ТАУЫМЫЗ КЕРЕК. БІЗ БҰЛ МӘСЕЛЕГЕ НЕҒҰРЛЫМ ДӘЙЕКТІЛІК ҚАЖЕТТІГІН 
ТЕРЕҢ ТҮСІНІП, БАЙЫППЕН ҚАРАП КЕЛЕМІЗ ЖӘНЕ ОҒАН КІРІСУГЕ 
ТӘУЕЛСІЗДІК АЛҒАННАН БЕРІ МҰҚИЯТ ДАЙЫНДАЛДЫҚ.
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Октябрьдің 60 жылдығы атындағы орта мектепті 1981 – 1982 
жылы бітіргендігі туралы Арашев Жумакан Жумагалиевичтің атына 
берілген КГ - №215784, 10 жылдық аттестаты жоғалғандығы тура-
лы хабарлаймыз.

Құттықтаймыз!

Жансүгіров ауылының 
тұрғыны, сүйікті анамыз, 
ақылшы әжеміз КҮЛЖИЯН 
БАЙМҰХАМЕТОВАНЫ 18 
ақпанда 80 жасқа толған 
туған күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз. 

Шығар шыңдарыңыз, 
бағындырар биіктеріңіз, алар 
асуларыңыз көп болсын! 
Әрқашан Алланың назарында, 
бақыттың базарында шалқып - 
тасып жүре беріңіз! 
Өмірдің әр қырынан іздеп арай,
Бақыт құсы самғасын 
                                     Сізге қарай.
Сексеннің сеңгірінен еркін 
                                               асып,
Сәтті қадам басыңыз                                       
                                       жүзге қарай!

ҚҰТТЫҚТАУШЫЛАР: 
балалары – Таня, Марат – 
Айнұр, Серікжан, Әлинұр.

Сөз бастап, қалам тартудың өзі 
қиын соғып тұрғаны сөзсіз. Өмір 
өтсе де, адамның аты жадында 
сақталып, ұмытылмайтыны, керуен 
көші жылжыған сайын, уақыт өте 
келе оның даралығы, даналығы, 
тұлғалығының биіктей беретіні анық. 
Сондай бірегей жанның бірі талай 
жыл Қарасу ауылдық округінің әкімі 
болған, халқына зор еңбегі сіңген 
АРҒЫНБАЕВ ТӘҢІРБЕРГЕН 
БАЙМАДИҰЛЫ ағамыз еді. 
Тағдырдың ісіне не шара, осынау 
елімізге келген індетпен өмір мен 
өлімнің жанталасына түсіп, ақыры 
сұм ажал құрығына іліктіріп әкете 
берді. Көздің жасымен, көкірек 
жанымен егілтіп, қимастарының 
қабырғасын сөгілтіп кетті. Жақсы 
адамның өлген күні болмайды, тек 
туған күні болады. Көзі тірі болғанда 
зейнет жасына біртабан жақындап, 
ақпан айындағы туған күнін атап 
өтіп, ортамызға алып, жақсы 
тілектер айтатын едік. 

Ағамыз ізгілік пен адамдық 
сияқты қасиеттерді өз бойына 
түгел сыйдыра білген, пайым-
парасаты мол, өнегелі өмірі, таны-
та алған тағылымы талайларды 

Есімін есте қалдырып...

тамсандырған. Кеше ғана қасымызда 
жүрген абзал азамат, ардақты 
ағамыз, ұтқыр ұйымдастырушы, 
білікті басшы бола білді. 

«Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, 
Өлмейтұғын артына із қалдырған», 

- деген хакім Абай атамыздың 
даналық сөзі ойға еріксіз орала-

Таусамалы ауылының 
тұрғыны, сүйікті әкеміз, 
ақылшы атамыз БЕКЕЖАНОВ 
ӘУЕСБЕК БАЙМҰРАТҰЛЫ 18 

ақпанда 70 жасқа толған туған 
күнімен құттықтаймыз.
Өткен күннің артта қалып елесі,
Тіршіліктің жылжи берер кемесі.
Басыңызға бақ пен ырыс 
                                          сыйлаған,
70 жастың құтты болсын белесі.
Осы өңірде кең керілген керегең,
Еңбегіңмен еселенген берекең.
Атасының амандығын тілейді,
Ерке, тентек, ақ пейілді 
                                        немерең.
Ардақтайды ақсақал деп 
                                       халқың да,
Біз секілді ұрпағың да артыңда.
Сексенге де, тоқсанға да жетіңіз,
Дәл осындай мейірімді  
                                       қалпыңда.

