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"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Респу-
бликасы Конституциялық заңының 113-3-бабына сәйкес 2021 жылғы   
25 шілдеде ауылдық округтер әкімдерін сайлау өтеді.

Сайлау науқаны Алматы облысы, Ақсу ауданының 9 округінде 
өтеді: Жансүгіров, Қаракөз, Жаңалық, Қарашілік, Ойтоған, Арасан, 
Көшкентал, Молалы және Егінсу. 

2021 жылғы 25 маусымда аудандық аумақтық сайлау комиссиясы                 
2021 жылғы 25 шілдеге 9 ауылдық округте сайлау тағайындады. Сай-
лау тағайындау, сайлау округтерін құру туралы қаулылар, сайлауды 
әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың Күнтізбелік жо-
спары аудан әкімдігінің сайтында орналастырылған және аудандық 
«Ақсу өңірі» газетінде жарияланды.

Барлығы сайлауда 1 аумақтық және 19 учаскелік сайлау комис-
сиялары, 122 сайлау комиссияларының мүшелері жұмыс істейді. 
9 округ бойынша сайлаушылар саны 13 мыңнан астам адамды 
құрайды.

2021 жылдың 26 маусымынан бастап әкімдікке кандидаттар ұсыну 
басталды, ұсыну құқығы саяси партияларға, азаматтарға, өзін-өзі 
ұсыну жолымен, сондай-ақ ұсыну мерзімі аяқталған күні екіден кем 
кандидат ұсынылған жағдайда, аудан әкіміне тиесілі. 

2021 жылдың 07 шілдедегі жағдай бойынша 30 кандидат ұсынылды,                
1 үміткер «АДАЛ» саяси партиясынан, 4 үміткер «Nur Otan» партия-
сынан, 1 үміткер «Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық пар-
тиясынан 24 үміткер өзін-өзі ұсынғандар.

Әкімдікке кандидаттарды ұсыну 2021 жылғы 9 шілдеге дейін 
жалғасады.

АУДАНДЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ АҚСУ 
АУДАНЫНДА АУЫЛДЫҚ ОКРУГ 

ӘКІМДЕРІНЕ КАНДИДАТТАР ҰСЫНУ 
БАСТАЛДЫ

В соответствии со статьей 
113-3 Конституционного закона 
Республики Казахстан «О выбо-
рах в Республике Казахстан» 25 
июля 2021 года состоятся выбо-
ры акимов сельских округов.

Избирательная кампания бу-
дет проходить в 9 округах Ак-
суского района Алматинской 
области: Жансугуровский, Ка-
ракозский, Жаналыкский, Ка-
рачиликский, Ойтоганский, 
Арасанский, Кошкентальский, 
Молалинский и Егинсуский.  25 
июня 2021 года территориаль-
ной избирательной комиссией 
района на 25 июля 2021 года 
назначены выборы акимов   9-х 
сельских округов. Постановле-
ния о назначении, об образо-
вании избирательных округов, 
календарный план основных ме-
роприятий по подготовке и про-
ведению выборов размещены на 
сайте акима района и  опублико-
ваны  в районной газете «Ақсу 
өңірі».

Всего задействовано 1 терри-
ториальная и 19 участковых из-

НАЧАЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
В АКИМЫ СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ В 

АКСУСКОМ РАЙОНЕ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
бирательных комиссий, 122 чле-
нов избирательных комиссий, 
численность избирателей в 9-х 
округах составляет более 13 тыс 
человек.

С 26 июня 2021 года начато 
выдвижение кандидатов в аки-
мы, право выдвижения принад-
лежит политическим партиям, 
гражданам, путем самовыдви-
жения, а также акиму района  в 
случае, если на день окончания 
выдвижения выдвинулось менее 
двух кандидатов. 

По состоянию на 07 июля 2021 
года выдвинуто 17 кандидатов, 
из них      1 кандидат от  поли-
тической партии «АДАЛ», 4 кан-
дидата от партии «Nur Otan», 
1 кандидат от НДП «Ауыл», 
остальные 24 кандидатов само-
выдвиженцы.

Выдвижение кандидатов в аки-
мы продлится до 9 июля 2021 
года. Работа по подготовке к вы-
борам продолжается.

РАЙОННАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ.

«Nur Otan» партиясы Ал-
маты облысы Ақсу аудандық  
филиалының  кезектен тыс 
ХХX Конференциясына Алматы 
облыстық Саяси Кеңес мүшесі 
Ибраймова Рахат Нығметбекқызы 
қатысты. Конференцияны аудан 
әкімі, аудандық партия филиа-
лы төрағасы Е.Базарханов ашып 
жүргізді

Күн тәртібінде «Nur Otan» пар-
тиясы атынан Жаңалық, Егінсу, 
Қарашілік, Көшкентал ауылдық  
округтеріне кандидаттар ұсыну ту-
ралы мәселе қаралды. Ұсынылған 
кандидаттарды делегаттар 
бірауыздан қолдады.

Балғын АСҚАРОВА,
«Nur Otan» партиясы Ақсу 

аудандық филиалының 
консультанты.

Аудандық "Молықбай 
Байсақұлы" атындағы мәдениет 
үйінде Нұр - Сұлтан күні 
мерекесіне арналған салтанат-
ты жиын өтті. Жиында аудандық 
партия филиалының төрағасы 
Е.Базарханов еліміздің жүрегі, 
халқымыздың мақтанышы Нұр - 
Сұлтан қаласының ел өміріндегі 
маңыздылығы туралы атап 
өтіп, партия қатарына жаңадан 
қабылданған жастарға партиялық 
билет пен Саяси доктриналарын 
және бір топ партия мүшелеріне 
Алматы облыстық партия фи-
лиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Г.Тойлыбаеваның 
"Алғыс хатын" тапсырды. Іс 
- шара   аудандық  мәдениет 
үйінің өнерпаздарының мерекелік 
концертімен ұласты.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия 

филиалының эксперті.

Алматы облысында кеше 
коронавирусқа қарсы екпе 
салдырғандардың саны 400 мың 
адамға жуықтады. Бұл туралы 
"Жетісу" газеті хабарлады.

6 шілде күні екпенің бірінші 
компонентін 396 мың адам 
алса, екінші компонентін 
салдырғандар 227 мыңнан 
асты. Оның ішінде, 7834 (4273 - 
бірінші компонент) студент бар. 
Ал өндірістік кәсіпорындарда 
қызмет атқаратын 2305 адам 
екпенің бірінші компонентін алған. 
Екінші компонентті 975 өндіріс 
қызметкері салдырған. Бұл - Ал-
маты облысы тұрғындарының 20 
пайызы екпе ектірді деген сөз.

"ЖЕТІСУ" ГАЗЕТІНЕН.

КОРОНАВИРУС: АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА 400 
МЫҢҒА ЖУЫҚ АДАМ ВАКЦИНА САЛДЫРДЫ

COVID - 19

***

ПАРТИЯ ФИЛИАЛЫНЫҢ  КЕЗЕКТЕН ТЫС 
ХХX КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Атаулы әлеуметтік көмекті тағайындауда  кедейшілік шегі облыс 
бойынша белгіленген күнкөріс деңгейінің 70 пайызы мөлшерінде 
анықталады. 

2021 жылдың 3 тоқсанына кедейшілік шегі 25544 теңге 
(36492х70%) мөлшерінде  анықталды.

 2021 жылдың 3 тоқсанына мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек тағайындау кезінде осы көрсеткіштер негізге ала отырып, 
есептелінетінін хабарлаймыз.

  
Қайрат БЕКБАЛАНОВ,

аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшысы.

2021 ЖЫЛҒЫ 3 ТОҚСАНҒА 
АРНАЛҒАН КЕДЕЙШІЛІК ШЕГІ

ЕЛОРДА КҮНІ ПАРТИЯ 
ФИЛИАЛЫНДА

 «АҚСУ ӨҢІРІ» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ТӨМЕНДЕГІ КӨРСЕТІЛГЕН БАҒА КӨРСЕТКІШІ 
БОЙЫНША АҚЫЛЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕДІ:

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР ҮШІН:
- Жеке тұлғалар үшін жарнама беру 1 бетке - берілмейді;
- Басқа беттерrе - 50 теңге, оның ішінде ҚҚС;
- Басқа да қызмет түрлері бойынша (сату, сатып алу, құжаттың 

жоғалуын, мекеменің жабылуын хабарлау және тағы басқалары) - 
1 сөз -50 теңге;

- Құттықтау, алғыс айту - 1950 – 2600 теңге оның ішінде ҚҚС;
- Еске алу, асқа шақыру - 1560-1950 теңге оның ішінде ҚҚС;

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ҮШІН:
- Заңды тұлғалар үшін жарнама беру 1 бетке – берілмейді;
- Заңды тұлғалар, мемлекеттік мекемелер үшін 1 кв.см – 104 

теңге, оның ішінде ҚҚС;
- Басқа да қызмет түрлері бойынша (сату сатып алу, құжаттың 

жоғалуын, мекеменің жабылуын хабарлау және тағы басқалары) – 
1 сөз - 104 теңге;

- Құттықтау, алғыс айту - 3250 - 4550 теңге, оның ішінде ҚҚС;
- Еске алу, асқа шақыру – 3250 - 3900 теңге, оның ішінде ҚҚС;

Директор – бас редактор                  Л.ҚАСЫМБЕКОВА.



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ9  шілде 2021 жыл

ҮЕҰ үшін сыйлықақы алуға 
өтінімдерді қабылдау бастала-
ды!

Жақын арада, 2021 жылғы 1 
шілдеден бастап 1 қыркүйекке 
дейін Қазақстан Республика-
сы Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігі үкіметтік емес 
ұйымдарға (ҮЕҰ) арналған 
сыйлықақыны беру үшін 
өтінімдерді қабылдайтын бола-
ды.

Дәстүр бойынша өтінімдерді 
қабылдау «Мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік 
емес ұйымдарға арналған 
гранттар және сыйлықақылар 
туралы» 1 Заңның 5 - бабын-
да белгіленген 15 бағыт бой-
ынша жүзеге асырылады, 
сыйлықақылар ҮЕҰ-ға арналған 
сыйлықақыларды беру 
қағидаларын бекіту туралы 
Ережелері 2 негізінде беріледі.

Айта кетсек, 2017 жылдан 
бас-тап еліміздің қоғамдық да-
муына елеулі үлес қосқан 223 
ҮЕҰ сыйлық иегері атанды.

Биылғы жылы да республи-
ка аумағында тіркелген және 
ҮЕҰ дерекқорына мәліметтер 
ұсынған әрбір ҮЕҰ өтінім 
қалдыра алады.

Құрметті ҮЕҰ басшылары мен 
өкілдері, егер Сіздің ұйымыңыз 

ҮЕҰ НАЗАРЫНА!

белсенді жұмыс жүргізіп, 
халықтың әлеуметтік маңызды 
мәселелерін шешуге атсалысса, 
келесі құжаттарды ұсына оты-
рып, сыйлық алуға өтінім беруге 
шақырамыз:

1) ҚР Дін істері және 
азаматтық қоғам министрінің 
2018 жылғы 25 мамырдағы 
№52 бұйрығымен бекітілген 
«ҮЕҰ - ға сыйлықақылар беру 
қағидаларына» (бұдан әрі - Ере-
же) 1 - қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша ҮЕҰ - ға сыйлықақылар 
беру конкурсына қатысуға өтініш;

2) Ереженің 2 - қосымшасына 
сәйкес сыйлықақыға үміткердің 
сауалнамасы;

3) Ереженің 3 - қосымшасына 
сәйкес сыйлықақыға үміткердің 
қызметі туралы сипаттама (рас-
тайтын материалдармен бірге);

4) соңғы 3 (үш) жыл ішінде 
ұсынылған бағыт бойынша іске 
асырылған жобаларды және 
бірлескен жұмыс барысында қол 
жеткізілген нәтижелерді растау 
мақсатында байланыс деректері 
көрсетілген, өтінім берген 
үкіметтік емес ұйымның қызметі 
туралы қоғамдастық (ҮЕҰ), 
мемлекеттік органдар өкілдерінің 
ұсынымдары (екіден кем емес);

5) марапаттау дипломдарының, 
грамоталарының, алғыс 

хаттарының көшірмелері 
(болған жағдайда);

6)  ізденушінің  немесе  ізденуші 
туралы мақалаларының, 
ж а р и я л а н ы м д а р ы н ы ң 
көшірмелері (бар болса);

7) құрылтай құжаттарының 
көшірмелері қоса беріледі.

Сонымен қатар, өтінім берген 
кезде міндетті түрде мыналар-
ды ескеру қажет:

- бір ҮЕҰ - ны сыйлықақыны 
алуға бір номинациядан артық 
ұсынуға болмайды;

- сыйлық алғаннан кейін үш 
жыл ішінде оны алуға қайта 
ұсынуға жол берілмейді.

Сыйлықақы алуға ҮЕҰ 
ұсыну туралы өтінімдер ҚР 
Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігінің Азаматтық қоғам 
істері комитетіне 1 шілдеден ба-
стап 1 қыркүйекті қоса алғанда 
(сағат 18:30-ға дейін) ueu_
syilygy@qogam.gov.kz (PDF 
форматында) электрондық ме-
кенжайы арқылы және (немесе) 
қолма - қол ныысанда қағаз және 
электрондық тасығыштарда (CD 
- дискілерде не DOC, DOCX, 
PDF форматында USB - флэш-
жинақтаушыларда) беріледі.

Нұр - Сұлтан қаласы, Мәңгілік 
Ел даңғылы 8, «Министрліктер 
үйі», 14 - кіреберіс.

Анықтама телефондары: 
+7 (702) 376 84 00, 
+7 (705) 101 59 05, 
+7 (702) 714 63 24, 
+7 (7172) 74 02 17, 74 09 97, 

74 05 011.

Сіздерді күтеміз және 
конкурсқа белсенді қатысуға 
шақырамыз!

«Мемлекеттік әлеуметтік тап-
сырыс, үкіметтік емес ұйымдарға 
арналған гранттар және 
сыйлықақылар туралы» Заңға 
сілтеме - http://10.61.42.188/kaz/
docs/Z050000036_

Сыйлық беру ережелеріне 
сілтеме — http://10.61.42.188/
kaz/docs/V1800017041.

Мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті 
алушылардың тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және 
мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, 
тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты 
жеріне байланысты немесе кез - келген өзге 
жағдаяттар бойынша қандай да бір кемсітушіліксіз 
теңдей қол жеткізуі, төрешілдік пен сөзбұйдалық 
көріністеріне жол бермеу, мемлекеттік қызметтер 
көрсетуде есеп берушілік және ашықтық, сапасы мен 
қолжетімділігі, үнемділік және тиімділік секілді негізгі 
қағидаттар негізінде көрсетіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету мәселесі Қазақстанда 
өте өзекті. Барлықтарыңызға мәлім, қазіргі заманның 
дамуына мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі 
маңызды орын алады. Сонымен қатар, мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасының деңгейі экономикалық 
және әлеуметтік даму бағытындағы көрсеткіш болып 
табылады.

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тура-
лы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
көрсетілетін қызметті берушілер орталық мемлекеттік 
органдар, Қазақстан Республикасының шетелдегі 
мекемелер, жергілікті атқарушы органдар, сондай-
ақ мемлекеттік қызметті көрсететін жеке және заңды 
тұлғалар.

