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Электрондық Үкіметтің іс 
- әрекетінің қызмет ету тетігі 
ақпараттық технологияларды 
кеңінен қолдануға негізделген және 
азаматтар мен ұйымдарға барын-
ша қызмет көрсетуге бағытталған. 
Қысқаша айтқанда, Электрондық 
Үкімет дегеніміз мемлекет 
атқаратын барлық қызметтер мен 
функциялардың электронды түрі.

Электрондық Үкіметтің 
көмегімен Сіз:

1. Мемлекеттік қызметті алу, мы-
салы: жеке тұлғаның жылжымайтын 
мүлкінің жоқ (бар) екендігі жайлы 
анықтама алу, баланың туылуын 
тіркеу, ӘЖК алу және т.б.;

2. Коммерциялық қызмет көмегін 
алу, мысалы: теміржол немесе 
әуебилеттерін броньдау, ұялы бай-
ланыс қызметтеріне ақы төлеу және 
т.б.;

3. Өтініш беру және лицензия алу;
4. Бюджеттік төлемдерді төлеу, 

мысалы: төлқұжат алғаны үшін, 
жол жүру ережесін бұзғаны үшін 
айыппұл, жылжымайтын мүліктің 
заңдастырушы құжаттарының 
көшірмесін алғаны үшін төлем және 
т.б.;

5. Мемлекеттік органдардың 
басшыларына блогтары арқылы 
тікелей хабарласу;

6. Мемлекеттік органдардың 
жұмысы жайлы ақпарат алу;

7. Электрондық цифрлық қол-
таңба (ЭСҚ) рәсімдеу;

8. Кез - келген мемлекеттік ор-
ганнан ҚР заңнамасын түсіндіру, 
мемлекеттік қызмет көрсету 
процедурасының түсіндірмесі, 
қайсыбір жағдайда лауазымды 
тұлғаның әрекеттерінің заңдылығы 
және т.б сұрақтар бойынша On-line 
кеңес алу.

Электрондық Үкіметтің call–
орталығының телефондары арқылы 
сіз өзіңізді қызықтыратын сұрақтар 
бойынша ақпарат ала аласыз: 
8-800-080-7777, 1414.

Электрондық Үкіметтің құрылуы – 
бұл субъективті фактордың ықпалын 
төмендете отырып, шенеунікті 
азаматтарға жақындастырудың 
амалы. Электронды Үкімет 
шенеунік пен азаматтың бетпе-
бет қарым-қатынасын  виртуалды 
қатынасқа ұластырып, азаматтарға 
өз сұраныстарының шешілу жолын 

«Электрондық үкімет» 
деген не?

бақылауға мүмкіндік береді.
Егерде үйде интернет желісі бол-

масы өзіңіз тұратын аумақта кез 
- келген мемлекеттік мекемеде өзін-
өзі қызмет көрсету орыны бар сол 
жерге барып қажетті анықтамалар 
мен ЭЦҚ аштыртуыңызға болады. 
«Б.Сырттанов ауылдық округі әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекесінде 
орналасқан өзін-өзі қызмет көрсету 
бұрышынан округ тұрғындары 
2021 жылы 75 қызмет алды. Олар 
соттылығының болуы не болмауы-14, 
зейнетақы аударымы туралы-6, элек-
тронды қолтаңба  кілт ашу, ұзарту- 
26, Мединциналық ұйымға тіркелуі-1, 
тағы да басқа анықтамалар-34 
қызмет түрін алды.

Электронды үкімет жобалары-
на ондаған алуан түрліақпараттық 
жүйелер (АЖ), регистрлер, 
Мемлекеттік деректер қоры (МДҚ), 
жүздеген қосымшалар мен қызметтер 
жатады. Олар: «Е-әкімдік» АЖ, 
«Е-нотариат» АЖ, «Жеке тұлғалар» 
АЖ МДҚ, «Заңды тұлғалар» МДҚ, 
«Жылжымайтын мүлік регистрі» 
МДҚ,Мемлекеттік органдардың 
электронды құжат айналымының 
бірыңғай жүйесі, «ХҚКО» біріктірілген 
АЖ, «Е-лицензирование» 

АЖМДҚ, «Е-өтініш» мемлекеттік 
органдардың интернет-порталы, 
электрондыүкімет шлюзі және 
төлем шлюзі т.б. «Б.Сырттанов 
ауылдық округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесі 
«Е-лицензирование» АЖМДҚ, 
«Е-өтініш» электронды үкімет шлюзі 
іске қосылған. Қазіргі таңда жеке 
және заңды тұлғаларға өтініштер 
қабылдануда.

Мемлекеттік қызмет көрсе-
туі бойынша:

Округ әкімі аппараты мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің 5 түрінен 
мемлекеттік қызметтер көрсетілді. 
Жер учаскесінің нысаналы 
мақсатын өзгертуге  шешім беру 
туралы  1 өтініш заңды тұлғадан 
түсті. Сондай-ақ, сауда - саттықты 
(конкурстарды, аукциондарды 
өткізуді талап етпейтін  мемле-
кет меншігіндегі жер учаскелеріне 
құқықтарды алуға жеке тұлғалардан 
6 өтініш, заңды тұлғалардан 2 
өтініш түсті. Өтініштер толығымен 
қанағаттандырылды.

Д.КАРИМОЛДАНОВ,
Б.Сырттанов ауылдық округі 

әкімінің аппараты ММ - нің бас 
маман, іс- жүргізушісі. 

Ақсу ауданда 1-12 қараша ай-
ында 2021 жылы Республикалық 
штабтық жаттығуы «Қыс-2021» 
өткізілді, іс-қимыл үшін азаматтық 
қорғау «мемлекеттік жүйесін 
және республикалық штабтық 
жаттығуын дайындау және 
қатысу үшін ұйымдастырылған 
нұсқаулықтарға сәйкес қысқы 
кезеңде төтенше жағдайлардың 
алдын алу және жою». Ауданның 
азаматтық қорғаныс бастығының 
бұйрығы бойынша жаттығуға 
тартылғандар төтенше жағдайлар 
жөніндегі комиссия мүшелері 
(19 адам), ауданның шұғыл 
әрекет ету жасағы (апаттық-
құтқару, техникалық, инженерлік, 
медициналық қызметтер және 
т.б.), (88 адам).

Жаттығудың басшысы Ақсу 
ауданы әкімнің орынбасары, 

төтенше жағдайлардың алдын 
алу және жою комиссиясының 
төрағасының орынбасары  
Құсмолдин Серік Әділбекұлы.

Жаттығудын негізгі мақсаты 
- Ақсу ауданының аумағында 
қыс  кезеңде ықтимал төтенше 
жағдайлардың алдын алу және 
жою бойынша жұмыс болды.

Ағымды жылы 11 қараша күні, 
сағат: 08:00-да Нұр-Сұлтан қ, 
уақыты бойынша, Ақсу ауданының 
аумағында «Казахавтожол» 
ЖШС-ның базасында, дабыл бой-
ынша 29 бірлік техника және 88 
адам шұғыл әрекет ету жасағы 
көтерілген болатын.

Бақытжан ӘДІЛЖАНОВ,
 аудандық ТЖБ аға инженері, 

азаматтық қорғау аға 
лейтенанты.                     

«Nur Otan» партиясы Ақсу  
аудандық Сайлауалды бағдарлама-
сын жүзеге асыру бойынша 
«Аграрлық сектор» бағыты бойынша 
қоғамдық кеңес отырысында мал 
және құс шаруашылығы жем - шөп 
азықпен қамтамасыз ету туралы та-
мыз айында өткен отырыста берілген 
тапсырманың орындалуы және жеміс 
- көкөніс өнімдерін сақтаудың қазіргі 
заманғы инфрақұрылымын дамыту 
мәселелері қаралды. 

Кеңес отырысына Алматы 
облыстық партия филиалының 
ұйымдастыру - бақылау жұмыс 
бөлімінің консультанты Әділет 
Нұрболатұлы Айтқазы, аудан әкімінің 
орынбасары Құсмолдин Серік 
Әділбекұлы және қоғамдық кеңес 
мүшелері отырысқа қатысты. 

Аудандық ауылшаруашылық 
бөлімінің басшысы Қасымов Азамат 
Саятұлы күн тәртібіндегі мәселелер 
бойынша баяндама жасады.

«Nur Otan» партиясы Ақсу 
аудандық филиалы Саяси 
кеңес Бюросының 18 ақпан 
2021 жылдың №010pq 
Қаулысымен бекітілген 
«Өзгеру жолы: Әр азаматқа 
лайықты өмір!» Сайлауалды 
бағдарламасының орындалуы 
бойынша аудан әкімі, аудандық 
партия филиалының төрағасы 
Е.С.Базарханов жауапты ме-
кеме бөлім басшыларының 
есебін тыңдап, тиісті тапсыр-
малар берді. 

Жол картасының орында-
луы туралы аудандық эко-
номика және бюджеттік жо-
спарлау бөлімінің басшысы 
Г.Жандосова, аудандық пар-
тия филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары, 
аудандық мәслихат депутаты 
К.Дәулетбекова баяндады.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия 

филиалының эксперті.

«Nur Otan» партиясының 2015 - 2025 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - 
қимыл жөніндегі бағдарламасы аясында Ақсу 
политехникалық колледжінің 2 - 3  курс студенттеріне 
семинар - кеңес өткізілді. 