ІЗГІ НИЕТПЕН: ұлдары 
– Дастан, Нұрлан, Қайрат, 
қыздары – Зәуре, Бекзат, 
келіндері – Гүлназ, Ләйлә 

және немерелері.

***

ды. Көздеген белестерді еңсеріп, 
соңына жақсы істер қалдыра білген 
тұлғаның қызмет жолы біздер, 
жастар үшін елімізге мінсіз әрі 
адал қызмет етудің жарқын үлгісі 
болмақ. Ағамыз салып кеткен сара 
жолмен жүріп өтіп, бізге үйреткен 
тағылымы өмірімізге мол азық 
деп білеміз. Осындай басшыдан 
үйреніп, білгеніміз, тәлім-тәрбиеміз, 
тәжірибеміз  ұшан-теңіз. 

Қамшының сабындай қысқа өмір-
ай! Жарқ етіп, сөнген жұлдыздай 
боп өткен ғұмыр. Дана ағамызды 
сағына еске аламыз. Өмірлік берген 
сабағын еліміздің жарқын болашағы 
жолына жұмсап, халқымыздың даму 
жолында аянбай қызмет ете білсек, 
ағамыздың аруағы риза болады,-
деп ойлаймыз. Себебі, бізді, сол 
дара жолға салып, тәрбиелей білген 
еді.  Жақсылықтың жаршысы бола 
білген ағамыздың жарқын бейнесі 
есімізде мәңгі сақталмақ. Жаныңыз 
жай тауып, бақұл болыңыз! Алдыңыз 
- пейіш, артыңыз - кеніш болсын!

САҒЫНА ЕСКЕ АЛУШЫЛАР:              
Қарасу ауылдық округінің 

әкімшілік ұжымы.

Тарифтік смета 1 ақпаннан бастап 
өзгерді

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы №204-VI заңының 8-бабы 
15) тармақшасына 33-бабына және Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министірінің 2019 жылғы 19 қарашадағы №90 
және 2021 жылғы 28 қаңтардағы №12-ОД бұйрығымен бекітілген 
жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және жеткізу қызметтерінің 
тарифтік сметасы 1 ақпаннан  бастап өзгереді. 

Жылу қолданушылар
Әуезов  21, Желтоқсан 1 "А", Желтоқсан 20, Желтоқсан 

20 "А", Пушкина 13 "А" және Қызылағаш ауылындағы 
Ш,Уәлиханов көшесі.

Тариф
174,4 тг

№ р/с
1

"АҚСУ ТВК" ЖШС  ӘКІМШІЛІГІ.

Ақсу ауданының Төтенше 
жағдайлар бөлімі бастығының 
2021 жылғы «__»___________ 

№  ___ бұйрығына қосымша 

АҚСУ АУДАНЫНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР 
БӨЛІМІ БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ 2021 ЖЫЛҒЫ 
І ТОҚСАНДА АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ 

КЕСТЕСІ
Орган атауы

Ақсу 
ауданының  

Төтенше 
жағдайлар 

бөлімі
Ақсу 

ауданының  
Төтенше 

жағдайлар 
бөлімі

Қабылдау 
жүргізетін 
тұлғаның 

Т.А.Ә.

Жақсыбаев 
Нұрдәудет 

Нұргелдіұлы

Зейнолда-
нов  Талғат 

Нүсіпбекұлы

Қабылдау 
жүргізетін 
тұлғаның 
лауазымы

Бөлім 
бастығы

Бөлімнің 
бас маманы

Азаматтарды 
қабылдау күні 

мен уақыты

дүйсенбі
сағ. 15.00-17.00

бейсенбі
сағ. 15.00-17.00

дүйсенбі
сағ. 15.00-17.00

бейсенбі
сағ. 15.00-17.00

Органның 
орналасқан 

жері

Жансүгіров 
ауылы,

Пушкина 
көшесі, 

4 үй 
Жансүгіров 

ауылы,
Пушкина 
көшесі, 

4 үй 

Байланыс 
телефоны

8 /72832/
2-13-86

8 /72832/
2-13-86

Сенім телефоны: 8 /72832/ 2-13-86.

Тележурналист. Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі. 
Қазақстан Республикасына  еңбегі  
сіңген қайраткер, Қазақ Ұлттық 
Өнер академиясының мәртебелі 
профессоры (2010), Қазақстанның  
Құрметті  журналисі,  Қазақ 
журналистикасының қайраткері. 
Спорт шеберіне кандидат. Алматы 
облысының және Ақсу ауданының 
"Құрметті азаматы", жерлесіміз 
НҰРТІЛЕУ ИМАНҒАЛИҰЛЫ 
кенеттен, мезгілсіз өмірден 
озды. Бұл қайғылы хабар 
барлығымыздың қабырғамызды 
қайыстырып кетті!

Нұртілеу еңбек жолын мектепті 
бітіргеннен кейін ұстаздық етуден 
бастайды, комсомол қызметкері, 
құрылысшы болады. Сол жыл-
дары аудандық, облыстық және 
«Лениншіл жас» газеттерінде 
алғашқы шығармалары жарық 
көре бастайды. Журналистік 
жолын студенттік кезінен - ақ, 
қазақ теледидарында жүргізуші 
ретінде бастап, кейіннен жастар 
редакциясының тілшісі, редакто-
ры, аға редакторы, комментатор, 
бас редакторы, саяси шолушы, 
директордың орынбасары бола-
ды. 

«Хабар» агенттігінде мо-
дератор - жүргізуші, Үкімет 
кеңсесінде сектор меңгерушісі, 
Президент Әкімшілігінде, «Ха-
бар» агенттігінде, ҚР Президенті 
әкімшілігінде жауапты қызметтер 
атқарды, «Қазақстан» РТРК АҚ 

ИМАНҒАЛИҰЛЫ  НҰРТІЛЕУ
Басқарма Төрағасы болды. 2008 
жылдан зейнетке шыққанға дейін 
Басқарма төрағасының кеңесшісі 
болды.

Тележурналистика саласындағы 
40 жылдай атқарған қызметі 
мерзімінде алғашқы жүргізген 
«Жадыңда ма жолдас?» және одан 
кейінгі  "Құрдастар", «Көзқарас», 
«Жас жігер», «Алтыбақан», 
«Ақиқат пен аңыз», «Жастар 
дауысы», «Арай», «Айна», 
«Көкпар», «Ой-көкпар», «Бет-
пе - бет», «Діңгек», «Қолтаңба», 
«Көршілер», "Заң сөйлесін" сияқты 
50-ге жуық ел көңілінен шығып, 
көрермендердің  көзайымына 
айналған телебағдарламарды, 
соңғы кезде «Қазақстан» ұлттық 
телеарнасында «Nur-Tiley»  атты 
авторлық бағдарламасын жүргізді.

«Парасат» орденімен, «Еңбектегі 
ерлігі үшін» және «Қазақстан халқы 
ассамблиясына 20 жыл» мерекелік 
медальдарымен, 2 мәрте ҚР 
Президентінің мақтау грамотасы-
мен марапатталған. Қазақстан Жур-
налистер Одағының 3 мәрте лауре-
аты, «НұрОтан» партиясының «Нұр 
сұңқар» бәйгесінің «Майталман» 
номинациясының тұңғыш лауреа-
ты, телерадио журналистерінің 
республикалық «Алтын жұлдыз» 
конкурсының жеңімпазы. 
«Мәдениет қайраткері» және «Ха-
бар» агенттігіне 20 жыл» мерекелік 
төсбелгілерінің иегері. Көптеген 
мемлекеттік наградаларымен 
қатар, оның Ақсу ауданының және 

Алматы облысының "Құрметті 
азаматы" атақтарының иегері бо-
луы,  сол еңбектерінің лайықты 
бағалануы екенін көрсетеді.  

Нұртілеу бауырымыздың 
дүниеден өтуі, біздер, оның туған 
Ақсу жерінің жұртшылығы үшін 
де орны толмас қаза болып отыр. 
Осындай сері ағаларымыздың 
өмірден осылай ерте кетіп 
жатқанда, өмір жалған, өмір 
қысқа деген сөздердің мағынасын 
тереңірек түсінесің... 

Елінің бірлігін, ертеңгі тірлігін 
ойлап, аузынан «Бай, қуатты 
болайық!»,-деген сөзін, еңбегімен 
дәлелдеп келе жатқан ердің бірі 
еді. Алды пейіш, арты кеніш бол-
сын. Артында қалған ұрпақтарына, 
жары Қарлығашқа қайғыларына 
ортақтасып көңіл айтамыз.

АУДАН ӘКІМІ ЖӘНЕ 
АППАРАТЫ, МӘСЛИХАТ 

ДЕПУТАТТАРЫ.

2021 жылғы 10 наурызда, мерзімінен бұрын 
аяқталған  Қарасу ауылдық округі әкімінің орнына 
ұсынылған төменгі кандидаттардың:

1. Баймади Олжас Тәңірбергенұлы 1988 жылы 
туған, білімі жоғары, «Б.Мади» шаруа қожалығының 
жетекшісі. 

2. Жайнарбеков Адлет Толеугалиевич 1983 жылы 
туған, білімі жоғары, «Есеболатов ауылдық округі 
әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің бас мама-
ны, салық инспекторы.

3. Нургулжанов Айдын Нургулжанович 1981 жылы 
туған, білімі жоғары, «Energy Consalting Grop»  
ЖШС – нің электригі.

ТІРКЕЛГЕНДЕРІН ХАБАРЛАЙДЫ.

ХАБАРЛАМА
АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ 

КОМИССИЯСЫ

Біздің «Жоңғар орман шаруашылығында» істеліп 
жатқан іс - шаралар туралы жағымды ақпараттар беруге 
толық негіз бар. Өйткені, жылдың қай мезгілінде болма-
сын әрбір орман қорғаушы өздеріне тиісті жұмысты аса 
үлкен жауапкершілікпен атқарып отырады. Қыс айында 
қар тоқтатып, алдағы көктемге дайындық жұмыстарын 
жүргіземіз. Ағаштардың қураған бұтақтарын кесіп отын 
дайындап, отын керек адамдарға көмек жасаймыз. 
Орманды сиретіп алмас үшін, көркейту үшін ағаш 
көшеттерін көптеп отырғызуымен шұғылданамыз. 
Әсіресе, қарағай, шырша ағаштарын көп мөлшерде 
отырғызамыз. Себебі, «Бір тал кессең, он тал ек»,-
деген халық даналығы тегін айтылмаған шығар.

Жайқалып тұрған орманды өрттен қорғау үлкен 
маңызды іс. Сондықтанда өрт қауіпсіздігіне байланыс-
ты іс-шаралар қатаң түрде жүргізіліп тұрады.

Орман – байлығы, ел - байлығы болғандықтан 
әрбір орманшы орманды кез - келген қауіп - қатерден 
қорғауға атсалысады. Сол үшін үнемі кезекшілік 
ұйымдастырылып тұрады. Орманымыз көрікті болып 
өсіп, жайқалып тұру үшін әрбір орманшы қатаң тәртіп 
сақтап, өз борышымыз,-деп түсіну керек деп ойлай-
мын.

Асхат СЕЙІТҚОЖАНОВ, 
орман күтуші. 

ЖЕРІ БАЙДЫҢ – 
ЕЛІ БАЙ