Мемлекеттік қызметтер 3 түрлі тәсілмен жүргізіледі:
- мемлекеттік органдармен; 
- мемлекеттік корпорация арқылы;
- электрондық нысанда «электрондық үкіметтің» 

веб-порталы арқылы.
Заңда мемлекеттік қызметті берушілер мен 

алушылардың құқықтары да көрсетілген.
Қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіден 

мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсыну тәртібі ту-
ралы толық және анық ақпаратты қолжетімді ны-
санда алуға, мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
алуға, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің 
мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бой-
ынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) 

Сапалы қызмет көрсетейік!
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
белгіленген тәртіппен шағымдануға құқылы. Сол 
секілді Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз және 
(немесе) электрондық нысанда алуға, мемлекеттік 
қызметтер көрсету саласында бұзылған құқықтарды, 
бостандықтар мен заңды мүдделерді қорғау туралы 
талап арызбен сотқа жүгінуге құқығы бар. Көрсетілетін 
қызметті берушілер мемлекеттік қызметтер көрсетуге 
қажетті ақпарат үшін сұрау салумен жүгінуге, сол 
сияқты Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген жағдайларда және негіздер бойын-
ша мемлекеттік қызметтер көрсетуден бас тартуға 
құқығы бар. Көрсетілетін қызметті берушілердің 
міндеттері туралы да айта кетейік. 

Көрсетілетін қызметті берушілер мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттары мен 
регламенттеріне сәйкес мемлекеттік қызметтер 
көрсетуге, мүмкіндігі шектеулі адамдардың 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алуы кезінде 
оларға қажетті жағдайлар жасауға, көрсетілетін 
қызметті алушыларға мемлекеттік қызметтер 
көрсету тәртібі туралы қолжетімді нысанда толық 
және анық ақпарат ұсынуға, мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартында белгіленген мемлекеттік 
қызмет көрсету мерзімі өткенге дейін бір тәуліктен 
кешіктірмей Мемлекеттік корпорация арқылы 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің нәтижесін 
Мемлекеттік корпорацияға жеткізуді қамтамасыз 
етуге, мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы 
ай- жұмыскерлердің біліктілігін арттыруға, сондайақ 
мүгедектермен қарым-қатынас жасау дағдыларына 
үйретуге, көрсетілетін қызметті алушылардың 
шағымдарын осы Заңда белгіленген мерзімдерде 
қарауға және оларды қарау нәтижелері туралы ха-
бардар етуге, көрсетілетін қызметті алушылардың 
сұрау салуы бойынша мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің орындалу сатысы туралы хабардар етуге 
міндетті. 

Одан басқа олардың міндеттеріне көрсетілетін 
қызметті алушылардың бұзылған құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін қалпына 
келтіруге бағытталған шараларды қолдану, 
мемлекеттік қызметтер көрсету үшін қажетті 
мәліметтерді қамтитын ақпараттық жүйелердің 
іркіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету, мемлекеттік 
қызмет көрсету сатысы туралы деректерді 
мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің 
ақпараттық жүйесіне ақпараттандыру саласындағы 
уәкілетті орган белгілеген тәртіппен енгізуді 
қамтамасыз ету кіреді.

Сәкен ЖҰМАБЕКОВ,
мемлекеттік қызметтер мониторингі және 

ақпараттық технологиялар 
бөлімшесінің басшысы. 

 «Электронды үкімет» порталы Қазақстан азаматтарының және ре-
спублика қонақтарының Қазақстан туралы, оның үкіметі, заңнамасы, 
ұлттық назар аударарлық орындары туралы ресми ақпарат ала ала-
тын, сонымен қатар, онлайн режімде мемлекеттік органдар қызметіне 
ие болып және айыппұл төлеуге мүмкіндік беретін бірыңғай ресурс.

Қазір елімізде электронды үкіметтің www.e.gov.kz порталы жұмыс 
жасайды. Аталмыш порталда мемлекеттікоргандардың барлық 
ақпараттарына қол жеткізуге болады. Бүгінде www. e.gov.kz порталын-
да экономика, білім, мәдениет, еңбек, денсаулық, спорт, туризм және 
адам өмірінің өзге де салалары (сәби тууын тіркеу, туу туралы куәлік 
жасату, балабақшаға кезекке қою, нәрестенің өмірге келуіне байла-
нысты берілетін жәрдемақы рәсімдеу т.б) бойынша бірнеше мәтіндік 
бөлімдерде екі мыңнан астам ақпараттық қызмет көрсетіледі. Алайда 
портал тек ақпараттық ресурс қана емес, оның пайдаланушыларына 
мемлекеттік органдардың әртүрлі электрондық қызметтері ұсынылады. 
Мәселен, цифрлық қолтаңба арқылы кез келген тұрғынның мемлекеттік 
органдардан анықтамалар алуға, мемлекеттік сатып алуларға қатысуға 
(егер сіз заңды тұлға болсаңыз) немесе белгілі бір мемлекеттік 
органға тікелей шағымдануға («Виртуалды қабылдау»), коммуналдық 
қызметтерді төлеуге, мекен- анықтамасын алуға жай мүмкіндіктері 
бар. Порталдағы барлық қызметтерді қолдану үшін азаматтарда ал-
дымен электронды сандық қолтаңбасы (ЭСҚ) болуы қажет. Электрон-
ды сандық қолтаңба портал арқылы және Egov mobile арқылы үйден 
шықпай-ақ мемлекеттік қызметтерді алу  үшін өте қажет. Бұл ыңғайлы, 
әрі қолжетімді.

Әр мемлекеттік ұйымдарда  электронды түрде көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет бұрышы  жұмыс жасауда. Электронды Үкіметтің 
қарапайым халық  үшін тиімді, әрі қолжетімді  екенін бөлім қызметкерлері 
egov.kz порталының барлық мүмкіндіктері арқылы көрсетіп бере алады. 

Е.ӘДІЛБАЕВ,
мемлекеттік қызметтер мониторингі және ақпараттық 

технологиялар бөлімшесінің бас маманы. 

МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН 
ҚЫЗМЕТТЕРДІ EGOV 

ПОРТАЛЫ АРҚЫЛЫ ЖӘНЕ 
EGOV MOBILE МОБИЛЬДІ 
ҚОСЫМШАСЫ АРҚЫЛЫ 

АЛЫҢЫЗ

Қазіргі  қоғамда мемлекеттік 
қызметтерді көрсету  қоғам 
өмірінде үлкен орын алады. 
Көрсетілетін мемлекеттік қызмет 
сапасының деңгейі еліміздің 
экономикалық және әлеуметтік 
көрсеткіші болып табылады. 
Осыған байланысты  ауданның 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар  бөлімінің  маман-
дары мемлекеттік қызмет көрсету 
сапасының  жоғары болуына  
және  осы  саланың  дамуына  
үлкен  мән  береді.

Күн өткен сайын сапалы серви-
ске деген қажеттілік артып келеді, 
әрдайым табысты болу үшін 
мекеменің жұмысында клиентке 
бағдарланушылық  бірінші кезекке 
шығады. Халықтың әлсіз топта-
рына әлеуметтік қорғау жүйесінде 
тиімді әлеуметтік  көмек  ұсыну  бой-
ынша  жұмыс  ұйымдастырылып,  
қызмет сапасын бақылау, қызмет 
тұтынушының үдесінен  шығу  
механизмі  мақсат  етіп  қойылған.

Бөлім Қазақстан 
Республикасының   «Мемлекеттік  
көрсетілетін  қызметтер тура-
лы»  2013   жылғы  15 сәуірдегі 
№ 88 Заңына  және бекітілген 
мемлекеттік  көрсетілетін  
қызметтер реестріне сәйкес 
12 мемлекеттік  қызмет  түрін  
көрсетеді.

Қызметтер   Қазақстан  Респу-
бликасы  Денсаулық  сақтау  және  
әлеуметтік даму  министрінің  
2015 жылғы  28 сәуірдегі 
№279 бұйрығымен  бекітілген 
мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттары-
на және Қазақстан Республи-
касы Денсаулық сақтау және   
әлеуметтік   даму министрінің 
2015   жылғы  22   қаңтардағы № 26  
бұйрығына  сәйкес  ұсынылады.

Нақты  айтқанда  мемлекеттік  
көрсетілетін қызметтер ұсыну: 
«Мүгедек  балаларды үйде 
оқытуға жұмсалған шығындарды 
өтеу», «Ақталған адамға куәлік 
беру» және  «Тұрғын үй көмегін 
тағайындау»  өтініштері  ХҚКО 
арқылы, басқа  мемлекеттік  қызмет  
түрлері қағаз жеткізгіште  бала-
малы  түрде қызмет көрсетуші, 
яғни, бөлім арқылы да өтініштер  
қабылданып,  ұсынылады.

Оңалтудың жеке 
бағдарламасына немесе 
медициналық мекеменің қосымша 
күтім және әлеуметтік қызмет 
көрсету туралы қорытындысына 
сәйкес: жалғызбасты  қарттарға 
және жалғыз тұратын бірінші, 
екінші топтағы мүгедектерге,  
отбасында тұратын 
психоневрологиялық аурулары 
бар мүгедек - балаларға,  18  жас-

Мемлекеттік  
қызметтерді  көрсету

тан  асқан  психоневрологиялық  
аурулары бар  тұлғаларға  
келесі  мемлекеттік  көрсетілетін  
қызметтер ұсынылады: үйде 
күтім көрсету жағдайында арнау-
лы әлеуметтік қызмет көрсетуге 
құжаттар ресімдеу  және  
медициналық - әлеуметтік ме-
кемелерде (ұйымдарда) арнау-
лы әлеуметтік қызмет көрсетуге 
құжаттар ресімдеу қызметтері  
ұсынылады.

Оңалтудың жеке бағдарлама-
сына сәйкес мүгедектерге 
келесі мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер ұсынылады: 
мүгедектерге протездік - 
ортопедиялық  көмек  ұсыну  
үшін  оларға құжаттарды 
ресімдеу, мүгедектерді сурдо-
тифлотехникалық және міндетті 
гигиеналық құралдармен 
қамтамасыз ету,  жүріп - тұруы қиын 
бірінші топтағы мүгедектерге  жеке  
көмекшінің  және  есту кемістігі 
бар мүгедектерге  ымдау тілі  
маманының   қызметтерін   ұсыну  
үшін  мүгедектерге құжаттарды 
ресімдеу, мүгедектерге кресло-
арбалар беру, мүгедектерді са-
наторий - курорттық  емдеумен   
қамтамасыз  ету.

Семей  ядролық сынақ  поли-
гонында ядролық сынақтардың 
салдарынан  зардап  шеккен  
тұлғаларға  Семей   ядролық 
сынақ полигонында   ядролық  
сынақтардың салдарынан зар-
дап шеккен азаматтарды тіркеу, 
біржолғы мемлекеттік ақшалай  
өтемақы төлеу, куәлік беру 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
ұсынылады.

Ақталған, сотпен немесе заңмен 
белгіленген басқа тәртіппен сая-
си қуғын - сүргін  құрбаны  деп  
танылған  немесе саяси қуғын-
сүргін салдарынан зардап шеккен 
тұлғаларға ақталған адамға куәлік 
беру көрсетілетін  мемлекеттік  
қызметі  ұсынылады.

Жергілікті өкілді органдардың 
шешімдері бойынша мұқтаж 
азаматтардың   жекелеген   са-
наттарына әлеуметтік көмек 
тағайындау қызметі  бойынша:  
өмірлік  қиын  жағдайға тап  болған  
тұлғаларға  біржолғы әлеуметтік  
көмек  түрлері  көрсетіледі.

Ағымдағы  жылдың   алты  ай-
ында   бөліммен 2678 көрсетілетін 
мемлекеттік   қызмет  ұсынылды, 
соның ішінде 24 қызмет ХҚКО 
арқылы, 1902 қызмет  мемлекеттік  
органда  ұсынылды.

 
 Ж.ЕРҒАЛИЕВ,

жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімінің сектор меңгерушісі. 

***
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Сыбайлас жемқорлық – заман 
ағысымен бірге өсіп-өркендеп, 
мол қаражат пен қоғамдық 
бәсекелістік  пайда олған жер-
лерде тамырын жайым, бүгінге 
дейін жойылмай  отырған ауыр 
кесел. Бұл дерт дамыған  ел-
дерге де, біздің мемлекетімізге 
де зор қауіп төндеріп отыр. 

Сыбайлас жемқорлықпен 
пәрменді күресу үшін халықтың 
құқықтық сауатсыздығын 
жоятын, құқықты түсіндіру 
жұмысының деңгейі мен са-
пасын арттыру керектігінің 
маңызы зор. Халық өздерінің 
құқықтарын, өздеріне қарсы 
қандай да бір құқыққа қайшы 
іс-әрекет жасалған жағдайда 
қандай іс-қимыл қолдану 
керектігінің нақты жолда-
рын толық білулері қажет. 
Конституциялық тәртіпті қорғау, 
сыбайлас жемқорлықпен күрес 
аясында тиімді, бірыңғай жал-
пы мемлекеттік саясат жүргізу, 
мемлекет пен азаматтардың 
өмір сүруінің барлық салала-
рында сыбайлас жемқорлық 
пен оның көріністері деңгейін 
төмендету, қоғамның мемлекет-
ке және оның институттарына 
сенімін нығайту бүгінгі күндегі 
басты мақсат болып табылады

Қазақстан Республикасының 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заңы талабының 
аясында жемқорлыққа қарсы 
іс-әрекеттер әр салада жүзеге 

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС -
БОРЫШЫМЫЗ!

беру мен пара алудың жолын 
кесуде қоғам болып белсенділік 
танытуымыз қажет. Қазіргі кез-
де «Пара берсем, мен жазалан-
баймын, пара алушы ғана жаза-
ланады»,–деген тұжырымдама 
қалыптасып келеді. Бұл – Қате! 
Пара алушы да, пара беруші 
де жазаланады. Сондықтан да, 
пара алушыны ғана емес, пара 
берушіні де жемқор, қылмыскер 
ретінде қарап, әр адам пара бер-
мей, өзінен бастауы қажет. 

Қоғамның барлық күш-жігерін 
біріктіріп, осы дерттің одан әрі 
ушықпауы үшін оны тоқтатудың 
барлық амалдарын қолдану 
арқылы ғана бұл құбылысқа 
тиімді түрде қарсы тұруға бола-
ды. 

Сондықтан сыбайлас 
жемқорлықпен күресу барлық 
Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық боры-
шы деп білу керек.

                       
С.ИМАНЖАНОВА,

 аудандық сотының кеңсе 
меңгерушісі. 