Шараға аудандық партия филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары К.Дәулетбекова, аудандық партия 

филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс - қимыл жөніндегі Қоғамдық кеңес төрағасының 
орынбасары Б.Құрманғалиева, аудандық жастар 
ресурстық орталығы жетекшісінің міндетін уақытша 
атқарушысы, «Jas Otan» ЖҚ мүшесі Е.Төлепберген 
қатысып, жастарға жемқорлықтың алдын алу бойын-
ша түсіндіріп, сұрақтарға жауап берді.

«ҚЫС-2021» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ШТАБТЫҚ 
ЖАТТЫҒУЫ 

Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой Қазақстанда Pfizer/BioNTech 
вакцинасын ақылы түрде салғызу жыл аяғына дейін шешілуі мүмкін екенін 
айтты, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

"Маңызды шешім қабылданды, үкімет Pfizer-ді коммерциялық сегментке 
жіберуді қолдады. Қазір оның механизмі әзірленіп, орыны анықталып жа-
тыр. Біз Қазақстанның барлық өңірінде вакцинаны алуға мүмкіндік беріледі 
деп жоспарлап отырмыз. Қазірдің өзінде жасөспірімдер, жүкті және бала 
емізетін әйелдер тегін екпе алып жатыр. Қалғандарына, халықаралық 
сапарға шығатындарға вакцинаны алуға мүмкіндік болады", - деді министр. 
Бұл ретте Денсаулық сақтау министрлігі вакцинаның құны әзірге белгісіз 
екенін айтты.

"Бағасы анықталады, бұл коммерциялық сегмент. Белгілі бір бәсекелестік 
орта бар. 2021 жылдың аяғына дейін вакцина айналымға шығуы керек деп 
жоспарлап отырмыз", - деді Алексей Цой.

Оның айтуынша, 2021 жылдың аяғына дейін Денсаулық сақтау 
министрлігі вакцинаны өңірлерге жеткізу, екпе салу механизмдері мен орны 
туралы шешім қабылдайды.

"Онда тізбектің барлық талабын сақтау өте маңызды. Бұл қазірдің өзінде 
тоңазытқыш қондырғылары, белгілі бір талаптары бар нысандарда болуы 
мүмкін", - деп қосты министр.

Цойдың айтуынша, Pfizer вакцинациясының қосымша жеткізілімі 
ұйымдастырылады.

"Ең бастысы, жеткізудің барлық тетіктері, құқықтық мәселелер 
пысықталды. Бұл өте үлкен жұмыс болды. Енді қосымша келісімдер арқылы 
жеткізу көлемін кеңейте аламыз. Механизмнің өзі, сатып алу-жеткізу тетігі 
пысықталды. Бірінші партия келді, енді бұл вакциналарды Қазақстанға апта 
сайын жеткізу жоспарланып отыр", - деп қорытындылады Денсаулық сақтау 
министрлігінің басшысы.

"PFIZER" ВАКЦИНАСЫН АҚЫЛЫ ТҮРДЕ 
АЛУ ЖЫЛ АЯҒЫНА ДЕЙІН 
ҚОЛЖЕТІМДІ БОЛАДЫ

COVID - 19

Сыбайлас жемқорлық - партия назарында!

«Өзгеру жолы: 
Әр азаматқа 

лайықты өмір!»

Қоғамдық кеңес отырысы
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Ақсу ауданы Суықсай ауылдық округ әкімдігіне үміткерді тіркеудің күшін жою ту-
ралы  

"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Заңының 113-5-бабының 3-тармағы және 11-тармағының 9) тармақшасына сәйкес Ақсу 
аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 
Заңнамасына сәйкес және Алматы облысы, Ақсу ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер 
басқармасының 2021 жылғы 11 қарашадағы №МКД-05-36.02-07/2226 хатының негізінде 
кандидат немесе оның зайыбы (жұбайы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер 
туралы мәліметтерді беру барысында құжатты дұрыс тапсырылмағандықтан Ақсу ауданы 
Суықсай ауылдық округінің әкіміне үміткер Исапанов Кенжебек Кенжегазиевич тіркеуінің 
күші жойылсын.

2. Осы қаулы бұқаралық ақпарат құралдарында және Ақсу ауданы әкімдігінің интернет-
ресурсында жариялансын.

3. Осы Қаулының орындалуын бақылау аудандық сайлау комиссиясының хатшысы Нур-
золдинова Баян Қыдырқожақызына жүктелсін.

Аудандық сайлау 
комиссиясының төрағасы                                               Б.БАЙБОЛОВ

Аудандық сайлау 
комиссиясының хатшысы                                               Б.НУРЗОЛДИНОВА

________________                                №51                         15 қараша  2021 жыл

Сайлау бюллетенінің мәтінін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» №148 Заңының 36-1 бабының 
2 тармағының 3) тармақшасына сәйкес, Ақсу аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ақсу ауданы Суықсай ауылдық округі әкімінің сайлау жөніндегі сайлау бюллетенінің 
мәтіні осы қауылының қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Осы Қаулы бұқаралық ақпарат құралдарында және Ақсу ауданы әкімдігінің интернет-
ресурсында жариялансын.

Ақсу аудандық сайлау
комиссиясының төрағасы                                              Б.БАЙБОЛОВ

Ақсу аудандық сайлау
комиссиясының хатшысы                                              Б.НУРЗОЛДИНОВА

Ақсу аудандық аумақтық  сайлау комиссиясының 
2021 жылғы 15 қарашадағы №51  қаулысына  қосымша

Суықсай ауылдық округінің
әкімін сайлау жөніндегі дауыс беруге арналған

САЙЛАУ БЮЛЛЕТЕНІ
2021 жылғы 21  қараша

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Для голосования по выборам акима

Суыксайского сельского округа
21 ноября  2021 года

Өзіңіз жақтап дауыс беретін кандидаттың тегінің оң жағындағы бос  шаршыға кез келген 
белгі қойыңыз

Поставьте  любую отметку в пустом квадрате справа от фамилии кандидата,
За которого Вы голосуете

   
«Жақтап» дауыс беремін

                                                             Голосую «за»

Бекболатов Сағит Жанғазыұлы

Бекболатов Сагит Жангазыулы

Көбенбеков Нұрғали Биғалиұлы

Кобенбеков Нургали Бигалиевич

Коңыров Қуаныш Нұрланұлы 

Конуров Куаныш Нурланович 

Бәріне қарсымын 
 
Против всех

Ескертпе: Бюллетень берген комиссия мүшесі оған өз қолын қояды. Мынадай бюллетень: 
белгiленбеген үлгiдегi; тиісті сайлау комиссиясы мүшесiнiң қолы қойылмаған; бiр кандидат-
тан артық белгiленген; белгi қарындашпен қойылған, түзету немесе өзгеде бұрмалау iздерi 
бар, сондай-ақ, сайлаушылардың ерiк бiлдiруiн анықтау мүмкiн емес бюллетень жарамсыз  деп  
танылады.

Примечание: Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит внем свою подпись. Недей-
ствительным признается бюллетень: неустановленного образца; вкотором отсутству-
ет подпись члена соответствующей избирательной комиссии; в котором отмечен о более 
одного кандидата; в котором отметка проставлена карандашом, носит  следы подчист-
киилииного способа подделки, а так же в котором невозможно определить волеизъявление  
избирателя.

________________                                  №50                             12 ноября 2021 год

Об отмене в  регистрации кандидата в акимы Суыксайского сельского округа Ак-
суского района

В соответствии пункта 3 и подпункта 9) пункта 11 статьи 113-5  Конституционного Закона 
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Аксуская районная избира-
тельная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить регистрацию кандидата в акимы Суыксайского сельского округа Аксуского 
района Исапанова Кенжебека Кенжегазиевича в соответствии с законодательством Рес-
публики Казахстан о противодействии коррупции  и на основании письма  управления 
государственных доходов  по Аксускому району  Алматинской области №МКД-05-36-.02-
07/2226 от 11 ноября 2021 года, в связи с неправильностью подачи документов на момент 
подачи декларации   сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандида-
том  или его (ее) супругой (супругом). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на 
интернет-ресурсе акимата Аксуского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря район-
ной избирательной комиссии Нурзолдинову Баян Кыдыркожановну.

Председатель районной
избирательной комиссии                          Б.БАЙБОЛОВ 

Секретарь районной
избирательной  комиссии                                              Б.НУРЗОЛДИНОВА

________________                                 №51                               15 ноября  2021 г.

Об утверждении текста избирательного бюллетеня
В соответствии  с подпунктом 3) пункта 2 статьи 36-1 Закона Республики Казахстан «О 

местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» № 148 
от 23 января 2001 года Аксуская районная избирательная комиссия  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить текст избирательного бюллетеня по выборам акима Суыксайского сельско-
го округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на 
интернет-ресурсе акимата Аксуского района.