қайраткерлері Төле би, Әйтеке 
би, Қазыбек би және т.б. біртуар 
билер мен шешендердің өмірі 
дәлел болатындығын біз тарихтан 
жақсы білеміз. Қазақстан Респуб-
лика заңнамаларына сәйкес сы-
байлас жемқорлық қылмыстарға 
негізінен лауазымды қылмыстар 
жатады. Өмір көрсеткендей 

Сыбайлас жемқорлық – 
қоғам індеті

а с ы р ы л у -
да. Әсіресе, 
х а л ы қ 
парақорлық 
д е р т і м е н 
жиі бетпе-
бет келеді. 
Сондықтан, 
кез келген 
ортада пара 

Мемелекеттің да-
муына бармақ ба-
сты, бұрынғы өткен 
ата – бабалары-
мызда дөп басып 
«тура биде туған 
жоқ, туғанды биде 
иман жоқ» деген, 
олардың әділдікпен 
турашылдықты ту 
еткендігін, ғасыр 

қызымет өкілеттілігін теріс пай-
далану, билікті не қызыметтілікті 
асыра пайдалан, пара алу, пара 
беру, пархорлыққа делдал болу, 
қызыметтік жалғандық жасау, 
көрнеу жалған сөз жеткізу, сеніп 
тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп 
алу немесе сырап ету, көрнеу 
жалған жауап беру, сарапшының 
жалған қортындысы немесе қате 
аудару, жалған жауап беруге не-
месе жауап беруден жалтаруға, 
жалған қортынды беруге не қате 
аударуға сатып алу, лауазым-
ды адамдардың сот үкімін, сот 
шешімін немесе өзгеде сот актісін 
орындамау сондай қылмыстардың 
барлығын жемқорлық сыбайластық 
байланыстарды пайдалану арқылы 
жасалады. Жоғарыда айтылғандай 
сот пен сарапшылардың ақша 
құмарлығы кесірінен, қаншама 
қылмыскерлер бостандықта, 
кінәсіз тұлғалардың жазықсыз 

жапа шеккендігін жиі естиміз.
Сыбайлас жемқорлық күнделікті 

қоғамда да белең алып жата-
ды. Мысалы: оқушының біліміне 
сәйкес емес баға көтермеленуі, 
жоғары оқу орындарына түсуде 
де,ақша арқылы қадамдар жа-
сау, барлығын парамен шешемін 
деген қате түсінік қоғамның 
былығуына, білімсіз мамандардың 
қалыптасуына жол ашады. Ол ел 
аброцы мен  сапасын кері тарта-
тын басты фактор болып табыла-
ды.

Сондықтан  сыбайлас 
жемқорлықпен күресу барлық 
қазақстан республикасының 
азаматтарының азаматтық боры-
шы деп білуіміз керек.

Әсем ЕСЕНАМАНОВА, 
Қызылағаш ауылдық 

мәдениет үйінің директоры.

Бүгінгі  таңда  сыбайлас жемқорлық сияқты келеңсіз, 
жаман әдеттің жолын кесіп, жоюға бағытталған 
көптеген іс - шаралар ұйымдастырылып жүзеге асы-
рылып жатыр. Сыбайлас жемқорлықтың белең алуы 
азаматтардың конституциялық құқықтарына кері 
әсерін тигізеді. Олардың заң алдындағы тең құқылық 
принципі бұзылып мемлекеттік билік беделіне елеулі 
нұқсан келтіреді. Осының негізінде бұл маңызды 
іске мемлекеттік органдар мен оның лауазымды 
тұлғалары, қоғамдық ұйымдар ат салысуда.

Әрқайсымыз сыбайлас жемқорлықпен күресейік, сы-
байлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтарды 
болдырмайық және оның алдын алайық. Сыбайлас 
жемқорлық мемлекетіміздің беделін түсіреді, мемле-

Сыбайлас жемқорлықпен күресу - баршамызға 
ортақ міндет!

кет қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді, құқықтық мемлекет 
құрудың қағидаларын бұзады. Ел межесі алдыңғы 
қатарлы елу елдің қатарына ену. Осындай егемен 
еліміздің алға қойған мақсатына жетуіне кедергі - 
ол сыбайлас жемқорлық. Сыбайлас жемқорлықпен 
күресу баршамызға ортақ міндет.

Ақсу ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі де 
осы сыбайлас жемқорлықты болдырмау үшін, алдын 
- алу шараларын ұдайы қадағалап, жүргізіп, жоспар-
лы түрде іс - шаралар атқарып отырады.

Д.НҰРТӨЛЕУҰЛЫ,
 аудандық Қорғаныс істері жөніндегі

бөлімінің бастығы, майор.

Сыбайлас жемқорлық жай-
ында сөз қозғалса болғаны 
жалпымыздың санамызда алға 
қойған мақсаттар негізінде 
қиыншылықтан шығыу жолындағы, 
таныс – тамыр іздеу, көлеңкелі 
кеңестердің қалыптасатыны дау-
сыз, ол әрине заңсыз...

Жеке табыс салығы бойынша декла-
рацияны табыс ету бойынша салық 
міндеттемелерін жұмыс берушілердің 
(салық агенттерінің) дұрыс орындауын 
қамтамасыз ету мақсатында (200.00 және 
910.00 нысандары бойынша) Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер комитеті жұмыс 
берушілердің жеке табыс салығы бойын-
ша декларацияда көрсетуінің толықтығы 
бойынша автоматтандырылған 
камералдық бақылауды іске қосты. 
Процесс Қазақстан Республикасының 
электрондық еңбек келісім-шарттарын 
есепке алудың бірыңғай жүйесінде 
тіркелген еңбек келісімшарттары 
негізінде жүзеге асырылады.

Жұмыс беруші қызметкерлерге ауда-
рымдарды уақтылы төлемеген жағдайда, 

олардың құқықтарын бұзады, өйткені 
бұл зейнеткерлік өтіл мен зейнетақының 
мөлшерін анықтауға, сондай-ақ азамат-
тарды әлеуметтік қолдаудың басқа шара-
ларына әсер етеді.

Тек биылдың өзінде облыста жұмыс 
берушілерге келесі бұзушылықтар тура-
лы 4 559 хабарлама жіберілді:

- 200.00, 910.00 нысандары бойынша 
декларацияларды ұсынбау;

- декларацияны толық толтырмау, мұнда 
қызметкерлердің мәліметтері 200.02, 
200.05 және 910.01 қосымшаларында 
көрсетілмеген.

Барлық туындаған сұрақтар бойын-
ша орналасқан жері бойынша аумақтық 
мемлекеттік кірістер органдарына 
хабарласуыңызға болады.

«App Store» немесе «Play Market» мобильді қосымшада тегін жүктеп алуға бо-
латын «e-Salyq Азамат» мобильді қосымшасы қызметкерге есептелген жеке та-
быс салығын, зейнетақы жарналарын, міндетті әлеуметтік аударымдарды және 
медициналық сақтандыру бойынша әлеуметтік аударымдарды көруге мүмкіндік 
беретін «Қызметкерлердің еңбек ақысы» қызметін іске қосты.

Бұл қызмет қызметкердің өзіне қандай кірістер (жалақысы) көрсетілгенін және 
жинақтаушы зейнетақы мен басқа қорларға ресми түрде есептелгенін тексеруге 
мүмкіндік береді, бұл азаматтық бақылаудың түрін арттырады.

Мәліметтер электронды цифрлық қолтаңбаны қолдану арқылы немесе SMS 
паролін қолдану арқылы анықталған кезде қол жетімді. SMS мобильді азаматтар ба-
засында тіркелген ұялы телефон нөміріне (халыққа қызмет көрсету орталықтарында) 
жіберіледі».

Деректерді қарау үшін «Салық әмияны», «Қызметкердің еңбек ақысы» қойындысын 
таңдап, содан кейін жыл мен кезеңді таңдаңыз.

Бастапқы кезеңде деректерді жұмыс берушілер бюджетпен есептеген кезде 
жалпыға бірдей режимді немесе оңайлатылған декларацияға негізделген арнайы 
салық режимін қолданатын жеке тұлғалар көре алады.

Қызмет 2020 жылдың бірінші тоқсанынан бастап салық кезеңдеріне қол жетімді.
Жұмыс беруші қызметкерлерге аударымдарды уақтылы төлемеген жағдайда, 

құқықтарын бұзады, өйткені бұл зейнеткерлік тәжірибені және зейнетақы мөлшерін 
анықтауға, сондай-ақ азаматтарды әлеуметтік қолдаудың басқа шараларына әсер 
етеді. Сондықтан, егер жеке тұлға қараған кезде ақпарат жетіспейтін болса немесе 
мәліметтер сәйкес келмесе, онда салық есептілігін түзету үшін жұмыс берушімен 
байланысу қажет.

Барлық туындаған сұрақтар бойынша сіз орналасқан жер бойынша аумақтық 
мемлекеттік кірістердің органдарына жүгіне аласыз.

Бақыт ТӨЛЕГЕНОВА,
Ақсу ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 

басқармасының бас маманы.

«E-SALYQ АЗАМАТ» МОБИЛЬДІ 
ҚОСЫМШАСЫНДАҒЫ «ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ 

ЕҢБЕК АҚЫСЫ» ҚЫЗМЕТІ

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЖҰМЫС БЕРУШІЛЕРІ ЖЕКЕ 
ТАБЫС САЛЫҒЫ БОЙЫНША 

ДЕКЛАРАЦИЯДА КӨРСЕТУІНІҢ ТОЛЫҚТЫҒЫН 
АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН КАМЕРАЛДЫҚ 

БАҚЫЛАУДЫ ІСКЕ ҚОСУ ТУРАЛЫ

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 
белгіленген кедейлік шегінен аспайтын 
адамға немесе отбасыға шартсыз не-
месе шартты ақшалай көмек түрінде 
беріледі. 

Атаулы әлеуметтік көмек алуға үміткер 
адам немесе отбасы атаулы әлеуметтік 
көмек туралы ақпарат алу үшін 
тұрғылықты жері бойынша орталыққа, 
ал тұрғылықты жері бойынша орталық 
болмаған жағдайда  ауылдық округ 
әкіміне жүгінеді.

Өтініш берушінің тұрақты тіркеуі бо-
луы қажет, болмаған жағдайда  уақытша  
тіркеуде кемінде  6 ай болуы тиіс.

Алматы облысы  бойынша кедейлік 
шегінің мөлшері 2021 жылдың I 
тоқсанына 23 915,  II тоқсанына  24 108 
теңгені  құрайды. Атаулы әлеуметтік 
көмекке өтініш берушілердің отбасылық 
табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
70%  аспайтын азаматтарға,  тоқсан сай-
ын тағайындалады.

Аудан бойынша 2021 жылы осы 
күнге 383 отбасына 2323 мүшесіне 
тағайындалды.

Еңбекке қабілеттілер саны – 617. 
Жұмыспен қамтудың белсенді шарала-
рына қатысқандар  - 179. Оның тұрақты 
жұмысқа орналасқаны – 78, ақылы 
қоғамдық жұмысқа жолданғаны - 84, 
кәсіптік оқуға жолданғаны – 6, әлеуметтік 
жұмыс орындарына жолданғандар – 10, 
жастар практикасына жолданғандар – 1.

Жүгіну кезінде жұмысы барлар – 205, 
күндізгі нысанда оқитын студенттер – 61, 
барлық топтағы мүгедектер – 27,зейнет-
керлер – 12,  он сегіз жасқа толмаған ба-

«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек» 
алушылар қатары «Еңбек» мемлекеттік 

бағдарламасы аясында нәтижелі жұмыспен 
қамтылуда

жасқа толған кез келген мүшелеріне, 
мемлекеттік грант  «Бастау Бизнес» жо-
басы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне 
оқыту курсынан өту талап етілмей 
беріледі.

2020 жылға көп балалы және 
аз қамтылған «Мемлекеттік атау-
лы әлеуметтік көмек» алушылар 
қатарындағы  комиссия шешімімен 23 
отбасына, кедейшілік шегінен шығу 
мақсатында 200  айлық есептік көрсеткіш 
көлемінде 555 600 теңгеден  барлығы   
12 млн 778 мың теңге - грант бизнес иде-
яларына сай берілді. 

Осы жылы көп балалы және аз 
қамтылған «Мемлекеттік атаулы 
әлеуметтік көмек»  алушылар қатарынан 
комиссия шешімімен 2 отбасына 200 
айлық есептік көрсеткіш  583 400 теңге 
көлемінде барлығы 1 млн 167 мың теңге  
алды.

Мемлекеттік грант: фото ви-
део түсірілім жұмыстарына, шаш-
тараз ашуға, асханаға, кондитерлік 
өнімдер пысыратын жабдықтарға, мал,                                          
құс шаруашылығына, тігін цехына, 
дизайнерлік қызмет көрсетуге, бастапқы 
құрал жабдықтарын алып, бизнестерін 
бастауға беріледі .   

Қорыта айтқанда «Мемлекеттік ата-
улы әлеуметтік көмек»  алушылар 
қатарынан жұмыссыз , еңбекке қабілетті 
азаматтарға кедейшілік шегінен шығу 
үшін біршама мүмкіндіктер бар.

Д.АХМЕТОВА,
халықты жұмыспен қамту 

орталығының консультанты,        
«Nur Otan» партиясының мүшесі.

лалар – 1043.
II - тоқсанға қайта есептеу 

жүргізу кезінде 17 ауылдық округ-
тен Электрондық қолтаңба порталы  
арқылы 61  және учаскелік комиссия 
қорытындысымен  383  барлығы  383  
өтініш түсіп қанағаттандырылды. 

«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек» алатын табысы аз және 
көпбалалы отбасыларды кедейшілік 
шегінен  шығару мақсатында, өз ісін ба-
стау үшін                  200 айлық есептік 
көрсеткіш яғни 583 400 тг көлемінде  
қайтарымсыз негізде  мемлекеттік грант 
алуға  мүмкіндіктері бар.

Мемлекеттік грант беру қағидаларына 
сәйкес, осы атаулы әлеуметтік көмек 
алушы отбасылардың кәмелеттік 

***

Н.НАЗАРБАЕВ: 
Сыбайлас жемқор лық пен күрес қылмыскерлерді жазалау 

жө ніндегі табанды шаралар ғана емес. Бұл - мем лекет пен 
қоғамның күнделікті жұмысының тұтас кешені.
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Мемлекеттік тіл - Тәуелсіз елдің негізгі 
рәміздерінің бірі. Кез келген өркениетті 
елдің өзінің Туы, Елтаңбасы, Әнұраны, ше-
карасы болатыны секілді мемлекеттік тілі 
де болады. Демек, мемлекеттік тіл де — 
мемлекеттігіміздің негізгі атрибуттарының 
бірі. Біздің Ата Заңымызда     «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі — қазақ 
тілі» деп жазылған. Ал орыс тілін — рес-
ми тіл және мемлекеттік тілмен бірдей 
қолданылады деп айтылған. Біз Консти-
туция талаптарын мүлтіксіз орындауға 
міндеттіміз.

Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілі болып саналады. Қазақ тілі 
- әлемдегі тілдердің ішіндегі ең бай, келбетті 
тілдердің бірі. Қазақ тілі қазақ халқының ана 
тілі.

Қай кезде болмасын тіл мәселесі – сол 
тілде сөйлейтін, сол тілден сусындаған, 
ұлттық, ділдік белгісі болып саналатын 
халықтың мәселесі. Әрбір халықтың ана 
тілі бар десек, өз ана тіліміздің барша бол-
мысы, тіпті оның әрбір дыбысы мен жалғау-
жұрнағы әрбір шынайы азаматқа танымал, 
мәдени-әлеуметтік өмірде өзіндік мәні бар 
киелі ұғым. Халқымыздың біртуар перзенті 
Мағжан Жұмабаев: «...Ұлттың ұлт болуы 
үшін бірінші шарт – тілі болуы. Ұлттың тілінің 
кеми бастауы ұлттың құри бастағанын 
көрсетеді. 

 Қазақ тілім - мәңгі жасар 
байлығым! 

арқылы бір-бірімен қатынаса алады. Қазіргі 
таңда, еліміз өз егемендігін алып, дербес 
мемлекет ретінде танылуда.

Біздің қазақ халқының тілі өте бай, 
айтылуға орамды, көркем тіл. Тіл-адамның 
барлық саналы өмірінің құралы: өнер-білімді, 
мәдениеттілікті, қоғамның белсенді азаматы 
болуды ол тіл арқылы үйренеді. Тіл оның 
ішінде біздің ана тілі еліміздегі халықтардың 
барлық іс-әрекетінің, қарым-қатынасының 
құралы болуы тиіс, оның мәдениетін жоғары 
сатыға көтеру әрбіріміздің борышымыз. 