Председатель районной
избирательной комиссии                                Б.БАЙБОЛОВ 

Секретарь районной
избирательной комиссии                                Б.НУРЗОЛДИНОВА

Приложение  к постановлению   Аксуской районной территориальной    
   избирательной   комиссииот 15 ноября  2021 года №51

Суықсай ауылдық округінің
әкімін сайлау жөніндегі дауыс беруге арналған

САЙЛАУ БЮЛЛЕТЕНІ
2021 жылғы 21  қараша

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Для голосования по выборам акима

Суыксайского сельского округа
21 ноября  2021 года

Өзіңіз жақтап дауыс беретін кандидаттың тегінің оң жағындағы бос  шаршыға кез келген 
белгі қойыңыз

Поставьте  любую отметку в пустом квадрате справа от фамилии кандидата,
За которого Вы голосуете

   
«Жақтап» дауыс беремін

                                                             Голосую «за»

Бекболатов Сағит Жанғазыұлы

Бекболатов Сагит Жангазыулы

Көбенбеков Нұрғали Биғалиұлы

Кобенбеков Нургали Бигалиевич

Коңыров Қуаныш Нұрланұлы 

Конуров Куаныш Нурланович 

 Бәріне қарсымын 

 Против всех

Ескертпе: Бюллетень берген комиссия мүшесі оған өз қолын қояды. Мынадай бюллетень: 
белгiленбеген үлгiдегi; тиісті сайлау комиссиясы мүшесiнiң қолы қойылмаған; бiр кандидат-
тан артық белгiленген; белгi қарындашпен қойылған, түзету немесе өзгеде бұрмалау iздерi 
бар, сондай-ақ, сайлаушылардың ерiк бiлдiруiн анықтау мүмкiн емес бюллетень жарамсыз  деп  
танылады.

Примечание: Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит внем свою подпись. Недействи-
тельным признается бюллетень: неустановленного образца; вкотором отсутствует под-
пись члена соответствующей избирательной комиссии; в котором отмечен о более одного 
кандидата; в котором отметка проставлена карандашом, носит  следы подчисткиилииного 
способа подделки, а так же в котором невозможно определить волеизъявление  избирателя.

АҚСУ  АУДАНДЫҚ  САЙЛАУ  
КОМИССИЯСЫНЫҢ  ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ  АКСУСКОГО  РАЙОНА

Диабет (лат. diabetes mellitus) - бұл қандағы қант  
мөлшерінің көбейіп кетуінен пайда болатын дерт. Бұл ауру-
мен жас та, кемел жастағылар да, кәрі де ауырады. Әсіресе, 
жасөспірім  кездегі диабет ауруы өте қиын, мұндай жаста 
диабетпен ауырғандарға арнаулы дәрі (инсулин) қолдану 
ұсынылады. Әйтсе де бұл  ауру 40-тан асқан, тамақты шек-
тен тыс ішіп, толыса бастаған адамдарға тән болып келеді. 
Қант диабеті - көмірсутек, май, ақуыздың  зат алмасуының  
созылмалы бұзылуы, яғни, қанға көп мөлшерде қант 
түйіршегінің бөлінуі болып табылады. Диабет инсулиннің  
асқазан асты безінен жеткілікті мөлшерде бөлінбеуі салда-
рынан басталады. Инсулинсіз ағза қант түйіршегін өңдей 
алмайды. Соның салдарынан қанның құрамында қант 
мөлшері артады.

Қант диабетінің негізгі симптомдары: 
• үнемі сусап тұру (полидипсия)
• кіші дәреттің жиілеп, көп болуы (полиурия)
• үнемі шаршаулы сезіну (полифагия)
• қол-аяқтың үйып, жансыздануы
• үнемі қарын аштығынан арылмау
• салмақ азаюы 

ҚАНТ ДИАБЕТІ
Қант диабетінің екінші деңгейлі симптомдары 
• терінің қышуы
• көздің көру қабілетінің айырылуы («тұман көлегейлеген-

дей»)
• жыныс қынабының жиі инфекциямен ауыруы
• аяққа жазылмайтын созылмалы жара шығуы.
• естен тану (қысылтаяң жағдайларда)
Осы аталған белгілер басқа ауруларға да тән. 40 жастан 

кейін диабетті дәрі-дәрмексіз-ақ тамақтануды дұрыс жолға 
қою арқылы емдеуге болады. Диабетпен ауыратындар дие-
таны өмір бойы сақтауы керек, бұл жағдайда дұрыс диета 
сақтаудың мәні зор.

Қант диабетінің типтері. 
Қант диабеті алты категорияға жіктеледі: 1 типті қант 

диабеті, 2 типті қант диабеті, қант диабетінің гибридті 
түрлері, жүктілік кезінде алғаш анықталған гипергликемия, 
«жіктелмеген қант диабеті» және «басқа ерекше түрлері».

Диабетпен ауыратындардың диетасы. 
Диабетпен ауыратын толық адамдар алдымен артық 

салмақтан арылуы керек. Диабетшілер қант, кәмпит және 
басқа да тәтті тағамдарды ішпеулері қажет. Олардың ірі 
ұнтақты ұннан пісірілген нан, сондай-ақ крахмал қоспалы 
асбұршақ күріш, картоп және басқа да құрамында ақуыз 
бар тағамдармен тамақтанғаны жөн болады. Диабет ау-
руымен зардап шегетін ересек адамдардың алмұрт тектес 
тікенекті кактустың (нопал, опантиа) сөлін ішкені дұрыс. 
Бұл үшін кактусты ұсақтап турап, езіп, сөлін сығып алып, 
күніге тамақ алдында үш рет 1,5 кеседен қабылдау қажет.
Салауатты өмір салтын сақтаудың қарапайым шаралары 2 
типті қант диабетінің алдын алуға ықпал етеді немесе оның 
пайда болуын кешіктіруге мүмкіндік береді. Салауатты өмір 
салты үшін, әсіресе қант диабетімен ауыратын науқастар 
үшін жеткілікті физикалық белсенділік қажет: олар инсу-
линге сезімталдықты едәуір жақсартады. Дене белсенділігі 
артық салмағы бар адамдар үшін де маңызды.

Ж.ДУБЕК,
  аудандық орталық ауруханасының 

Салауатты өмір салтын қалыптастыру дәрігері. 

МАМАН КЕҢЕСІ
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Кез – келген демократиялық қоғамының 
даму деңгейі оның бұқаралық ақпарат 
құралдарына деген көзқарасымен 
де, мемлекет пен бұқаралық ақпарат 
құралдары арасында қалыптасқан 
өзара қарым - қатынас жүйесімен де 
анықталатыны белгілі. Жариялылықты 
өмірде жүзеге асыруға, оны тереңдетіп 
дамытуға БАҚ - тың рөлі зор. Ол үшін нағыз 
шындық халыққа дер кезінде дәл сол бол-
мысымен жетіп тұруға тиіс. Сонда ғана 
қалың бұқара белгілі билік орындарының 
лауазымды тұлғалардың қызметін 
бақылай алады. Дәл осындай бақылау 
күшейсе, оны БАҚ қамтамасыз ете 
алса, онда елде сыбайлас жемқорлыққа 
айтарлықтай тосқауыл қойылады. 
Журналистің міндеті – халықаралық 
қатынас барысында және ақпарат са-
ласында демократияландыруға ықпал 
ету. Әсіресе, мемлекеттер мен халықтар 
арасындағы бейбіт және достық қарым-
қатынастардың нығаюына көмектесу 
болмақ. 

Сыбайлас жемқорлықпен күрестегі 
БАҚ - ның негізгі рөлі журналистік зерттеу 
арқылы сыбайлас жемқорлықтың пай-
да болып дамуына негіз қалайтын құпия 
тетіктер мен фактілерді жұртщылыққа жа-
риялау, сол арқылы оның түбі ашылмай 
қалмайтындығына қоғамды сендіру. Сы-
байлас жемқорлықпен жан - жақты күрес 
жүргізу үшін БАҚ тәуелсіз болуы және 
шын мәнінде төртінші билік тармағына 
айналуы қажет. БАҚ-ның ерекше міндеті 
– әрбір адамның өз ой пікірін еркін білдіру 
құқығы мен толық және шынайы ақпарат 
алу құқығын қамтамасыз ету.

Журналистердің әртүрлі ой – пікірлерге 
қарамастан адамдардың әлеуметтік 
маңызы зор толық және шынайы 
ақпарат алу құқығын жүзеге асыруына 
ат салысуы қажет. БАҚ қызметкерлері 
атқаратын кәсіби қызметтерінің нәтижесі 
тек елдің заңнамасына ғана емес, со-
нымен қатар адамдардың адамгершілігі, 
ақыл - ойы мен денсаулығына залал 
келтіретін ақпараттар таратуға шек 
қоятын журналистік этика ережелеріне 
де тәуелді. Журналистер сөз бостандығы 
мен тәуелсіз ой-пікірді жариялауға 
міндетті. 

Баспасөз бостандығы бүкіл халықтікі, 
сондықтан да қоғамдық маңызы бар 
қандай да бір ақпараттарды жариялау 
әлдебір саяси, коммерциялық т.б. же-
келеген топтардың ықпалына түспеуі 
қажет. БАҚ олардың ішкі редакциялық 
іс-әрекеттері ықпал етілмейтіндей 
қалыпта жариялауға кепілдік берілуі ке-
рек. Журналистер өз жұмысында тек өзі 
қызмет ететін БАҚ аудиториясының ғана 
мүддесін білдіруі тиіс. Жалған ақпарат 
тарату ақпартатты әдейі бүркемелеу 
арқылы ақша табу кәсіби қылмыс ретінде 
қаралуы тиіс. Журналистік қызмет жасы-
рын, жалған ақпаратпен сыйыспайды. 
БАҚ жұмысы тиімділігінің өлшемі – өзінің 
экономикалық іс-қимыл қорытындылары 
мен танымдылығы және сол БАҚ-ына 
қатысты оқырмандардың сенімі. 

БАҚ - ның өз басына жетерлік пробле-
малары бар. Журналистер де азаматтық 
қоғамның мүшелері. Күнделікті өмірде 
қоғамның өзге мүшелері секілді оларда 

БАҚ-тың сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастырудағы рөлі

сыбайлас жемқорлықтың түрлі жолда-
рымен кездесіп отырады. Өзге адамдар 
сияқты оларда өзінің жеке проблемасын 
шешу үшін біреуге пара беруге, не болма-
са пара алуға мәжбүр болатын жайттарда 
кездеседі. 

Сыбайлас жемқорлықты жоюға септігін 
тигізетін тағы бір жол – қолында билігі бар 
жандардың барлығында өз табысын жа-
рия етуге мәжбүрлеу. Олар өздерінің та-
бысын халықтан жасырмау. Бұл бағытта 
да БАҚ-ның рөлі зор. Тек оны анықтап, 
жариялату қиыннның қиыны. Басқаша 
айтқанда, жергілікті БАҚ жергілікті билікке 
тәуелді. Десек те, БАҚ шамашарқы жет-
кенше дабыл қағып қалуда. Мысалы, 
Қазақстанда базарлардың жаппай өртену 
БАҚ - да тарқатыла жазылды. Сондықтан 
қайсы бір облыстық қалалық және 
аудандық деңгейлердегі биліктегілер 
тарапынан сыбайлас жемқорлық то-
рын құрып, мемлекет қаржысын талан 
– таражға салғандығы әшкереленді. Пар-
ламент сенатының депутаты, жазушы 
Жабал Ерғалиевтің Егемен Қазақстан 
газетінде Тоғышар санаға сілкініс керек 
атты мақаласы жарияланған болатын. 
Мақалада БАҚ - ның, жұртшылықтың 
және "Нұр Отан" партиясының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы бірлескен күресінің 
негізгі бағыттары нені айқындауы керектігі 
туралы өте тартымды айтылған. Нұр 
Отан партияның 2015 - 2025 жылдар 
аралығында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл бағдарламасының мән-
мағынасы талданған.

«Нұр Отан» партиясының сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күресті жанданды-
ру жөніндегі бағдарламасында өте дәл 
әрі анық әрі нақтылы айқындалып отыр. 
Бағдарламада айтылғанда «сонымен 
бірге, азаматтардың бойында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тұрарлық мәдениет, 
сыбайлас жемқорлықты жуытпайтын 
тұрақты иммунитет, оны жариялы түрде 
айыптау болуы керек. Әр қазақстандық әр 
отбасы сыбай жемқорлыққа қарсы күрес 
бүкіл қоғамның, әр азаматтың ісі екенін 
түсінуі керек. Сондықтан бала күнінен ба-
стап Отанға деген сүйіспеншілікке, адам-
дарды және дәстүрлерді құрметтеуге, 
білім мен еңбекке ұмтылуға, көрегенділік 
пен адалдыққа тәрбиелеу керек деп 
өте орынды айтылған пікірлер. Ендігі 
күні бұл қағидаттар әрбір Қазақстан 
азаматтарының өмірлік қағидаттарына 
өмір сүру заңы есебіндегі ұстанымына ай-
налуы керек. Бұл үшін күнбе-күнгі тәрбие 
мен түсінік жұмыстары өз дәрежесінде бо-
луы керек. Өйткені, біз ендігі арада ұлттың 
өкениетті дамуына кедергі келтіретін 
жағдай ретінде бұл құбылысқа қарсы 
құлшынысты күшейтіп, жемқорлықты, 
мінез-құлақтан жоюға тиістіміз.

Отан тағдыры үшін аса қажетті бір 
саналық критерийге жету үшін бұған әуелі 
әр отбасы және білім беру салалары зор 
мүдделік танытулары қажет. Және де 

жемқорлыққа қарсы күрес жұмыстарын 
мектеп тәрбиесінен бастағанды абзал са-
най отырып, сол тәрбие мен білім берудегі 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйені құру 
үшін педагогика, психолгия, құқықтану, 
саясаттану, экономика, мәдениеттану, 
сондай-ақ әлеуметтану салаларының ең 
үздік мамандарын тарту қажет. Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы тәрбие жүргізу 
мен білім берудегі негізгі мазмұн «заң», 
«әділдік» және «тең құқық» сияқты 
іргелі түсініктермен тығыз ұштасуға 
тиісті. Ең әуелі әрбір қазақстандықтың 
қоғам мен мемлекет үшін сыбайлас 
жемқорлықтың қауіпін түсіну, сонан соң 
сыбайлас жемқордың жағымсыз бейнесін 
қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық 
әрекеті мен моралінен бас тарту, сы-
байлас жемқорлыққа қарсы өмір салтын 
қалыптастыру, құқықтық нигилизмді жеңу 
басты міндет болуы керек. Осындай 
дәйекті де жүйелі әрекеттер болғанда ғана 
қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа деген 
«нөлдік» сенім қалыптасары анық. Жалпы 
халықтың партия саналатын «Нұр Отан» 
партиясының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы әрекет жасаудың аса маңыздылығы 
мен өзектілігі және қоғамның барлық күшін 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ымырасыз 
күреске жұмылдыру қажеттілігіне дер 
кезінде баса көңіл бөлуі құптарлық іс - 
әрекет. 

Жасыратындығы жоқ, себебі, қолында 
билігі мен байлығы, құрығы мен қаржысы 
бар ықпалды сыбайластарға не істей алар 
екенбіз, дегендей қоғамда алаңдаушылық 
болды. Өйткені, бір кездері «егер де 
бір мекеменің қатардағы біреуі пара-
мен қолға түссе, сол мекемені басқарып 
отырған басшы өз орнынан өз еркімен 
кетуі керек»,-деген де пікірлер айтылды. 
Ол бірде орындалса, бірде орындалмай 
жатты. Ал, мұның өзі өз кезегінде келіп, 
қоғамнын жемқорлыққа қарсы күресу 
сенімін әлсіреткені де рас  тұғын.

«Нұр Отан» партиясы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрестің жаңа идея-
логиясын ұсынып отыр. Ол – адал еңбек 
идеологясы! Адал еңбекті құрметтеу ая-
сын барынша кеңейту арқылы өскелең 
ұрпақтың санасына адал еңбек, маңдай 
теріңмен ғана тапқаның асыл құндылық 
болатындығын сіңіруіміз керек. Мұны әр 
бала қз отбасында көріп, сезініп өсуі жөн. 

Дарақылық салынып, арамнан тапқан 
дүниесін шайқап жеп жүрген ата - ана-
ларын көріп өскен отбасы балаларының 
мінез-құлқында ерте қалыптасар 
дүниеге деген қызығушылық күні 
ертең сол дүниенің құлы болуға ықпал 
ететіндігін де ойлайық. Осы орай-
да, «Нұр Отан» партиясы сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру ар ен иман арқылы 
жүзеге асырылуы қажет деген ойды 
алға тарта отырып, отбасы мен қоғамда 
дәстүрлі халықтық қанағатшылдық 
құндылықтарды дәріптеу, қанағат пен 
ынсап, имандылық, ысырапшылдыққа 
жол бермеу, материалдыққа қарағанда 
рухани байлыққа басымдық беру 
мәселесін көтеруі де, сөз жоқ, тоғышар 
санаға да сілкініс әкелері анық. Соны-
мен қоса, «Сыбайлас жемқорлық жоқ ел 
– өркендеуші ел» идеялогиялық брендін 
іргерілету мәселесі де біздің алдағы бар 
жұмысымыздың өзегіне айналуы керек.

Қазіргі уақытта қоғамды экономика 
және мемлекеттік қызмет пен басқару 
саласындағы сыбайлас жемқорлық 
көбірек алаңдатып отыр. Қарапайым 
қағидаға сүйенер болсақ, экономика 
әркімнің тіршілігі мен күнкөрісі болса, 
мемлекеттік қызмет пен басқару сала-
сы – сол әркімнің өз болашағына де-
ген сенімінің тірегі болуы тиіс. Ал енді 
мемлекеттік қызмет пен басқару саласы 
сияқты мемлекет тірегінің әлсіреуінің 
кез - келген көрінісіхалықтың билікке 
деген сенімінің әлсіреуі екендігін, мұның 
ел тәуелсіздігіне тигізер залалы мен 
қаупі боларын ұғынар кез келді.

«Нұр Отан» партиясының бұл 
бағдарламасының туындауына Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 2050 
стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 
халқына Жолдауы себепші болды. 
Жолдаудың «Жемқорлық – жай құқық 
бұзушылық емес. Ол мемлекеттің 
тиімділігіне деген сенімді сетінетеді және 
ұлттық қауіпсіздікке төнген тікелей қатер 
болып саналады. Біз түпкі мақсатымыз 
– жемқорлықты құбылыс ретінде жою 
үшін жемқорлыққа қарсы заңнамаларды 
жетілдіру арқылы жемқорлықпен 
күресті қатты күшейтуіміз керек. Он-
сыз біз тәртіпсіздікке мүлдем төзбеуді 
қалыптастыру және жемқорлықты 
түбірімен жою жөнінде міндеттерді 
шеше алмаймыз» делінген болатын.

Олай болса, Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың бағдарламалық 
Жолдауын және «Нұр Отан» 
партиясының 2015 - 2025 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл шаралары жоспарын 
басшылыққа ала отырып, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күресті үдете түсуге 
қолғабыс тигізу қазақстандық БАҚ-тың 
жауапты да, міндетті ісі болып табыла-
ды. Жемқорлыққа қарсы насихат, ашу-
ыза тудырар ақиқатты ақпарат Елба-
сы тарапынан өткір қойылып отырған 
тапсырманың орындалуына іске асыры-
луына кепілдеме бере алады.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА,
бас редактор.