Тіл байлығын игеру – ана тілін қадрлейтін, 
тіл мәдениетінің шыңына қол созатын 
адамның әрекеті. Ана тілін жақсы білу 
— әркімнің азаматтық борышы, қоғамда 
атқаратын қызметінің тірегі.

           Қаламқас БАКЕЕВА,
 аудандық сотының жетекші маманы. 

Тіл адамдардың 
қ а р ы м -
қатынас құралы 
болғандықтан, ол 
сөйлеу әрекетінің 
арқауы болып 
табылады. Тіл 
ұлт пен ұлтты 
жақындастыратын 
өзгеше қатынас 
құралы. Адам тіл 

Тіл - мемлекеттің 
тұғыры

Тіл - мемлекеттің тұғырлы тірегі, 
халықтың рухани байлығы, өткені мен 
болашағының айқын көрінісі. Ана тілінің 
қадір-қасиетін біле білген халқымыз оны 
ұлттың рухына, қазына байлығына ба-
лайды. Себебі, тіл- халықтың жаны, сәні, 
тұтастай кескін-келбеті, ұлттың болмысы. 
Адамды мұратқа жеткізетін- ана тілі мен 
ата дәстүрі. Біздің осындай халықтың 
қасиетті мұрамыз, ана тіліміз- қазақ тілі. 

Әлемде мыңдаған тілдер бар. Олардың 
нақты санын дәл айту мүмкін емес.Қазіргі 
таңда көптеген тілдердің жойылып кету 
қауіпі бар. Адамдар өз ана тілінің жойылып 
кетпеуі үшін барын беруге даяр. Өкініштісі, 
биология заңдылығына ұқсас ірі тілдер 
ұсақ тілдерді өзіне кіріктіріп, жеке дара 

құндылықтары мен ерекшеліңтерін жой-
ып жіберуде. 

Ана сүтімен дарыған тілдің қасиетін 
сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тіл 
туралы жырламаған ақын-жазушы кем 
де кем. «Ал екінші бақытым- тілім менің», 
-деп жырлаған Мұқағали атамыздың 
өлеңі әр қазақ баласының көкірегінде 
сайрап тұр.

Қазақ тілі әлемдік тілдер арасында 
70-ші, тіл байлығынан 3-ші орында тұр. 
Қазақ тілін зерттеушілердің барлығы да 
бір ауыздан ең бай, көркем, ең таза түркі 
тілдердің бірі деп таниды.

 А.ҚАРИЯНОВ,
Суықсай ауылдық мәдениет үйінің 

музыкалық жетекшісі. 

Түңғыш Елбасының  
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында 2025 жыл-
дан  бастап латын әліпбиіне 
көшуге кірісуіміз керектігін және 
болашақта барлық саладағы іс-
қағаздар мен оқулықтар да осы 
қаріппен жазылуы тиіс екенін 
қадап айтқан болатын.  

«Қазақ әліпбиін латын қарпіне 
көшіру қазақ халқының алға 
жылжуына, жаңа заман тала-
бына сай өсіп – өркендеуіне 
әкелері сөзсіз. Латын әліпбиіне 
көшу – қазақ тілінің халықаралық 
дәрежеге жетуіне жол ашады».

«Латыншаға көшудің терең ло-
гикасы бар. Бұл қазіргі заманғы 
технологиялық ортаның, 
коммуникацияның, сондай-
ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми 
және білім беру үрдісінің 
ерекшеліктеріне байланысты» - 
деген болатын. 

Ал, ғалымдарымыз осы қаріпті 
қолдану арқылы әлемдегі ең 
дамыған өркениетті елдер-
мен тереземізді теңестіре ала-
мыз деген пікір айтып, оның 
тиімді тұстарын дәлелдеп 
бағуда. Кезінде ұлт зиялылары 

Рухани жаңғыру жайын-
да сөз қозғалса ең әуелі 
мәдениетіміз, салт-дәстүріміз 
туралы ойлар ораады. Ол 
әрине заңдылық. Сондықтан 
да тұңғыш призидентіміз 
Н.Ә.назарбаев 2017 жылы 12 
сәуір де «болашаққа бағдар ру-
хани жаңғыру» атты мақаласын 
жаған еді. Мақаланың өзекті 
идеасы: тарихтың өткеніне көз 
жүгіртіп, жаңа тарихи кезеңдерге 
жан-жақты баға бере отырып ру-
хани жаңғыру арқылы болашаққа 
деген өзінің парасатты пікірлері 
мен көзқарасын білдірді. Екі 
дәуір түйіскен шақта Қазақстанға 
түбегейлі жаңғыру және жаңа 
идеалар арқылы болашағын 
баянды ете түсіудің теңдессіз 

Тіл туралы кешегі ғұламаларымыз да көптеп ізденістер мен еңбектер жазған. Себебі: 
тіл - ұлттың жаны, рухы, оның бет бейнесі, өткені мен бүгіні және болашағы. Ғұлама 
ғалым Ахмет Байтұрсынұлы: «Сөзі жоғалған ұлттың, өзіде жоғалады», деп тілдің ұлт 
үшін қандай маңызды екенін бір-ақ ауыз сөзге сидырған. 

Заманның зымырап ғаламдану дәуіріндегі сіздер мен біздер әсіресе ел болашағы 
болып саналатын жас буын, ана тіліміздің таза қалпында сақталуына және 
мемелекеттік тіл мәртебесін айшықтай алуына ат салысуға міндеттіміз деп білемін. 
Әр ел – мемелекеттік тілі, териториясы, заң саясаты арқылы ерекшеленеді. Ендеше, 
тілге деген көзқарас басқаларынан артық болмаса кем болмауы керек. 

«Тілден биік асқар жоқ, тілден асқан байлық жоқ, тілден терең теңіз жоқ», деп 
Абай атамыз айтқандай, асқардан асыратын да, тереңге батыратын да, сарқылмас 
қазынамыз да осы ана тіліміз. Қазақстан Республикасының әр азамат, азаматша-
сы «заңғанға бағынған құл болмайды»,- деген ұстаным мен елге және ішкі саясатқа 
құрмет етіп мемелекеттік тілдің мәртебесін көтеруге, шұбарланбай таза сақталуына 
үлес қосайық.

Гүлбахар ЕРКІН,
Қызылағаш ауылдық мәдениет үйінің әдіскері. 

Тіл тірегім - соғып тұрған жүрегім!
Қазақ тілі – халқымыздың рухани байлығы, атадан балаға, ұрпақтан – ұрпаққа мирас 

болып қалып отырған баға жетпес асыл мұра. Ана тілдің қасиеті туралы қанша айтсақ 
та таусылмайды. Азаматтың қолындағы барлық асыл заттары тозады, жоғалады, 
ал тіл тозбайтын ең қымбат мұралардың бірі. Қазақтың біртуар ақыны М.Жұмабаев: 
“Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмақ емес, бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тари-
хы, тұрмыс тіршілігі, мінезі айқын көрініп тұрады” - деген. Тіл байлығы - әрбір ұлттың 
мақтанышы. Әр азамат өзінің ана тілін, көзінің қарашығындай қарауы және ана тілінің 
орынсыз шұбарлануына қарсы тұруға тиісті.

Ел Президенті қазақ тілінің мемлекеттік тілі ретіндегі рөлі күшейіп,  ұлтаралық қатынас 
тіліне айналатын кезеңі келетінін айтқан еді. Әрине, ол үшін жұмыла жұмыс жасауы-
мыз керек. Қазақ тілінің қыр-сырын жан-жақты  зерттей түскеніміз абзал. Ол үшін қазақ 
тілін шет тілдерімен салыстыра-салғастыра зерделеуді жалғастыруымыз тиіс. Қазақ 
тілін ғылым тілі ретінде дамыту қажеттілігі күн тәртібінен түспеу керек. Оны ғылым тілі 
ретінде қолдану аясын  мүмкіндігінше кеңейту үшін атқарылар іс-шараларды мықтап 
қолға алу керек. Ұлт  зиялылары жариялаған туған тілдің тағдыршешті мәселесін- 
елін, жерін, тілін сүйген, рухы биік жандар жаны қалмай, туған тілді тұғырына қондыру 
жолында сөзбен емес, іспен қолдауы қажет. Қазақстан - әлемдегі ең мықты, бәсекеге 
қабілетті елу елдің қатарына ену үшін қазақ тілін жоғары мәртебеде ұстауы керек.  

А.ҚҰЛДЫБАЕВА,
Қызылағаш ауылдық модельді кітапхана кітапханашысы. 

ТІЛ - ҰЛТ ҚАЗЫНАСЫ

Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынұлы, 
М.Дулатов және т.б. тіл жана-
шырлары қазақ әліпбиін құруға 
көп еңбек сіңірген болатын. 

Бүгін халқымыз өз алдына 
дербес тәуелсіздігін алған күнде 
сол ата-бабаларымыздың са-
лып кеткен соқпағына қайта 
үңілгендейміз. Елбасының 
мақаласында көтерілген ла-
тын әліпбиіне көшу мәселесі 
өте өзекті болғандықтан 
кітапханаларда әр түрлі бағытта 
іс  шаралар атқарылуда. 

Мұндағы мақсат  латын әліпбиін 
жүзеге асыру үшін  кітапханада 
ұйымдастырылған «Латын әрпі 
– болашақ бағдары» атты кітап 
көрмесі, «Әлемді біріктірген  
әліпби» атты дауыстап оқу 
арқылы оқырмандарға латын 
графмикасындағы жаңа жоба-
мен таныстыру, Латын тілінде 
жазылған мәтіндерді оқыту. 
Осы бағыттағы жұмыстардың 
бәрін   тиянақты атқара білсек, 
ұтарымыз мол болмақ.

  Б.АБДЫРАХМАНОВА, 
балалар  кітапханасының  

меңгерушісі. 

Латын әрпі болашақ бағдары
тарихи мүмкіндігі берілгендігін 
айқындайды.

«Болашаққа бағдар, руха-
ни жаңғыру» мақаласының 
нәтижесінде әрбір халықтың 
белгісі этникалық мәдениеті бо-
лады. Сол мәдениетке халықтың 
тілі, ділі, діні, салт-дәстүрі, 
әдет-ғұрпы кіреді. Салт дәстүр 
адамзаттың ғасырлар бойы 
жинақталған құндылығы, мәдени 
мұрасы. 

Дәстүр кез-келген қоғамда, 
отбасында кездеседі. Дәстүрді 
бір қалыпқа қатып қалған 
құбылыс екен деп түсіну қате, 
ол әр кезеңде өзгеріп отыра-
ды,. Бұл өз кезеңінде ұрпақты 
адамгершілікке, отан сүйгіштікке, 
имандылыққа тәрбиелейді. 

Жахандану дәуіріндегі қазіргі 
жас ұрпақ санасына ата тегіміз, 
ұлттық құндылығымыз болған 
дәстүрлі ойын, өнеріміз, наным-
сенім, тиымдарымыз жайында 
кеңінен насихатталуда. Байырға 
бабаларымыздың күнделікткі 
тұтынған бұйымдары,ас 
ауқаттары да біздің тектілігіміздің 
айқын дәлелі. 

Жоғарыда айтылғандар жас 
ұрпақтың санасына ұялап өз 
бойына дарыта алғанда, батыр 

бабаларымыз іспетті ер жүректі, 
құрыш білекті, елі үшін білімі мен 
білігін арнайтын азаматтар, сұлу 
да сымбатты ұлттың деңгейін 
жоғары көтерер қырмызы 
қыздарымыздың қалыптасары 
анық.

Рухани жаңғыру – сананың 
жаңғыруы. Сана дегеніміз 
жалпылама ойлау болып 
табылады. Сондықтан да 
өткенімізді түгендеп бүгінімізді 
бекемдеп, болашағымызға 
бағдар жасай алғанда ғана 
ұрпағымызды ұлттық рухпен 
тұлға етіп қалыптастыра ала-
мыз. Халқымыздың тәрбие 
негізі асыл қазына, салт – 
дәстүріміздің қадамы нық болса 
болашағымыз сенімді болады

Өте терең үңәлейәк өткенге,
Тым асығыс жеттік біздер 
                                    көктемге,
Болашаққа бірге қадам 
                                          жасайық,
Гүл жайнаған жету үшін көк 
                                               белге.

Қайдар ЖАҒЫПАРҰЛЫ,
Қызылағаш ауылдық 

мәдениет үйінің музыкалық 
жетекшісі. 

Рухани жаңғыру – елдіктің айнасы

Тағдыршешті мәселенің бірі - қазақ тілін латын әліпбиіне 
көшіру. Тарихи тамыры тұғырлы тілімізді түлетіп, санамызды 
сілкінткен, заманның өзі талап еткен бұл бастама көпшіліктің 
қызу талқысына түсті. Елбасымыз өз жолдауында «Біз 2025 
жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне 
көшіруге кірісуіміз керек. Бұл - ұлт болып шешуге  тиіс принципті 
мәселе» деген болатын.

Латын әліпбиіне көшу үрдісі бір күндік шаруа емес, кезең-
кезеңмен жүзеге асырылатын,  зор жауапкершілікті қажет 
ететін игі іс. Латын әліпбиіне көшу, Қазақстанды барлық әлемге 
танымал етудің бір түрі. Қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуі –
Қазақстандағы рухани жаңғыру бағдарламасының өзегі.Ол 
елдегі үштілділікті қалыптастыруды,жас ұрпақтың үш тілді 
бірдей үйренуін жеңілдетеді. Мысалы, ЭКСПО Қазақстанмен 
танысу шетелдік қонақтардың қазақ тіліне, мәдениетіне, 
дәстүрлеріне деген заңды қызығушылығын тудырғанын 

көрсетті.Латын графикасындағы мемлекеттік тіл шет елдердегі 
латын әліпбиін қолданатын миллиондаған азаматтардың тілге 
деген қызығушылықтарын қанағаттандырады.Яғни, қазақ 
тілі үйрену үшін қолжетімдірек.Шет елде тұратын отандаста-
рымыз үшін ана тілі мен жазуды дамытудың, тарихи Отаны-
мен жақындасудың жаңа мүмкіндіктері пайда болады. Латын 
әліпбиіне көшу үрдісі бір күндік шаруа емес, кезең-кезеңмен 
жүзеге асырылатын, зор жауапкершілікті қажет ететін игі іс.  

Қорыта айтқанда, кирилл әрпін латын әрпімен алмастыру 
–тек идеологиялық, саяси күрес қана емес, сонымен бірге ол 
күнделікті тұрмысқа қажетті әліпбилік реформа. Сондай-ақ, ла-
тын графикасына көшу - еліміздің алға қарай дамуындағы бас-
ты қадамдардың бірі.

                                    С.ХАСАНОВА,
Қызылағаш ауылдық модельді кітапханасының 

кітапханашысы.         

 Латын әліпбиі - рухани Тәуелсіздікке жасалған жарқын қадам 
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Тұңғыш Елбасының – 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласы бойынша 
латын әліпбиін кеңінен таратып, 
насихаттау қазіргі таңда өзекті 
мәселелердің бірі болып отыр. 
Еліміздің өркендеп дамуы мен 
болашағы, саналы әрі сапалы 
білім беру және басқа елдермен 
тереземіздің тең болуы үшін 
латын әліпбиіне көшу дамушы 
еліміздің одан әрі кеңінен қанат 
жаюының бірден бір жолы.