Демократиялық институттар 
мен құндылықтар сыбайлас 
жемқорлықтың көріністерімен, 
сондай-ақ, одан туындайтын 
қоғамның тұрақты және қауіпсіз 
дамуына қатер төндіретін про-
блемалармен сыйыспайтыны 
даусыз. Тиісінше Қазақстанда 
іске асырылып жатқан 
демократиялық қайта құрулар 
сыбайлас жемқорлықтың 
барлық көріністеріне қарсы 
барлық деңгейлердегі күресте 
тиімді жұмыс істейтін жүйесіз 
мүмкін емес.

Сыбайлас жемқорлықтың 
мемлекеттің бәсекеге 
қабілеттілігін едәуір 
төмендететіні, қоғамда 
демократиялық қайта 
құруларды жүзеге асы-
руды тежейтіні, елдің 
халықаралық беделіне көлеңке 
түсіретіні белгілі. Ең басты-
сы - адамдардың қоғамның 
демократиялық негізіне деген 
сеніміне, заң мен әділдікке 
деген сеніміне, түптеп келген-
де, билікке деген сеніміне кері 
әсер ететіні хақ.

Жемқорлықпен күрес бүгінде 
елімізде мемлекеттік маңызы 
бар түйткілді мәселеге айналып 
отырғандығы шындық. Елдің 
ертеңі үшін, болашақ келер 
ұрпақ алдында еңсеміздің бек 
көтеріліп жүру үшін, жемқорлық 
індетімен белсене күресп, 

Жемқорлыққа қарсы күрес, оның алдын 
алу шаралары

түп-тамырымен жою қажет. Бұл 
- індет адамзат баласына жат 
қасиет. Кеңестік дәуірден бастау 
алған, жең ұшынан жалғасын 
табатын, көз қысты - бармақ бас-
ты әдеті әлі болса қылаң беріп 
келеді. 

Бұл дерт еліміздің дамуына, 
экономиканың өркендеп өсуіне 

өрескел кедергі келтіретіні дау-
сыз. 

Мемлекеттік сатып алу, мемле-
кет қаржысын талан - тараж етіп, 
ысырап қылу, жер участкесін 
заңсыз беру, дүние - мүлкін, ақша 
капиталын салық декларациясы-
нан, яғни мемлекеттен жасырып 
қалу сияқты мемлекет қалтасына 

қауіп төндіретін жат қылықтар әлі 
де баршылық.

Қазіргі таңда мемлекет тара-
пынан жемқорлыққа қарсы күрес 
мақсатында ауқымды жұмыстар 
жүргізілуде. Мемлекетіміз 
кеңестер одағы кеңістігінде алғаш 
рет «Жемқорлыққа қарсы күрес» 
Заңын қабылдады, бұл заң жоба-
сы арқылы жемқорлыққа қарсы 
күрестің негізі принциптерін 
анықтап, жемқорлыққа қатысты 
құқық бұзушылықтардың 
және оған байланысты 
жауапкершіліктің артылуының 
түрлері анықталды. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күреске 
арналған бағдарламалардың іске 
асырылуына және жемқорлықты 
біржолата жою мақсатында 
«Жемқорлыққа қарсы күрес» 
тақырыбына арналған көптеген 
семинар - тренингтер жүргізіп, 
дөңгелек үстелдер мен форум-
дар өткізілуде. 

Жемқорлық деген не?
Жемқорлық ұғымы заманауи 

құқықтық сөздік қолданысында 
кеңінен қолданылады және 
терең тарихи тамыры бар. 
Жемқорлықтың қарапайым түсінігі 
- лауазымды тұлғалар, қоғамдық 
және саяси қайраткерлер мен 

мемлекеттік шенеуніктердің өз 
қызметтерінде сараңдық мен 
сатқындық танытуы.

 Қазақстан Республикасының 
«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Заңында 
азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын 
қорғауға, сыбайлас 
жемқорлық көріністерінен 
туындайтын қауіп-қатерден 
республикамыздың ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 
заңның негізінде мемлекеттік 
міндеттер атқаруға уәкілетті 
адамдар мен оларға 
теңестірілген адамдар жауап-
ты болатындығы көрсетілген.

Сонымен қатар, жемқорлыққа 
қарсы күресте барлық 
адамдардың заң мен сот ал-
дында теңдігін сақтап, жеке 
және заңды тұлғалардың 
бұзылған құқықтары мен заңды 
мүдделерін қалпына келтіру, 
сыбайлас жемқорлық пен құқық 
бұзушылықтың зиянды зардап-
тарын жою, олардың алдын-
алу және барлық мемлекеттік 
органдар мен лауазымды 
адамдар өз құзіреті шегінде 
күрес жүргізу жайы қамтылып, 
жемқорлықпен күресу жалпыға 
ортақ міндет екені айтылған.

 Мәншүк ТЕЗЕКБАЕВА,
Жаңалық ауылдық 

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

Конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді (конкурстық ұсыныс) қабылдау,  жарияланғанан соң 30 күнтізбелік күннен кейін, 15 
жұмыс күні ішінде,  2021 жылдың 20 желтоқсаннан, 2022 жылдың 12 қантарға дейін қабылданады. Алматы облысы, Ақсу 
ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі 5, Ақсу ауданының жер қатынастары бөліміне табыс етеді.

Конкурсқа қатысу туралы өтінім дерді қабылдаудың (конкурстық құжаттаманы) соңғы мерзімі: 2022 жылдың 12 қантар 
18 сағат 30 минутқа дейін.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттер 2022 жылдың 13 қантар  10 сағат 00 минутта   мына мекен жайда ашыла-
ды: Алматы облысы, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы,  Желтоқсан  көшесі 5,   аудан әкімінің орынбасары кабинетінде.

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

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

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

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

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

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

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

ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техника-
сы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс 
орындарының саны); 

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

3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республика-
сы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс 
алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген агротехно-
логияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.

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

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

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

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

Конкурстық ұсыныстың жабық конвертінде "шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу 
үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурс" және " 

жылғы __________"_____ " дейін ашуға болмайды" (ашудың нақты күні көрсетіледі) деген сөздер жазылады.           
Қосымша ақпарат пен анықтама алу үшін (72832) 2-21-26 телефон арқылы хабарласуға  болады.

АҚСУ АУДАНДЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ.
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Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Топырақтың сапалық 
сипаттамасы

Ашық сұр солтүстік құмды 
саздақ

 
Шалғынды –сұр топырақты 

кәдімгі Солтүстік женіл 
сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік орта сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік орта сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Ауыр саздақты 

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Ауыр саздақты

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік орта сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік орта сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік орта сазды

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік орта сазды

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік орта сазды

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік орта сазды

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік орта сазды

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік орта сазды

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік орта сазды

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл 

сазды  
Шалғынды –сұр топырақты 

кәдімгі Солтүстік женіл 
сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл 

сазды  
Шалғынды –сұр топырақты 

кәдімгі Солтүстік женіл 
сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл 

сазды  
Шалғынды –сұр топырақты 

кәдімгі Солтүстік женіл 
сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік  женіл 

сазды  
Шалғынды –сұр топырақты 

кәдімгі Солтүстік женіл 
сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл 

сазды  
Шалғынды –сұр топырақты 

кәдімгі Солтүстік женіл 
сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Ауыр саздақты

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Ауыр саздақты

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Ауыр саздақты

Балл 
бонитеті

23

32

43

43

54

54

43

43

36

36

36

36

36

36

36

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

42

42

42

Су көздерімен 
қамтасыз 

етілуі
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Өңірдің ауыл 
шаруашылығына 

мамандануы

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ШАРУА НЕМЕСЕ ФЕРМЕР ҚОЖАЛЫҒЫН ЖҮРГІЗУ ҮШІН УАҚЫТША ӨТЕУЛІ ЖЕР 
ПАЙДАЛАНУ (ЖАЛҒА АЛУ) ҚҰҚЫҒЫН БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАМА
Аксуский районный акимат в соответствии со статьей 43-1 Земельного Кодекса Республики Казахстан и Приказа 

№518 от 20 декабря 2018 года Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан - Министр сельского хозяйства 
Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения конкурса по предоставлению права вре-
менного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохо-
зяйственного производства», в районной газете «Ақсу өңірі» и интернет-ресурсе Акимата Аксуского района объявляет 
о проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения 
крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства. 

Заявки на участие в конкурсе (конкурсная  документация)   будут приниматься по истечении 30 календарных дней 
после публикации, в течении 15 рабочих дней; с 20 декабря 2021 года по 12 января 2022 года. по адресу: (Алматинская 
область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан 5,) в кабинете отдела земельных отношений Аксуского 
района.

Прием заявок на участие в конкурсе (конкурсная  документация) заканчивается : 12 января 2022 года, в 18 часов 
30 минут.

Вскрытия конвертов с конкурсной документацией будет проведена   13 января 2022 года в 10 часов 00 минут (Ал-
матинская область, Аксуский район, село Жансугуров, улица Желтоксан 5,) в кабинете заместителя Акима района.

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

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

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

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

сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйствен-
ного производства в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о необходимости подписания ука-
занного договора в случае признания заявителя победителем конкурса по предоставлению права временного воз-
мездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного 
производства.

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

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

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

обязательства по составлению и освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению меро-
приятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;

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

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

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

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

В закрытом конверте конкурсного предложения указывается надпись "Конкурс по предоставлению права времен-
ного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяй-
ственного производства" и "Не вскрывать до: "___" _______ года" (указывается точная дата).

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

ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АКСУСКОГО РАЙОНА.

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

ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОНО ПРОИЗВОДСТВА

Местоположе-
ние

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Пло-
щадь 

га

40,0

7,6

4,6

4,6
       

2,5

3,2

2,6

3,6

3,5

3,05

3,05

3,0

4,9

3,3

1,2

3,0

3,0

2,8

3,0

3,0

5,85

5,0

5,0

5,7

5,7

6,0

2,0

4,5

Состав 
угодий

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Качественная характеристика 
почв

Серозёмы светлые северные 
супесчаные

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные среднесу-

глинистые
Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные среднесу-

глинистые
Луговые серозёмы обыкно-
венные тяжолосуглинистые

Луговые серозёмы обыкно-
венные тяжолосуглинистые

Лугово- серозёмные обыкно-
венные северные среднесу-

глинистые
Лугово- серозёмные обыкно-
венные северные среднесу-

глинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
среднесуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

среднесуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
среднесуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

среднесуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
среднесуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

среднесуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
среднесуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные тяжелосу-

глинистые
Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные тяжелосу-

глинистые
Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные тяжелосу-

глинистые

Балл 
бонитет

23

32

43

43

54

54

43

43

36

36

36

36

36

36

36

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

42

42

42

Водообеспе-
ченность

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Сельскохозяйствен-
ная специализация 

региона
Специализирован-

ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

Специализирован-
ный

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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Орналасқан 
жері

Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Қарақөз 
ауылдық 

округі  
Жаналык 
ауылдық 

округі
Жаналык 
ауылдық 

округі

Алаңы, 
га.

4,5

5,0

5,0

5,0

4,97

5,0

17,0

10,0

3,1

3,1

2,8

2,8

3,8

4,0

4,0

3,25

3,25

3,23

3,23

4,5

4,0

51,0

5,5

11,0

296,5

37,92
11,04
71,20

79,0

80,82

12,0
78,0

29,49
20,0

19,39
30,0

381,34

217,70

144,64

40,0

9,44

11,0

16,98

17,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

14,76

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

17,69

20,0

71,0

110,5

Алқап құрамы

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Жайылым

Шабындық

Шабындық

Жайылым

Тәлім егістік
 Шабындық
 Жайылым

Жайылым

Жайылым

Шабындық
Жайылым

Жайылым
Шабындық

Жайылым
Суармалы 

егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Суармалы 
егістік

Суармалы 
егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Тәлім егістік

Жайылым

Жайылым

Топырақтың сапалық 
сипаттамасы

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Ауыр саздақты

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Ауыр саздақты

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Ауыр саздақты

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Ауыр саздақты

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Ауыр саздақты

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік орта сазды

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік орта сазды

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Ауыр саздақты

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды –сұр топырақты 
кәдімгі Солтүстік женіл сазды  

Шалғынды –сұр  Шалғынды –
сұр әлсіз сортан 10-30%

Батпақты –шалғынды топырақты 
бар шалғынды топырақтар 
10-30 % орташа саздауыт

Шалғынды шалғынды 10-30% 
орташа саздауытты

Шалғынды-сұр топырақты 
орташа сортанды, сортанды 

10 %-ға дейін құмдақ
10%  дейін тұзды  сода бар 

кешенде катты сортан

Шалғынды сұр нашар сортан

10%  дейін тұзды  сода бар 
кешенде катты сортан

Ашық сұр

Ашық сұр

Сұр шалғынды

Кәдімгі -сұр

Кәдімгі -сұр

Кәдімгі- сұр

Шалғынды-сұр кәдімгі 
солтүстік кәдімгі

Шалғынды-сұр кәдімгі

Шалғынды-сұр кәдімгі 
солтүстік кәдімгі

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Кәдімгі- сұр

Шалғынды сұр Ашық орташа 
сортан

Шалғынды сұр Ашық орташа 
сортан

Балл 
бонитеті

42

42

42

42

42

43

43

42

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

6,1

36,2

7,2

3,4

4,8

6,6

4,8

1,2

1,2

17,2

10

10

10

25

31

31

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8,0

9,0

Су көздерімен 
қамтасыз етілуі

Сумен 
қамтамасыз 

етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес
Сумен қамтамасыз 

етілген

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Сумен 
қамтамасыз 

етілген
Сумен 

қамтамасыз 
етілген

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Қажет емес

Өңірдің ауыл 
шаруашылығына 

мамандануы

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

Мамандандырылған

№

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

Местоположение

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Каракозский 

сельский 
округ

Каракозский 
сельский 

округ
Жаналыкский 

сельский 
округ

Жаналыкский 
сельский 

округ

Пло-
щадь 

га

4,5

5,0

5,0

5,0

4,97

5,0

17,0

10,0

3,1

3,1

2,8

2,8

3,8

4,0

4,0

3,25

3,25

3,23

3,23

4,5

4,0

51,0

5,5

11,0

296,5

37,92
11,04
71,20

79,0

80,82

12,0
78,0

29,49
20,0

19,39
30,0

381,34 

217,70

144,64

40,0

9,44

11,0

16,98

17,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

14,76

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

17,69

20,0

71,0

110,5

Состав 
угодий

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Орошаемое 
пашня

Пастбища

Сенокос

Сенокос

Пастбища

Богарное 
Сенокос

Пастбища

Пастбища

Пастбища

Сенокос
Пастбища

Пастбища
Сенокос

Пастбища
Орошаемое             

пашня
Богарное   

пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Орошаемое             
пашня

Орошаемое             
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Богарное   
пашня

Пастбища

Пастбища

Качественная характеристика 
почв

Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные тяжелосу-

глинистые
Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные тяжелосу-

глинистые
Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные тяжелосу-

глинистые
Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные тяжелосу-

глинистые
Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные тяжелосу-

глинистые
Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные среднесу-

глинистые
Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные среднесу-

глинистые
Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные тяжелосу-

глинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Луговато-серозёмные 
обыкновенные северные 

легкосуглинистые
Луговато-серозёмные 

обыкновенные северные 
легкосуглинистые

Лугово-серозёмные с лугово-
серозёмными слабосолонча-

ковыми 10-30%
Луговые почвы с болотно-
луговыми почвами 10-30% 

среднесуглинистые
Луговые с луговыми силь-
носолончаковыми 10-30%, 

среднесуглинистые
Лугово-серозёмные среднесолон-
чаковатые сильносолонцеватые с 
солончаками до 10% супесчаные

Сильно-солонцеватые в 
комплексе с    солончаками 

содовыми до 10%
Лугово-серозёмные слабо 

саланчоковые

Сильно-солонцеватые в 
комплексе с    солончаками 

содовыми до 10%

Светлые серозёмы

Светлые серозёмы

Серозёмы луговые

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные обычные

Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные обычные

Лугово-серозёмные обыкно-
венные северные обычные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Серозёмы обыкновенные

Луговые серозёмы светлые 
среднесолонцеватые

Луговые серозёмов светлых 
среднесолонцеватые

Балл 
бонитет

42

42

42

42

42

43

43

42

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

6,1

36.2

7,2

3,4

4.8

6.6

4,8

1,2

1,2

17,2

10

10

10

25

31

31

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8,0

9,0

Водообеспе-
ченность

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется
Обеспечен 

водой

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Обеспечен 
водой

Обеспечен 
водой

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Сельскохозяйствен-
ная специализация 

региона

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

Специализированный

№

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85



6 бетАЌСУ ӨЊІРІ19 қараша 2021 жыл

«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:  Көкжайдақ ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Абай атындағы орта мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Шолақөзек 
бастауыш мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының директоры.

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талап-
тары:

Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; 
педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының не-
месе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл 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

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру 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;
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 бол-

мауы 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 Консти-

туциясын, 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 мекен-жайлары: тел.:   

8 (7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

«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: Қапал ауылы, Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Есболған Жайсаңбаев атындағы орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры.

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талапта-
ры:

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 кабинет-
тер (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

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру 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;
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 бол-

мауы 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 Консти-

туциясын, 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 мекен-жайлары: тел.:   

8 (7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 
«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

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

«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: Ащыбұлақ ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мәншүк Мәметова атындағы орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
мектеп директоры.

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талап-
тары:

Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; 
педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының не-
месе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл 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:

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру 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;
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 бол-

мауы 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 Консти-

туциясын, 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 мекен-жайлары: тел.:   

8 (7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 

«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.
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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: Қарашілік ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қарашілік орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талап-
тары:

Шағын жинақты мектептер үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық 
қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі үш жылдан кем емес, 
оның ішінде білім беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда педагогикалық жұмыс өтілі; 
педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының не-
месе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы 
(мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл 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:

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру 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;
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 бол-

мауы 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 Консти-

туциясын, 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 мекен-жайлары: тел.:   

8 (7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 

«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

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

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін

174864

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

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары мекемесінің меңгерушісі лауазымдары-
на орналасуға конкурс жариялайды: 

Бос орын:  Қызылағаш ауылы, Алматы облысы білім басқармасының Ақсу ауданы 
бойынша білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің "Нұршуақ" балабақшасы мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық кәсіпорны меңгерушісі.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары мекемесінің меңгерушісі лауазымына 
кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары үшін: жоғары (жоғары оқу орнынан 
кейінгі) педагогикалық білім педагогикалық жұмыс өтілі бес жыл, оның ішінде соңғы екі 
жыл мектепке дейінгі ұйымда 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 орындарының оқытушыларын, әдістемелік кабинеттердің (орталықтардың), 
біліктілікті арттыру жүйесінің әдіскерлерін қоспағанда).