Жаңа әліпбидің бізді жаңа 
мүмкіндіктерге, зор жетістіктерге 
бастайтыны сөзсіз. Себебі, 
латын қарпі – ғылым мен 
техниканың, интернет пен IT - 
технологиялардың тілі. Латын 
әліпбиі рухани болмысымызды 
байытып, қоғамдық ой - сана-
мызды жаңғыртады. Бұл әліпби 
қазақстандықтар үшін ғана 
емес, сонымен қатар төрткүл 
дүниеге тарыдай шашылып кет-
кен қандастарымызға да ортақ 
әліпби болмақ. Латын әліпбиі – 
түркі әлемімен ықпалдасудың 
төте жолы. Өз ерекшеліктерімізді 

Латын әліпбиін насихаттау
сақтай отырып, әліпбиді 
өзгерту тіліміздің халықаралық 
аренаға шығуына және ғылыми 
- техникалық прогрестің за-
манауи жетістіктеріне жол 
ашады, әлемдік мәдени 
тұтастықты нығайтып, 
коммуникациялық үдерістерге 
одан әрі интеграциялануға 
мүмкіндік туғызады. Ақпарат 
алу мүмкіндіктері кеңейіп, 
шет тілдерден енген сөздер 
ұлттық ерекшеліктерімізге 
қарай икемделетінін, көп ұлтты 
халқымыздың бірлігін одан әрі 
бекемдеп, бүкіл түркі әлемін 
біріктіруге күш салатынын да 
атап айту керек.

Елбасының тапсырмасы ла-
тын әліпбиіне көшіру бойынша 
елімізде біршама жұмыстар 
атқарылып, кең етек жаюда. 
Латын әліпбиіне көшу үрдісі 
бір күндік шаруа емес, кезең-
кезеңмен жүзеге асырылатын, 
зор жауапкершілікті қажет ететін 
игі іс. Жаңа әліпби ағымдағы 
жылдың соңына дейін дай-
ындалады, Келер жылдан ба-
стап әліпбиді енгізу бойынша 
білім беру ұйымдарында ар-
найы кесте бекітіліп, жоспар-
лы жұмыстар жүргізіледі. Ең 
әуелі білікті кадрлар даяр-
ланады, оқулықтар басылып 
шығарылады, нормативтік 
сөздіктер әзірленеді. Білікті ма-
мандар даярланып болған соң 
ғана латын жазуы барлық білім 
беру ұйымдарында жаппай 
оқытыла бастайды.

Жазу - әрбір халықтың руха-
ни, мәдени өсуін, даму деңгейін 
көрсететін әлеуметтік мәні 
зор құбылыс. Ол өткен мен 
бүгінді, бүгін мен келешекті 
жалғастыратын алтын көпір. 
Сондықтан жазу, алфавит 
адамзат тарихындағы құнды 
дүниелердің бірі ретінде 
ұрпақтан - ұрпаққа мирас етіп 
қалдыратын байлығымыз.

«Экстремизм» термині сөзбе-
сөз (лат. Еxtremus – шеткі) 
шектен тыс көзқарастар мен 
әрекеттерді ұстану, қоғамдағы 
тәртіп пен нормаларды жоққа 
шығару ретінде анықталады. 
Экстремизм – әруақытта әр 
қалай көрініс беретін өте 
күрделі құбылыс. Ал «тер-
роризм» ұғымына қатысты 
көптеген анықтамалар мен 
түсіндірмелер болғандықтан, 
жұртшылыққа ортақ анықтама 
беру қиынға соғады. Алай-
да, оның «зорлық зомбылық», 

Экстремизм мен 
терроризмнің 
алдын алу

«қорқыныш пен үрей туғызушылық» және «кінәсіз адамдарға кесір 
тигізу» сынды басты белгілерін айқындай кетуге болады. Бұған 
негіздесек, терроризм «үкімет немесе қоғамды белгілі бір саяси 
талаптарды қабылдауға мәжбүрлеу мақсатында жүйелі түрде жа-
салатын қоқан лоққы мен зорлық зомбылық» дегенге саяды.

Экстремизмнің пайда болу себебі әр қоғамда әр түрлі болады 
және сол қоғамдағы объективтік және субъективтік жағдайға бай-
ланысты. Әйтсе де экстремизмнің пайда болуы мен таралуының 
базистік жағдайы бар. Ол кез-келген қоғам мен мемлекетке 
тән. Қазіргі кезеңде экстремизмнің пайда болуының негізгі фак-
торлары ретінде эксперттер мыналарды ұсынады: әлеуметтік 
экономикалық тоқырау; жергілікті тұрғындардың көп бөлігінің өмір 
сұру деңгейінің кұрт түсуі; мемлекеттік басқару жүйесі мен сая-
си институттардың деформациясы; олардың қоғамдық дамудың 
пісіп тұрған мәселелерін шешуге қабілеті жетпеу; саяси режимнің 
тоталитарлық сипат алуы; биліктегілердің оппозицияны басып 
тастауы; еркін, жаңаша ойлауды қуғындау; ұлттық қанау; жеке 
топтардың өз міндеттерін шешуін жеделдетуі; лидерлердің саяси 
амбициялары және т.б.

Экстремизмге қарсы күрестің бірден-бір жолы - олар туралы 
өз уақытында шынайы мәлімет беру. Бұл жерде әрине күнделікті 
ақпарат құралдарының рөлі өте жоғары. Әйтсе де, жас өспірім ба-
лалар үшін ақпарат құралдарының беретін мәліметі де жеткілікті 
емес. Секталардың, экстремистік топтардың қаупі туралы жастар-
ды көбірек хабардар етіп отыру қажет. Ол үшін барлық мектептер-
де «Дінтану» сабағымен қоса мамандар қауіпсіздік сабақтарын 
өткізіп, онда экстремистік топтарды, тоталитарлық секталарды 
қалай білуге болатынын түсіндіріп, олардан қалай сақтану жолын 
көрсетіп отырулары керек.

Бақытгүл ҚАМЕТЖАНОВА, 
Жаңалық ауылдық кітапханасының кітапханашысы. 

Рухани байлық дегеніміз мен үшін, ел мен бірге 
имандылыққа бет алу. Жаратылысымыз бір болғаннан 
соң біз біріміздің біріміз жан дүниемізді түсініп, жақсы 
ісімізбен, жағымды сөзімізбен, ізгі істерге итермелейтін 
мінез танытып жүруіміз парыз.

Менің сіңлім Ғалия айтқандай, адам кішігірім әлем, 
ғарышпен мәңгі байланыста болатын қабілетімен 
ерекшеленеді. Туылған күні, сағаты, кіндік қаны тамған 
жер, әке мен шеше, ата - тегі, саналығы мен қасиеті 
сол адамның келешегін құрайды. Осының барлығына 
туылған балаға берген атын қоса, жеке санын шығарып, 
сол сан арқылы емдеуге болады. Әр адамның ДНК-
сында, өзіне ғана тиесілі жасырын құпия сыр болады 
екен. Құпия сырдың ішінде адамның ашылмаған дары-
ны мен қасиеті болады,-дейді Ғалия. Оның айтуы бой-
ынша адам – феномен.

Қазақ халқының даналығын айтатын болсаң, 
жеті атаға тоқтала кеткен жөн. Ол дегеніміз, ұлттың 
тазалығы, дені сау, генетикалық ауытқудан аулақ 
нәресте дүниенің есігін ашады дегеніміз емес пе?

Біздің халықтың тағы бір ерекшелігі бар. Ол аруақты 
сыйлау, ұмытпау, құран бағыштап тұру. «Өлі риза бол-
май, тірі байымайды»,-деген сөз біздің аруақтарға де-
ген ниетімізді дәлелдейді. Ал, егер солай болса, неге 
біз аруақтарды, әсіресе әулиелерді риза қылмаймыз. 
Осы тұрғыда айта кететін маңызды мәселе бар. 
Ол сол әулиелердің шырақшылары. Осы күні ауыл 
ақсақалдары шырақшылыққа тағайындап жүр. Сол 
дұрыс па? Ақсақалдар әулиелерден сұрады ма? Әлде 
оларға әулиелер аян берді ма? Қайдан шыққан әңгіме, 
ұрпағы ғана шырақшы бола алады деген. Мүлдем 
дұрыс емес. Лепсідегі Қоңырбайұлы Көтентәуіп 

СЫРҒА ТОЛЫ АҚСУ ӨҢІРІ
шырақшылыққа, екі туып сорпасы қосылмайтын. Би-
жамалды таңдап алды, аян беріп шырақшы жасады. 
Қазіргі шырақшылар жеке басын ойлаған, пайда көруді 
көздеген адамдар. Әулиелердің ұрпақтары ұлдан 
туғандар, ақы иесі болып есептеледі. Олар садақаға 
ғана емес, өздерінің қаражатын жұмсап зиратты күтіп 
ұстауы керек. Нағыз аруаққа, жаны ашыған ұрпақ солай 
істейді емес пе? Атаның басында мал сойылмау керек, 
себебін айтайын. Малды үрейлендіріп көлікке салып 
әкеледі, бата жасап сояды, артынан сол сойған малдың 
етін жейді. Сонда қалай болғаны, ауырып келген адам, 
атадан шипа болатын ем іздеп келеді де малдың жа-
нын қинап сояды, артынша сол қиналған малдың етін 
жейді. Сонда қандай ем туралы айтуға болады? Сіңлім 
Ғалияның айтуына қарағанда қиналып өлген малдың 
еті, кері әсер ететін негативты қуатқа толы. Өзі ауырып 
келген адамға ондай құрбан шалып емделгеннің пайда-
сы мүлдем болмайды. Адам аталардың басына барар-
да тоғыз күн ораза тұтып, ең аз дегенде үш күн, барлық 
намаздың шартын орындамаса  да, ораза тұтқан күндері 
екі ракат нәпіл намазын оқып шығуы парыз. Зират ба-
сына садақа тастауға болмайды. Шырақшы қызметі 
үшін ақы сұрамауы керек. әулиенің шырақшысы, оның 
қызметшісі.

Мен сенемін Алланың құдіретіне. Күндердің күнінде 
жалған шырақшылар аруақты қорлағаны үшін жауап 
береді. Алды жауап берді емес пе? Аруақты қорламайық, 
ағайындар! «Өлі риза болмай, тірі байымайды».

Қарлығаш БОСТАН,
Әулие Байқотанұлы Көтентәуіптің 

жиеншар-шөпшегі.

Ілияс Жансүгіровке 

Сыбайлас жемқорлық қоғамдық 
қауіпті құбылыс ретінде көптеген 
қазіргі заманғы мемлекеттердің, 
соның ішінде Қазақстанның 
қоғамдық өміріне тән жағымсыз 
құбылыстардың салдары бо-
лып табылады. Мемлекеттік 
билік органдарындағы сыбай-
лас жемқорлық қазақстандық 
қоғам үшін ең үлкен қауіп болып 
табылады. Оның кең таралуы 
мен жүйеленуі жеке мүдделер 
көбінесе бүкіл мемлекеттің 
мүдделерінен асып кетуіне 
әкелді. "Қазақстан-2050" Страте-
гиясы: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты" сыбайлас 
жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке 
тікелей қатер дәрежесіне көтереді 
және мемлекет пен қоғамды осы 
жағымсыз құбылыспен күресте 
күш-жігерді біріктіруге бағыттайды. 
Сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтарынан қызметтік 
әдеп нормалары мен ережелерін 
бұзушылықтарды ажыра-
ту мақсатында "Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы" заңмен сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтары 
үшін тәртіптік жауапкершілік 
алынып тасталды. Сыбай-
лас жемқорлық субъектілерінің 
жауапкершілігі қылмыстық және 

Мемлекеттік қызметкерлердің міндеті - 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

әкімшілік заңнама призмасы 
арқылы қаралады.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
әкімшілік сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтарға мыналар 
жатады: 

- жеке тұлғалардың заңсыз 
материалдық сыйақы беруі; 
- мемлекеттік функцияларды 
орындауға уәкілетті адамның не-
месе оған теңестірілген адамның 
заңсыз материалдық сыйақы алуы; 

- заңды тұлғалардың заңсыз 
материалдық сыйақы беруі; 

- мемлекеттік органдар мен 
жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының заңсыз кәсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыруы және 
заңсыз кіріс алуы; 

- мемлекеттік органдар 
басшыларының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бой-

ынша шаралар қолданбауы. 
Құқық бұзушылықтың осы 

түрлерін жасағаны үшін 
жүзден алты жүз айлық есептік 
көрсеткішке дейінгі мөлшерде 
айыппұл түрінде әкімшілік 
жауапкершілік көзделген. Сыбай-
лас жемқорлық құқық бұзушылық 
жасағаны үшін қылмыстық 
жауаптылық белгілі бір мерзімге 
құқығынан айыра отырып не 
белгілі бір лауазымдарды атқару 
немесе белгілі бір қызметпен 
айналысу құқығынан өмір бойы 
айыра отырып, мүлкін тәркілей 
отырып, айыппұлдарды, шектеуді 
немесе бас бостандығынан айы-
руды көздейді. 

Сондықтан да Қазақстан Респуб-
ликасы мемлекеттік саясатының  
негізгі басымдылықтарының бірі 
– осы зұлымдықпен  күресу болып 
отыр. Кез келген азамат төтенше 
жағдайлар бөлім қызметкерлерінің 
заңсыз әрекеттеріне қарсы Ақсу 
ауданы Төтенше жағдайлар 
бөлімінің 8 (72832) 2-13-86 сенім 
телефонына хабарласа алатынын 
ескертеміз.

Мади БАЗАРБАЕВ, 
 аудандық ТЖБ аға инженері, 

азаматтық қорғау аға 
лейтенанты.

Бейнеті тасыған ғасырдың шоқ жұлдызы 
                                                                 сен едің,
Шоқтығы биік, ерекше дарынды ақын 
                                                           сен деймін.
Озық ойлап жырлаған бір туар тұлға 
                                                                 сен едің,
Рухы биік қазақтың, маңдайына біткен 
                                                                 бақ едің.

Отқа оранған «Құлагерің»  өзегімді өртеді,
Қуғынға түскен батырым, жүрегімді еңіретті.
Құрдымға кетіп барамын, аспаннан аққан 
                                                                 жұлдыздай,
Лаулап жанған от едің, ақыным менің 
                                                             ақ таңлай.

Қабырғасы қайысып жақтайды елі арысын,
Қош айтысар өзіңмен жырға қосқан Ақсуың.
Әлі қанша жүрер екен сатқын сенің 
                                                          «достарың»,
Жасыра алмас халықтан арам пиғыл 
                                                                заттарын.

Бостан РЫЗАБЕКОВ,
Ұлы Отан соғысының ардагері.

1939 жыл.

***
Ауылымызда «Ақсу» деп аталатын жаңа мейрамхана бой 

көтерді. Жоқ бой көтерген жоқ, кезінде мейрамханаға пара - пар 
ауданымыздағы жалғыз «Ақсу» кафесі - қайтадан күрделі жөндеуден 
өтіп, көрікті, үлкен мейрамханаға айналды. Қазіргі таңда тұрғындар 
ағылып барып жатқан бұл орын той, туған күн немесе жақындармен  
отырып демалып қайтуға өте ыңғайлы әрі таптырмас таңдау.