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары мекемесінің меңгерушісі лауазымдық 
міндеттері: Білім беру ұйымын оның Жарғысына сәйкес қызметінің барлық түрін 
басқарады.

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш хабарландыру 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;
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 бол-

мауы 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 Консти-

туциясын, 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 мекен-жайлары: тел.:   

8 (7283) 21580, электронды мекен-жай: aksuroo@mail.ru 

«АҚСУ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ.

Санаты

А-1-3-1

«Екі көз ақыретте тозаққа күймейді; Ал-
ладан қорқып оңашада жылаған көз және 
Алла жолында елін күзеткен көз» (хадис) 
Әрбір пенденің кіндік қаны тамған, 
туып өскен жері «Отан» деп аталады. 
Бүгінгі күні менің елім Қазақстан, менің 
жерім Қазақстан деген осы екі асыл 
сөзді еліміздің  әрбір азаматы асқақ 
сезіммен, мақтанышпен айта алары хақ.   
Асыл дінімізде бес нәрсені – Отаныңды, 
дініңді, ар-намысыңды, жаныңды, дүниеңді 
қызғыштай қорғау міндеттеледі. Исламда 
«Отанды сүю — иманнан» деген қанатты 
сөз бар. Отанды сүю оның мәнісі тек  
жырлар, өлеңдер айту, не болмаса түрлі 
деңгейдегі акциялар ғана емес, туған 
елге, туған жерге қызмет ету, қызмет ет-
кенде де адал қызмет ету, қызыл сөзбен 
емес, іспен көрсету екендігі белгілі. 
Халқымызда: «Отан отбасынан басталады» 
деген  аталы сөз бар. Отанды сүюге, туған 
елге деген құрмет сезімі отбасынан бастау 
алады. Пайғамбарымыз (Оған Алланың 
салауаты мен сәлемі болсын) «Барлығың 
жауаптысыңдар. Басшы еліне, отағасы от-
басына, малшы малына жауапты. Әркім 
өз қарамағындағылардан  сұраққа тар-
тылады», — деген. Олай болса, балаға 
жастайынан жақсы тәрбие беруге, туған 
елді құрметтеуді, жанын қорғағандай дінін, 
отанын қорғауды, кісінің, мемлекеттің 
ақысын жемеуді үйретуге отағасы жау-
апты. Өзіңізден бастап, ұрпағыңыз Ал-
ладан қорқып, мемлекет мүлкін же-
мей, оны қорғауға, одан әрі дамытуға 
күш салатын болса, елінің тыныштығын 
күзетуді илаһи борышым деп білсе, 
еліміздің болашағы жарқын деуге болады. 
Отанды сүю үшін адам өз тілін, тарихы 

Отанды сүю - иманнан  
мен мәдениетін білуі тиіс. Өз тілінің, ұлттық 
мәдениетінің қадірін білмеген адам бірте 
– бірте өзге де құндылықтарынан ажы-
райтыны анық. Және де өз елін сүйетін әр 
азамат  шет жерде жүргенде кіндік қаны 
тамған жерін сағынбай қоймайды. Ардақты 
Пайғамбарымыз (Оған Алланың салауа-
ты мен сәлемі болсын) Мәдинаға һижрат 
жасаған уақытында «Хазрауа» деген жер-
ге жеткенде түйесін тоқтатқан екен. Өзінің 
туған жеріне Меккеге жабырқаған көңілмен 
қимай ұзақ қарап тұрып: «УАллаһи, сен 
жер бетіндегі ең көрікті, ең сүйікті мекенсің. 
Мен үшін сенен артық жер жоқ. Егер тағдыр 
тауқыметіне ұшырамағанымда, өзіңнен 
бір сәтке де алыстамас едім», — деген. 
Тағы бір жолы Ұхуд тауына қарап: «Біз 
Ухудты жақсы көреміз, Ұхуд та бізді жақсы 
көреді» дегені де тегіннен тегін емес. Бұл 
Пайғамбарымыздың с.ғ.с. туған жерге де-
ген, туған жерінің әрбір өзен, көл, тау, та-
сына деген зор сүйіспеншілігін байқатады.  
Ата – бабаларымыз түрлі жағдайлармен ел-
ден жырақ кеткенде туған жердің топырағын, 
жусанын өзімен бірге алып жүрген. 
Сағынғанда есіне алып, сол топырақты 
иіскеп отырған. Ақиық ақын Мұқағали 
өлеңдерінде Отанның қаншалықты қастерлі 
ұғым екенін ұқтырғандай. 

Отан! Отан! 
Сен болмасаң, не етер ем?
Мәңгілікке бақытсыз боп өтер ем,
Өмірден бұл өксуменен кетер ем.
Құс ұясыз, жыртқыш інсіз болмайды.
Отансыз жан өмірінде өңбайды
Өзін-өзі қорлайды да, сорлайды.

Тірі адамға – сол қайғы!
Күн көреді, әкесіз де, анасыз,
Өмір сүрер әйелсіз де, баласыз,
Ал Отансыз – нағыз сорла панасыз.
Осындай ұлан - байтақ жерімізді баба-

ларымыз сан ғасырлар бойы қанаттыға 
қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, 
найзаның ұшымен, білектің күшімен, 
жүректегі иман нұрымен сақтап  қалып, бізге 
қалдырған аманаты деп  түсінуіміз керек-ақ. 
Отан деп отбасы мен ошақ қасын,  жұтып 
жүрген ауасын,  ішіп жүрген суын, байлығы 
мол кең-байтақ жерін, қазыналы қарттар 
мен ақ жаулықты әжелерімізді, қадірлі ата-
ана, жарымыз бен баламыз жүрген елді 
айтамыз. Міне, осы туған ел мен жерге ие 
болу, амандығы мен ынтымағын тілеу әрбір 
мұсылманның діни де, әрі азаматтық  боры-
шы. Сондай-ақ, қазақтың біртуар азаматы, 
халқымыздың аяулы ұлы Бауыржан атамыз 
айтқандай, «Отан үшін отқа түс — күймейсің» 
дегені  отанды қорғау жолында бәріне бара 
білу, ештеңеден тайсалмауды білдіреді.  

Сол себепті қандай да бір ел мемлекет 
мүлкіне зор жауапкершілікпен қарайтын, 
мемлекет мүддесін өз мүддесінен жоғары  
қоя білетін, ар-ожданын ақшадан биік  са-
найтын ерлер көбейгенде ғана гүлденетіні 
белгілі. Бұл біз үшін қазіргі таңда ауа-
дай қажет қасиет  екені  баршаға аян. 
Туған жерінің көркейгенін қалаған әрбір аза-
мат өз ісін жақсы меңгеруге талпынуы  тиіс. 
Кәсібилігін арттырып, өз мамандығының 
шыңына шығуы қажет. Құранда: «Еңбек 
етіңдер! Себебі, істеріңді Алла Тағала, 
елшісі және жалпы мұсылмандар көреді» 
(«Тәубе» сүресі, 105-аят) делінген. Демек, 
мұсылман адам өз жауапкершілігіне алған  
міндетіне  немқұрайлы қарамауы керек. 
Осы себепті туған елін  сүйетін әрбір аза-
мат  мұнысын  нақты ісімен дәлелдеуі ке-
рек. Отанды, елді құрметтегенде атақ алу, 
абыройға кенелу үшін емес, «ұрпағым, елім 
болашақта жетім болмасын, отансыздықтың 
азабын тартпасын»,-деген қағиданы берік 
ұстанған жөн. 

Ислам дінінде Отанды, туған жерді 
қорғау ең қасиетті борыштардың бірі 
болып саналып, оны қорғау жолында 
қайтыс болғандар шәйіттердің қатарынан 
саналатындығы бұл ұғымның қаншалықты 
маңызды екенін көрсетіп тұрса керек. 
Сондықтан әрбір еліміздің азаматын ата-
бабаларымыздың сан ғасырлар бойы 
ұстанып келген имандылық жолына, 
туған жері мен салт-дәстүрін, тілі мен 
мәдениетін берік ұстануға  шақырамыз. 
Жаратушы Алла елдің амандығын, 
Отанымыздың тыныштығын, халқымызға 
иман байлығын нәсіп етсін! 

Әмин!
Ақсу аудандық мешіті.

ИМАНДЫЛЫҚ ИІРІМДЕРІ
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Құрметті Суықсай  ауылдық 
округінің сайлаушылары!