Мейрамхана ашылды дегенді естіген бойда аудандық іскер 
әйелдер кеңесінің төрайымы Нарышева Бағлан Егеубекқызы 
бастаған Ақсу аудандық кәсіпкер әйелдер кеңесінің мүшелері 
әріптестері Абдырахманова Нұргүл ханымды құттықтап, шашу 
шашып барып қайтты. Жиналғандар ізгі тілектерін жаудырып, 
жұмыстың жемісті болуын тіледі.  Тек шашу шашылып қана қоймай, 
ауданымыздың дамып, көркеюіне өз үлесін қосып жатқандығы 
үшін Нұргүл ханымға "Алғыс хат" табысталды. Қазақ қашанда 
қонақжай екендігін дәлелдегендей мейрамхана ұжымы қонақтарын 
зор құрметпен күтіп алды. Ақ дастархан басында отырып 
ауданымыздағы мәселелерді талқылап, кәсіпкерліктің қыр - сыры 
жайлы ашық әңгімелерін айтып, өз білгендерімен бөлісіп, ойларын 
ортаға сала отырды. Кәсіпкерлік өмірдің ыстығы мен суығына қатар 
төзіп келе жатқан жандардан жас буынға берілер тәлім - тәрбие көп 
екендігіне көзім жетіп қайттым.

Ақбота САЛИХ.
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МЕЙРАМХАНА АШЫЛДЫ
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Еліміз тәуелсіздіктің бесігінде 
тербелгелі 30 жыл. Отыз жыл 
ішінде Қазақстан етек - жеңін 
жиып, шекарасын бекітіп, өз 
алдына дербес зайырлы ел 
болды. Бұл атадан келе жатқан 
ұлы жеңістің жемісі. 1991 жылы 
16 желтоқсанда егемендігін 
алған еліміздің өз Президенті, 
ұлты мен ұлысы, салты мен 
дәстүрі, мәдениеті мен эконо-
микасы болды. Желтоқсанның 
желі мен ызғарына қарсы 
тұрған жастардың жалын-
ды рухы мен ерліктерінің 
арқасында шаңырағы биік, 
керегесі кең мемлекет болып 
қалыптастық. Аз ғана мерзімде  
көптеген елеулі табыстарға қол 
жеткіздік. Еліміздің тыныштығы 
мен қауіпсіздігі, көп ұлтты 
Қазақстан халқының жарастығы 
мен ынтымақтастығы 
Президентіміздің жүргізіп 
отырған парасатты да 
көреген саясатының нәтижесі 
ретінде орнады. Экономика-
сы дамып, халықтың жағдайы 
әлдеқайда жоғары деңгейге 
жетті. Өзге елдермен арадағы 
қарым - қатынастар реттеліп, 
халықаралық саудаға шығуға 
мүмкіндік алды. Жастардың 
шет елдерде оқуға, сол жер-
де алған білімін Отанында 
қолдануға мүмкіндіктері пайда 
болды. Қазіргі таңда спорттан 
ұйымдастырылатын олим-
пиада, спорттық ойындарда 
қазақстандық бауырларымыз 
жоғары орындардан көрініп, 
ел беделін көтеруде, еліміздің 
әнұраны бүкіл әлем алдында 
жиі ойнатылып Қазақстан деген 
мемлекет күннен - күнге әлем 
үшін жаңа белестерден көрінуде. 
Елбасымыздың бастауымен 
Астананың негізі қаланып, бүгін 

адам танымастай өзгеріске 
ұшырады, әлемдегі мемлекет-
термен келісімшарттар жаса-
латын, жиналыстар өткізілетін 
заманауи шаһар қалыптасты. 
Ендеше, қолда бар алтынның 
қадірін білу оны келесі бір 
дәуірге аманаттау және жеткізу – 
мойнымыздағы парызымыз,-деп 
білейік, ақын Қалқаман Сарин 
жырлағандай мәңгі сақтайық.

ТӘУЕЛСІЗДІК!
Еркіндігім.
               Қасиеттім.
                                   Қастерлім.
Өзің барда өзегімде 
                              жоқ шер мұң!
Кеше сенің келбетіңді 
                                        арман ғып,
Боданына бұғауландық 
                                    басқа елдің.
Бабалардың басын тігіп 
                                             бәйгеге,
Аналардың жанарына 
                                      жас бердің!

Уа, Еркіндік,
қош келдің! Өзегімді өртке 
                            ораған қоғамда,
Өз үйіме өзім өгей болам ба?!
Алшаң басып жүре алмаса 
                                        алты алаш,
Азаттығым! Қадірің де жоқ 
                                               онда!
…Саған жету қиын болса 
                                        қаншалық,
Сақтап тұру қиынырақ одан да!
Алла берген азаттықтың әр 
                                                    сәті - 
Аманат қой
           Маған,
                       Саған
                                   Оған да!

Саясатқа сермей алмай 
                                       семсерді,
Езгі күнге тері қылдым еңсемді!

Желтоқсанда жалын атып 
                                    жастығым,
Құрсау болған темір қоғам 
                                      теңселді!
Есте даңқы қыршындардың 
                                      қалды ма,
Сексен алты ерлігім бе - ей, 
                                     ең соңғы!?
Уа, еркіндік,
               Құның немен өлшеңді!?

Уа, еркіндік!
              Құның немен өлшенді?!
Сені көксеп
          Боздақтарым өлсе өлді!
Сенсің менің ең ғажайып 
                                          өлеңім,
Ең шуақты,
              Ең шырайлы,
                                    Ең шерлі!
Әр таңыңды сүйіншілеп 
                                      тұрайын -
Құдай берген ғұмырымда 
                                      өлшеулі!

Б.АБЕЕВА, 
Қаракөз ауылдық 

кітапханасының    
кітапханашысы, 

БПҰ мүшесі.

 ЕРКІНДІГІМ, ҚАСИЕТТІМ, 
ҚАСТЕРЛІМ  - ТӘУЕЛСІЗДІК Тәуелсіздік! Қандай киелі 

сөз. Осы бір құдіретті сөздің 
тереңіне көз жіберіп, ой 
елегінен өткізсек,  ата - бабамыз 
армандап, қол жеткізуге талай 
боздақтарын қиып, өз өмірін 
тәрк ете күрескен, баға жетпес 
құнды да қасиетті сөз. Тәуелсіз 
елдің тілері – ол бейбітшілік. 
Қазақ жері жарты ғасыр бойы 
алапат қарудың сұмдығын ба-
сынан кешіргені белгілі.  

Биыл Қазақстан Респу-
бликасы Тәуелсіздігімізге 30 
жыл толып отыр. Тәуелсіз  - 
қазақ халқының, Қазақстанды 
мекендеген халықтардың 
мерекесі. Тәуелсіздік - ең басты 
құндылығымыз. 

Сол тәуелсіздік жолын-
да ата - бабам не көрмеді 
десеңші?! Еліміздің басынан 
азапта, аштықта, сұм соғыста 
өтті. Әсіресе, ХХ ғасыр қазақ 
халқы үшін ауыр, қайғыға толы 
кезеңдермен есте қалды. 1916 
жылғы, ұлт – азаттық көтеріліс, 
1928-1932 жылдардағы аштық, 
ССРО Германия соғысы, 1986 
жылғы, әлемді дүр сілкіндірген 
Желтоқсан оқиғасы. Қанша 
қиыншылық өтсе де біз оны 
ешқашан ұмытпаймыз, себебі, 
бұл – тарих. Тәуелсіздікке  
қол жеткізгеннен кейін ғана 
елімізді әлемнің өркениетті 
мемлекеттерінің қатарына қоса 
алдық. 30 жыл ішінде тәуелсіз 
Қазақ елін қалыптастырып, 
нарықтың қиын өткелектерінен 
аман өткізіп келеміз. Осы 
кезеңде Қазақстанды дүние  
жүзіндегі ең мықты мемле-
кеттер танитындай, сый-
лайтындай деңгейге жеттік.  
Қазақстан  егеменді ел болып, 
дүниежүзіне танылдық. 120-
дан аса ұлт өкілдері тұратын  
қасиетті мекенде, асқақтаған 

өлкеде, кеңшілігі керемет дар-
хан дастархандай далада, егіні 
теңіздей толқыған, төрт түлігі 
өрбіген, өндірісі өркендеген ме-
кенде өмір сүруші әрбір адам өз 
Отанын жанындай сүйіп, оның 
көк байрағын көкке көтеруді 
мақтаныш тұтады.

Ия, ол күн тәуелсіздіктің туын 
ең алғаш көтерген әйгілі 1986 
жылғы «Желтоқсан оқиғасы» 
еді. Алаңға шығып өз ойла-
рын айтуға тырысқан қазақтың 
өрімдей қарусыз жастары-
на солдаттар мен полиция  
қызметкері қарсы қойылды. Қыз 
- жігіттерді аяусыз таяққа жықты, 
түрмеге қамады. Ербол, Ләззат, 
Сәбира сынды жаңа ғана бүршік 
атып келе жатқан тал шыбықтай 
жастарымыздың өмірін үзді.  
Арада қанша жылдар өтті. 
Қаралы күннің қасіреті алыстап, 
егемендік алған еліміздің көкшіл 
жалауы желбіреп, биіктей түсті.        
Ия, Тәуелсіздік шыңы бізге оңай 
келмеді! 

Біз бүгін мерт болған  рухтары-
на  бас иеміз! Тарих беттерінен  
терең үңілген сайын қазағымның 
қаншама қиындықпен келіп 
жатқанын көріп отырмыз. 
Ата – бабамыздың ақ білектің 
күшімен, ақ найзаның ұшымен 
қорғап мұраға қалдырған 
ата-мекенімізді ендігі ұрпақ 
терең біліммен, ақыл - пара-
сатпен, салмақты мақсатпен 
сақтап, ұлтымыздың ұлы ар-
маны тәуелсіз ел болуымыз 
керек. Тәуелсіздікті көзіміздің 
қарашығындай сақтап, қазақ 
атымызды көкке көтеріп, намыс-
ты ұл, инабатты қыз, айбынды 
ел болуға ұмтылайық.

Сәбира РАХЫПБЕКОВА,
аудандық балалар 

кітапханашысы.      

ТӘУЕЛСІЗДІК  - ХАЛЫҚ МҰРАТЫ

Тәуелсіздік – бабалар аңсауы, 
ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. 
Тәуелсіздік – таңбасы таста, қаны 
қара жердің тамырында жатқан 
құдіретті сөз. 

1991 жылы ел тәуелсіздігін алған 
кезде халық болып қана қуанған 
жоқпыз. Қазақ елінің өз алдына 
республика болуын қалаған әрі ең 
бірінші болып мойындаған Түркия. 
Бұл тәуелсіздікті бір ел ғана емес, 
бүкіл ел болып қолдайды де-
ген сөз. Ал, іргесі қаланған жаңа 
республиканың әрі қарай өмір 
сүруі үшін ерен еңбек керек. Ол 
оның ішкі және сыртқы әлемі, эко-
номикасы, ақшасы деген секілді 
көптеген құндылықтарға келіп 
тіреледі. 

Аталған құндылықтарды отыз 
жыл ішінде үлкен мақсатқа 
айналдырған еліміз астанасын 
да бекітті. Тіпті бүгінде Астана 
арман қалаға айналды. Апорты-
на бүкіл ел сүйсінген Алматының 
өзін мәдениет пен әдебиеттің 

қаласына айналдырды. Өзінің ішкі 
туризмі, теңгесі, ұзын сонар қара 
жолдары тарамдалып жатты.

Арысы қазақ хандығынан бас-
тап, берісі егеменді елдің іргесіне 
дейінгі көшті жалғастырып келе 
жатқан, атадан тараған ұрпақтың 
парызы осы аманатты сақтау. 
Жәнібек пен Керейдің керген 
керегесін кілем үсті көтеріп, Отан-
ды қастерлеп өту әрбір ұрпақтың 
міндеті. Қазақта «Отансыз адам 
ормансыз бұлбұл»,-деген сөз 
бар. Орманы жоқ құстың ұясы 
да, қонар бұтағы да жоқ. Дәл сол 
секілді тірлік кешу ортасы жоқ 
ұлттың өмір сүруі мүмкін емес. 

Тәуелсіздік – ащы термен кел-
ген тәтті жеңіс. Төгілген қанның, 
өлмеген жігердің отымен келген 
ұлы күн. 

Бақыт ЖАҚСЫБАЕВА,
Кеңжыра ауылының 

кітапханасының 
кітапханашысы.                              

Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қазақ бұл халқымыздың 
маңдай терімен жеткен жетістіктерінің рәмізі, со-
нымен бірге - жаңа тарихи сын. Осы уақыт ішінде 
халықтың еркін санасы қалыптасып, егемен елдің 
жаңа да жасампаз ұрпағы өсті. Қазақстан әлемде 
мәртебелі мемлекет ретінде орнықты. Әрине, бұл 
уақыт ішінде мақтануға тұратын, мемлекеттігімізді 
нығайтып, бүкіл әлемге паш етуге лайықты талай 
ауқымды істер жасалды. Дегенмен, Тәуелсіздік осы 
отыз жылмен шектелмейді. Оған жетудің тарихы, 
қазағымыздың көрген қасіреті бір жағында тұрса, 
екінші жағында елдігімізді, егемендігімізді сақтап, 
оны келешек ұрпақ үшін нығайту ісінің тұрғаны сөзсіз.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында 
Тәуелсіздіктің қадірі мен құндылығын, оны 
сақтаудағы бағдар-белестерді айқындап берді.
Тәуелсіздік - ең басты құндылығымыз. 30 жыл ішінде 
тәуелсіз Қазақ елін қалыптастырып, нарықтың қиын 
өткелектерінен аман өткізіп келеміз. Б.Сырттанов 
ауылдық кітапханасында оқушыларға еліміздің 
тәуелсіздік алғалы жеткен жетістіктерімізбен та-
ныстыру, білімдерін кеңейту; Отанды сүюге, ел 
байлығын қорғауға, болашақ Отанымыз Қазақстанды 

 ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІМ, ҚАЗАҚСТАН 
ЖҮРЕГІМ 

өркендетуге білімді адамдар керек екенін ұғындыру; 
бүгінгі тәуелсіздікке қалай қол жеткенін зерделеу, 
оларды Отаны үшін отқа түсетін ел жанды, ел аза-
маты етіп тәрбиелеу, замана талабына сай, тәуелсіз 
мемлекетіміздегі жаңа қоғам мүддесіне лайықты, жан 
- жақты жетілген, бойында ұлттық сана мен халықтық 
психологиясы қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеп өсіру 
мақсатында Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арнап 
«Тәуелсіздік тірегім, Қазақстан жүрегім» атты ақпарат 
сағаты ұйымдастырылып, Тәуелсіздік туралы ақпарат 
беріліп, оқушыларымыз Қалқаман Аяла, Сейдахмет 
Айтолқын, Каримолда Марал, Еркін Айбол,Сағадат  
Бералы жыр шумақтарын тарту етті.

...Биыл Қазақ елінің еркіндік алып, өз тәуелсіздігін 
жариялағанына отыз жыл! Отыз жыл мемлекет үшін 
көп уақыт емес. Жас Мемлекетіміз шамалы жылдар 
ішінде Елбасымыздың ерен еңбегінің арқасында 
сыртқы саясатта сара жол салып, әлемдік беделге 
ие болды. Алыс-жақын өркениетті елдермен терезе 
теңестірді. Түркі әлемінің тарихи төркіні, рухани төрі 
екенін дәлелдеді. Көк байрағы желбіреген, бүгінгідей 
абыройлы да айбынды, беделді де берекелі, 
ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі 
баянды болғай.

Тұңғыш Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
ағымдағы жылдың 21 
қарашасында тарихи сананы 
одан әрі жетілдірудің заманауи 
үлгісін ұсынып, «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты еліміздің 
болашаққа бой сермейтін, 
бағдарын айқындайтын, 
халықтың сенімділігін артты-
рып тарихи санасын жаңғыртуға 
жаңаша жол ашатын тың баста-
малар негізіндегі мақаласын жа-
риялады. Бұл мақала «Қазақстан 
– 2050», «Мәдени мұра», 
«Мәңгілік Ел», «Халық тарих 
толқынында» және «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» стра-
тегияларымен үндесетін тари-
хи - мәдени серпілістің айқын 
көрінісі, отандық патриотизмді, 
ұлттық сананы жандандыра-
тын, халқымызға рух беретін 
құжат деуімізге болады. Елімізде 
қоғамдық-саяси жаңғыру өз 
кезегінде рухани қайта түлеу 
не¬гізінде жалғасын тапқан сәтте, 
тәуелсіз еліміздегі азаматтардың 
тарихи санасын қалыптастыра 
отырып, Ұлы дала тарихының 
қазыналарын толықтыру және 

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ КЕРБЕЗІ

егемен еліміздің жаһандық 
тарихтағы өзіндік орнын айқындау 
мемлекеттік саясаттың басым 
бағытының негізгі көрсеткішіне 
айналды. «Ұлы даланың жеті 
қыры» атты мақаласында бүгінгі 
күнге дейінгі өткенімізді саралап, 
бүгінімізді салмақтай таразылап 
айтып келе жатқан ұшқыр ойлары 
мен тұжырымдары жинақталып, 
барша Қазақстан жұртшылығына 
ерекше үнмен қайыра жаңғырып 
жеткендей. Бүгінде Тұңғыш  
Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарлама-
сының басым бағыттары мен 
оның заңды жалғасы болып 
табылатын «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақаласындағы 
жүктелген міндеттер біздің кәсіби 

жұмысымыздың құрамдас 
бөлігіне айналды. Ұлы Дала 
тарихының түрлі кезеңдері 
өскелең ұрпақты бір идеяға 
жұмылдырып қана қоймай, ру-
хани жаңғыруына жағдай жа-
сайтын тарихи оқиғаларға бай 
болғандықтан, оны жастар ара-
сында насихаттау заман талабы-
нан туындап отырғаны ақиқат.  

Б.Сырттанов ауылдық 
кітапханасында «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақаласы аясын-
да іс - шаралар  атқарылуда. 
«Ұлы даланың кербезі» атты 
тақырыптық сағат бейнебаян 
арқылы ұсынылды. Мақсаты - 
Тұңғыш Елбасы мақаласындағы 
Ұлы даланың тарихына, салт-
дәстүріне, өнері мен фольклоры-
на, музыкасына, ұлы есімдеріне, 
сондай - ақ, тарихи сананы 
жаңғыртуға арналған ұстаным - 
тұжырымдарды саралау, тарихы-
мызды тереңнен тануға атсалысу 
болып табылады.

Назира АУБАКИРОВА,  
Б.Сырттанов ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашысы, 

«Nur Otan» партиясының 
мүшесі.



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ9 шілде 2021 жыл

Ауданымызда көптеген жер иелері 
өздеріне тиесілі алқаптарын пайдалан-
бай қалдырып немесе технология бойын-
ша мерзімінде сапалы өңдеу шараларын 
жүргізбейді. Осындай жерлер у кекіренің 
өсіп - өнуіне қолайлы. Емін-еркін өскен 
карантиндік нысан көршілес игерілген жерді 
ластауға бірден-бір себепкер. У кекіренің 
таралу жолдары өте көп. Біріншіден ол та-
мыр арқылы тарайды. 10 метр тереңдікке 
созылған тамырды механикалық жолдар-
мен жою өте қиын. Ондай жерлерді сүрі 
жерге қалдырып терең жырту тәсілдерін 
қолданады. Жазғы, күзгі мерзімдерде та-

наптарды қопсытқыш кең ауқымды жалпақ 
тілгіштермен 30 см. тереңдікте өңдеу қажет. 
Қопсыту жұмыстарын жатаған у кекіренің өсу 
сатысында жүргізген тиімдірек. Екіншіден, 
у кекіре тұқым арқылы тарайды. Арамшөп 
тұқымдарынан ажыратылмаған тұқымды 
ексеңіз, сапасыз өнімге әкеліп соғады және 
алқапты ластайды. Үшіншіден, у кекіремен 
қоректенген малдың қиымен тарайды.

Жатаған у кекіренің ауылшаруашылық 
өнімдерінің ішінде масақты дәнді дақылдарға 
келтіретін зияны орасан зор.

Арамшөппен ластанған танаптарда тұқым 
себу мөлшерінің пайызын көбейту қажет. 
Өнім жиналғаннан кейін, міндетті түрде 
терең жырту тәсілін қолдану тиімді. 

Химиялық жолмен күресу үшін міндетті 
түрде мамандардың кеңесімен "Жойқын", 

ЖАТАҒАН  У  КЕКІРЕ
Дара», «Смерч», «Вихрь», «Стинг-360» 
гербицидтерін бүркіп - шашу тәсілімен 
пайдалануға болады. Осы аталған 
механикалық және химиялық жолмен 
өңдеу іс - шараларына көңіл бөлсеңіздер,  
алқаптарыңызды ластаған жатаған у 
кекіре арамшөбінен толықтай арыла-
сыздар. Маман кеңесіне назар аударып, 
ауданымыздың экономикасына сапалы 
өніммен үлес қосайық.

А.ҚҰМАШБАЕВА, 
ҚР АШМ АӨК МИК«РФДжБӘО» РММ

 Ақсу аудандық филиалының 
гербологы.

КАРАНТИНДІК НЫСАН

Алматы облысында өрт қауіпті кезең басталды, жыл басынан Ақсу 
ауданы аумағында бүгінгі күнге дейін ашық аумақтарда шөптердің жа-
нуымен 2021 жылы 6 айында 8 оқиға тіркелді.

Айтарлықтай, жануарлар адамдардың отпен абайсыз болуынан, өрт 
қауіпсіздігі қағидаларын сақтауға немқұрайлы қарауларынан болады.

Өрескел бұзушылардың арасында – кішкентай алау ешқандай қауіп 
төндірмейді,-деп санайтын,бау-бақшашылар.

Қазақстан Республикасының Өрт қауіпсіздігі қағидаларының «71-
1» тармағына сәйкес: Алау жағу, қалдықтар мен ыдыстарды өртеу 
ғимараттар мен құрылыстардан кемінде 50 м. қашықтықта жүзеге 
асырылады. Қалдықтар мен ыдыстарды өртеу осы мақсатқа арнайы 
бөлінген жерлерде қызмет көрсетуші персоналдың бақылауымен 
жүргізіледі.

Ақсу ауданының ТЖБ мамандары барлық тұрғындарға хабарлап, 
тағы да дұрыс қарау мен мұқияттылық, қауіпсіздіктің негізгі шаралары 
екендігін ескертеді.

Тұрғылықты мекендердегі жер учаскелерінде құрғақ шөп өсімдіктерін 
жағуда мына шарттар орындалуы тиіс: 

- құрғақ шөп өсімдігін жағу үшін участок жақын маңдағы объектіден 
50 метр қашықтықта орналасуы қажет;

- құрғақ шөп өсімдігін жағу үшін участок аумағының айналасында 
радиусы 25-30 метрде құрғақ ағаштардан, бұтақ үйінділерінен, кескен 
қалдықтардан, басқа жанғыш материалдардан тазалануы және ені 1,4 
метрден кем емес өртке қарсы минералданған жолақпен бөлінуі қажет;

- алғашқы өрт сөндіру құралдары міндетті түрде болуы қажет;
- жағу тек желсіз күні жіті бақылаумен жүргізілуі қажет.
 Ақсу ауданының ТЖБ алаулар жаққаны және шөптерді өртегені үшін 

жауапкершілікте болатындығы және «Әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 336-бабына: «Өнеркәсіптік 
және тұрмыстық қалдықтарды жинап қою қағидаларын бұзу, 
көрсетілген қалдықтарды жағу кезiнде атмосфералық ауаны қорғау 
және өрт қауiпсiздiгi жөнiндегi талаптарды сақтамау – ескерту жасауға 
немесе жеке тұлғаларға – үш, лауазымды адамдарға – жиырма, шағын 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 
– қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп 
соғады» сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы келесіде 
шешім қабылдаумен сотқа дейінгі тергеу жүргізудің бірыңғай тізілімінде 
фактілерді тіркеу жүргізілетіндігін ескертеді.     

Сондай-ақ, ҚР Қылмыстық Кодексінің 204-бабына сәйкес абайсыз-
да жасап, ірі залал келтіріп бөтеннің мүлкін жою немесе бүлдіру – жүз 
айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол 
мөлшерде түзеу жұмыстарына жазаланады.

Өрт сөндірушілердің тағы бір мәселесі, саяжай қоғамдары үйлеріне 
кіру жолдары болып отыр. 

Өрт туралы хабарлама алу мен оқиға орнына келуге дейін көптеген 
уақыт кетіп, ол кезде үй толығымен жанып кетеді. Өрт сөндіру есептері 
арнайы техникаларға кедергі келтіретін тар жолдармен, құрылыстармен 
күресулеріне тура келеді және де қажетті тұрақтар жоқ.

Егерде сіз қараусыз қалған жанған шөп пен алауды байқасаңыз, ең 
біріншіден 101 қызметіне хабарласыңыз және сөндіру үшін шаралар 
қолданыңыз.

Тұрғын үйлердің шетінде ӨҚҚ бұзушылықтарымен алаулар жағу, 
шөптерді өртеу фактілері бойынша өрт қауіпсіздігіне жауап беретін 
кондоминиумдарға, саяжай қоғамдарында әкімшілікке хабарласыңыз. 
Ашық аумақта жануды және қоқыстарды өртеу мен алауларды жағуда 
кінәлілерді байқаған жағдайда 101 телефонына хабарласыңыз.

Т.ЗЕЙНОЛДАНОВ,
Ақсу ауданының ТЖБ бас маманы, азаматтық қорғау майоры.

Өрт қауіпті кезеңБүгін біздің еліміз – бүкіл әлем 
қауымдастығы мойындап отырған 
тәуелсіз, Егемен мемлекет. Әр 
мемлекеттің өз заңы болады. Ел-
басы Нұрсұлтан Әбішұлы Назар-
баев Қазақстан Республикасын-
да құқықтық жалпы білім беруді 
ұйымдастырудың шаралары тура-
лы Қаулысын жариялады. Елба-
сы «Заңды білу – заман талабы» 
екенін көрсетті.  Көптеген адамдар 
санасында «Құқық» ұғымы жа-
залау, соттау, құқық бұзылуының 
ұғымдарымен байланысты-
рады. Бірақ құқық әділеттілік, 
теңдік, ізгілік екендігін, қоғамға 
негізделген тәртіп ережелері 
екенін естен шығармауымыз ке-
рек.

Бала еңбегі проблемасы бүкіл 
әлемде өнеркәсібі дамыған елдер-
де де, дамушы елдерде де орын 
алып отыр. Бала еңбегі баланың 
дене дамуы мен психоәлеуметтік 

 Бала еңбегін пайдалануға жол жоқ! 
дамуына үлкен, кейде оңалмайтын 
нұқсан келтіреді. Жас мөлшеріне 
сай емес, ауыр еңбекке негізінен 
халықтың әлеуметтік неғұрлым 
осал топтарының, тұрмыс деңгейі 
төмен отбасыларының немесе 
толық емес отбасыларының бала-
лары араласады. 

Сонымен қатар олардың 
білім алуға, денсаулық сақтау 
қызметтеріне және кіріс көздеріне 
қол жеткізуі шектеулі. Осылайша, 
қиын жағдай қалыптасады, ба-
лаларды еңбекке тарту олардың 
болашақта білім алу перспек-
тиваларын нашарлатады, ал, 
ол өз кезегінде оның кейіннен 
жұмысқа орналасуына әсер етеді. 
Соңғы нәтижесінде бала еңбегі 
адамзаттық ресурстардың дамуы-
на және еліміздің жалпы әлеуметтік 
- экономикалық дамуына жағымсыз 
әсер етеді. Ұлдарға қарағанда 
қыздар зорлық - зомбылыққа 

көбірек түсіп, еңбегі қаналып жа-
тады. Мұндай жағдайға әлі де 
оң-солын тани білмейтін мек-
теп қабырғасындағы жасөспірім 
қыздар ұрынады. Қыздарды ал-
дап, құрықтарына түсіріп, шет 
ел асырып, жезөкшелік кәсіппен 
айналысуға мәжбүрленген 
жағдайларды өмірде аз кездестіріп 
жатқан жоқпыз. Заңсыз еңбегі 
қаналып, осындай айуандық 
әрекеттердің құрсауына түспес 
үшін балалар өз құқықтарын біліп 
жүруі керек. Бүгінгі таңда өзекті 
болып отырған балалар еңбегіне 
қатысты қоғамда көптеген 
мәселелер бар. Заңсыз еңбегі 
қаналып, осындай айуандық 
әрекеттердің құрсауына түспес 
үшін балалар өз құқықтарын біліп 
жүруі керек.

А.СМАҒҰЛОВА,
мүгедектігі бар балалар 

бөлімшесінің консультанты. 

Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы орта мек-
теп - гимназиясының бастауыш сынып  оқушылары  
1-25 маусым  аралығында  онлайн жазғы  демалыс  
лагеріне қатысты.

Мектебіміздің бастауыш сынып мұғалімдері 
экологиялық  бағытты  басшылыққа  ала  оты-
рып, апта бойы бірнеше іс-шараларды онлайн 
түрде жүргізді. «Біз табиғатпен доспыз, қоқысқа 
жол бермейміз!» атты акцияны  ұйымдастырып, 
әр  оқушыны  карантин  уақытында өз үйінің ай-
наласын қоқыстан тазартып,  табиғатты аялап, 
табиғаттың таза қалпын сақтауға  тәрбиеленіп өсуге  
ықпал етті. Оқушылар үй маңын  тазалап жатқан 
фотосуреттерін, бейнероликтерін чатта  жолдап, 
бәрі дерлік атсалысты. 

«Таза ғаламшар және жан экологиясы» 
тақырыбында оқушылардың арасында жан-жақты 
шығармашылық жұмыстарды жүргізіп, видеослайд 
ұйымдастырып, Жер-Ананың тазалығын сақтауды  
дәріптеді. Балалар Жер-Ананың, табиғаттың алдын-
да адамзаттық парызын, жауапкершілігін ұғынып,  
түсініп өсуіне ұстаздық зор үлестерін қосты. 

«Ағылшын тілін үйренейік!» айдары бойынша 
ағылшын тілі пән мұғалімдері оқушыларға ағылшын  
тілін үйретуде жалықпай білім берді. Бірнеше 
бейнесабақтар жүргізіп, оқушылармен онлайн 
сабақтарды қызықты  өткізді. 

Жас ұрпақтың бойына ұлттық тәрбиені сіңіріп  
өсіру үшін мұғалімдер «Бес тас», «Асық ату» 
сияқты ұлттық ойындарды жүргізуден челлендж 
ұйымдастырды. Балалардың асық атып, бес тас  
ойнауына  ата-аналар да  қызығушылықпен атсалы-
сып, балалардың  ұлттық ойынды меңгеріп өсуіне 
ықпал етті.

Ұстаздар «Жайдары жаз» сурет көрмесін 
ұйымдастыра отырып, оқушылардың 
шығармашылықтарының дамуына зор үлес  қосты.

Жер жаһанды жайлаған індетке мойынсынбай,  

ЖАЗ АЙЫНЫҢ ҚЫЗЫҚТАРЫ
халықтың рухын көтеріп, жас ұрпақты оқыту мен 
тәрбиелеуде  дұрыс  бағыт беріп  отыратын ұстаздар  
қауымының  бүгінгі  күнде  қосқан  үлесі, әлі де қосар 
үлесі де зор деп  айтқым келеді. 

Басса да індет өңірді, 
Жайдары жаз көңілді! 
Үйде отырған бар бала
Онлайн лагерден көрінді. 

Қатысу әр шараға,
Қызық боп бар балаға.
Табиғатты тазартты, 
Сәнін беріп далаға. 

Ағылшын тілін үйреніп, 
Зерделеп және оқыды. 
Жаңа сөздер көп жаттап, 
Санасына тоқыды.

Қағып алып көк тасты, 
Ойнады бала «Бес тасты».
Үйренуге балаға 
Үлкендер де қостасты. 

Немереге үйретіп, 
Бес тас ойнап апамыз.
Асық атып ұлымен
Әкеміз бен атамыз. 
Күнде осылай әр үйде, 
Мәре-сәре  боламыз, 
Қызыққа әбден батамыз.  

Түспейді еш еңсеміз, 
Індетті де жеңеміз. 
Рухы мықты қазақпыз, 
Біздер әркез біргеміз!
Береке мен бірлікпен
Мықты болсын іргеміз!

Жәмилә ҚЫЗАЙБАЕВА, 
Қ.Сәтбаев атындағы орта мектеп - 

гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі.  

 Мемлекеттік рәміздер - бұл біздің мемлекетіміздің,  
егемендігіміздің берік негізінің бірі. Олар Тәуелсіздіктің 
қасиетті біріктіруші образын білдіреді,-деп айтқандай, 
Тәуелсіз елдің ұрпағы мемлекеттік рәміздерді бала 
жасынан біліп, мәңгілік мақтаныш етіп отыру керек. 
Ұрпағымызды Отанын, Рәміздерін сүюге, өз елінің 
патриот азаматы болуға тәрбиелеу мақсатында  
іс-шаралар жиі өткізіледі. Мақсаты - балаларды 
мемлекеттік рәміздерді білу, мемлекеттік рәміздерді 
қайда және қалай қолданылатынын 4-5 жастағы 
бүлдіршіндерге үйрету, Отанға деген сүйіспеншілік 
сезімдерін ояту. 

Мемлекеттік рәміздер тәуелсіздік нышаны ретінде 
ерекше қадірленіп, оларға биік мәртебе беріледі, 
сондықтан да мемлекет адамдарға мемлекеттік 
рәміздерді қастерлеуді парыз етеді. Олардың түр-
түсі мен ресми қолданылу тәртібі Конституция-
да немесе конституциялық заңда белгіленеді (бұл 
мемлекеттік Рәміздерге биік мәртебе береді) және 
заңмен қорғалады. Мемлекеттік рәміздерді қадірлеу 
азаматтардың мемлекет тәуелсіздігін құрметтеуді 
нығайтып, жасөспірімдердің отансүйгіштік сезімін 
қалыптастырады. Мемлекеттік рәміздердің зор 
тәрбиелік мән - мағынасы бар. Жай ғана мысал, олим-
пиада ойындарындағы өз спортшыларымыздың жеңісі 
кезіндегі мемлекетіміздің көк байрағының желбіреуі 
әрбір азамат үшін зор мақтаныш, үлкен эмоция туды-
рады. Сонымен қатар мемлекеттік рәміздердің ұлттық 
патриотизмді және жалпы қазақстандық патриотизмді 

Мемлекеттік рәміздер - 
мақтанышым!

қалыптастырудағы қызметі, орны ерекше екені дау-
сыз. «Қоғамда Қазақстан - біздің отанымыз, бүл ұғымға 
көп нәрсе кіреді деген қарапайым ойды қалыптастыру 
керек»,-деп атап көрсеткен Елбасымыздың сөзі 
терең ойдан туындаған пікір. Қай ұлттан шыққанына 
қарамай, әрбір азаматтың парызы - ең алдымен біздің 
ортақ үйіміздегі достық пен келісім ахуалын қолдауы. 
Құрамындағы ұлттар мен ұлыстар саны біздегіден де 
көбірек гүлденіп отырған мемлекеттер аз емес. Бұл 
елдерде патриоттық сезімі ерекше жоғары дамыған, 
қоғамда мемлекеттік рәміздерге құрметпен қарау 
қалыптасқан. 

Қазақстандық патриотизм - өзіңді республи-
ка халқының құрамдас бөлігі ретінде сүйіспеншілік 
және берілгендік сезімді, халық пен елдің мүддесін 
қорғайтын, тіпті әскери қорғауды жүзеге асыратын 
азаматтың парызы мен намысын тәрбиелеу. Ұлттық 
патриотизмді қалыптастыруға негіз болған қазақтың 
дәстүрлі қоғамында орныққан құндылықтар қатарына, 
«Отан», «Атамекен», «Ел-жұрт», «Азаматтық борыш», 
«Ар-намыс», «Адалдық пен әділдік», «Азаматтық па-
рыз», «Қанағатшылдық пен жомарттық» тағы басқа 
ұғымдарды жатқызуға болады. Қазақ жұрты кіндік 
қаны тамған жерін, ата-баба әулетінің мәйіті жатқан 
жерді ерекше қадірлейді. Қазақ үшін атамекен - отан-
жанды пенде ретінде өмір сүруінің шарттық атрибу-
ты. Сондықтан да халқымыз өз ата-мекенін, Отанын, 
өз халқы, өз тілін, өз мемлекетінің рәміздерін, салт-
дәстүрін жүрекпен сүйе білген, әрі ұрпағын да соған 
тәрбиелеген, баулыған.

Жансая ҚАЙСАНОВА,
Көшкентал ауылдық округінің жастар 

нұсқаушысы, «Nur Otan» партиясының белсенді 
мүшесі. 

Өрт шығу қауіпі жоғарыланған 
кезең келді. Осыған орай 
Сіздерге айтарымыз оттан сақ 
болыңыздар. Өздеріңізге белгілі 
қураған шөп-шаламдар және 
қоқсықтарды арнаулы жерлер-
де жағып, оны қадағалаған 
жөн. Бірақ адамдардың көбісі 
оны қалай болса солай өртеп, 
немқұрайлылықпен қарайды. 
Шаруа қожалықтар былтырдан 
қалған сабанды, қоқсықтарды 
және қураған шөптерді өртейді. 
“Өрт сөндіргеннен гөрі оның ал-
дын алғаны дұрыс”,-дейді халық 
мақалы. Шындығына егер өрт 
қауіпсіздігі тәртібін қатаң сақтап, 
байқап жұмыс істегенде ғана өртті 
болдырмауға болады. Өкінішке 
орай, тұрғындар орман мен дала-
лар халық қазынасы екенін естен 
шығарып кетеді.

Өрт қауіпі мол көктем, жаз 
мезгілдеріне дайындық шарала-
рын жасап, олардың орындалуын 
тексеруге, халық тұратын қала, 
ауылдар үшін жалпы шараларды 
өткізуге атсалысу керек.

Дала өрттерінің алдын 
алайық!

Халық тұратын үйлерде және 
кәсіпорындардың аумақтарында, 
сонымен қатар ормандар мен 
далаларда жанғыш заттардың 
қоқыстарын және т.б. тастауға 
болмайды, өрт қауіпі бар жерлер 
жанғыш заттардың қоқыстардан, 
түскен жапырақтардан уақытында 
тазаланып тұруы қажет.

Халқымыз “Өрт тілсіз жау”,-
деп бекер айтпағандықтан, 
өрттен тек қана мүлікке ғана 
зақым келмей, адамдардың 
денсаулығы, кейбір жағдайда 
кісі өліміне әкеліп соғуы мүмкін.
Міне, осындай өрттен сақтандыру 
ережелері Ақсу ауданының ТЖ 
бөлімінің қызметкерлерімен дау-
ыс ұлғайту құралдары арқылы 
адамдардың көп шоғырланатын 
жерлерде жиі оқылып тұрады. 
Бірақ, осы қарапайым ережелерді 
бұзушылар көптен кездеседі.

 
Мади БАЗАРБАЕВ, 

Ақсу ауданының ТЖБ аға 
инженері, азаматтық қорғау аға 

лейтенанты.

101 ХАБАРЛАЙДЫ!

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

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға конкурс жариялайды: 
Бос орын:  Ақсу ауданы, Суықсай ауылындағы «Ақсу ауданының білім бөлімінің Ю.Гагарин атындағы орта 

мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Баласаз, Ақтөбе  бастауыш  мектебін қосқанда мектеп директоры.
Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:
Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім беру ұйымдары үшін: тиісті бейін 

бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл 
үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары лауазымындағы өтілі бір 
жылдан кем емес; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе педагог - сарапшының, педагог - 
зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес 
жылдан кем емес жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) 
әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

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

Лауазымдық жалақы мөлшері:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

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;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан өткенін 

растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе жұмыс орнының кадрлық 

қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңын,  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, сондай-ақ педагогика және психология 
негіздері бойынша тестілеуден және әңгімелесуден өтеді.Тестілеуден өту үшін 120 сұрақ ұсынылады, шекті деңгей 
50%  құрау керек. 

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекенжайлары: тел 8( 7283) 21580, электронды 

мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар аталмыш хабар-
ландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн ішінде келесі мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
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;

Ақсу ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі  
басшылығының 2021 жылғы ІІI тоқсанда 

азаматтарды қабылдау КЕСТЕСІ
Орган атауы

Ақсу ауданының  
Төтенше 

жағдайлар 
бөлімі

Ақсу ауданының  
Төтенше 

жағдайлар 
бөлімі

Қабылдау 
жүргізетін 

тұлғаның Т.А.Ә.

Жақсыбаев 
Нұрдәулет 

Нұргелдіұлы

Зейнолданов  
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
Жақсыбаев Нұрдәулет Нұргелдіұлы                           8 /72832/2-13-86
Зейнолданов  Талғат Нүсіпбекұлы                              8 /72832/2-13-86

Сенім телефоны: 8 /72832/ 2-13-86.

Қазақстан Президенті сайлау 
заңнамасына енгізілген түзетулерге 
қол қойды, оған сәйкес аудандық 
маңызы бар қалалардың, кенттердің, 
ауылдардың және ауылдық округтердің 
әкімдері тікелей сайлау арқылы сайлана-
тын болады. Ауыл әкімдерін сайлау 2021 
жылдың 25 шілдесінде өтеді. Алматы об-
лысында жұмыстар басталып кетті. Сай-
лау науқаны аймақтың 71 округінде өтеді. 
Ақсу ауданы бойынша 9 әкім, Алакөл – 8, 
Балқаш - 6, Еңбекшіқазақ – 10, Ескелді 
– 1, Жамбыл – 2, Іле – 1, Қарасай – 1, 
Қаратал – 2, Кеген – 5, Кербұлақ – 4, 
Көксу - 4, Панфилов - 4, Сарқан - 3, 
Талғар-4, Ұйғыр-6, Текелі қаласы-1 
сайланатын болады. Райымбек ауда-
нында, Талдықорған және Қапшағай 
қалаларында бос округтердің бол-
мауына байланысты ауылдық округ-
тер әкімдерін сайлау өткізілмейді. 
Бүгінгі күні әкімдікке 243 кандидат 
ұсынылды, оның ішінде 167 - өзін 
- өзі ұсынған, 57 - кандидатты "Nur 
Otan" партиясы, 13 - "Адал" партия-

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҚ 
ОКРУГ ӘКІМДЕРІНІҢ САЙЛАУЫНА 220 
МЫҢНАН АСТАМ АДАМ ҚАТЫСАДЫ 

сы, 3 – "Ауыл" ХДПП, 3-ҒПК ұсынды. 
Кандидаттардың арасын-
да мемлекеттік қызметшілер, 
коммерциялық құрылымдардың 
өкілдері, бюджеттік ұйымдардың 
қызметкерлері, уақытша жұмыс 
істемейтін қоғамдық бірлестіктердің 
қызметкерлері және басқалар бар. 
Облыстың аумақтық сайлау комис-
сиялары 188 кандидаттың қойылатын 
талаптарға сәйкестігін анықтады, 9 
кандидатқа сәйкес келмейді.Бүгінгі таңда 
бір адам өз кандидатурасын алып тастады. 
Сайлауға 220 мыңнан астам  адам 
қатысуды жоспарлап отыр. Барлығы 
17 аумақтық және 198 учаскелік 
сайлау комиссиялары, 1451 сай-
лау комиссияларының мүшелері 
жұмылдырылды.

Естеріңізге сала кетейік, әкімдікке 
кандидаттарды ұсыну 9 шілдеге дейін 
аяқталады. Кандидаттарды тіркеу 
14 шілде күні сағат: 18.00-ге дейін 
жалғасады.

Қайда барса тақиясын тастамай,
Төрден төбе көрсететін патшадай.
Жаны қазақ, қаны қазақ жан еді,
Ақ жүрегі үлбіреген мақтадай.

Көңілі кең жайлау еді Ағаның,
Жәй ағамды енді қайдан табамын?..
Қапылыста қағып кеткен ажалдың,
Қайран бар ма, таба алмадық амалын...

Кетті солай, кетті кесек тұлғамыз,
Қасірет қой түсінгенге бұл нағыз.
Әлі оған үңіледі болашақ,
Әлі ол жайлы айтылады түрлі аңыз.

Арлы істері жүк болардай атанға,
Жақсылықтың жаршысы еді қашан да!
Шындық өліп қалғандай боп жыладым,
Шығарып сап тұрып соңғы сапарға...

Қош енді Аға, сен кеткелі қырық күн,
Ешқашанда келмейді енді ұмытқым.
Мәңгі өшпей жүрегінде жұртыңның,
Ұлы болып сақталасың Ұлттың!

Жүйрік еді жан салмайтын алдына,
Жақсыларды ұмыту да зор күнә.
Бейіш жаққа барғаныңда нұрланып,
Жамау досың Сізді күтіп алды ма?...

Кенжебек ӘКІМБЕК,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.

ҰЛТТЫҢ 
ҰЛЫ

Хасен ағай шынында қызық адам,
Байланысты көргем жоқ үзіп одан.
Тіршілікте барсың ба? – деп тұрушы еді,
Бүгінде де құрметім түзік саған.

Сендей дейтін болсын деп Бекен ұлын,
Жоқ болсаң да өзіңе жетер үнім.
Адашыма айтарым Хасен әкең – 
Сияқты бол. Құрметпен өтер күнің?!

Отбасының қамын жеп біздің жеңге,
Жоқтығыңды Хасеке білгізбеуде.
Жыл өткізіп келеміз, соңғы буын,
Сексен жасты інің де тізгіндеуде.

Алдымызда жүруші ең ақыл беріп,
Жүруші едім өзгеден жақын көріп.
Ұрпақтары сағына еске алып,
Жатыр бүгін ағаның асын беріп.

Әдебиеттің айдынын қанып ішкен,
Журналистті білді ел танып іспен.
Араға бір жыл салып міне бүгін,
Ақынды бізде еске алдық сағынышпен.

Әулетіне Хасеннің шырақ қонсын!
Берерімен дәулеті бір – ақ толсын.
Қабыл болсын ниетпен берген асы – 
Жатқан жері ағаның жұмақ болсын!

Берлібек АМАНБАЕВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі. 

САҒЫНЫШПЕН 
ЕСКЕ АЛУ

АЛДЫҢҒЫ БУЫН ЖУРНАЛИСТ АҒАЛАРЫМЫЗДЫ САҒЫНЫШПЕН ЕСКЕ АЛАМЫЗ!
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ.