Мен Бекболатов Сағит 
Жанғазыұлы осы ауылдың 
тумасымын. 1995 жылы 
Ақмола ауылшаруашылық 
Қазақ Ұлттық институтын мал 
дәрігері мамандығы бойынша  
тәмамдағаннан кейін еңбек жо-
лымды 1995 жылы туған ауы-
лым Суықсайда мал дәрігері 
болып бастадым. Әскери боры-
шымды атқарып келгеннен кейін 
ауылда ветеринарлық пункт 
меңгерушісі, «Ақсу вет сервист» 
лицензиялы мал дәрігері, Ақсу 
аудандық ветеринарлық станция-
сы директорының орынбасары, 
Суықсай ауылының әкімі, Ақсу 
аудандық ауылшаруашылығы 
бөлімінің басшысы  болып 
қызмет атқардым. 2020 жылдан 
бері Жансүгіров ауылдық  округі 
әкімі орынбасары қызметіндемін. 
Осы қызметтерде жүрген кез-
де Суықсай мен Ащыбұлак 
арасындағы су ағызып кет-
кен жолдың көпірі, Суықсай 
ауылындағы мешіті ауыл 
тұрғындарын ұйымдастыру 
арқылы жөнделіп, тұрғызылды.      
«Баласаз», «Ащыбұлақ Агро» 

ауылшаруашылық кооперативі 
менің тікелей бастамам-
мен құрылды. Ақсу ауданы-
нан жасөспірімдерінің зілтемір 
көтеруден Халықаралық спорт   
жарысына қатысуына демеушілік  
көмек көрсеттім. 

Осы ауылдың тумасы ретінде ел-
мен етене араласып жүргендіктен 
де ауыл тұрғындарының күн 
сайынғы қиындықтарын бір кісідей 
білемін. Суықсай – Ащыбұлақ 
арасындағы жолдың нашарлығы, 
интернет желісінің баяулығы, жай-
ылым жерлердің жетіспеушілігі.

Алматы облысы, Ақсу ауданы, Суықсай  ауылдық округі əкімінің 
сайлауына үміткер САҒИТ ЖАНҒАЗЫҰЛЫ БЕКБОЛАТОВТЫҢ 

2025 жылға дейінгі САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
Мен осы мәселелерді шешудің 

тетіктерін, ауыл өмірін қалайша 
жақсартуға болатынын білемін! 

Бұл үшін маған Сіздердің 
қолдауларыңыз керек!

МЕНІҢ САЙЛАУАЛДЫ 
БАҒДАРЛАМАМ:

1. 2023 жылы Суықсай мәдениет 
үйіне күрделі жөндеу жұмысын 
жүргізуге ықпал етемін.

2. 2023 жылы Суықсай ауылында  
өрт сөндіру бекетін салуға ықпал 
етемін.

3. 2024 жылы ауылдық ауруха-
насын күрделі жөндеуден өткізуге 
ықпал етемін.

4. 2025 жылы сүт- тауар ферма-
сын салуға жұмыс жасаймын.

5. 2021-2025 жылы ауыл  іші жол-
дарын жөндеуге ықпал етемін.

6. 2025 жылы Суысай ауылдық 
амбулаториясына ЭКГ апаратын 
алуға  ықпал етемін.

7. Әлеуметтік жағдайы төмен 
отбасыларына тұрақты қолдау  
көрсетемін.

8. Жас ұрпақтың бойында 
патриотизмді қалыптастыруда 
тәрбие беру, өзекті мәселелерді 
жастармен бірлесіп шешу 
жұмыстарын   ұйымдастырамын.

 ӨМІРБАЯН
Конуров Қуаныш Нұрланұлы
Мен Конуров Қуаныш Нұрланұлы 

1985 жылы 19-шы мамырда 
Қапал ауданы, Ақсу қой совхо-
зында  дүниеге келдім. 2002 
жылы Ю.А.Гагарин атындағы орта 
мектебін, 2011 жылы Талдықорған 
э к о н о м и к а - т е х н о л о г и я л ы қ 
колледжін «Қаржы» мамандығы бой-
ынша, 2016 І.Жансүгіров атындағы 
Жетісу Мемлекеттік Университетін 

«Қаржыгер» маманы бойынша оқып 
бітірдім.

2003-2005 жылдары Қазақстан 
Республикасының Қарулы Күштер 
қатарына шақырылдым.

2006-2008 жылы Алматы об-
лысы, Алакөл ауданы, Үшарал 
қаласындағы  2484 әскери бөлімінің 
«Арасан» шекара заставасында бай-
ланыс және сигнализация бөлімінің 
командирі,  келсім шарт негізінде 
қызмет атқардым.

2009-2010 жылдары Алма-
ты қаласы, Айнабұлақ-3 ықшам 
ауданында орналасқан №102 
балабақшасында күзетші;

2011-2014 жылдары Алматы облы-
сы,  Ақсу ауданы әкімдігінің «Суықсай 
ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің күзетші;

2014-2016 жж. Алматы облы-
сы, Ақсу ауданы әкімдігінің «Матай 
ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінде жетекші 
маман;

2016 жылдан осы уақытқа дейін 
Ақсу ауданы әкімдігінің «Суықсай 
ауылдық округі әкімінің аппараты 
мемлекеттік мекемесінің бас маман 
іс-жүргізушісі қызметіндемін.

Отбасылымын, жолдасым 
Абуғалиева Перизат Серікқызы үй 
шаруасында, 1 ұлым, 1 қызым  бар.

Өзімнің мақсатым – менің Ота-
ным, біздің Тәуелсіз Қазақстан 
Республикасының жасампаз ел бо-
луына белсенді қатысу. Бірінші кезек-
те, еліміздің саяси тұрақтылығының, 
әрбір қазақстандықтардың бір - бірін 
құрметтей білуін қамтамасыз етемін.

Елбасымыздың біздің 
мемлекетіміздің гүлденуі мен 
әл - ауқаты жақсартуға арналған 
«Қазақстан-2050» Стратегиясының, 
«Нұрлы жол» бағдарламасының, 
бес институционалдық реформа-
лар жүзеге асыру бойынша еліміздің 
түбегейлі жаңа ортаны қалыптастыру 
және алдағы жылдары үшін оның 
тұрақты дамуы үшін берік негіз бо-
латын «Ұлт жоспары – 100 қадам» 
саясатының жүзеге асырылуын 
қолдаймын.

Әкім болу – демек, Суықсай 
ауылдық округ тұрғындарымен тығыз 
қарым-қатынаста болып, олардың 
әлеуметтік жағдайының жақсаруына, 
талап - тілектерінің орындалуы-
на, округтің көркеюі жолында адал 
қызмет ету.

Менің сайлауалды бағдарламам мынадай басым 
мəселелерді қамтиды:

1. Халықтың әл-ауқатын көтеру бағытында жұмыс жа-
сап, әлеуметтік мәселелерді үнемі назарда ұстаймын.

2. Округ тұрғындарына сапалы медициналық көмек 
көрсетуді басты назарда ұстаймын.

3. Адамның басты капиталы – білім. Осы тұрғыда 
округтегі білім беру ұйымдарын үнемі байланыста 
болып, оқушылардың түрлі деңгейдегі байқауларға 
қатысуларына жағдай жасаймын және робототехника-
мен жабдықталған 1 сынып ашуға, сондай-ақ, заманауи 
құрылғыларман қамтамасыз етілуіне ықпал етемін.

4. Округ тұрғындарын рухани қолдау бағытында ауыл 
кітапханасы мен мәдениет үйі жұмыстарының жандану-
ын назарда ұстай отырып, тиісінше қолдау көрсетемін.

5. Ұлы Отан соғысына қатысушылар және тыл 
еңбеккерлерінің, аз қамтылған, көп балалы отбасы-
ларды, мүмкіндігі шектеулі жандарды назардан тыс 
қалдырмай, қамқорлық жасаймын.

6. Ауылды көріктендірумен, ауыл ішіндегі жолдарды 
жөндеу,  елді - мекендерді көше жарығымен қамтамасыз 
ету;

7. Округтің санитарлық тазалығын үнемі бақылауда 

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРМАЛАСЫ
ұстап, көгалдандыру мен абаттандыруға жұмыс жасай-
мын.

8. Болашақ жас ұрпақтың еншісінде. Демек, ауыл 
жастарының ағылшын тілін меңгеруіне және  спортпен 
шұғылданып, түрлі жарыстарға қатысуларына жағдай жа-
саймын. Жастардың ауылда тұрақтауына жағдай жасай 
отырып, округ халқының санын арттыруға күш саламын.

9. Округтегі кәсіпкерлер, шаруа қожалықтарымен 
тығыз байланыста болып, мемлекет тарапынан 
берілетін көмектерді алуға, ауылдың мәдени, қоғамдық 
жұмыстарына белсенді араласуларын ұйымдастырамын.

10. Ауыл тұрғындарының ауылшаруашылық жануар-
ларын ұстау үшін жәйілімді жер телімдерінің мәселесін 
шешуге, ауылшаруашылық мақсатындағы жер телімдерін 
тиімді пайдалану, суғармалы егістік алқаптарын суғару 
жүйесін біріздендіруге ықпал етемін.

Осы және басқа да міндеттерді жүзеге асыру үшін 
маған менің жерлестерімнің белсенді қолдауы және бас-
тамасы қажет болатыны сөзсіз. 

Егер маған сенім білдіріп, ауылдық округ әкімі болып 
сайлансам, сайлауалды бағдарламамды орындауға, 
Суықсай ауылдық округінің барлық тұрғындарының 
мүдделерін түбегейлі қорғау жолында адал еңбек етуге 
міндеттенемін.

Алматы облысы, Ақсу ауданы, Суықсай  ауылдық округі əкімінің 
сайлауына үміткер КОНУРОВ ҚУАНЫШ НҰРЛАНҰЛЫНЫҢ 

2025 жылға дейінгі САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Алматы облысы, Ақсу ауданы, 
Суықсай  ауылдық округі əкімінің 
сайлауына үміткер КӨБЕНБЕКОВ 

НҰРҒАЛИ БИҒАЛИҰЛЫНЫҢ 2025 жылға 
дейінгі САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ


