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Құрметті ақсулық жерлестер! 
Елімізді қатерлі індет қайтадан 

ушығып, күн санап түрленіп, таралу-
да. Сол себепті сақтық шараларын 
сақтап жүрейік. Халық даналығында 
«Сақтанғанды сақтаймын»,-деген сөз 
бар. Ескертулерге құлақ асып, сақтық 
талаптарын орындау керек. Ол үшін  
қоғамдық орындарда ара қашықтықты 
сақтап, той - томалақты тоқтата тұрып, 
жөнсіз қыдыруды азайту керек,-деп 
ойлаймын. «Саулық сақтықта» екенін 
ескеріп, сақ болайық. Кез - кел-
ген қиыншылыққа сабырмен қарап, 
төзімділік танытқан абзал. Енді, мына 
аты жаман ауру бізге келген тілсіз жау 
болып тұр. Бұл жауды тәртіп пен талап 
қағидаларын сақтай отырып, жеңеміз,-
деп ойлаймын. 

Құрметті ағайын! 
Сіздерді індетке қарсы сақтық шара-

ларды қатаң сақтауға шақырамын! Ел 
болашақ үшін, ұрпағымыз үшін өтпелі 
қиыншылыққа шыдайық! Індетпен 
күресу ережелерін сақтай отырып, ау-
ырмайтын жол іздейік! Еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болсын ағайын! 

Сүлейменов Бейбіт 
ЖАҢЫЛЫСҰЛЫ,

 аудандық мәслихат хатшысы.

Ардақты ақсулықтар! 
Адам өмірі және оның денсаулығы бәрінен қымбат. Ел аумағында ауыр індетпен 

ауырғандар саны артып келеді. Тәжвирус қайтадан тамыр жайып, күшейіп келеді. 
Әлем бойынша қауіпті індетпен ауырғандар саны мен өлім - жітімі азаймай тұр. 

Қадірлі ағайын!
Сақтық шараларының сақталмағандығының бірден - бір дәлелі аудан аумағындағы 

науқастар санының артуы десек болады. Жеке бастың саулығын сақтап, қоғамдық 
орындарда арақашықтық пен карантин талаптары сақталса, дерттің беті қайтар 
еді. Бетперде тағуды да естен шығармаған абзал. Әр адам өзіне және туған - 
туысқандарының өміріне жауапты болғандықтан сақтық шараларын қатаң сақтау 
керек. Ауру күннен - күнге ушығып барады. Коронавирус қауіпті індет. Сол себепті 
сақтанып жүрейік, ағайындар!

Байқадам ҚҰРЫМБАЙ,
 аудандық орталық ауруханасы 

басшысының емдеу - ісі жөніндегі орынбасары, 
аудандық мәслихат  депутаты.

Сақтанып жүрейік, ағайындар!

КОРОНАВИРУС ҚАУІПТІ ІНДЕТ

Биыл көктем шыққалы ауданымызға 
еңбегі сіңген біраз азаматтар мен 
азаматшаларға құрмет көрсетіліп келеді. 
Аптаның дүйсенбісі күні аудан әкімінің ап-
парат жиынының алдында тағы да осындай 
еңбегімен танылған ауданымыздың беделді 
азаматы, Ойтоған ауылдық округінің 
әкімі Білісбек Тұрсұннұр Тұрысбекұлына 
зейнеткерлікке шығуына байланысты 

аудан әкімі Есім Базарханов – аудандық 
мәслихаттың шешімімен «Ақсу ауданының 
Құрметті азаматы» атағын беріп, торқа 
шапан жауып, зейнеткерлікке шығуымен 
құттықтады. Келесі кезекте ұжымдастары 
құттықтап, әріптестері атынан Қарашілік 
ауылдық округінің әкімі Ыдырыс Садуақасов 
пен Жансүгіров ауылдық округінің әкімі Бо-
лат Шәріпов құттықтап, барлық әріптестері 
атынан бір жылқы мінгізді. 

Білісбек Тұрсұннұр Тұрысбекұлы 
Көшкентал ауылында дүниеге келген. 1975 
жылы Көшкентал орта мектебін бітіріп, 
Қазақтың ауылшаруашылық институтының 
агрономия факультетіне оқуға түскен, 
мамандығы – агроном. Осы мамандық бой-
ынша 1980 жылы институтты бітіріп, жол-
дамамен «Абай» ұжымшарында жұмыс 
жасаған. 1980 – 1982 жылдары агроном 
– семеновод, бригада агрономы болып 
жұмыс істеген. 1982 жылы Қазақтың ғылыми 
– зерттеу институтының іштей бөлімінің 
аспирантураға оқуға түсіп, 1986 жылы жол-
дама бойынша Талдықорған мемлекеттік 
ауылшаруашылық тәжірибе станциясына 
жұмысқа келген. Осы жұмыста аға ғылыми 
қызметкерден бөлім меңгерушісіне дейін 
көтерілген. 1994 – 1995 жылдары облыстық 
ауылшаруашылық «Ауыл» корпорациясына 
жұмысқа қабылданған. 2001 – 2007 жыл-
дары Көшкентал және 2007 – 2008 жылдар 
аралығында ауылдық округ әкімі қызметін 

атқарған. 2008 – 2017 жылдарда қайтадан 
Көшкентал ауылдық округінің әкімі бо-
лып тағайындалған. 2017 жылдан бастап 

Ойтоған ауылдық округінің әкімі қызметін 
атқарып, зейнеткерлікке шықты. Марапат 
құтты болсын!

Өз тілшімізден.

ҚҰРМЕТТІ МАРАПАТ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

COVID - 19

Құрметті Ақсу ауданы тұрғындары! 
Бүкіл әлемді дүрліктірген пандемия әлі 

толықтай сейілген жоқ. Өкінішке орай, 
қайтадан белең алып, індеттің таралуы 
күн сайын өсуде. Алматы облыстық бас 
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 
Қаулысына сәйкес, облыс аумағында 

карантин режимі қайтадан күшейтілуде. 
Санитарлық - эпидемиологиялық 
жағдайларға байланысты профилактикалық 
және ақпараттық түсіндіру жұмыстары 
жүргізілуде. Қауіпті індеттен сақтану 
үшін Сіздерден сақтық шараларын 
сақтауларыңызды сұраймыз. Осы орайда 

барлықтарыңыздан қоғамдық орындар-
да жүру мәдениетін, 2 метр арақашықтық 
сақтап, өздеріңіздің және жақындарыңыз-
дың қауіпсіздіктері үшін барынша үйде 
болып, гигиеналық тазалық ережелерін 
есте ұстап, міндетті түрде медициналық 
бетперде тағып, қолдарыңызға қолғап киіп, 
антисептикалық заттарды үнемі қолданып 
жүрулеріңізді сұраймын!

Сондай-ақ, шектеу кезіндегі тәртіп пен 
тыйымдарды қатаң орындауға шақырамын. 
Отбасылық жиын - тойларға рұқсат жоқ 
екенін де әрдайым естен шығармаған аб-
зал. Қазіргі уақытта қайтадан шектеуге 
қарамастан жиын - тойлар өтіп жатқаны 
жасырын емес. Сол себепті індет қайта 
күшейіп келеді. «Тәртібке бағынған құл 
болмайды»,-дегендей тәртіп сақтап, той - 
томалақ өткізуді тоқтатсақ. 

Қадірменді Ақсулықтар! 
Біз қазір қиын кезеңді бастан өткеріп 

жатырмыз. Барлығымыздың үйімізде 
кішкентай сәбилеріміз бен ата - ана-
ларымыз, үлкен қарттарымыз бар. 
Сондықтан да барлығымыз бірдей 
өзіміздің және жақындарымыздың өміріне 
жауапкершілікпен қарауымыз қажет.

Бұл індетті бәріміз бірге қоғам болып 
жеңу үшін тек тәртіп пен жауапкершілікті 
сезіну арқылы жеңе аламыз. Өзіміздің және 
жақындарымыздың денсаулығы өзімізге 
байланысты. «Денсаулық зор - байлық» 
екенін ұмытпағанымыз абзал. Біз біргеміз!

        
Есім БАЗАРХАНОВ,

аудан әкімі. 

Есте сақтаңыз!

Сақ болыңыздар! 

Қатерлі індет 
қайтадан ушығып 

келеді 
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Науқастардың құқықтарын қалай 
қорғауға болады?

2  сәуір 2021 жыл

Улы газдың қауiпi!

Балалар әдебиеті жылы

Алматы облысы ТЖД ескертеді! Пеш 
жағу маусымында улы газбен улану 
жағдайларын болдырмау үшін үш айда 
бір рет түтіндіктерді тазалау, пештердегі 
ақаулықтарды уақытымен жөндеп, 
жарықтарды майлау қажет. 

- жанып жатқан пешті қараусыз 
қалдырмаңыз, сонымен бірге оны 
балалардың қараунда қалдырмаңыз;

- жағу үшін дайындалған отынды 
пештің алдындағы темір тақтайшаға 
қоймаңыз;

- пешті қатты қыздырмаңыз;
пешті пайдалану нұсқаулықтарында 

қарастырылмаған жанғыш заттарды 

отын ретінде қолдану (қатты, сұйық, газ-
ды);

- жанғыш заттар мен материалдарды 
(аяқ киім, киім, отынды) пештің үстінде 
және мұржа құбырынан 0,5 метр ара 
қашықтықтан жакын жерде кептіруге 
жол бермеңіз;

- желдеткіш және газ каналдарын 
түтіндік ретінде пайдаланбаңыз.

Пеш жағу кезеңінде өрт қауіпсіздік 
ережелерін сақтау Сіздің және 
жақындарыңыздың өмірін сақтап қалуы 
мүмкін! 

Алматы облысы ТЖД баспасөз 
қызметі.

ГУ «Отдел земельных отношений 
Аксуского района» сообщает, что при 
опубликовании конкурсов в Карасус-
ком сельском округе 12.03.2021 года за 
№10  и Есеболатовском сельском окру-
ге 26.03.2021 за №12 в районной газете 
«Ақсу өңірі» произошла ошибка. 

Слово «повторно» ошибочно, так как 
данные конкурсы проводятся «впер-
вые».  В этой связи приносим извине-
ния.

ГУ Отдел земельных отношений.

Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары мен қонақтары!

«Ақсу ауданының жер қатынастары 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Ақсу 
өңірі» газетінде Қарасу ауылдық 
округінен 2021 жылғы 12 наурыздағы 
№10 және Есеболатов ауылдық 
округінен 2021 жылғы 26 наурыздағы 
№12 санында  конкурс жариялау кезінде 
«бірінші рет» деген сөздің орнына 
«қайтадан» деп жазылуына байланыс-
ты қателік орын алғанын хабарлайды. 
Осыған байланысты кешірім сұраймыз.

Аудандық жер қатынастар бөлімі.

Уважаемые жители и 
гости Аксуского района!

«Ана тілі – жүректің терең сырларын, басынан кеш-
кен дәуірлерін, қысқасы, жанның барлық толқындарын 
ұрпақтан –ұрпаққа жеткізіп сақтап отыратын қазына...» 
деп тіл туралы Жүсіпбек Аймауытов айтқан. Бүгінгі 

Құрметті оқырман қауым, биыл 2021 жыл балалар әдебиеті  
жылы болып жарияланып отыр. Президент  Қасым- Жомарт 
Тоқаев кезекті жарияланған өз мақаласында балалар әдебиетіне 
ерекше мән беріп: «Тіл игеру үшін балалар әдебиетінің атқаратын 
рөлі зор. Сондықтан қазақ қаламгерлерінің үздік шығармаларына 
қоса, балаларға арналған шетел жазушыларының да таңдаулы 
туындыларын аударып, көптеп басып шығаруды және тарату-
ды қолға алған жөн. Оған сұраныс жоғары,-деп атап өтті».  Ба-

әлеміндегі әдебиеттер» атты тұрақты кітап 
көрмесі кітапханада  ұйымдастырылса, 
«Балалар әдебиетінің бағбандары» атты 
балалар жазушылары туралы, «Балалық 
шақтың кітаптары» атты балалар жазушы-
сы Табылды Әдібайдың 95 жасқа толуына 
арналған әдеби бейнебаян  әлеуметтік 
желі арқылы ұсынылды. 

Балалар әдебиеті – жас буынның сана 
- сезімін оятып, ақыл - есін дамытып, 
оларды адамгершілік, абзал қасиеттерге 
тәрбиелейтін өмір оқулығы. Оның мақсаты 
– мектеп жасына дейінгі үш жасар баладан 
бастап, он бес жасқа дейінгі оқушыларға 
әдеби тілде жазылған жоғары идея-
лы, қызықты шығармалар беру. Осының 
барлығы жас буынды саналы өмір сүруге 
талпынтады. Оның келешегіне жол аша-
ды. Бағыт сілтейді. Кітапхана еліміздің 
болашағы – өскелең ұрпақтың  бойына 
кітап оқу мәдениетін қалыптастыратын 
негізгі орын екенін біле жүріңіздер! Тек қана 
кітап оқу  мәдениетін ғана емес, сонымен 
қатар білімдарлыққа, еркін ойлай білуге, 
өздігінен шешім қабылдауға тәрбиелейтін 
жер. Сондықтан  жас буын оқырмандар, 
Сіздерді  кітап оқуға шақырамыз! Кітапты 
құрметтейік, кітаппен дос болайық! 
Кітапхана есігі Сіздер үшін әрдайым ашық!  

Бақытгүл АБДЫРАХМАНОВА, 
                       аудандық балалар 

кітапханасының меңгерушісі.

Ана тілім - асыл 
сөздің айнасы

өркениетті дәуірдің айқындаған барша ілім - білімінде, жер бетіндегі ең көне саналатын 
жазбалардың қай - қайсында да қазақ тілінің, біздің ата - бабаларымыздың қазыналы 
тілінің ізі қалған. Жүздеген ғасырлардың тарихын тербеген  дала төсінде өмір сүрген 
ата-бабаларымыздың көкірек сыры мен жүрегінің үнін жеткізген қасиетті аманаты - тілі 
болды. 

Ата - бабамыздан асыл мұра болып қалған тілімізді, салт - дәстүрімізді, асыл 
сөздерді өскелең жас ұрпаққа ұғындыру барысында Ақсу аудандық кітапханасының 
кітапханашылары әртүрлі тақырыпта  іс-шаралар  атқаруда. Жас ұрпақты сөз қадірін 
түсінуге, үлкеннің ақылын тыңдау парыз екенін түсіндіру біздің мақсатымыз. 

Тіл арқылы біз өсе аламыз. Мәңгілік еліміздің, мәңгілік тілінің тұғырын биікке көтеру – 
келер ұрпақ, жастардың қолында. Тіліміздің  мәртебесі қашанда биік болсын! Сөзі, тілі  
мәңгілік елдің ғұмыры да – мәңгілік!  

Егер Сіз көрсетілген медициналық 
қызметтердің сапасына 
қанағаттанбасаңыз, медициналық пер-
сонал тарапынан дөрекілікке, тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде және міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінде ұсынылатын медициналық 
қызметтер үшін ақшалай қаражатты 
талап ету фактілеріне немесе басқа 
да проблемалық мәселелерге тап 
болсаңыз, Сіз:

• пациенттерге қолдау көрсету және 
ішкі аудит қызметіне көмек сұраңыз. 
мұндай қызмет әрбір медициналық 
ұйымда жұмыс істейді. Кері байланыс 
үшін байланыс деректерін көрсете от-
ырып, жазбаша өтініш жазу жеткілікті. 
Толығырақ ақпаратты емхананың не-
месе аурухананың қабылдау бөлімінен 
білуге болады.

• аймақтың денсаулық сақтау 
басқармасының колл-орталығына 
жүгіну. барлық медициналық ұйымдар 
денсаулық сақтау басқармаларына 
бағынатындықтан, олардың өкілдері 
Сіздің мәселеңізді шешуге әсер ете ала-
ды.

Qoldau 24/7 қосымшасында өтінім 
қалдыру. Сіздің Qoldau 24/7 өтінішіңізден 
кейін әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорының мамандары 
медициналық ұйыммен хабарласады 
және қызмет көрсету сапасын тексереді, 
Егер сіз қандай да бір себеппен оны 
алмаған болсаңыз, онда олар бас тарту 
себебін анықтайды. Барлық өтініштер 
тізілімге тіркеу нөмірін берумен 
енгізіледі, соның арқасында өтініштің 
мәртебесін қадағалауға болады.

@SaqtandyryBot Telegram-ботында 
өтінім қалдырыңыз. ол үшін негізгі 
мәзірде "1406-ға хабарлама жіберу" 
пәрменін таңдау керек. Өтінімде 
мәселенің мәні, сондай-ақ, аймақтың 
және медициналық ұйымның атауы бо-
луы керек.

Қордың тәулік бойы жұмыс істейтін 
1406 бірыңғай байланыс орталығына 
жүгіну қажет. Қазақстанның барлық 
аумағында ұялы және қалалық теле-
фондардан қоңырау шалу тегін.

«Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры» КЕАҚ Алматы 

облысы бойынша филиалы.

Ақсу ауданы бойынша 13.01-29.03.2021 жыл уақыт аралығында коронавирус инфек-
циясына оң нәтиже берген 42 адам тіркелді. Ауырғандардың ішінде 14 жасқа дейінгі 
тіркелген балалар саны - 12. Коронавирус жұқпасына оң нәтиже бергендер мына ауылды 
мекендерде тіркелген: 

Жансүгіров ауылы - 21 адам, Таусамалы ауылы - 2 адам, Қызылағаш ауылы - 2 адам, 
Егінсу ауылы – 8 адам, Сағабүйен ауылы – 2 адам, Алтынарық ауылы – 1 адам, Қапал 
ауылы – 1 адам, Матай ауылы – 1 адам, Ащыбұлақ ауылы – 1 адам, Ойтоған ауылы – 1 
адам, Есеболатов ауылы – 1 адам және Көкөзек ауылы – 1 адам.

Оң нәтижемен тіркелгендердің кәсіби мамандығы бойынша тіркелгендер:
Оқушылар – 9, зейнеткерлер - 12, мұғалімдер – 6, жұмыссыздар – 7, аурухана медбикесі 

– 1, аурухана қызметкері (санитарка) – 1, мектеп қызметкері (техничка) - 2, ұйымда жоқ 
балалар - 3, мемлекеттік қызметкерлер -1.

Тіркелгендердің ауру белгілерімен ауруханада жатқандар саны - 13 немесе 31%. Үйде 
карантинде ауру жоқ белгілерімен 14 күнге карантинде жатқандар - 29 немесе 69%.

Барлық қарым-қатынастағылар саны – 206. 
Барлығы 2020-2021 жылдары тіркелгендер - 242 адам 100 мың адамға шаққандағы 

көрсеткіш - 637,0. Соңғы екі аптада тіркелгендер 9 жағдай, 15.03-21.03.2021 ж. аралығында 
тіркелгендер - 3, жағдай өсу қарқыны - 0,2%. 

22.03-28.03.2021 ж. аралығында тіркелгендер - 6, жағдай өсу қарқынмен - 0,4%, бір 
тәулікте тіркелген - 0, жағдай өсу қарқынмен - 0,0%.

Мониторингтік топпен барлығы - 578 тексерулер жүргізілді. 7 - жеке тұлғаға әкімшілік іс 
қозғалып, 350040 теңге көлемінде айыппұл салынды, 1 жеке кәсіпкерге хаттама толтыры-
лып, 335455 теңгеге айыпұл салынды. 5 адамға ескерту берілді.

лалар әдебиеті 
жылы аясын-
да «Балалар 

ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
COVID - 19
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Құрметті халайық! Менің есімім 
Хизар Абуұлы. Шешендерді 
1944 жылы 23 ақпан айын-
да Кавказдан Қазақстанға жер 
аударғанда Ақсу ауданына 
қоныстандырған болатын. Жал-
пы қазақтарға ризалығымды 
және қонақ жайлығына жақсы 
дегім келеді. Жалпы өзге ұлт 
өкілдеріне қазақтар сияқты жақсы 
көңіл бөлетін ел де, ұлт та жоқ 
шығар. Қазақстан халықтар Ас-
самблеясы біздің елде ғана 
бар. Биыл көктемнің басында 
Қазақстан халқы Ассамблея-
сына 26 жыл толды. Осыған 
байланысты ауданымыздағы 
бірқатар азаматтарға 
алғысымды білдіремін. Бірінші 
ауданымыздың әкімі Базарха-
нов Есім Сейілханұлының ау-
дан халқына көзқарасы өте 
жақсы және басқа ұлтқа бірдей 
қарайтындығын айтқым келеді. 

Сондай – ақ, мен 11 орыс 
және 2 қазақтың қызына жасаған 
жақсылығын жаза отырып, 11 
орыс қайтыс болғанда бұлардың 
жағдайлары өте төмен десем 
қателеспеймін. 1 орысты жер-
леу үшін 80 мың теңге қажет 
және жатқызатын бір жәшігі 60 
мың теңге. Киімдерін бастан – 
аяқ қосқан кезде 11 орыстың 
880 мың теңге екен. Сондай – 
ақ, жағдай төмен басқа да ау-
дан тұрғындарына Есім мырза 
өзінің қалтасынан ақша беріп, 
көңілдерінен шығуда. Жал-
пы Есім мырзаның мен білетін 
көмектескен ақша қоры 982 мың 
600 теңге. Ал, басқа да халыққа 
көмектескені қаншама десеңізші?  

Есім Сейілханұлы әкім 
болғаннан бері Құдайға шүкір! Жо-
спарды да орындап жатыр және 
Жансүгіров ауылын өте жақсы 
гүлдендіріп, Ауылдан шыққан аза-
маттарды жақсы ұйымдастырып, 
солардың демушілігімен Ілияс 
Жансүгіровтың ескерткішін де 
қатырып жасатып әкеліп, орталық 
алаң да сахнасымен қандай та-
маша қойылған. 

Сонымен қатар саябақты 
қатырып жасатты. Саябақтың 
ішінде балалар шомылатын 
бассейн жасатып жатыр. Есім 
Сейілханұлы сияқты бұрын осы 
Ақсу ауданында әкім болып 
қызмет атқарған азаматтардың 
еңбектерін жаза отырып, бірінші 
Далбағаев Әділбек Егеубекұлы 
да Есім мырзаның атқарған, яғни 
жоғарыда жазылған қызметін 
Әділбекте, Аян Айтжанұлы да, 
марқұм Дүйсембаев Әскербек 
Тұрарбекұлы да Ақсу ауданы-
на адал қызмет атқарды. Ау-
данымызды басқарған барлық 
әкімдердің жұмысына ризамын.

Алла бұйрса сексеннен асқан 
жасым бар. Өтірік айтпаймын. 
Енді біздің Ақсу ауданында 
менің көңілімнен шығып, қызмет 
атқарған үш сот туралы жақсы 
пікіріміді айтып өтейін. Ьіріншісі 
Қанай Сүлейменов. Екіншісі 
Нұрлан мұрза, үшіншісі Омаров 
Әуесбек.Үшеуі де өте әділ, кімнің 
бидайы шашылса сол елге бұрып, 
ақты қара жасап, қараны ақ жаса-
майтын, әділ шешім шығаратын 
азаматтар. Өлгенге иман, тірі 
Әуесбек Омаровқа халықтың 
атынан және өз атымнан басы-
нан бақ кетпесін, астынан тақ 
кетпесін, отбасы аман болып, 
үйнен Алланың нұры кетпесін деп 
тілеймін. 

Енді прокурорлар атынан 
айтқым келеді. Халық білетін, 
өте таза қызмет атқарған 
және осы уақытта қызмет 
атқарып жүрген прокурорлар-
ды білемін. Солардың бірі - 
қазіргі Ақсу ауданының әділет 
кеңесшісі Аян Асылбек  Аянұлы. 
Әкесін жоғарыда жаздым. Аян 
Айтжанұлы аудан халқына 
қайырымдылықты көп жасады. 
Асылбек те әкесіне аумай тарқан. 
Асылбек олай болмаса әкесі Аян 
халық алдында ұялып жүрмес пе 
еді. Қайта мақтанады. Екінші про-
курор Раздаулетов, үшінші Мұхтар 
мырза, төртінші Асқар Қалиұлы, 
бесінші Ерғали. Осы азаматтар 
халқына әділ қызмет атқарды. 
Оларға да халықтың атынан, өз 
атымнан алғыс білдіремін. 

Енді полиция бөлімінің 
бастығы, подполковник Байзол-

да Әділмұрат Әбілғазыұлы тура-
лы ойымды айтайын. Әділмұрат 
та жағдайы жетпеген адамдарға 
көп көмектесетін. Айта берсек өте 
көп, бірақ бір жағдайды айтқым 
келеді. Бір орыс қайтыс болып, 
көр қазатын трактор болмады. 
Аудандық су құбыры бөлімінің 
техниеасы бұзылып тұрғанын 
көзіммен көрдім. Қолмен қазуға 
мүмкіндік жоқ, жер тас. Міндетті 
түрде трактор керек. Мен көмек 
сұрап Әділмұратқа бардым. Ол 
жарты сағаттың ішінде сырттан 
келіп жұмыс жасап жүргендерден 
жер қазатын техника тауып берді 
және ақысыз. Міне қандай алтынға 
бергісіз азамат. Бүгңнде оның 
жазықсыз жұмыстан босап қалғаны 
барлық аудан тұрғындарының 
жанына батады. Болған әңгіме 
бәрімізге белгілі. Ол ерде 
Әділмұраттың ешқандай күнәсі 
жоқ. Бекерге күйіп отырған азамат 
деп есетейді аудан халқы. Мен де 
халықтың пікірін қолдаймын. Тағы 
Абдырахманов Арнай Қанатұлы 
Ақсу ауданының полиция бөлімінің 
бастығы қызметін атқарды. Жас 
жігіт жұмысына қатал, қарапайым 
халыққа өте қайырымды, 
адамның көңілінен шыға білетін, 
өте мықты жігіт болатын. Қайда 
жүрсе де Құдайдың рахымы мен 
Пайғамбардың шапағатына ора-
нып жүрсін,-деп елдің айтуына мен 
де қосыламын.

Лепесбаев Ермек құм, топырақ, 
тас, қорда тартып, халыққа қызмет 
атқарады. Кем бағал, мүгедектерге 
топырақтың, басқалардың бағасын 
30 – 40 пайыз төмен береді. 
Халыққа деген қайырымдылығы 
өте мол. Баласы Лепесбаев Бал-
бек полиция қызметкері, под-
полковник. Бұл да қай жерге, қай 
ауданға полиция бастығы болуға 
өте лайықты азамат. Өз қызметін 
толығымен біледі және адал 
қызмет атқарады. Қазақстанда 
Балбектей азаматтаркөп болғанын 
тілейді халық.

«Бірінші байлық - денсаулық»,- 
деп аталарымыз айтқан емес пе. 
Ол әбден рас. Ақсу ауданының 
орталық ауруханасы өте кере-
мет. Дәрігерлері мен медбикелері 
емделушілерге жақсы көңіл - 
күймен қарап, ісімен де, сөзімен 
де жандарына шипа сыйлай-
ды. Ауруханадағы жаңа тех-
нологиялар да талапқа сай. 
Аурухананың бас дәрігері Асқар 
Қалиұлы Балтабаевқа, барлық 
қызметкерлеріне алғысымыз 
шексіз.

Енді оқу бөлімінің басшысы Ра-
мазанов Бегімбек Сейпүлмәлікұлы 
туралы бірер сөз. Бұл жігіт те 
жағдайы төмен отбасыларына қол 
ұшын беріп, қайырымдылық жа-
сауда алдына жан салмайды. Осы 
мекеменің бас есепшісі Алмагүл 
Баймадиқызы да өте қайырымды.  
Қандай жағдай болса да аудан 
әкіміне жеткізбей өздері шешіп от-
ырады. Аудан әкімінің орынбасар-
лары Есжанов Ғазиз Отарбайұлы 
мен Құсмолдин Серікте барлық 
шаруаны әкімге жеткізбей, маза-
ламай өздері тындырып, халықтың 
мәселелерін жылдам шешіп, 
көңілдерінен шығуда.

Жер бөлімінің бастығы Бек-
батыров Қайрат Төлеуханұлы 
мен танығалы талай қызмет 
атқарып келеді. Кейінгі жылда-
ры жер қызметкері, яғни бастығы 
болып отыр. Бірде – бір жұмыс 
жағынан қателескенін естіген 
жоқпын. Қайраттың орынбасары 
Тұрысбаева Данагүл Серікқызыда 
өз қызметін жақсы атқарады. 
Халыққа қайырымды, жұртқа 
жағымды.

Жалпы бөлімнің бастығы 
Өтегенов Талғат Өтегенұлы өз 
қызметіне келген адамдарға 
сыпайы қарсы алып, сыпайы 
шығарып салады. 

Аудандық мәслихат хатшысы 
Сүлейменов Бейбіт Жаңылысұлы 
жаны жомарт азаматтардың бірі. 
Жағдайы төмен, көмек сұраған 
адамдарға қалтасынан бір милли-
он ақша беруге дайын. Мәслихат 
депутаттарымен бірге қаншама 
қайырымды, игі істер атқарды. Со-
нымен қатар Досмұхамбетов Асхат 
Сейденұлы. Бұл жігітті танығаныма 
30 жыл десем қателеспеймін. Инс-
титутты бітіргеннен кейін 4,5 ай 
мұғалім болып, содан бері күні 

бүгінге дейін «Nur Otan» пар-
тиясы Ақсу аудандық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары, 
білім бөлімінің бастығы, Қапалда 
мектеп директоры, қазіргі кезде 
«Молықбай» атындағы аудандық 
мәдениет үйінің директоры. Бұл 
жігіт те халыққа көп көмектеседі.

Аудандық кәсіподақ 
меңгерушісі Құрманғалиева 
Бақыт Нұрсейітқызы қаншама 
жыл білім саласында, мектеп ди-
ректоры болып қызмет атқарды. 
Сол атқарған қызметімен 
зейнеткерлікке шықты. 
Зейнеткерлікке шықса да тыным 
таппай әлі де еңбектен қол үзбей 
келеді. Кембағал адамдарға да 
көмегін аямайтын жан. 

Аудандық мал дәрігері 
станциясының басшысы Бо-
латхан Гүлзия қызымыз да өте 
мықты азаматша. Қай жерге, қай 
ауданға, қандай ауылға әкім етіп 
тағайындаса, жүз пайыз алып 
кететініне ешкімнің күмәні жоқ. 
Мал дәрігерлік станциясына бара 
қалсаң, ондағы тәртіп, тазалық, 
халыққа атқаратын қызметі 
барлығы талапқа сай. Нағыз 
әскери тәртіп орнатқандай.

Әскери тәртіп демекші, 
ауданымыздың әскери ком-
мисариаты, яғни қорғаныс 
бөлімінің басшысы, подпол-
ковник Ермұхамбетов Бауыр-
жан Берліқожаұлы туралы да 
жақсы пікірдемін. Бауыржанның 
бойындағы адамгершілік қасиеті 
көп жігіттерде кездеспейді. Өте 
қарапайым, сыпайы, келген адам-
дармен жақсы қарым – қатынас 
жасайды. Тағы да осындай 
адамгершілігі мол азаматтардың 
бірі аудан орталығындағы 
комхоздың бастығы Қалиев 
Нұрболат. Бұл жігіттің де талай 
жақсылығын аудан халқы көріп 
келеді. Өте дұрыс жігіт. Қыста 
боранда жол жабылып қалғанда 
қызметкерлерімен өзі де бірге 
жүріп, күн – түн демей қызмет 
атқарады. Ауданға еңбегі сіңген 
азаматтардың бірегейі осы 
Нұрболат десем артық айтпай-
мын. 

Біздің Ақсу ауданы үш ауданның 
орталығы. Қапал, Бөрілтөбе және 
Ақсу ауданы. Осы үш ауданда 
қаншама қарттар мен мүгедектер 
бар. Осы адамдардың бастығы, 
яғни, аудандық жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшысы Бекбала-
нов Қайрат Тынбайұлы қандай 
азамат, азаматшалар келсе 
де дұрыс қабылдап, жағдайын 
сұрап, дұрыс жауап беріп, 
көңілдерін тауып шығарып сала-
ды. Менменшілігі жоқ. Мен осы 
жасыма дейін осы мекемеде 
қызмет атқарған екі адам болды. 
Біріншісі осы Қайрат, екіншісі Ка-
маш Аманжолова деген. Екеуі де 
халықтың көңілінен шыға білетін 
азамат, азаматша. Жұмыспен 
қамту бөлімінің басшысы 
Құрманғалиева Баян да қызметін 
өте жақсы атқарады. Халқымызда 
«Ауру адам тырысқақ келеді, аш 
адам ұрысқақ келеді»,-деген бір 
сөз бар. Баян қаншама жұмыссыз 
жүрген адамдарды жұмыспен 
қамтып, алдына келген әр түрлі 
мінезді адамдардың тілін тауып, 
көңілінен шығады.

Енді аудандағы зейнетақы 
тағайындау орталығының басшы-
сы Динара Карибаеваға келсек, 
бұл қыздың мінезі тіпті басқа. Бұл 
жерге келетін адамдардың көбісі 
зейнеткерлікке шығатындар, 
мүгедектер мен қарт адамдар. 
Динара бейне психолог – дәрігер 
сияқты. Алдына жылап кел-
ген адам күліп шығады. Жылы 
қарсы алып, қал – жағдайын 
сұрап, құжаттарын қабылдап, 
әдемі шығарып салады. Мен осы 
мекеменің жанынан жиі өтемін. 
Мекемеге кіріп бара жатқан және 
шығып келе жатқан адамдар-
ды байқап жүремін. Олардың 
ауыздарынан тек жақсы сөз, 
езулерінен күлкі көремін. Мен тек 
шындықты айтамын, біреуді өтірік 
мақтамаймын. Осы жазған аза-
маттар мен азаматшаларға ау-
дан тұрғындары атынан және өз 
атымнан шын ризашылығымды 
білдіріп, алғыс айтамын. 
Еңбектеріңіз жана берсін.

Хизар ШИДАЕВ.  

Туған жер дегенде кез - кел-
ген адамның бір тамыры артық 
соғатыны рас. Бәлкім бұл кіндік 
қаның тамып, табаныңнан тұла 
бойыңа өрлеген топырағыңның 
қасиетін сезінгеннен болар. Не-
месе аталарымыздан қалған  
«Туған жер - тұғырың,туған ел- 
қыдырың», - деген қанатты сөзді 
қанымызға сіңіріп өсіргеннен 
шығар. 

Қалай десек те, ауылын алтын 
бесігіне балайтын адамның туған 
жер дегенде жүрегі тулап сала 
берері анық. Ендеше туған жер, 
өскен ауылының ертеңіне алаңдау 
сол өңірден шыққан кез - келген 
перзенттің міндеті болса керек. 
Талай танымал тұлғалар, билік 
басындағылардың басымы осы 
тал бесігіміз ауылдан түлегендер, 
ауылдың тәрбиесін көргендер. 
«Туған жер» бағдарламасы ая-
сында ауқымды іс - шаралар қолға 
алынып, іске асуда. Жыл сайынғы 
дәстүрлі «Мектепке жол!», «Жо-
март жүрек» акцияларынан бөлек 
елдің ертеңіне, жас ұрпақтың 
болашағына алаңдаған  ауылдағы 
және сол өңірде туып, бұл күнде 
еліміздің түкпір - түкпірінде 
еңбек етіп жүрген азматтардың 
қолдауымен атқарылған игі баста-
малар баршылық. Туған жерінің  
одан әрі өркендеуі үшін аянып 
қалмайтындығын осы ауылдың 
табысты  түлектерінің бірі Ами-
ров Мейрамбай, Мылтықбаев 
Асқар, Рамазанов Ерланның тағы 
басқа көптеген азаматтардың 
ұйымдастыруымен 2018 жылы   
қазан айында «Сағабүйен ауыл 
азаматтары» қоры құрылды. Бұл  
игі істің басы ғана. Сағабүйен ау-
ылынан шыққан өзге де ауылдың 
табысты тұлғалары да ортақ  
істен шет қалмайтыны анық. 
Ауыл азаматтарының  атсалы-
суымен 2019 жылы 9 мамырда 
Ұлы Жеңістің 74 жылдығына орай 
ауылдағы Ұлы Отан соғысының 
құрбандарына арналған 
обелискіге гүл шоқтарын қойып, 
құран оқытты. Ұлы Отан соғысынан 
аман  оралған қатысушылардың  
яғни ауылдас майдангерлердің 
есімдерін тақта тасқа жаздырып 
орнатты. Ауылымызда қуғын - 
сүргін  құрбандарының есімдері  
анықталып, аталған орынға  жа-
зылды. Келешекте Ұлы Отан 
соғысы жылдарында тылда еңбек 
еткен тыл ардагерлерінің де 
есімдерін іздестіріп анықтауда, 
барлық ауылдастар өз үлестерін 
қосуда. Ауылымыздың  көркейту, 
абаттандыру тазалығы мен 
сұлулығына  назар аудару сияқты 
әрекеттерді  өзіміз  тұрып жатқан 
үйімізден, көшемізден бастауы-
мыз керек. 2019 жылы  ауылы-
мызда  «Жастар паркі» ашылып, 
көптеген ағаштардың  көшеттері 
отырғызылды. Ауыл жастары осы 
бастаманы  құптап, 1984 - 1992 
жылғы түлектер «Жастар паркін» 
көркейтуге біркісідей атсалысып, 
өз үлестерін қосты. «Ауылым 
алтын бесігім»,-деп туған елді 
көркейтуде аянбай тер төккен 
еліміздің перзенттерінің еңбегіне 
сүйсіне отырып, кейінгі жастар 
осы істі одан әрі жалғайды  деп 
ойлаймын. Демек, осынау оң 
үрдіс барлық  елді - мекендер-
де, ауылдарда жалғасын таба-
ры анық. Ауылымызды көркейту, 
қамқорлық жасау, қолдау  көрсету 
сияқты жұмыстардың бастама-
шысы болған Амиров Мұсеке 
ағамызды айтатын болсақ, 2012 
жылдың  9 қарашасында ауылда 
мешіт салып, көпшіліктің игілігіне 
ұсынды. Сөзімді Сағабүйен 
ауылындағы мешіттің ашылу 
салтанатында көпшілікке арнау 
жолдаған  ауылдасымыз  бүгінгі 
күні Алматы қаласында тұратын  
Әмірғазы Зейнетханның жол-
дауымен таныстырсам. Өзінің 
дарындылығымен, таланты-
мен   көпшілікке  танымал ау-
ылдасымызды жамағат зор 

АУЫЛ АЗАМАТТАРЫНЫҢ  
АТҚАРҒАН ИГІ ІСТЕРІ

ықыласпен қабылдап, өздерінің 
ризашылығын білдірді.

МЕШІТТІҢ  АШЫЛУЫНА  
АРНАУ

Бисмилла  деп  бастайын  
                                   сөздің  басын,
Армысыздар  жиналған  
                                       кәрі - жасым.
Алыстан  ат  арттырған   
                                      азаматтар,
Мұсылманым, туысқан   
                                    қарындасым.
Мешіттің  ашылуы  құтты болып,
Қара ормандай  халқымның  
                                     бағы  жансын.
Алланы  ауызға  алған  әрбір  
                                            жанның,
Жүрегінен  иманы  арылмасын.
Шын  ниетпен  бас  қосқан  
                                     мүміндердің,
Тілектері  иләһи  қабылдансын. 
Ел үшін оза шапқан  
                                  тұлпарлардың,
Тұяғы  кетілмесін, жаңылмасын.

Біз  қазақпыз - Қазақстан  
                                        ел деген,
Ерегескен  елге ерік  бермеген.
Қаншама  жұрт  өзге  дінге  
                                                 теліді,
Сондадағы  азғыруға  көнбеген.
Осы  дінмен  қаншаларға 
                                         шуақ  боп,
Осы  дінмен қаншалары  
                                            жерленген.
Алпауыт  ел  қанша арбап  
                                            жатса да,
Сеніміме   селкеу түсіп   
                                                   көрмеген.

Қазақтың  әлі  талай  
                                      қонар  бағы,
Күнім  жарық,тәуелсіздік  
                                          оралғалы.
Тілеген  тілектері  қабыл  болып,
Жамағат  орындалсын  
                                  ұлы  арманы.
Үш бірдей  атамыз  бар  
                                  қажы  атанған,
Ол  дағы көшіміздің  оңалғаны.
Халықтың  күні  жарық, 
                                    көңілі  қарық,

Бұл  күнді  халқым қанша  
                                      армандады.
Жиырма  жылда  төрт  түлігі  
                                          сай  болды,
Нұрағам  қазағымның  
                                        қонған  бағы.
Осындай  ұлы  істердің  
                                        басындағы,
Патшамның  елге  басшы  
                                     бола  алғаны.

Бас  қостық  қазағымның 
                                       ордасында,
Бұл  қуаныш  жалғассын  
                                       сан  ғасырға.
Жарқырап  сары  мешіт 
                                        бой көтерді,
Жарасып ауылдың  дәл 
                                           ортасында.
Бұл  бақыт  тек  Алланың  
                                          қалауымен,
Жомарт  бай Мұсекенің  
                                         арқасында.
Кенжебай  атамыздан  
                                          ұл туыпты,
Ақша емес,иман жиған  
                                         қалтасына.
Құнанбай  атамыздан 
                                         үлгі  алған,
Ер  мінезді Мұса аға 
                                      қорғансын ба.
Ел десе  ер осындай  жомарт  
                                                 болар,
Халықты  ортақ  қылған  
                                          олжасына.

Пенде  көзі тірісінде  неге  
                                                    тояды,
Дүниеқорлар  нәпсіні  қалай  
                                                   жояды.
Сан   соғып қалма,  қолда  барға  
                                             мастанып,
Адам  деген  бес  күндік  өмір  
                                                  қонағы.
Байлық, мансап мұсылман  
                                 саған  қол емес,
Біреуден  ұшып, біреуге барып  
                                                қонады.

Ал  пәниден иман жинап  
                                              аттансаң,
Бақида саған сол ғана азық   
                                             болады!

                                    
Қ.ШАНГЕРЕЕВА,

Т.Тоқтаров атындағы орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен мемлекеттік 
мекемесінің тарих, құқық 

пәнінің мұғалімі.

БАСТАУЫ БОЛҒАН 
ЖАҚСЫНЫҢ,

РИЗАМЫН АҚСУЫМ!
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(Жалғасы. Басы өткен 
сандарда).

ержетіп, бойжетіп, олар ерттетіп 
ат жалын тартып мінді. «Жақсы 
күйеу ағайын, жаман күйеу жау-
ласатын» уақыт өтіпті. Осы кез-
ге дейін жалғыз айыл құра, құр 
құйысқан күйеу атанғаным жоқ. 
Аста кіші болып артта жүрген мен, 
тойда теңеліп қатарға жеткенімді 
сіздердің арқаларыңыз деп 
есептеймін. Жақсылықта бірге 
өсіп, жаманшылықта еліме 
қашқаным азаматтыққа жат-
пас. Азар болса, «жаман күйеу 
қайынсақ» деген мақалды тағы 
естірмін. Қай жердің еліне сүйкімің 
болса, сол жердің тұрғынымын. 
Жақсыларыңа іні болып бас иіп, 
жастыларыңмен қол алысып, 
тату келдім.

Мына ел тамтығы тозып, 
жұрт берекесі азайған кезде сөз 
тамтығы жыртылмаса керек. 
Бұрынғы бала күйеу, кейін аға 
күйеу болғанда сырларыңызды 
басқаға шашсам, тісім сынсын. 
Берекеңнің ішіндемін. Бала кез-
де сеніп қыз берсеңіздер, аға 
кезімде де сеніңіздер. Менің осы 
екі жекжаттан басқа қол созатын 
туысым аз. Осы екеуінің көзі бар-
да, туыссыз сезінбеймін. Бірақ 
арысы әкемдей, берісі рулы ел-
дей қайын атамды тастап кете ал-
маймын. Неде болса, осылармен 
бірге көремін 

Салақ еркектің отыны жоқ, 
салақ әйелдің оттығы жоқ дей 
көрмеңдер. Замана дәл осын-
дай зорлықтан танбаса-көрісуіміз 
қиын екенін сезіп отырмын. Ел 
жақсыларының аузы бірыңғай 
болып кеткен екен, жолдарың 
болсын. Тірі болсақ жер бетінде 
күліп-ойнап жолығысуға жазсын, 
әлі болсақ ұжмақта жолығысалық, 
жасы үлкен аға мен жаны құрбы 
достар, баламыздай мұраластар. 
Көп жыл жасап жүргенде, білмей 
артық айтсам кешіріңіздер,- деп 
көзіне жас үйіріп тоқтады.

Ол жабығып жатса, замандас 
құрдастары жезде деп жылай от-
ырып, ойнап та үлгеруде.

«Диірменнің үстінен асты 
күшті» деп, бекер айтпағанын 
байқайсыңдар ғой. «Бұл қыз 
алған жоқ, еркек алған». «Сақалы, 
мұрты жоқ, құдайдан үміті жоқтың 
өзі» деп жанып та жатыр. «Бұл 
тамағы тесік әйел де, қалтасы 
тесік еркекте емес» деп әзілді 
жаудырып жатыр.

Балдыздарының жездемен ой-
найтын дағдысын, бұған асырып 
жұмсап та жіберетін. Бір күні кеш-
ке жақын қымызға масаң болып, 
мал бағып отырған жас балдыз-
дарына барыпты. Оны таныған 
балдыздары «Ұры ұстадық» 
деп, байлап тастап, мал сойып 
сыйлапты. Сыйлағаны сонша, 
қозының құйрығын тойдымға 

қарамастан, аузына тыға берген. 
Құсқанына қарамастан қайта со-
лай жасаған. Ертеңіне қолын бай-
лап, арқанды тақымға басып, аты-
на қара жауып, ауылға жетелеп 
барған. Оны көрген ауыл адамда-
ры жиналысып келсе, «Ұры» деп 
алып келгендері Қожахмет.

Ауыл ақсақалдары жастарды 
қамшының астына алып қуып, 
әкелеріне кейіген. Ақыры, жеке-
жеке алып келіп, қатты ойнағаны 
үшін аяғына жыққан. Ол болса, 
аяғыма шын жығылсаң табанымды 
жалайсың деп отырып алған да, 
қалағанын істеткен.

Болымсыз сақалын да күзеп, 
мұртын қырып масқаралап та-
стапты. Қожахмет үйінен шыққанға 
ұялып, үйінде бір ай жатып алыпты. 
«Ұшынып жатырмын» деп, күндіз 
жатып, түнде тамақ ішеді екен. 
Ақыры, әр бірінен  бір тоқтыдан 
қалжа жеп, жазылып тұрды.

Сонда да Қожахмет ашуланғанды 
былай қойып, тілін тартпайды 
екен. Осы ойын көтергіштігі үшін, 
ауыл болып қатты силайды. Жасы 
егде тартса да, бір үйдің төріне 
әлі шығып көрген жоқ. Қалтасына 
пышақ салып жүргенін көрсе, жа-
стар жақсы пышақ болса тартып 
алады. Біреуі «Күйеу пышақ сал-
майды» деп, келекелеп жатса, 
біреулері мінезі жаман, бұзылған, 
әпкемізге пышақ жұмсайды деп, 
мысын құртады. Бірақ сыртқы 
ойыны осылай болғанымен, осы 
ауылдың барлық төсі жезделеріне 
соқпай кетпейді.

Қырық жыл күйеу болғаның аз ба, 
енді тамағыңды өзің тауып жейтін 
болдың ғой деп, кекеуге арналған 
ащы да, улы әзілге түкірген бұл 
жоқ. 

Қайран жұпыны болса да, жайда-
ры қалжың.

Байшығаш келе жатыр!-деген 
хабар келді. Сөз доғарылып, 
құлақтарын қайшылап, шай ішіп 
жатыр. Сөздің де бағыты басқа 
арнаға ойысып, қалжыңдасып 
отыр.

- Мына кісі кім?-деген оның 
сұрағына қасындағылары қыржың 
етіп «білмеймін» деген жауап 
алған соң, жеке табаққа бас қойды, 
дегенмен кетпеді. Ақыры жұрт 
біртіндеп тарасты. 

Байшығаш болса болыстың 
атқарушысы. Өзінше өзін бастық 
санайтын адамнан. Естігенін 
айнытпайтынын қойып, үстеп 
жеткізеді. Сондықтан ел қорқады. 
Екінің біріне заман енді бізге көшті 
деп, айқайлап жатқаны.

Жақында маған да  бір 
мылтық беруге жасатып жатыр. 
Кейбіреулермен сонда жөндеп 
сөйлесетін болармын. Олар бай 
болғанда мен малын бақтым, енді 
олар мен байығанда малымды 
бағу керек. «Дүние кезек, терме те-
зек» деп ісінеді.

Осы жолы бастық болып 
болыстыққа мен сайланатын едім, 
қу оқуы жоқтықтан ілінбей қалдым. 
Галашокин орнын бермесе де, 
онан төмен орын болып қалар, тек 
хат танып алуым қажет. Мазасыз 
жұмыс екен деп налитын.

Оны жұрт тоғыз саққа жүгіртеді. 
Оңаша қалса жиналып алып, 
күлкі үшін «Сіз болсаңыз, әттең қу 
оқу ғана кедергі жасап..» деп ба-
стап беріп, күлкілерін жұтып, оны 
жалықпай тыңдайтын. Осы кезде 
еркектің өзіне жұмыс жоқ. Әйел 
қара жұмыс істейді деген сөзге 
таң қалып, сенбейтін де. Жұмысы 
жоқ жұрт қолдарына Байшығаш 
түссе, жиналып, тамаша етіп, 
қуанысатын.

Байшығаштың өз басы болса, 
таза кедей екені  де рас. Жалшы 
болғаны да ақиқат. Жаңа үкіметке 
жаны қатты ауыратыны да, иман-
дай сыры. Байларға қаны қас. 
Қанша жеңілтек, мақтаншақтау 
болғанымен, оны кешіре алмай-
тындай көңіліне терең жара салған.

Байлардың қылығы туралы сөз 
бола қалса, оның жыры бір таңға 
бітпейді. Ақиқатына сай, барлығы 
шын. Тек қу Матан тамтығын 
қалтырмайды. Оқығысы келетіні де 
жан арманы. Сонан соң олардың 
жазасын бергісі де келетіні ақиқат. 
Ол кезде ірі байлар айдалып, 
ұсақтары жазасын алып болып 
қалса да, орта шаруаның өзін бай 
деп ұғады. Оның тілін алмағандар 
жабыла бай, кулак, контр, қастар 
деп аталады. Өз басы қай кез-
де жұмсаса да, тіл қайтармайды. 
Оны бітірмей қайтуды –қылмыс 
деп ұғады. Байшығашқа салса, 
барлық байларды түгел атып, кет-
кен малдары мен еңбегін өтеу аз 
сияқты. Олардың аяғының ұшымен 
оятатын әйелдерін өз қолымен 
орталыққа өткізу керек сияқты. 
Сонда өзін бастық қойып, аяғымен 
оятуға осыған берсе, өзін арман-
сыз санар еді.

Өзіне сан тиген таяқты да 
ұмытпаған. Әттең сол кегі үшін, 
олардың жонынан айыл алуға бо-
лар еді, үкімет ұлықсат етпейді,- 
деп өкінеді.

Қулар әдейі түрткілеп сөйлете 
түседі.

- Сіз бастық болсаңыз олардың 
жонынан қамшы алғанды қойып, 
тоқал¬дыққа алып аларсыз да, 
апайды қуып шығарсыз,- десе: 
- Олардың бұзық қанынан шын 
жанымен құшақтайтын кемпірім 
артық,- деп, адал ойындағысын ай-
татын.

Байшығаштың көңілінде 
олардың зұлымдығы өшпестей 
орын алып, жуса да кетпес бояу 
болғанын айтсаңызшы.

 
АЛШЫН АЙДАРЛЫ БАҚСЫ

Ел жайлаудан түсетін уақыт бол-
ды. Ауа райының құрғақшылығынан 
астық жөнді шықпады. Ел 
арасының қоқалағы күшейе түсті. 
Кетуге бел байлаушылардың саны 
жаздағыдан да арта түскен сияқты.

Кетпекшілер мүмкін болса, 
жұртты тастамай түгел алып 
кететін ойлары бар. Барғысы 
келмейтіндерді жекелей шақыртып, 
әңгімелесіп сөздерін алып жа-
тыр деген сыбыс та естіледі. 
Оған көнбегендерін әр түрлі әдіс 

КЕЙУАНАНЫҢ КӨЗ ЖАСЫ
(Деректі хикая) қолданып, қамауға сырттан жала 

жауып, бір-бір жатқызып алыпты. 
Оның бірі Мәшкеннің ең кіші бала-
сы Кәрібай болды. Оның сырты-
нан жасырын атсыз арыз жолдап, 
кетпейтіндер де араға түсіп, ақыры 
шығарып әкелді.

Ол босанғанына қуанып, елдің 
елдігіне сүйсінді. Ақыры сен 
сияқты елдің қадірін білмеппін 
деп, кешірім сұрады. Кететіндер 
оны хан көтеріпті. Кезек малдарын 
сойып, астыртын ағаларына қолқа 
салдырды. Жолаушы кететіндердің 
бастығы Құдайбергенді қайрап 
салып Машкеннің басқа балала-
рын да алып кетуді көздеді. Бы-
лайша айтқанда «Өз қолдарымен  
от көсегілері» келіпті. Тіпті бұлай 
болмаған күнде, өзін ертіп кеткісі 
келген сияқты. Себебі, жалғыз 
атты кедей, етегінен тартар әйелі, 
қолынан ұстар баласы жоқ жылпың 
сөзуар жігіт оларға артын шолуға, 
артын жинауға табылмас қару. Өзі 
болса партия мүшесі. Коммуни-
стер де бізге пейіл білдірді дегенге 
таптырмас мысал. Тіпті, «Сенсін 
десең қолыңнан қағаз бер» десе, 
қолынан қағаз да беріпті. Енді бай-
лаулы бұзауға айналған жігіт, кетсе 
де кетеді, кетпесе де кетеді халіне 
жеткен.

Қарсылық етсе кетер күні НКВД-
ға салып жіберсе жетіп жатыр.Оны 
босатып алғанша кім бар, кім жоқ. 
Оның үстіне оның көзін де табатын 
адам жоқ. Көлік те жоқ. Сонымен 
кетер алдындағы алғашқы құрбан. 
Ағаларын ертіп шыға алмаса да, 
қауіптілердің бірі кемиді. Әйтпесе, 
«Көлікті табамыз, киім де бола жа-
тар, ілессін» дегенге иланар деп 
болжаған. Қартайған туған шешені 
әуелі қызына жіберіп, соңымнан 
ерте келуге сеніп, кетуге бел бай-
лапты. Мұндағы ағайындары 
үзілді - кесілді қарсы болғанына 
қарамастан, айтқанынан 
қайтпай отырып алыпты. Ақыры, 
айрылысуға келісім беріп, жылап, 
еңіреп баталарын берген.

- Сен неге аяқ астынан өзгеріп 
қалдың? - деген сұраққа осылай 
болмаса болмайтын болды де-
геннен басқа жауап қатпапты. 
Кейіннен ғана қорқытып әкеткені» 
анық болды. Мәшкеннің қалған ба-
лалары оған ілеспеді

Кешке Жәнібек ауылында бақсы 
ойнайды екен. Бақсы болғанда 
нағыз көріпкел адам екені атынан-
ақ көрініп тұрған жоқ па? Ол тек 
жай жынын шақырып қана қоймай, 
әрқайсысымен жеке пікірлеседі 
екен. Басында ұзын айдары бар 
екен, соны өріп, ұшына тоқпақ 
байлайды екен де, отқа салынып 
қойылған темірді жалайды екен. 
Жалаң аяқ отты таптай жүріп, жын-
дары түгел келгенше сарын тарта-
ды екен. Ақыры келіп болған соң 
әр адамды жыны көрсетеді екен. 
Соны шыр айналдырып, ол жайлы, 
келешекте не болатынын тыңдап 
айтады екен.

Не болатынын сол табанында 
айтпай ертеңіне барлығын көзі 
көргендей алақанына салады 
екен. Жасы кіші, үлкен, ер, әйел 
демей алда не болмағын ақиқат 

айтады екен. Бай, жарлы де-
местен, жынның сөзін жасырып 
қала алмайды екен. Көңілге 
қарап жынның сөзін жасыр-
са, өзі де, кісі де мерт болады 
екен. Сондықтан ешбір адамның 
өкпелеуге қақысы жоқ. Өзі бал 
да ашатын нағыз көріпкелдің өзі  
деп, кеше Құдайберген қарт кеше 
тамақ үстінде Қанапияның үйінде 
мақтап, аузынан суы құрып айтып 
отырды деп, шақырып кетті.

Біз де түгел барғымыз келген 
еді, әкем үйде жоқ болғандықтан 
мен сиырға мініп, қызық көруге 
тартып отырдым. Барған соң 
бидасын басына түріп жібере 
салсаң, жолда аялдамай, 
бұзауына тартатынын жақсы 
білетінмін. Бақсы Алпысбайдың 
үйінде ойнамақ екен. Біз болсақ, 
бұл үймен ниеттес адамдармыз. 
Алпысбай мен менің әкем та-
мыр екен. Онда да Айтпай деген  
жалғыз ұлы бар. Кемпірлері де 
дос. Айтпайда жалғыз қыз ғана 
бар. Менің қарындасым мен оны 
дос еткен, бірақ шешектен менің 
қарындасым өліп қалды. Әке-
шешем қандай күйзелсе, бұлар 
да сондай күйзелді. Аза салып 
келді. Азаға торы тай берген-ді, 
оны мен жылқыны жинап алғанша 
міндім.

Айтпайдың әйелі Аққайша мо-
мын адам, Бәкіш апам мені өз ба-
лаларынан кем көрмейді.

Барлығы ойдағыдай болды. 
Ел деген ауылды басып кетті. 
Әсіресе, қам көңілдер, бала 
көтермегендер үйге кіріп, оты-
рып алды. Ерте естіген Жәнібек, 
Тінібек, Есіргеміс ауылдары ерте 
келіпті. Ол кезде дінге жұрт қатты 
сенеді. Осындай кезде болмаса, 
әйелдер бір-бірін сирек көреді. 
Ақыры ойын басталды. Тоқпақ 
басында өзінен-өзі айғайлап тұр. 
Басындағы айдардан байланған 
тоқпақ басын алып қашып, жұлып 
әкеткелі тұрғандай. Ит жынында: 

«Сумаңдаған сұр қаншық,
Онан кір де мұнан шық.
Таудағы тағы  ақ жылан,
Көрінбес көзге сақ жылан» 

деп, малдасты құрып алып сар-
нап отыр. Анда-санда естімей 
қалғандай:

- Қайда кетіпті дейсің?-деп 
әлде-кімнен сұрап алғандай.

- Тез жетсін! Керек болып 
жатырсың де!-деп бұйыра ай-
тып, әлде кімді қайта жүгіртіп  
жатқаннан аумайды. Ортада 
төбе болып, жанған қидың шоғы 
тілдерін сирек жалақтатып үй 
ала көлеңкеленді. Қанаты болат 
ақ сұңқар.... Түңлікті тез ашуға 
бұйырды. Орындалды. Құсты 
иығына қондырғандай кейіп 
білдіріп, сипап қойды. Тері ағып 
отыр. Ит те келгені байқалды, 
сипап қояды. Жылан да келгені 
белгілі болды. Қойнына шумақтап 
салып жатқан қимыл танытты.  
«Момын да, меңсіз ақ қозым» 
деп, есіктен кіргізіп алғандай 
қимыл жасады. Рахаттана күліп, 
түгел келгендей рай білдірді.

Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,
зейнеткер - журналист. 

(Жалғасы бар).
 

Жер комиссиясы жұмысының 
қорытындысы бойынша 2016 жылы 
ҚР Үкіметі шекара маңындағы ауыл 
шаруашылығы жерлерін шетелдіктерге 
және шетелдіктермен немесе азаматтығы 
жоқ адамдармен некеде тұрған (ерлі-
зайыпты) азаматтарға беруге тыйым сал-
ды.

***
Ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді 

пайдалануға мемлекеттік бақылауды 
күшейту үшін 2019 жылы Жерді қашықтан 
зондтау деректерін пайдалану бөлімінде 
жер кодексіне өзгерістер енгізілді. Осы-
лайша, жүйелі бақылаудың, жер бетіндегі 
түсірілімдердің, зерттеулердің және 
түгендеудің нәтижелерімен қатар ауыл 
шаруашылығы жерлерін мониторингтеу 
үшін ақпарат көзі ретінде енді ғарыштық 
мониторинг нәтижелері де пайдаланыла-
тын болады.

***
Пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы 

жерлерінен өз еркімен бас тартуға 
экономикалық тұрғыда мәжбүрлеу үшін 
2020 жылдың желтоқсан айында Салық 
кодексіне пайдаланылмай жатқан ауыл 
шаруашылығы жерлерінің салық ставкасын 
10-нан 20 есеге дейін еселеп арттыруды 
көздейтін түзетулер енгізіліп, қабылданды.

***
Жерді пайдалану мен қорғауға 

мемлекеттік бақылауды жетілдіру бойынша 
заң жобасы әзірленді, онда пайдаланыл-

ЖЕР ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫНДА 
АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР 

ТУРАЛЫ ТЕЗИСТЕР
май жатқан ауыл шаруашылығы жерлерін 
тексеру кезеңдері мен алып қою мерзімдерін 
3 жылдан 1 жылға дейін қысқарту көзделген.

***
Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын 

мүлік кадастры шеңберінде мемлекеттік 
қызметтерді цифрландыру бойынша заң 
жобасы әзірленіп, Парламент Мәжілісіне 
енгізілді. Оның мақсаты – жер учаскелерін 
беру рәсімдерін біріздендіру, өтінімдерді 
қарау мерзімдері мен барысын бақылау, 
қағазсыз қызмет көрсету және жер учаскесін 
бөлуді мемлекеттік органдармен және 
ұйымдармен және тағы басқалармен келісу.

***
Ауыл шаруашылығы жерлерін конкур-

стар арқылы беру тәртібін толққанды регла-
менттеу әзірленді. Конкурстық комиссиялар 
жұмысының ашықтығын қамтамасыз ету 
үшін олардың құрамына қоғамдық кеңестер 
мен бірлестіктердің өкілдері (Комиссия 
мүшелерінің жалпы санының кемінде 50%-

ы) заңдық тұрғыда енгізілген.

***
Ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді 

және ұтымды пайдалану үшін жер 
пайдаланушылардың міндеттері мен 
жауапкершілігі нақтыланды және күшейтілді. 
Осы арқылы учаскелерді жалдаудың 
бірыңғай үлгілік шарты заңнамалық түрде 
белгіленді. Сондай-ақ, ауыл шаруашылығы 
жерлерін тиімді пайдалануға мониторинг 
жүргізу тәртібі айқындалды. Жерді жалға 
алудың алғашқы 5 жылында мониторинг 
жыл сайын жүргізілуі керек. Ал келесі 
кезеңдерде суармалы егістікте әр 3 жыл сай-
ын, cуармалы емес жерлерде –  5 жыл сай-
ын мониторинг жасалуы тиіс.

***
Елді мекендердің маңындағы ауыл 

шаруашылығы жерлері мемлекеттік 
қажеттілік санатына жатқызылған. 
Бұл жергілікті халықтың жеке қосалқы 
шаруашылығының пайдасы үшін алып қоюға 

заңнамалық тұрғыда негіз болады.
Сондай-ақ, жергілікті халықтың 

қажеттілігін қанағаттандыру және 
жайылымдық жер беру мәселесін шешу 
үшін «Жайылымдар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы қабылданды. 
Оның аясында жайылымдарды басқару 
жөніндегі жоспарды 2 жылда әзірлеп, бекіту  
қарастырылған.

Құжаттың мақсаты – халықтың мал жаю 
мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін ұйымдасқан 
шаруашылықтар пайдаланбаған жайылым-
дарды қайта бөлу.

Сондықтан, жайылымдарды беруге және 
пайдалануға байланысты іс-шараларды 
атқарғанда жариялылықты қамтамасыз ету 
үшін жайылымдарды басқару және оларды 
пайдалану жөніндегі жоспарды әзірлеуге 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 
қатысуы заң жүзінде қарастырылды.

Жергілікті өзін-өзі басқару органда-
ры жергілікті атқарушы органдардың 
жайылымдарды пайдалану жөніндегі 
жыл сайынғы есептерін тыңдайды және 
талқылайды. Жайылымдарды қайта бөлу 
туралы мәселені қарағанда жайылым-
дарды басқару жөніндегі Жоспарды іске 
асыруға қатысады, жайылым пайдалану-
шылармен, жайылым пайдаланушылар 
бірлестіктерімен жайылымдарды басқару 
және пайдалану мәселелері бойынша 
өзара іс-қимыл жасайды.

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ МИНИСТРЛІГІ. 
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(Соңы. Басы өткен сандарда).
бердім. Бауырыңызға басып, иіскеп жүріңіз. 
Маған батаңызды беріп, рұқсат етіңіз? – деді 
Жұмағұл шалға Көшербай сабасына әрең түсіп. 
Көшербай Жұмағұл шалдың батасын алды. 

 - Достығымыз үшін, - деп Көшербай Досбол-
ды Мұқашқа берді. Үлкен ұлы Найманды алдына 
сап, Қымбатын ертіп, Арсалаң жеті жыл көрмеген 
Матай еліне оралмақ болды. Мұқаш досы күндік 
жерге шығарып салды. Аман-есен елге жетті.

***
Қымбат пен Арсалаң еліне кеткен соң, 

Қаракерей жағы анықтап сұратады. Матай 
еліне қуғыншы жібереді. Жігітің қызымызды 
алып кетті. «Тауып беріңдер»,-деп салмақ са-
лып, талап етеді. Матайлар «білмейміз, біздің 
адамды өлтіріп тастап, жалған жаламен келіп 
отырсыңдар» деп келгендердің өздерін кінәлап, 
дес бермей, тіреседі. «Жасырып отырсыңдар» 
деп Қаракерей жағы көп іздестіреді. Ақыры тап-
пай, әлекке түсіп, тыңшы қояды. Бірақ, хабар-
ошарсыз қала береді. Бұл арада Қаракерей 
жағына Тобықтылар: 

- Жігітіміз нашар деп қорсынып, қыздарыңды 
өздерің қашырдыңдар. Жесір орнына жесір ала-
мыз, – деп кері дау салады. Екі жақ екі жыл дау-
ласады. Қаракерей жағының ақтығына көздері 
жеткен Тобықтылар қалың мал өтеуін екі есе 
қайтарумен істі тындырады.  

Қаракерей жағының сыр, мінезін біліп отырған 
Матай - Кенже жағы еліне келген Арсалан мен 
Қымбаттың жағдайын ақылдасу үшін, Байтулақ 
батырдың ақылымен, үш Матайдың басты 
адамдарын шақырып, шабарман шаптыртады. 
Шақыруға Матай-Аталықтан: Рай (Қонақбай), 
Сатыпалды батыр (Қайнар), Тілеуке қажы, Ма-
лай, Шиырбай шешен, Шөтік, Атыхан төре, 
Қаптағайдан: Маман құт, Мүсіреп би, Былшық, 
Бейбіт би, Сареке, Күшік, Сексенбай батыр, 
Кенжеден: Байтулақ батыр, Мұжық би, Бекшой-
ын болыс, Шоңды би, Байтілеу батыр, Қаден, 
Тұрғанбай келіп, Қасқалдақтың сазында кеңесте 
бас қосады. 

-  Ал, ағайындар! Бәріңді іске шақырт-қан мен. 
Себебі, Матай - Кенженің баласы, сан кәделі 
айтысқа түскен, Матайдың атағы мен ұранын 
көтерген белгілі, танымал ақынымыз Арсалан 
Қаракерей Серікбай қажының Қымбат атты 
қызын алып қашып, Қызай өтіп, ол жақта он сегіз 
ай жүріп, Ақ-Найманда бес жыл тұрып, бала-
шағалы болып, одан ел мен жерді сағынып, елге 
оралды. Бәріңе мәлім, оларды іздеп бірнеше 
кісі келді. Көрсетпей, тығып бақтық. Ертең дауға 
келеді. Біз не деп жауап береміз? Матай намы-
сын, әруағын қорғаймыз ба? Жоқ, қашқындарды 
ұстап беріп, қарап отырамыз ба? Ақылға салып, 
жөніне келісіп, дайын отыралық, - деді Байтулақ 
батыр шақырған салдарын түсіндіріп.

- Қолымыздан өлімге ұстап беріп, ертең бүкіл 
арғын, найманға не бетімізбен қараймыз? Ата на-
мысын аяққа салып, әруақтан қорықпай, қайтып 
ел боламыз? Бітім малмен тынатын болсын! 
Неше қалындық малын салса да көтереміз. Үш 
Матай осы сөзбен тоятталуы керек! Бөлінгенді 
бөрі жейді. Бірлік бар жерде тірлік бар, - деп Сек-
сенбай батыр нық айтып қайырды. Бөтен керіс 
болмады. Келісім дәл осымен тамам болды. 

***
Құлақ түріп, аңдысып отырған Қаракерей 

жағы қашқындар еліне дауға келеді. Серікбай 
қажының қасында қостас жүз кісісі бар. Ашу 
үстінде жазым етер деп, қыз бен жігітті Матай 
жағы жасырады. Қаракерей жағының талабы-
мен дауға қалыстық билікке Садыр елінің басты 
адамдары шақырылады. Садыр жағынан Арап 
төре, Жақанбай болыс, Нияз, Базарбай батыр 
теңдестер келген еді.  

Қаракерей жағы Зайсаннан Мұқаш пен 
Жұмағұл қария да дау боларын естіп, қастарына 
жеті кісі серік ертіп, он бес күн жол жүріп, Са-
дыр елі жеріне жетеді. Жақып дегеннің ауылы-
на қонып, жөн сұрап, шақырылған хабар жай-
ын білген болды. Садыр жағы адамдарымен 

АРСАЛАН – ҚЫМБАТ
(ДЕРЕКТІ БАЯННАМА)

ілесіп, Матай-Кенжеге олар да келді. Төлегетай 
атаның үш ұрпағы бас қосып, белгілі ашық даудың 
кеңесіне кіріседі. Көк саз, киіз үстіне сырмақ пен 
кілем төселіп, даугер екі жақ қарама - қарсы, 
қарсылық билік айтуға келген Садыр жағы сол 
қанатқа, оларға көлденең, ал оң қанатқа төре би-
лер жайғасады. 

- Матай жағынан Аталық аға баласы, Шиырбай 
шешен сөз баста? – деді төре бидегілердің бірі. 
Біраз отырып, толғанып барып:

- Бұрын алған батаны, бабам Төлек атадан,
Ағадан кім асады? Қаракерей үлкен Матайдан.
Салтанат емес, сән емес.
Жөнсіз сөйлеу мән емес.
Дау иесі Сізден! Кешуін сұрау бізден.
Серікбай қажы, сөйлеңіз? – деп Шиырбай ше-

шен ізет қылады.
- Даушы біз болсақ, жығынды сіздер. Суреттеп, 

мәрлейтін несі бар? Дау бітсін десең, келісіміңді 
өзің айт? – деді нығырланып Серікбай қажы.

- Айталық келісімді. Неше қыздың қалың малын 
сұрайсың? Біз көтердік. Ақылға, берекеге келіп, 
кесіп айт. Бітімді малмен шешелік? – деді Матай 
жағынан Байтулақ батыр.

- Бұл малмен шешілетін дау емес. Әр ел өз 
бұзығының жазасын өзі беруі тиіс. Сіздердің 
алдыңда біз өз адамымызды жазалаймыз. Біздің 
бұзықтың жұмысы біткен соң, сіздің адамның тірі 
қалғанын көреміз? - деп Қаракерей жағы икемге 
көнбейді. Серікбай қажыға қарап, Жақанбай бо-
лыс:

- Қалыс ақылға өзің шақыртқан екенсің, бір ауыз 
сөз, - деп рұқсат сұрайды.

- Арғымаққа міндім деп, артқы топтан адаспа, 
күйімде өзім болдым деп, артық айтып таласпа! 
Ашу арындайды. Ақыл аяңдайды. Барды жоқ 
ету адамгершіліктің мұраты емес. Обал мен сау-
апты таразыға тең тартыңыз. Алды-артыңызды 
болжаңыз. Матай жағы келісім шарты дұрыс. Ол 
елдік, – деп Жақанбай болыс тоқтамға келуге ақыл 
қосты.

- Жақанбай, ара ағайын ақылшы сөзің түсінікті. 
Ал, Матай баласы жесір дауын өлім жазасымен 
шешуді Кебектен бастап үлгі етіп, арғын-найманды 
шулатқан сен едің ғой? Бүгін өз басыңа күн 
туғанда, ол жолыңнан неге таясың? – деді Төреғұл 
қария Қаракерей жағынан.

- Құрметті Төке! Орта жүз Найман ұранымен 
Қаракерейдің намыс дауына келген екен десем? 
Баяғыда көшіп кеткен Арғынның, оның ішінде 
Тобықтының шаңырағын көтеріп, Кебектің құн дау-
ын сұрап отырғаның ненің кегі? Төлегетай атаның 
төрт баласы кісі өлтіріп, бір-біріне құнды болып 
көрген емес, – деп Матай жағынан Сексенбай 
батыр Төреғұл қарияның сөзін өрбітпей,  тиып 
тастауға тырысты.

- Құнды болмаса? Дауға неге жиналып отыр-
мыз? – деп Қаракерей жағы даурығып кетті.

- Жақсылар! Осы бас қосып отырғанымыз 
түгел Найман ұрпағы. Төлегетай шаңырағы емес 
пе? Екі тентек, екеуі де өз баламыз. Түбіміз бір, 
кетіспейтін ағайынбыз. Қанды қалпақ киіссек Арғын 
мен Үйсін алдында не дейміз? Ақылға жүгініп, іс 
тыңдыралық, - деді Матай жағынан Тілеуке қажы 
даурықты сабырға түсіріп.

- Дау тынсын десеңдер? Қашқындарды 
алдымызға келтіріңдер? Көзіміз көріп отырып, 
қорытындысын шығарамыз! – деп Қаракерей жағы 
сазарып отырып алды. Дау, керіс сөздер бірнеше 
күнге созылды.
 

***
Ашудың арыны қайтпады. Кісі өліміне апармай 

дауды тындырудың амалын таппай, Матай жағы 
қысылды. Жағдайдың қатаң дағдарысқа жеткенін 
түсінген Арсалан: 

- Осы дауды шығарған мен едім. Бір Қымбатым 
үшін, бүкіл елімді күңірентім. Қолыммен істеген 
ісімді, мойыныммен көретуге міндеттімін. Қанды 
мойын мен екенмін ... Көтеремін! Тағдырдың 
жазғанын көрдім. Бас кеспек бар, тіл кеспек жоқ. 
Арман, тілегімді айтып өлейін, - деп жасырынып 
жатқан жерінен шығып, дау алаңына, Қаракерей 
жағы алдына келіп, қол қусырып, сөз бастады:

- Ассалаумағаликум, алдияр көп!
Тілекпен бас иемін алдыңа кеп.
Қашқын боп, ел күйзелтіп жүргенімше,

Жазалы бас, жауапты берейін деп. Атасы 
Серікбай қажыға бұрылып  Арсалан жүрелей 
жүгінді.

 - Ассалаумағаликум, алдияр бас!
Қол қусырып, алдыңа иемін бас.
Тоғыз жыл тарқамаған ашу даудың,
Бар салмағын көтеріп, шешпей болмас.
Алдыңа қанды мойын келдім тақсыр,
Екі елім табыссын деп, бітіп талас.
Екі елді ығыр қылған кінә менде,
Кінәлі мен аруаққа, барлық елге.
Қолмен істеп, мойынмен көтеремін,
Алдияр, не кессең де өзің жөнде?
Тірі қалып, ұрпақ боп жүрсек дейміз,
Өмір үшін талас қой, барлық пенде.
Сыйынам аруағына бабам Төлек,
Жас жандарға рахым ет, өзің демеп.
Алдияр, рұқсат ет қаралыңа,
Айтайын алдыңызда бірер тілек.
Басым аман тұрғанда, жан ұяда,
Армансыз дүние салсын өлсе жүрек.
Тәңір мен аруақтан соң, халқым сенсің,
Жас жүректер атынан тұрмын тілеп.
Жеті жыл елден бездік жадап, жүдеп,
Ешбір пана таппадым, табан тіреп.
Айтатын жүрегімде арызым бар,
Айтсам деп, сол датымды тұрмын тілеп? 

Қаракерей жағы төмен қарап, тұқырып, үндемей 
отырып алды.

- Жаман туған жігітке рахатты күн бар ма? Өз 
мінін білген жігіттің тәлімінде мін бар ма? Бас ке-
спек болса да, тіл кеспек жоқ. Рұқсат етіңіз, қажы? 
Тілегін айтсын, - деді Матай жағынан Байтілеу ба-
тыр батыл сөйлеп. Серікбай қажы тұңжырап, үнсіз 
қалды. Басын тіке көтерген Арсалан:

 - Алдияр, біз тоғыз жыл ғұмыр сүрдік,
Ғұмыр емес, қашқын боп түрі жүрдік.
Өткен күн өміршең ғой, кешіріңіз,
Үш ұл туып, бек аман, перзент көрдік.
Тірі жүрсек қуаныш, өлсек ұрпақ,
Бәрің бір алам десең, жанды бердік.
Алдияр, дүние жақсы түсінгенге,
Тіршілікке таласқан әрбір пенде.
Қанды мойын, қара қол десеңіз де,
Адаммын ғой, анадан тудым мен де.
Алдияр, бір атадан таралдық қой,
Ананың ақ сүтімен нәр алдық қой.
Сол ата-ана қасиетті сіз болсаң?
Перзент болып, біз сізден жаралдық қой.
Аяңыз, жазығы жоқ үш сәбиді,
Көреміз деп туған жоқ мұндай күйді.
Ана сүтін төкпеңіз, аруақ кешпес,
Аяңыз, зады ана Қымбатымды.
Төрт жанның қанын маған жүктеңіздер,
Сол үшін садақа қыл бір басымды. Қалың 

көпшілік арасынан қол көтеріп, орнынан тұрған 
Жұмағұл қария: 

 - Оу, халайық! Бір ауыз сөзге кезек бер? Мен 
Зайсаннан келген Ақ-Найман баласымын. Руым 
- Жанай. Атым Жұмағұл. Бәрің Найман бабаның 
ұрпағысың. Бірақ, бұл жерде менің өрісім басқа, 
жөнім бөлек. Бәріңе тең ара ағайын боламын.  
Мына кінәлі болып, бас иіп отырған жігіт, маған 
дос-жар адам еді. Куәсіз сөздің бәрі өтірік. Мен куә. 
Айтқаны рас. Қызайға кеткенде екеу екен. Бесеу, 
бір ауыл болғаны шындық. Ашудың дұшпандығына 
жол бермеңдер. Өсімді, өркенді ел азаматтарын 
ауыл-ауылымен қыра берсеңдер, еліңнің тозғаны 
емес пе, қажеке? Елді иесіз демеңіз. Ерді киесіз 
демеңіз. Алты арысқа белгілі болады. Сөзім 
жүйесіз демеңіз, - деп есеңгіреп барып тоқтады.

- Ата баласы дұрыс айтты! Ел берекесі, ата 
мұрасы деген осы! – деп Садыр, Матай жағы ду-
ылдасып кетті. 

- Сөйле, Арсалан! Тілегіңді жеткіз көпке! – деп 
дауыстап жатты. Арсалан халықты шолып бір 
қарап:

- Алдияр, арыз айттым атыңызға,
Қаралы күш тудырып басымызға.
«Қыз-күйеуін қырған ел» деген атақ,
Қалмай ма үрім-бұтақ затыңызға.
Жақсыдан шарапатты үлгі, өнеге,
Алмай ма сізді көрген халқыңыз да.
Бір үйлі жан тұз-түгел құрып кетсек,
Әділеттік бола ма даңқыңызға?
Біреу малға, алдияр, біреу барға,
Ой толғап, қараңызшы артыңызға.

Қымбатыңнан туған ұл жат бола ма?
Сүйіңіз, бауырыңа басыңыз да.
Аруақ үшін Найман деп атап ек,
Өсіп, жетсе тұрақ қой артыңызға, - деп барып 

қынжыла тоқтады. Серікбай қажы теңселіп ба-
рып басын көтеріп, серіктеріне қарады. Сырт-
тан аңдысып отырған халық тағы еді. Қажының 
абыржығанын байқап:

- Айт, Арсалан! Айт! Шындықты жеткізе айт, 
қарағым! – деген көпшілік арасынан дауыстар 
дүркіреді-ай кеп. Ес жия, көпшілік қолдауымен 
жігерленген Арсалан: - Наймандаймын, сыйынам 
Қаракерей,

 Ұлың болдым, не деймін, бабам демей.
Талай жаудан қорғаған Ер Қабанбай,
Аруағыңмен қорғап көр, өзің жебей.
Наймандаймын, сыйынам ата Садыр,
Ақылменен қыңырға берші сабыр.
«Алдиярлап» жауыңа тиісетін,
Медет бер, аруақ, Бұғыбай батыр.
Наймандаймын, сыйынам Матай бабам,
Қысқа ма, соншалық дүние жалған.
Қиын жол қыспағына тірелгенде,
Дауысым естіле ме Матайлаған.
Сөз сөйлейін толғанып,
Кейін қалар еліме.
Кіндік кесіп, кір жуған,
Айдын шалқар көліме.
Қатар өскен теңіме,
Осылардан айырған,
Баяны жоқ, сұм жалған,
Қайтейін әттең, сені ме?
Біз жолаушы қонақпыз,
Дүние ескі сарайды.
Көшіп өткен керуендей,
Аттандырған талайды.
Тентегің келді алдыңа,
Бар кінәні арқалап.
Міні семсер, міні бас,
Кессеңіз де паршалап, - деп, қынабынан 

семсерін суырып, Серікбай қажының алдына 
қойып:

- Ежелгі дос жау болмас,
Бітіспейтін дау болмас.
Тәңірге айтқан тоқтыдай,
Садақа болған біз бір жас.
Қайтпаса кәрің атажан,
Кесіп алсаң, міні бас, міні бас! – деп, атасының 

алдына бөркін қойып, оң аяғын құша етпетінен 
түсті. Көңілі босап, басын көтерген Серікбай 
қажы: 

- Жарайды, жарайды! Жетті, патшағар! Кештім! 
Кешірдім! Бақытты болыңдар! – деп, етегін 
қағып орнынан тұрады. Түнеріп тұрған халық 
дүр сілкініп: - Әруақ! Әруақ» - деп ұранға басып 
қуаныса, Серікбай қажыны жерден тік көтеріп 
алып, аспанға ата бірнеше мәрте лақтырады. 
Серікбай қажының ашуы тарқап, кемелденгенін 
көрген Матай жағы рахметтерін жаудырды. 
«Ендігі алым-салымның билігін өзіңіз шешіңіз, 
айтыңыз? Біз де сөз болмайды» деп, жөн сұрап, 
жайран қақты. Серікбай қажы:

- Маған мал қажет емес. Тобықты ала-
рын алып, бітіскен. Біздің ел сөз қылмайды. 
Менің шырағым, Қымбатымды, Найманымды 
келтіріңдер? – деп көзіне жас толтырады. Ма-
тай жағы Қымбат пен Найманды әкеледі. Әкесі 
мен қызы дауыстап көрісе қауышады. Серікбай 
қажы Найманды иіскеп, бауырына басады. 
Арсаланға батасын береді. Мол олжадан үміт 
етіп келген Қаракерей адамдары Серікбай 
қажының өте беріліп кеткенін ұнатпайды. Бірақ, 
ақ иесі қажыдан асып, ештеңе қарсы қоя ал-
майды. Қаракерей жағы бірнеше күн қонақ бо-
лып, Матай-Кенжелер құрметіне бөленіп, еліне 
аттанбақ болады. 

- Ата - мұра азбасын! Алысты жақындатып, 
жақынды туыстыралық! Ата жолына, 
адамгершілік құрметің үшін! Сыйлығымызды 
қабыл ал, - деп Матай жағы ел ағалары сый-
сияпат жасайды. Қаптағайдан Маман құт 
Серікбай қажыға жанат ішік жауып, тайтұяқ ал-
тын жамбы ұсынады. 

Аталықтан Сатыпалды батыр Серікбай қажыға 
толық ер-тұрманды құла жорға ат мінгізеді. 
Кенжеден Байтулақ батыр Серікбай қажыға 
жібек кілем жапқан боталы інген тарту етеді. 
Серікбай қажы қыз-күйеуін ауылына ала кетеді. 
Бара елінде үлкен той жасап, енші беріп отау-
лап, қыз күйеуін көшіріп әкеп, жылы орнына 
қондырады. Найман нағашы атасының бауыры-
на беріледі. Қазір Қаракерей, Ақ-Найман ішінде 
Досбол, Берікбол, Найман деген ел табы бар. 
Арсаланның үш ұлының өресі өсіп, Ақ-Найманға 
сіңіп, соған дәріптелді. Матай - Кенже, Тастемір 
тарабында Арсалан кіндігінен Молшаға ұрпағы 
өріс жайды.          

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

Тәуелсіздік - мәңгілік 
елдің тұғыры

Мектеп – келешек ел басқарар, жер басқарар, елі мен халқын 
гүлдентер, мейірін өсіріп, мәртебесін биіктетер жасампаз жандар-
ды тәрбиелейтін киелі де, қасиетті ұя. Ал, сол мектептің негізгі 
тірегі – білімді де білікті ұстаз. Мектеп қашанда оқу –тәрбиенің 
орталығы. Мектебіміздің басшысы үнемі  ұстаздарына «Ұлттық 
тәрбие – ел болашағының  діңгегі», рухани сенімі мол ұрпақты 
тәрбиелеу - келешектің бізге артқан міндеті екенін айтып, ұдайы 

Махамбет атты батырмын» номинациясы бойынша Қасен Медина І орын. Аудандық «Жыр 
алыбы - Жамбыл» атты айтыстың «Толғауы тоқсан қызы тіл» кезеңінде кестелі сөз, ұтқыр 
жауабымен дараланған Нұлай Еркеш І орынмен марапатталды. «Жетісуға әйгілі Терібаев 
Қуатпын» атты мектеп оқушылары арасында ұйымдастырылған тұйғын ақын Қуат Терібаев 
оқуларында ІІ орын алған Әкіманбек Майнұр. Аудандық кіші ғылыми академиясының ғылыми-
практикалық конференциясына қатысып, Текеспаева Назым ІІІ орынмен марапатталды. 

Еркін күрестен халықаралық жарыстардың жүлдегерлері 2004 жылы Шымкент қаласында 
өткен Р.Сабыровтың атындағы халықаралық турнирдің ІІІ орын иегері Бекмолдаев Нұржан.        
2007 жылғы Турция мемлекетінің Анталия қаласында өткен халықаралық жасөспірімдер ара-
сында өткен турнирінде ІІІ орын иегері, Тараз қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы 
Қазақстан біріншілігінде ІІ орынды жеңіп алған, 2010 жылы Талдықорған қаласында жастар 
арасында өткен Қазақстан біріншілігінде ІІ орын иегері Ерлан Болыспаевқа "Спорт шебері" 
атағы тағайындалды. Жезді қаласында өткен Қазақстан оқушылар спартакиадасында қазақша 
күрестен ІІ орын иегері Д.Құсайынов, ІІІ орын иегерлері В.Славнов, Д.Арғынбаев "С.Сәбиев 
атындағы" еркін күрестен республикалық турнирінде І орын иегерлері Е.Болыспаев, 
Н.Текеспаев, ІІІ орын иегері М.Байсалбаевтар иеленді. Жезқазған қаласында өткен жекпе 
- жек, қоян - қолтық ІІІ орын иегері Н.Жұмағалиев, Қарағанды қаласында өткен жеңіл атле-
тикадан Қазақстан біріншілігінде ІІІ орын иегері Д.Сүлейменов, Алматы қаласында еркін 
күрестен Дәулет Тұрлыханов атындағы республикалық турнирде І орын иегері Е.Болыспаев, 
Алматы қаласында өткен республикалық турнирден ІІ орын иегерлері Е.Болыспаев, 
Р.Жуанышев Талғар қаласында өткен қазақша күрестен оқушылар арасындағы турнирде 
І орын иегерлері А.Қасымбеков, М.Бекболатов Талдықорған қаласында жасөспірімдер ара-
сында өткен  Қ.Айтқожин Республикалық турнирінде І орын игері Н.Текеспаев, ІІ,ІІІ орын 
иегерлері Е.Болыспаев, М.Байсалбаев. Қазақша және еркін күрестерден, жеңіл атлетикадан 
облыстық жарыстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері ауыз толтырып айтарлықтай. Осы 
мектептің түлектері еркін күрестен спорт шебері Болыспаев Ерлан, спорт шеберіне үміткерлер 
– М.Беркімбаев, А.Дүйсембеков, Д.Құсайынов, В.Славнов, М.Тілеужанов, Р.Байтенов, 
Н.Бекмолдаев, М.Байсалбаев, Н.Текеспаев, Р.Жуанышев, А.Қасымбеков, Д.Сүлейменов  және 
т.б. Осы орайда өзіміз қызмет жасайтын мектеп ұжымындағы өз ісіне берілген, жаңалықты 
жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, 
өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін барша әріптестерімізге, яғни  ұстаздар қауымына 
шығармашылық шабыт пен толағай табыстар тілемекпіз.

Фануза ФАЗЫЛЖАНОВА,
  «Қаракемер орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен»

                 КММ-нің директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары.

ескертіп отырады. Мектебіміздің білікті ұстаздары мен білімді оқушылары - көптеген байқаулар 
мен сайыстарға, олимпиадалар мен конференцияларға қатысып, ұжым абыройын асқақтатты. 
«Жақсының жақсылығын айт, нұры  тасысын»,-деп дана халқымыз айтқандай, осы орай-
да мектеп ұстаздары мен оқушылардың  еңбектерін айтып өтпеу мүмкін емес. Оқыту мен 
тәрбиелеу барысында шәкіртіңнің кішкентай болса да, әрбір жетістігіне қуана білу және оны 
әрдайым мақтап, мадақтап отыру баланы өсірудің тамаша бір жолы. «Адамның көңілі шын 
мейірленсе, білім - ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі»,-деген құдыретті 
Абай даналығын бойларына сіңірген шәкірттеріміз облыстық, республикалық жарыстарда топ-
ты жарып келеді. 

Республикалық «Фариза, Фаризажан, Фариза қыз» атты республикалық Фариза 
Оңғарсынованың өлеңдерін оқу және ақын өлеңдеріне жазылған әндерден балалар мен 
жасөспірімдер байқауы «Көркем сөз» номинациясы бойынша Тұрлыбек Диана Бас жүлдені 
жеңіп алды. «Жарқын болашақ» республикалық қазақ тілі олимпиадасының облыстық кезеңінде 
«Білгірлер» бағыты бойынша Жұмабек Құндыз ІІІ орынмен марапатталды. Облыстық Абай - 
Шәкәрім оқуларынан Унербаева Сымбат "Алғыс хатты" иеленсе, облыстық Мағжан оқуларынан 
Тұрлыбек Диана "Алғыс хатпен" марапатталды. Облыстық қазақ тілі пәні олимпиадасынан 
Шаймұханов Амандос "Алғыс хат", зерттеушілік жұмыстары мен шығармашылық жобаларының 
«Зерде» республикалық конкурсының облыстық сырттай кезеңінде Дәуренқызы Алина ІІІ 
орын, облыстық мемлекеттік тіл мәртебесін көтерудегі «Асыл сөз» зияткерлік телебайқауына 
қатысқан Омаров Әлішер "Алғыс хатпен" марапатталды. Облыстық оқушылардың ғылыми жа-
рысында әдебиет секциясы бойынша Боранбай Мирас "Құрмет Грамотасымен" марапатталды. 
Республикалық ғылыми конференциясына облыстық «Жарқын болашақ KATEV» олимпиада-
сынан Талапқызы Динара ІІІ орын. Облыстық Махамбет оқуларының «Мен-Өтемістің баласы 
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ЖОБА
Ақсу ауданына бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің 

қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру 
және жүргізу қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасының  «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Заңының 
10-3-бабының 2-тармағының 11) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 
31-бабының 1-тармағының 16-5) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы 
және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңына сәйкес Ақсу 
ауданының әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ақсу ауданына бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, 
шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу қағидалары 
осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.  

2. «Ақсу ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен: 

1) осы қаулының Алматы облысы Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді; 
2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Ақсу ауданы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыру-

ды қамтамасыз етсін. 
3. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары Сабырбаев Амандос Ақышұлыга 

жүктелсін.  
4. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және ресми 

жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі. 
 

Аудан әкімі                               Е.БАЗАРХАНОВ

Ақсу ауданы әкімдігінің  
2021  жылғы «___» ___________

№_____  қаулысына қосымша

Ақсу ауданының бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің 
қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі 

іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу қағидалары
1. Жалпы ереже
1. Осы Ақсу ауданына бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің 

қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу 
қағидалары (бұдан әрі - Қағадалар) 1997 жылғы 16 сәуірдегі «Тұрғын үй қатынастары туралы», 2001 жылғы 16 
шілдедегі «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңдарына және өзге де нормативтік құқықтық актілерге сәйкес әзірленді және Ақсу ау-
данына бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын 
ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу тәртібін айқындайды.  

2. Осы Қағидаларда келесі негізгі ұғымдар қолданылады: 
1) бірыңғай сәулеттік стиль – құрылыста пайдаланылатын, аумақтың белгілі бір құрылыс ауданына, оның 

ішінде жеке құрылысқа тән бірыңғай белгілердің жиынтығы. Негізгі параметрлер сыртқы келбеті, сәулеттік 
стилі, түсті шешімі, қабаттылығы, әрлеу материалдары болып табылады. Жеке құрылыс ауданы үшін негізгі 
параметрлер сыртқы келбеті, сәулеттік стилі, түсті шешімі, қабаттылығы, әрлеу материалдары, қоршаулар, 
шатырдың типі және учаске аумағында шаруашылық-тұрмыстық құрылыстардың орналасуы болып табылады;

2) кондоминиум объектісі – дара (бөлек) меншіктегі пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан және дара 
(бөлек) меншікте болмайтын және пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелеріне көппәтерлі тұрғын 
үй тұрған біртұтас бөлінбейтін жер учаскесін және (немесе) үй жанындағы жер учаскесін қоса алғанда, ортақ 
үлестік меншік құқығымен тиесілі ортақ мүліктен тұратын біртұтас мүліктік кешен; 

3) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін ағымдағы жөндеу – мерзімінен бұрын тозуын болғызбау және 
ақауларын жою мақсатында жүргізілетін, көппәтерлі тұрғын үйдің нормативтік және техникалық құжаттамада 
белгіленген құрама бөліктері мен инженерлік жабдықтарын ауыстыру немесе қалпына келтіру жөніндегі 
уақтылы техникалық іс-шаралар мен жұмыстар кешені; 

4) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу – көппәтерлі тұрғын үйдің ресурсын қалпына 
келтіру мақсатында жүргізілетін, көппәтерлі тұрғын үйдің тозған конструкцияларын, бөлшектерін және 
инженерлік жабдықтарын жаңа немесе анағұрлым мықты және үнемді, жөнделетін объектілердің пайдалану 
көрсеткіштерін жақсартатын түрлеріне ауыстыру жөніндегі іс-шаралар мен жұмыстар кешені; 

5) көппәтерлі тұрғын үй – ортақ үлестік меншік болып табылатын кондоминиум объектісінің ортақ мүлкінен 
және көппәтерлі тұрғын үйге іргелес жатқан жер учаскесіне не кондоминиум объектісі ортақ мүлкінің өзге де 
бөліктеріне дербес шығатын жерлері бар екі және одан көппәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан тұратын, 
біртұтас бөлінбейтін жер учаскесінде біртұтас іргетасы бар жеке тұрған ғимарат;

6) көппәтерлі тұрғын үй пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің жиналысы (бұдан әрі- жина-
лыс) – пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің кондоминиум объектісін басқаруға және кондоми-
ниум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға байланысты шешімдерді ұжымдық талқылауын және дауыс беру 
арқылы қабылдауын қамтамасыз ететін кондоминиум объектісін басқарудың жоғары органы;

7) шатыр – ғимаратты атмосфералық жауын-шашынның енуінен сақтайтын, су өткізбейтін қабаттан және 
негізден (торлардан, тұтас төсемеден, кермеден) тұратын, көтергіш конструкцияларға немесе жылытқышқа 
(шатырсыз шатырларда) салынатын жабынның жоғарғы элементі;

8) қасбет – ғимараттың сыртқы беті;
9) бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын 

ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі уәкілетті ор-
ган – «Ақсу ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі;  

10) сәулет саласындағы атқарушы орган – «Ақсу ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі;  

11) бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі – «Ақсу ауданы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі».  

3. Осы Қағидалар Ақсу ауданына бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталмаған, көппәтерлі тұрғын үйді 
күрделі немесе ағымдағы жөндеуді ұйымдастыруға және жүргізуге қолданылмайды.  

4. Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Заңының 
10-3-бабының 2-тармағы 8) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган жергілікті бюджет қаражаты болған кезде 
ауданға немесе оның бір бөлігіне бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің 
қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыруды және 
қаржыландыруды жүзеге асыруға құқылы.
2. Көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу 
жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу тәртібі

7. Уәкілетті орган өкілеттіктері шегінде:  
1) көппәтерлі тұрғын үйді мемлекеттік техникалық зерттеп-қарауды ұйымдастыру;
2) Ауданға бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттеріне, шатыр-

ларына ағымдағы немесе күрделі жөндеу жүргізудің тізбесін, кезеңін және кезектілігін айқындайды.   
8. Ауданға бірыңғай сәулеттік келбет беру үшін қасбеттерге және шатырларға ағымдағы немесе күрделі 

жөндеу жүргізуді талап ететін көп пәтерлі тұрғын үйлердің белгілі бір тізбесіне сәйкес Ақсу ауданының 
жергілікті атқарушы органы «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі ту-
ралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабы 2-тармағының 8) тармақшасына 
сәйкес көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу бойынша 
шешім қабылдайды. 

9. Ауданға бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырла-
рын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөнінде қабылданған шешімнің негізінде сәулет саласындағы атқарушы 
орган уәкілетті органмен бірлесіп бірыңғай сәулеттік келбеттің эскиздік жобасын әзірлейді және жиналыспен 
келіседі.

10. Бірыңғай сәулет келбетінің эскиздік жобасын жиналыспен келіскеннен кейін уәкілетті орган ауданға 
бірыңғай сәулет келбетін беруге бағытталған көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын 
ағымдағы немесе күрделі жөндеуді талап ететін жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмысты 
ұйымдастырады, кейіннен жергілікті бюджет қаражаты есебінен тиісті жобалар бойынша ведомстводан тыс 
сараптама қорытындысын алады.

11. Зерттеп-қарау және жобалау қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті мемлекеттік лицензиялары бар 
мамандандырылған ұйымдардың күшімен орындалады.  

12. Күрделі жөндеу жұмыстарын жобалау және ағымдағы жөндеудің сметалық есебін жасау кезінде 
қолданыстағы заңнама мен нормативтерді басшылыққа алу қажет.

13. Ведомстводан тыс сараптамадан өткен, ауданға бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған көп 
пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жобалары бекітілгеннен 
кейін Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы №511 бұйрығымен бекітілген, 
Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларына (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 
жылы 25 желтоқсанда №10007 тіркелген) сәйкес бюджеттік өтінім жасалады және ұсынылады. 

14. Ауданға бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, ша-
тырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарды алуды бюджеттік бағдарламаның әкімшісі 
мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асырады. 

15. Ауданға бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған көп пәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттеріне, шатыр-
ларына ағымдағы немесе күрделі жөндеу жүргізу мынадай құрылыс-монтаждау жұмыстарын қамтиды:  

1) қасбеттік әрлеу жұмыстары:  
қаптау жұмыстары;
ғимараттың қасбеттерін сылақтау;
қасбеттерді фактуралық әрлеу;
беттерді «шагрень» фактурасымен әрлеу;
ғимараттың қасбеттерін және сыртқы беттерін бояу;
сәндік жұмыстар; 
қасбеттік жүйелердің құрылымы;
өзге де әрлеу жұмыстары. 
2) шатыр құрылымы бойынша жұмыстар: 
асбестсцемент шатырдың құрылымы;
торлы қоршау орната отырып жабынқыштан жасалған шатырлардың құрылымы;
орамдық шатырлардың құрылымы;
шыны торларды және шыны кенепті төсей отырып битумды мастикадан жасалған шатырлардың құрылымы;
ұсақ шатырлық жабындардың құрылымы және шатырлық темірден жасалған қасбеттерге салу;
аспалы науашалардың және шатырлардың сүйеніш қоршауының құрылымы;
негіздерді топырақтау және бу оқшаулағыш құрылымдары;
шатыр құрылымы бойынша өзге де жұмыстар.
15. Ауданға немесе оның бір бөлігіне бірыңғай сәулеттік келбет беру үшін қасбеттерді және (немесе) ша-

тырларды ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі құрылыс-монтаждау жұмыстарын тиісті мемлекеттік ли-
цензиясы бар, мемлекеттік сатып алу конкурсының жеңімпазы деп танылған әлеуетті өнім беруші жүргізеді.

3. Қорытынды ереже
16. Ақсу ауданына бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, 

шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізуді 
қаржыландыру жергілікті бюджет қаражатынан жүзеге асырылады.  

ПРОЕКТ
Об утверждении Правил организации и проведения мероприятий по текущему или капитальному 

ремонту фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архи-
тектурного облика Аксускому району

В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 10-3 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года 
«О жилищных отношениях», подпунктом 16-5) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Законом 
Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятель-
ности в Республике Казахстан», акимата Аксуского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила организации и проведения мероприятий по текущему или капитальному ремонту 
фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика 
Аксускому району согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйство и жилищной инспекций Аксу-
ского района» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции Алматинской обла-
сти;  

2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Аксуского района после его офи-
циального опубликования.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Аксуского района 
Сабырбаеву Амандосу Акишевичю.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и 
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.  

 

Аким района                                                Е.БАЗАРХАНОВ

Приложение к  постановлению акимата  
Аксуского района от «___»____________2021 года №____  

Правила организации и проведения мероприятий по текущему или капитальному ремонту фасадов, 
кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика 

Аксускому району
1. Общие положения
1. Настоящие Правила организации и проведения мероприятий по текущему или капитальному ремонту фа-

садов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика Аксу-
скому району (далее-Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан от 16 апреля 1997 
года «О жилищных отношениях», от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан» и иными нормативными правовыми актами и определяют порядок орга-
низации и проведения мероприятий по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровли многоквартирных 
жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика Аксускому району.   

2. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия: 
1) единый архитектурный стиль – совокупность единых признаков, используемых в строительстве, характерная 

для определенного района застройки территории, в том числе индивидуальной застройки. Основными параме-
трами являются внешний облик, архитектурный стиль, цветовое решение, этажность, отделочные материалы. 
Для района индивидуальной застройки основными параметрами являются внешний облик, архитектурный стиль, 
цветовое решение, этажность, отделочные материалы, ограждения, тип кровли и расположение хозяйственно-
бытовых построек на территории участка; 

2) объект кондоминиума – единый имущественный комплекс, состоящий из квартир, нежилых помещений, на-
ходящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, и общего имущества, которое не может находиться 
в индивидуальной (раздельной) собственности и принадлежит собственникам квартир, нежилых помещений на 
праве общей долевой собственности, включая единый неделимый земельный участок под многоквартирным жи-
лым домом и (или) придомовой земельный участок;

3) текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума – комплекс своевременных технических меро-
приятий и работ по замене или восстановлению составных частей и инженерного оборудования многоквартирно-
го жилого дома, установленных нормативной и технической документацией, проводимых с целью предотвраще-
ния их преждевременного износа и устранения неисправности; 

4) капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума – комплекс мероприятий и работ по замене 
изношенных конструкций, деталей и инженерного оборудования многоквартирного жилого дома на новые или бо-
лее прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых объектов, проводимых 
с целью восстановления ресурса многоквартирного жилого дома; 

5) многоквартирный жилой дом – отдельно стоящее здание с единым фундаментом на едином неделимом 
земельном участке, состоящее из общего имущества объекта кондоминиума, которое является общей долевой 
собственностью, и двух и более квартир, нежилых помещений, имеющих самостоятельные выходы на земельный 
участок, прилегающий к многоквартирному жилому дому, либо в иные части общего имущества объекта кондо-
миниума;

6) собрание собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома (далее-собрание) 
– высший орган управления объектом кондоминиума, обеспечивающий коллективное обсуждение и принятие 
решений собственниками квартир, нежилых помещений, связанных с управлением объектом кондоминиума и 
содержанием общего имущества объекта кондоминиума, путем голосования;

7) кровля – верхний элемент покрытия, предохраняющий здания от проникновения атмосферных осадков, со-
стоящий из водоизолирующего слоя и основания (обрешетки, сплошного настила, стяжки), укладываемого по 
несущим конструкциям либо по утеплителю (в бесчердачных крышах);

8) фасад – наружная лицевая сторона здания;  
9) уполномоченный орган по организации и проведению мероприятий по текущему или капитальному ремон-

ту фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика 
(далее-уполномоченный орган) – государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйство и жи-
лищной инспекций Аксуского района»;  

10) исполнительный орган в сфере архитектуры – государственное учреждение «Аксуский районный отдел 
архитектуры и градостроительства»;

11) администратор бюджетных программ - государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйство и жилищной инспекций Аксуского района».

3. Настоящие Правила не распространяются на организацию и проведение капитального или текущего ре-
монтов многоквартирного жилого дома не направленного на придание единого архитектурного облика Аксускому 
району.  

4. Согласно подпункту 8) пункта 2 статьи 10-3 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищ-
ных отношениях» уполномоченный орган вправе при наличии средств местного бюджета осуществлять организа-
цию и финансирование мероприятий по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровли многоквартирных 
жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика Аксускому району или его части.

2. Порядок организации и проведения мероприятий по текущему или капитальному ремонту фаса-
дов, кровли многоквартирных жилых домов

7. Уполномоченный орган в пределах полномочий: 
1) организовывает государственного технического обследования многоквартирных жилых домов;  
2) определяет перечень, период и очередности проведения текущего или капитального ремонта фасадов, кров-

ли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика Аксускому району. 
8. Согласно определенного перечня многоквартирных жилых домов, требующих проведения текущего или ка-

питального ремонта фасадов и кровель для придания единого архитектурного облика Аксускому району, местный 
исполнительный орган Аксуского района принимает решение по текущему или капитальному ремонту фасадов, 
кровли многоквартирных жилых домов в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 25 Закона Республики Ка-
захстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Казахстан». 

9. На основании принятого решения по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровли многоквартир-
ных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика Аксускому району, исполнительный 
орган в сфере архитектуры совместно с уполномоченным органом разрабатывает эскизный проект единого архи-
тектурного облика и согласовывает с собранием. 

10. После согласование собранием эскизного проекта единого архитектурного облика, уполномоченный орган 
организует работу по разработке проектно-сметную документацию требующих проведения текущего или капи-
тального ремонта фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архи-
тектурного облика Аксускому району с последующим получением заключения вневедомственную экспертизу по 
соответствующим проектам за счет средств местного бюджета.  

11. Обследование и проектирование выполняется силами специализированных организаций, имеющих соот-
ветствующие государственные лицензии согласно действующего законодательства.  

12. При проектировании работ по капитальному ремонту и составлении сметного расчета текущего ремонта 
необходимо руководствоваться действующим законодательством и нормативами. 

13. После утверждения проектов текущего или капитального ремонта фасадов, кровли многоквартирных жи-
лых домов, направленных на придание единого архитектурного облика Аксускому району, прошедших вневедом-
ственную экспертизу, составляется и предоставляется бюджетная заявка в соответствии с Правилами составле-
ния и представления бюджетной заявки, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 
24 ноября 2014 года № 511 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2014 
года № 10007).  

14. Приобретение работ по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровли многоквартирных жилых 
домов, направленных на придание единого архитектурного облика Аксускому району, осуществляется админи-
стратором бюджетной программы в соответствии с законодательством о государственных закупках. 

15. Проведение текущего или капитального ремонта фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, на-
правленных на придание единого архитектурного облика Аксускому району включает следующие строительно-
монтажных работ: 

1) фасадные отделочные работы:  
облицовочные работы;   
штукатурка фасадов зданий;   
фактурная отделка фасадов;  
отделка поверхности под фактуру «шагрень»; 
окраска фасадов и наружных поверхностей зданий; 
декоративные работы; 
устройство фасадных систем; 
прочие отделочные работы.
2) работы по устройству кровель: 
устройство асбоцементных кровель; 
устройство кровель из черепицы с устройством обрешетки; 
устройство рулонных кровель; 
устройство кровель из битумной мастики с прокладкой стеклосетки или стеклохолста; 
устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа; 
устройство желобов со свесами и ограждений кровли огрунтовка оснований и устройство пароизоляции; 
прочие работы по устройству кровель. 
3. Заключительные положения
16. Финансирование организации и проведения мероприятий по текущему или капитальному ремонту фаса-

дов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика Аксуско-
му району осуществляется из средств местного бюджета.  

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА
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Общие положения административных процедур и адми-
нистративного судопроизводства 

АППК направлен на регулированиепублично-правовых 
отношений, возникающих между административным орга-
номи лицом, в отношении которого реализуются установ-
ленные законом публичные функции этого административ-
ного органа.

При этом предусматривается перечень отношений, на 
которые положения АППК не будут распространяться.

АППК не регулирует отношения, связанные с: 
1) УПК, ГПК и КоАП;
2) законодательством о Конституционном Совете и Выс-

шем Судебном Совете;
3) бюджетным законодательством в части порядка осу-

ществления государственного и бюджетного видов плани-
рования;

4) Законом «О правовых актах» в части порядка разра-
ботки, представления, обсуждения, введения в действие 
и опубликования законодательных и иных нормативных 
правовых актов Республики Казахстан;

5) законодательством о выборах и республиканском 
референдуме;

6) законодательством о внешней разведке, контрраз-
ведывательной, оперативно-розыскной деятельности, а 
также по обеспечению безопасности охраняемых лиц и 
объектов и проведению охранных мероприятий;

7) законодательством о нотариате в части совершения 
нотариальных действий.

В остальных случаях соблюдение предъявляемых 
АППК требований в части осуществления администра-
тивных процедур,  обязательно для административных 
органов в той части, где это не урегулировано отраслевым 
(специальным) законодательством.

Вместе с темв переходных положенияхАППКпредусмо-
трено положениео необходимости всем государственным 
органам до введения в действие Кодекса (1 июля 2021 
года)провести работу по приведению всего отраслевого за-
конодательства в части осуществления административных 
процедур в соответствие с АППК. 

Данная мера необходима для консолидации админи-
стративных процедур в соответствии с едиными стандар-
тами.

В понятийном аппарате Кодекса закреплены определе-
ния понятий «административный орган» и «администра-
тивный акт», которые будут играть ключевую роль в уста-
новлении административной процедуры, соответствующей 
международным стандартам.

Определение понятия«административный орган», при-
меняемое в АППК, соответствует опыту европейских стран 
и ряда постсоветских стран, принявших законы об админи-
стративных процедурах в соответствии с международными 
стандартами – Киргизия, Азербайджан, Армения, Латвия, 
Грузия и др.

Так, в законодательстве об административных про-
цедурах вышеуказанных стран под административным 
органомпонимается не только государственный орган, но 
и иные субъекты, наделенные полномочиями в области го-
сударственного управления (публичные функции).

Такой подход вполне приемлем и для нашего законода-
тельства, допускающего наделение публичнымифункция-
ми иные негосударственные организации и лица.

Согласно АППК административная процедура– дея-
тельность административного органа, должностного лица 
по рассмотрению административного дела, принятию и ис-
полнению по нему решения, совершаемая на основании 
обращения или по собственной инициативе, а также дея-
тельность, осуществляемая в порядке упрощенной адми-
нистративной процедуры.

Результатом административной процедуры будет яв-
ляться административный акт или действие (бездействие) 
административного органа, не связанное с принятием ад-
министративного акта.

Под административным актом, в свою очередь, понима-
етсярешение, принимаемое административным органом, 
должностным лицом в публично-правовых отношениях, 
реализующее установленные законами Республики Казах-
стан права и обязанности определенного лица или индиви-
дуально определенного круга лиц.

При этом  в рамках АППК административный акт может 
быть принят не только в письменной, но и в иной форме 
(устной речью, подачей жеста или сигнала и др., например, 
устное распоряжение о проверке документов в условиях 
ЧС; жест сотрудника полиции),поскольку главным услови-
ем признания акта административным (независимо от его 
формы), является возникновение правовых последствий 
для лица, в отношении которого принят административный 
акт. 

В целях упрощения порядка рассмотрения админи-
стративными органами заявлений административный акт 
подразделяется на благоприятный и обременяющий (не-
гативный).

Под обременяющим административным актом понима-
ется акт, отказывающий в реализации, ограничивающий, 
прекращающий право участника административной проце-
дуры или возлагающий на него обязанность, а также иным 
образом ухудшающий его положение.

Благоприятным, в свою очередь, является акт, реализу-
ющий право участника административной процедуры или 
прекращающий возложенную на него обязанность, а также 
иным образом улучшающий его положение.

Предлагаемое разграничение административных актов 
позволит оптимизировать административные процедуры 
при принятии благоприятных административных актов, 
поскольку в этом случае нет необходимости соблюдать 
предъявляемые АППК требования по обязательному обо-
снованию принимаемого акта, заслушивания заявителя 
(адресата административного акта), собиранию доказа-
тельств и материаловдля принятия административного 
акта.

Кроме того, такое разграничение необходимо для реа-
лизации принципа охраны права на доверие.

АППК закрепляет новые принципы, которые обязатель-
ны для соблюдения всеми административными органами.

1. Принцип охраны права на доверие.
Данный принцип является «гарантией» админи-

стративного органа в том, что принятый администра-
тивный акт является законным и последовательным. 
Ошибка,допущенная административным органом, не мо-
жет быть обращена во вред лицу.

Так, если благоприятный административный акт в от-
ношении определенного лица (или круга лиц) принят не-
законно, при условии,что в этом нет вины адресата акта и 
данный акт не нарушает права и интересы иных лиц, такой 
административный акт не будет подлежать отмене, за ис-
ключением отдельных случаев (при этом лицу будет воз-
мещен вред, возникший в результате отмены акта): 

1) правовой акт, на основании которого был вынесен ад-
министративный акт, признан неконституционным;

2) установлена заведомая недостоверность документа 
либо сведений, представленных гражданином;

3) административный акт принят в результате совер-
шения гражданином противоправных действий, установ-
ленных вступившими в законную силу приговором или 
постановлением суда, постановлением прокурора, органа 
уголовного преследования, органа (должностного лица), 
уполномоченного рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях;

4) административный акт затрагивает государственные 
или общественные интересы, безопасность государства 
либо может привести к тяжким необратимым последстви-
ям для жизни, здоровья людей.

2. Принцип соразмерности.
Меры, предусматривающие какое-либо ограничение 

прав и свобод физических либо юридических лиц, должны 
быть направлены на установленные Конституцией и зако-
нами цели и должны быть соразмерны, то есть являться 
подходящими, необходимыми и пропорциональными для 
достижения их цели с учетом своего содержания, места, 
времени и охватываемого круга лиц.

Принцип соразмерности призван гарантировать рассмо-
трение конкретного дела административным органом при 
разумном соотношении между преследуемой целью и ис-
пользуемыми средствами.

Данный принцип применяется при реализации админи-
стративного усмотрения (дискреционного полномочия).

3. Принцип запрета на злоупотребление формаль-
ными требованиями.

Данный принцип означает, что административному ор-
гану запрещается возлагать на лиц обязанности или от-
казывать в предоставлении им какого-либо права лишь с 
целью удовлетворения дополнительных формальных тре-

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ 
ПРОЦЕДУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН (АППК) И СОПУТСТВУЮЩЕГО К НЕМУ ЗАКОНУ

бований, в том числе внутриорганизационных правил, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами.

Данный принцип должен призвать административные 
органы  исключить в своих внутренних правовых актах тре-
бования в отношении заявителей либо предусмотреть их в 
НПА, если они являются существенными.

4. Принцип достоверности
При осуществлении административной процедуры пре-

доставленные участниками административной процедуры 
материалы, объекты, документы и сведения (далее – до-
кументы и иные сведения) считаются достоверными до тех 
пор, пока административный орган, должностное лицо не 
установят иное.

При наличии обоснованных сомнений в подлинности в 
предоставленных участниками административной процеду-
ры документах и иных сведениях административный орган, 
должностное лицо обязаны самостоятельно и за свой счет 
проверять их подлинность. 

5. Принцип приоритета прав 
Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности, 

возникшие при осуществлении административной процеду-
ры, толкуются в пользу заявителя, если это не затрагивает 
интересы иных участников административной процедуры.

6. Активная роль суда
Принцип активной роли суда является важнейшим прин-

ципом  административного судопроизводства. 
Важным отличием административного процесса от граж-

данского, является то, что в гражданском процессе - сбор 
и представление доказательств осуществляется сторонами 
и суд ограничивается рассмотрением представленных до-
казательств. 

В административном - суд будет выступать с инициати-
вой по сбору доказательств, обладая возможностью затре-
бовать все необходимые для правильного разрешения дела 
документы.

Принцип активной роли суда включает в себя как мини-
мум семь аспектов, которые подробно раскрываются в по-
ложениях Кодекса.

Первое. Это право суда не ограничиваться представ-
ленными сторонами доказательствами и исследовать все 
обстоятельства, которые он сочтет необходимым для уста-
новления в пределах доказывания.

Второе. Суд собирает по собственной инициативе до-
полнительные материалы и доказательства, если они яв-
ляются недостаточными, а также выполняет иные действия, 
направленные на решение задач административного судо-
производства.

Третье. Административный орган обязан доказать свою 
правоту, а стороны в целом обязаны представлять истре-
буемые судом документы и сведения.  

Четвертое. Суд вправе высказать свое предварительное 
правовое мнение по правовым обоснованиям, относящимся 
к фактическим и (или) юридическим сторонам администра-
тивного дела.

Пятое. Суд оказывает содействие стороне в формулиро-
вании и (или) изменении исковых требований с предвари-
тельным разъяснением правовых последствий.

Шестое. Суд проверяет, не превышены ли пределы ад-
министративного усмотрения и их соответствие (соразмер-
ность) целям принятия административного акта.

Седьмое. Суд содействует в устранении формальных 
ошибок, уточнении неясных выражений, подаче ходатайств 
по существу административного дела, дополнении непол-
ных фактических данных, представлении всех письменных 
объяснений, имеющих значение для полного определения 
и объективной оценки обстоятельств административного 
дела, на всех стадиях процесса.

7. Разумный срок судебного разбирательства
Введение в Кодекс принципа «разумного срока» обуслов-

ливает необходимость пересмотра сложившихся подходов 
к значению сроков судебного разбирательства для обеспе-
чения права на судебную защиту, гарантированной Консти-
туцией.

Административная юстиция – это, в большинстве своем, 
наиболее сложные дела (налоговые, таможенные, земель-
ные споры). Они требуют очень серьезной подготовки всех 
участников процесса. 

При этом есть пресекательный срок. Для первой и апел-
ляционной инстанций это три месяца со дня предъявления 
иска. По делам особой сложности этот срок может быть 
продлен на разумный срок, но не более чем на три месяца. 
Для кассации это 6 месяцев.

С целью исключения на практике оценочного понятия 
«разумного срока» АППК установил, что при его определе-
нии учитываются такие обстоятельства как правовая и фак-
тическая сложность административного дела, поведение 
участников административного процесса, выражающееся в 
степени использования процессуальных прав и выполнения 
процессуальных обязанностей, процессуальная достаточ-
ность и эффективность действий суда. При этом целью 
является оперативное рассмотрение административного 
дела.

8. Пределы осуществления административного усмотре-
ния

АППК устанавливается порядок осуществления админи-
стративного усмотрения (как принцип).

При этом законодательно закрепляется понятие «ад-
министративное усмотрение», под которым понимается 
полномочие административного органа, должностного лица 
принимать в установленных законодательством Республики 
Казахстан целях и пределах одно из возможных решений на 
основании оценки их законности.

Административный орган, должностное лицо обязаны 
осуществлять административное усмотрение в пределах, 
установленных законами Республики Казахстан.

Принятие административных актов и совершение адми-
нистративных действий  при осуществлении администра-
тивного усмотрения должны соответствовать цели данного 
полномочия.

АППК устанавливает, что нарушение вышеперечислен-
ных принципов в зависимости от его характера и суще-
ственности влечет признание административного акта или 
судебного решения незаконным.

Таким образом, принципы должны служить критериями 
для действенного и полноценного контроля вышестоящим 
органом или судом за решениями административных орга-
нов, в особенности принятых на основе административного 
усмотрения (дискреции).

Внутренние административные процедуры госу-
дарственных органов

АППК также регламентирует внутренние административ-
ные процедуры государственных органов в целях недопу-
щения правовых пробелов в деятельности государственных 
органов.

В этой частиКодекс сохраняет  предусмотренные в насто-
ящее время в Законе «Об административных процедурах» 
положения, определяющие порядок, виды деятельности и 
функции государственных органов,  а также иные положе-
ния, касающиеся вопросов внутренней организации работы 
государственных органов,.

В частности, в главу «Внутренние административные 
процедуры» с некоторыми корректировками перенесены-
действующие положенияЗакона «Об административных 
процедурах» по вопросам планирования деятельности го-
сударственных органов, принятия регламента, положения 
о государственном органе, определения функций государ-
ственных органов, а также порядок рассмотрения и прохож-
дения в государственных органах служебных документов.

Внешняя административная процедура будет содержать 
детальные нормы инициирования, рассмотрения и приня-
тия административного акта административным органом.

Основные стадии административных процедур
Административная процедура может быть начата на 

основании обращения заявителя (по заявлению или жало-
бе)либо по инициативе самого административного органа.

Устанавливаются требования, предъявляемые к заявле-
нию. 

При допущении формальных ошибок в заявлении пред-
усматривается обязанность административного органа в 
оказании содействии по их устранению.

Закрепляется обязанность административного органа 
предоставить право лицу быть заслушанным перед приня-
тием неблагоприятного административного акта.

Общий срок административной процедуры составляет 

пятнадцать рабочих дней, если иное не предусмотрено за-
конодательством Республики Казахстан.

Административный орган обязан довести администра-
тивный акт до сведения участников административной 
процедуры и (или) представителей, поскольку акт вводится 
в действие с момента доведения  до сведения участника 
административной процедуры в порядке, предусмотренном 
АППК. 

АППК также предусматривает возможность осуществле-
ния госорганами упрощенной адм. процедуры по рассмотре-
нию предложений, сообщений, запросов, откликов (где не 
требуются принятие адм.акта в отношении заявителя).

Основные процедуры обжалования
Административный акт, действие административного ор-

гана (несвязанное с вынесением административного акта) 
или отказ от его принятия должны быть обжалованы заяви-
телем в вышестоящем административном органе. Жалоба 
на административный акт административного органа, не 
имеющего вышестоящего органа, подается в суд.

АППК детально регламентирует процедуру рассмотре-
ния жалоб, устанавливая дополнительные требования для 
административных органов, в частности заслушивание всех 
заинтересованных лиц, исследованием всех обстоятельств 
дела, разъяснением обоснований в ответе в случае неудо-
влетворения жалобы. Для этого административный орган 
наделяется полномочиями  по собиранию доказательств, 
истребованием необходимых материалов у компетентных 
органов, приглашению свидетелей и др.

В данном контексте введение обязательности процедуры 
обжалования в вышестоящем органе перед обращением 
в суд является действенной мерой по улучшению ведом-
ственного контроля. 

Подача лицом жалобы на административный акт  прио-
станавливает исполнение административного акта до при-
нятия соответствующего решения.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение адми-
нистративного акта в случаях предотвращения либо устра-
нения опасности, способной причинить вред общественным 
либо государственным интересам, а также в иных случаях, 
предусмотренных АППК и иными законами.

Решение по результатам рассмотрения жалобы принима-
ется в форме письменного административного акта.

В случае неудовлетворения жалобы лицо вправе обжа-
ловать административный акт, действие (бездействие) ад-
министративного органав административном суде.

Административное судопроизводство 
Административный процесс является четвертым видом 

судопроизводства.  Следует отметить, что это первый Ко-
декс, в котором применимы нормы ГПК (статья 1). В ГПК 
имеются устоявшиеся институты, которые продолжитель-
ное время успешно действуют и позволяют качественно 
рассмотреть спор. Они не заимствованы, а применимы при 
рассмотрении административного дела.

Публично-правовые споры будут рассматриваться спе-
циализированными межрайонными административными 
судами.  Указом Президента Республики Казахстан от 26 
января 2021 года № 500 для внедрения административной 
юстиции образованы 21 новых суда. Они будут расположе-
ны в 17 административных центрах и дополнительно 4 суда 
в городах Каскелен, Семей, Жезказган, Экибастуз.

Это международная практика, в странах, где администра-
тивная юстиция состоялась, такие споры рассматриваются 
в обособленных административных судах.

При этом действующие административные суды, рассма-
тривающие дела по Кодексу об административных право-
нарушениях, будут подлежать переименованию – их новое 
название «Специализированные районные и приравненные 
к ним суды по административным правонарушениям».

Административные споры в апелляционном порядке 
будут рассматриваться специально созданными для этого 
судебными коллегиями по административным делам об-
ластных и приравненных к ним судов.

В кассационном порядке пересмотр дел будет осущест-
вляться судебной коллегией по административным делам 
Верховного Суда. 

АППК закрепляет следующие основные новеллыадмини-
стративного судопроизводства:

1. Четыре виды исков, которые в зависимости от предъ-
являемых требований разделяются на иски:1) об оспари-
вании административного акта; 2) о принуждении; 3)иск о 
совершении действия; 4) о признании. 

От выбора конкретного вида иска зависят предпосылки 
допустимости иска и при определенных условиях также и 
объем проверки.

Классическим видом иска считается иск об оспаривании, 
который направлен на судебную отмену административ-
ного акта (к примеру, решение об отмене предоставления 
земельного участка). По данному виду иска, истец должен 
утверждать о нарушении его прав и законных интересов. В 
случае удовлетворения иска сам суд отменяет администра-
тивный акт полностью или в какой-либо его части. Таким об-
разом, решение суда меняет напрямую правовую ситуацию, 
дополнительного исполнения решения не требуется. 

По иску о принуждении истец добивается принуждения 
административного органа к изданию благоприятного акта, 
в принятии которого ему было отказано либо не принятого 
по причине бездействия административного органа. В таких 
случаях отдельного требования об оспаривании отказа не 
требуется. 

Также такой вид иска может содержать требование не 
принимать в отношении него обременяющий администра-
тивный акт. 

В отличие от иска об оспаривании само решение суда 
не меняет правовое положение, поскольку суд не издает 
административные акты. Поэтому суд возлагает на админи-
стративный орган обязательство принять желаемый истцом 
административный акт. 

К примеру: предприниматель просит выдать разрешение 
на строительство детского сада. Если  административный 
орган отклонил это ходатайство, предприниматель может 
предъявить иск о принуждении. В случае успеха суд обяжет 
административный орган выдать такое разрешение.

Суд в решении может определить содержание и срок 
принятия административного акта, а также иные имеющие 
существенное значение для дела обстоятельства, за ис-
ключением разрешения вопросов целесообразности. Такое 
решение суда заменяет административный акт до его при-
нятия. 

В случае невозможности вынесения конкретного реше-
ния об удовлетворении требований истца при наличии ад-
министративного усмотрения суд возлагает на администра-
тивный орган обязательство о принятии с учетом правовой 
позиции суда соответствующего административного акта в 
пользу истца. 

По иску о совершении действия истец может потребо-
вать от ответчика совершить определенные фактические 
действия или воздержаться от таких действий. Этот иск не 
связан с изданием административного акта. 

В рамках этого иска могут быть заявлены простые требо-
вания: например, обязать ответчика демонтировать шлагба-
ум, установить люки канализации, снять запрещающий знак 
дорожного движения и т.п. 

Если суд признает требование о совершении действия 
обоснованным и законным, то он обязывает ответчика со-
вершить конкретные действия и устанавливает срок для их 
исполнения. 

Когда истец одновременно требует признать противо-
правность конкретного совершенного действия ответчика, 
то суд в решении признает, что фактическое действие адми-
нистративного органа было противоправным. 

По иску о признании истец может потребовать признать 
наличие или отсутствие какого-либо правоотношения. 

Иск о признании правоотношения допускается, во-
первых, только если у истца имеется определённая эконо-
мическая или моральная заинтересованность и, во-вторых, 
только если ни один иск иного вида не подходит для раз-
решения вопроса. Пример: обращение пенсионера в суд с 
иском о признании права на повышенный размер пенсии.

В зависимости от видов исков в АППК предусматривают-
ся соответствующие виды решений, особенности принятия 
и исполнения.

Все иски подаются в суд в месячный срок с момента воз-
никновения соответствующего правоотношения, кроме иска 
о признании, который предъявляется в течение пяти лет.

Международный опыт такой дифференциации исков 

является стандартом и свидетельствует об эффективной 
системе административно-судебной защиты, когда граж-
данин имеет возможность проверить с помощью админи-
стративного суда любую форму действий уполномоченно-
го органа.

2. Кодекс содержит особенности обязанности доказы-
вания. 

Бремя доказывания несет: 
1) по иску об оспаривании – ответчик, принявший об-

ременительный административный акт; 
2) по иску о принуждении – ответчик в части фактов, 

ставших основанием для отказа в принятии испраши-
ваемого административного акта, и истец в части фактов, 
которыми обосновывается принятие благоприятного для 
него административного акта.

Если ответчик ссылается на наличие фактических 
условий, исключающих вынесение в конкретном случае 
желаемого истцом административного акта, обязанность 
по доказыванию таких условий лежит на данном ответчике;

3) по иску о совершении действия – ответчик в части 
фактов, которые явились основанием для отказа в совер-
шении испрашиваемого действия (бездействия), и истец в 
части благоприятных для него фактов;

4) по иску о признании – истец в части фактов, под-
тверждающих наличие или отсутствие какого-либо право-
отношения, и ответчик в части фактов, обосновывающих 
правомерность обременяющего административного акта, 
не имеющего больше юридической силы, а также какого-
либо совершенного действия (бездействия).

Ответчик может ссылаться лишь на те обоснования, ко-
торые упомянуты в административном акте.

Если после исследования всех доказательств остается 
недоказанным какой-либо факт, обусловливающий исход 
административного дела, то отрицательные последствия 
результатов рассмотрения и разрешения административ-
ного дела несет сторона, несущая бремя доказывания 
этого факта.

3. Вводятся меры процессуального принуждения: заме-
чание, удаление из зала судебного заседания, денежное 
взыскание и основания их применения.

Основаниями наложения денежного взыскания явля-
ются:

1) злоупотребление процессуальными правами или не 
выполнение процессуальных обязанностей, в том числе в 
случаях представления доказательств, исполнения пору-
чений с нарушением установленного судом срока без ува-
жительных причин, если это привело к затягиванию рас-
смотрения административного дела, за каждое действие 
(бездействие);

2) невыполнение требования, запроса суда, неявку в 
суд лица, участвующего в административном деле, не-
своевременное извещение суда, несвоевременное пред-
ставление отзыва, неподчинение распоряжениям пред-
седательствующего в судебном заседании, нарушение 
установленных в суде правил, а также иные действия (без-
действия), явно свидетельствующие о неуважении к суду 
и (или) судье;

3) неисполнение решения суда, определения суда об 
утверждении соглашения сторон о примирении, медиации 
или об урегулировании спора в порядке партисипативной 
процедуры.

Таким образом, устанавливается  непосредственный су-
дебный контроль за исполнением решений суда. 

Судья сможет самостоятельно наложить денежное 
взыскание в том же процессе, где рассматривается дело. 
Размер денежного взыскания будет составлять от 10 до 
100 МРП. Денежное взыскание может накладываться не-
однократно.

Предлагаемая мера в виде денежного взыскания будет 
способствовать в частности, стимулированию исполнения 
судебного акта, окажет значительное влияние на дисци-
плинированное поведение участников процесса.

4. АППК содержит положения, предусматривающие при-
мирение сторон в административном судопроизводстве. 

В настоящее время примирительные процедурыв граж-
данском процессе возможны между сторонами практиче-
ски по любым спорам.

В уголовном процессе примирение возможно между по-
терпевшим и лицом, совершившим уголовный проступок 
или преступление небольшой или средней тяжести,не свя-
занное с причинением смерти,  а также впервые совершив-
шими тяжкое преступление, не связанное с причинением 
смерти или тяжкого вреда здоровью человека, несовер-
шеннолетними, беременными женщинами, женщинами, 
имеющими малолетних детей, мужчинами, воспитываю-
щими в одиночку малолетних детей, женщинами в возрас-
те пятидесяти восьми и свыше лет, мужчинами в возрасте 
шестидесяти трех и свыше лет.

В административном судопроизводстве, где стороной 
является административный орган примирение возможно 
не во всех случаях, поскольку административный орган 
может действовать только в рамках своих полномочий, 
установленных законом.

В этой связи Кодексомпредлагается возможность при-
мирения в том случае, если законодательством предостав-
лено усмотрение административного органа.

Таким образом, АППК устанавливает, что стороны мо-
гут полностью или частично урегулировать спор на основе 
взаимных уступок, заключив соглашения о примирении, 
медиации, об урегулировании спора в порядке партиси-
пативной процедуры. Примирение сторон может касать-
ся только их прав и обязанностей как субъектов спорных 
публичных правоотношений  и предмета иска и в случае 
если стороны правомочны принимать решение, обладают 
правом распоряжения в отношении предмета спора. 

При этом ходатайство об урегулировании спора путем 
заключения соглашения о примирении может быть заяв-
лено по любому делу, за исключением дел, о защите из-
бирательных прав граждан и общественных объединений, 
участвующих в выборах, республиканском референдуме, 
об оспаривании решений, действий (бездействия) местных 
исполнительных органов, нарушающих права граждан на 
участие в уголовном судопроизводстве в качестве присяж-
ного заседателя.

В Закон «О медиации» внесены поправки, исключаю-
щие запрет на примирение с органом власти, которые вво-
дятся в действие с 1 июля 2021 года.   

Правильное применение института примирения устано-
вит партнерский диалог государственного органа с граж-
данином, бизнесом, избавит и тех и других от неразумных 
издержек.

5.Сокращено и участие прокурора в судебном процессе. 
Планируется, что он будет вступать в процесс по делам, 
вытекающим из налоговых, таможенных, бюджетных отно-
шений, отношений в области охраны окружающей среды и 
ряду других. Сейчас же их участие по всем делам, затраги-
вающим интересы государства, обязательно.

6.Иски о возмещении ущерба, причиненного админи-
стративным актом или действием административного ор-
гана, будут рассматриваться также административным су-
дом в рамках основного разбирательства по оспариванию 
административного акта или действий административного 
органа.

7.  Устанавливаются двухмесячный срок для апелляци-
онного и месячный для кассационного обжалования, что 
в целом положительно повлияет на сроки восстановления 
нарушенных прав.

В заключение необходимо отметить, что возможны не-
гативные последствия от принятия АППК в виде значитель-
ного увеличения объема досудебного обжалования и исков 
в суд. 

Это неизбежные процессы, с которыми сталкиваются 
все страны, впервые принявшие аналогичные законода-
тельные акты, однако это стимулировало административ-
ные органы в обеспечении надлежащего рассмотрения 
обращений лиц и принятия законных и обоснованных ре-
шений.

В качестве примера можно привести опыт Латвии, где 
после принятия Административно-процессуального закона 
в 2004 году также был большой поток жалоб и исков, но 
по истечении определенного периода времени (около 5 
лет) по информации эксперта GIZ - представителя Латвии 
объем подачи исков в административные суды сократился 
на 30-40%, поскольку административные органы обеспе-
чивают качественное рассмотрение обращений лиц, тем 
самым повысив доверие общества к публичной власти.

В целом принятие АППК станет новой ступенью отно-
шений между государством и обществом в соответствии 
с идеей правового государства, существенным шагом по 
обеспечению верховенства закона, а также благоприятно 
скажется на инвестиционном климате страны.
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«Алматы облысының білім 
басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің Ақсу ауданының 
«№6 психолого-педагогикалық 
түзеу кабинеті» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі бой-
ынша мемлекеттік қызмет 
көрсету тәртібі

«Алматы облысының білім 
басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің Ақсу ауданының 
«№6 психолого-педагогикалық 
түзеу кабинеті» КММ ерекше 
білім қажеттілігі бар балаларға 
ҚР «Мемлекеттік қызмет көрсету» 
Заңына сәйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетеді.

Бекітілген стандарт бойын-
ша көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтер түрі:

1) мемлекеттік қызмет көрсету 
стандарты "Дамуында про-
блемалары бар балалар мен 
жасөспірімдерді оңалту және 
әлеуметтік бейімдеу"

Психологиялық-педагогикалық 
түзету кабинетінің нормативтік-
құқықтық құжаттарында жоғарыда 
аталған  мемлекеттік қызмет 
көрсету Стандарты бар.

Мемлекеттік қызмет көрсету 
стандарттарын іске асыру ба-
рысында  "дамуында ақауы бар 
(мүмкіндігі шектеулі) балалар 
мен жасөспірімдерді оңалту 
және әлеуметтік бейімдеу" ҚР 
білім және ғылым Министрлігінің 
27.05.2020 ж. №223 бұйрығы 
негізінде психологиялық-
педагогикалық түзету кабинеті  
мемлекеттік қызмет  алушы  
өтініш жасаған уақытынан бастап 
қызмет көрсетеді.

Мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзімдері мен тәртібі 
Стандарттың 4 тармағына сәйкес. 

Мемлекеттік қызмет 0-ден 18 жас 
аралығындағы балаларға тегін 
көрсетіледі.   Мемлекеттік қызметті 
алу үшін қызмет алушы (ата-
аналары немесе заңды өкілдері) 
Стандарттың 9 тармағында 
көрсетілген құжаттарды ұсынады.

Мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті құжаттар тізімі:

1) еркін нысандағы ата-
анасының (заңды өкілінің) өтініші;

2) ата - анасының (заңды өкілінің)
жеке басын куәландыратын 
құжатының көшірмесі;

3) баланың туу туралы куәлігінің 
көшірмесі (салыстыру үшін 
түпнұсқасы);

4) психологиялық - медици-
налық - педагогикалық консуль-
тациясының қорытындысы.

«Алматы облысының білім 
басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің Ақсу ауданының «№6 
психолого-педагогикалық түзеу 
кабинеті» КММ кестеге сәйкес 
дүйсенбі - жұма аралығында, 
Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасы негізінде, 
қызмет берушінің белгіленген 
жұмыс кестесіне сәйкес 9.00-ден 
18.30-ға дейін қызмет көрсетеді, 
түскі үзіліс сағат: 13.00-ден 14.30-
ға дейін.

Өтініштерді қабылдау және 
нәтижелерін беру, сағат 9.00-ден 
17.30-ға дейін жүзеге асырылады, 
түскі үзіліс сағат: 13.00-ден 14.30-
ға дейін.

М.БАЯХМЕТОВА,
Алматы облысы білім 
басқармасының «Ақсу 

аудандық №6 психологиялық - 
педагогикалық түзету кабинеті» 

КММ-нің 
логопед - мұғалімі. 

ППТК-де мемлекеттік қызмет 
көрсету Психологиялық 
- педагогикалық түзеу 

кабинетінің арнайы білім 
беру ұйымы ретіндегі 

мүмкіндіктеріЖуырда Талдықорған 
қаласында волейболдан ҚР 
Чемпионаты өтіп, оған барлық 
облыстардан, мегаполистерден 
18 команда қатысты.

Біздің жерлесіміз Мұхаметәлі 
Ақбота ойнайтын 2004 – 2005 
жылдарғы қыздар командасы 
(Бас бапкер Жарылғасов Тимур 
Мақсұтұлы) ақтық сында «Гра-
ция» (Орал), «Қостанай» СҚО 
командаларын жеңіп, чемпион 
атанды.

Бұл Ақботаның чемпионат-
тардағы үшінші алтын медалі.

Г.АХМЕТОВА.

Талдықорған қаласы.

СУРЕТТЕРДЕ: командамен: 
оңнан төртінші Мұхаметәлі 
Ақбота. Жоғарыда суретте: 
ортада команданың бас тренері 
Жарылғасов Тимур Мақсұтұлы.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

«ЖЕТІСУДЫҢ» 
ЖЕҢІСІ

– Терроризм дегенде алды-
мен «Қыл   мыс тың артында кім 
тұр және неге сон дай қылмысқа 
барды?»,-деген сұрақ туа ды. 
Бұл тұрғыда кейбір принциптік 
мәселелерге мән беруіміз 
қажет. Бірін шіден, сәләфилікке 
ерушілердің діни сені мі мен 
ұстанымы біздің қоғам мен мем-
лекетке қарсы агрессиялық си-
патта екені белгілі. Ал адам 
баласының бойында қалыптасқан 
мұндай көзқарас түбінде бір 
теріс іс-қимылға айналуы әбден 
мүмкін. Елімізде және ше тел-
дерде дін негізінде орын алып 
жат қан оқиғалар осының айқын 
дәлелі. Нақ тырақ айтсақ, 2011-
2012 жылдары Ақтөбе, Атырау 
және Тараз қалаларында, 2016 
жылы Ақтөбе мен Алматыдағы 
оқи ғалар терроризмге негізделген 
уахаб шылдық идеяның нәтижесі. 
Екіншіден, ғаламтордағы бей-
нематериалдардан жастардың 
бойындағы діни агрессия ойлан-

Терроризммен күрес баршаның 
міндеті 

бастан қан төгуге, тіпті өзінің өмірін 
қиып жіберуге бар екенін таны-
тады. Олардың діни сауаты таяз. 
Себебі аталған ағымның ерушілері 
ғана емес, уағызшыларын да діни 
сауатты деуге келмейді. Себебі, 
оларға пәтуа (нұсқау) беріп, 
бағыттап отырған белгілі тарап 
бар және осы тарап қажет кезінде 
оларды өзінің қолшоқпары ретінде 
пайдаланады. Мәселен, 2011-2012 
жылғы оқиғаларға ешкім танымай-
тын Әбу Мунзир әш-Шинкити де-
ген шейхтің пәтуасы себеп болған 
еді. Үшіншіден, еліміздегі басқа 
сәләфилер бұл оқиғаларды жасау-
шы топты ДАИШ-пен байланысты-
рып әлек. ДАИШ-тің теологиялық 
және діни идеологиясының 
сәләфилік екенін ешкім жасы-
ра алмайды. Демек діни астар 
мен идеологиялық база ортақ. 
Біз сәләфилік ағымға қатыс ты 
есебімізден жаңылмау үшін оны 
назар дан тыс қалдырмауымыз 
керек. Төртіншіден, осы оқиғалар 
елімізде сәләфилікке қатысты 
батыл саяси шешім қабылдауға 
қосымша қатаң негіз болады деп 
үміттенемін. Біз осы уақытқа дейін 
сәләфилік идеяға ерушілерді 
«байсалды және радикалды»,-
деп бөліп келеміз. Ал, сол 
«байсалдылардың» қоғам мен 
ұлтқа қарсы агрессиялық көз-
қарастары қай уақытта іс-әрекетке 
айналатынын білмейміз. Сонымен 
қатар терроризмнің әлеуметтік-

құқықтық және криминоло гиялық 
қыры, террорлық бағыттағы 
қылмыстардың құрылымы мен 
динамикасы, терроризмнің 
таралуы мен дамуының 
себептік-факторлық кеше-
ні де бар екенін ескерген жөн. 
Қазақстан барлық түрдегі терро-
ризм  ді қатаң айыптайды және 
аталған жағым сыз құбылыспен 
күресте әлемдік қауымдастықтың 
ұжымдық күш қосуын қолдайды. 
Мемлекетіміз терроризммен күрес 
туралы барша 13 халықаралық 
әмбебап конвенцияларға 
қосылған. Әлемдегі экстремизм 
мен терроризмге қарсы күреске 
белсенді түрде қатысып келеді. 
Қазір елімізде діни экстремизм 
мен терроризмге қарсы іс-қимыл 
жөніндегі 2013-2017 жылдарға 
арналған бағдарлама жүзеге асы-
рылды. Сондай-ақ, 2015 жылы 
БҰҰ Бас Ассамблеясының 70-ші 
сессиясында Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев әлемді соғыс 
қатерінен арылтатын және оның 
себептерін жоя тын «Жаһандық 
стратегиялық бастама - 2045» 
жоспарын әзірлеуді ұсынды. 
Мұндағы мақсат – адамзат да-
муы үшін ортақ жауапкершілікті 
орнықтыру. Халықаралық тер-
роризм мен экстремизмге қарсы 
тұра алатын бірыңғай әлемдік 
желі құру мәселесі де көтерілді. 

Думан ЖИНАҚОВ,
Есеболатов ауылдық 

клубының әдіскері, 
"Nur Otan" БПҰ-ның  мүшесі.

процесін тежейді. Демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық 
институттарына кері әсерін тигізеді, елдің болашақ дамуына елеулі 
қауіп төндіреді. Қазақстанның мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдықтарының бірі сыбайлас жемқорлықпен күрес болып табыла-
ды. азіргі заманғы әлемде сыбайлас жемқорлықпен күресуді күшейту 
жұмысы үздіксіз жүргізілуде және әрдайым жетілдірілу үстінде. 
Әлемде сыбайлас жемқорлықпен күресу механизмінің барлық елдер-
ге тиімді болатын бірегей жинағы жоқ. 

Әрбір мемлекет қолданатын сыбайлас жемқорлықпен күресу 
әдістерінің жиынтығы өзгеше, ол елдің саяси және экономикалық 
тұрақтылығына ғана емес, сонымен қатар әдет-ғұрпы мен салт-
дәстүрлеріне, діни ерекшелігі мен құқықтық мәдениет деңгейіне 
және аумағы бойынша алатын жеріне, халқының саны мен орналасу 
тығыздығына да байланысты болып келеді. Парақорлық мемлекеттік 
органдардың тиісті қызмет атқаруына кері әсерін тигізіп, беделіне 
нұқсан келтіреді, заңды қағидаларды теріске шығарып, азаматтардың 
конституциялық құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі 
болады. Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлықпен күресті 
барлық мемлекеттің органдар мен онда қызмет атқаратын лауазымды 
тұлғалар жүргізуі тиіс.

М.МҰХАМЕДЖАНОВА,
"Ақын Сара" мәдениет үйінің әдіскері.                                                                                

СЫБАЙЛАСҚА ЖОЛ ЖОҚ!
Қазіргі кезде сыбай-

лас  жемқорлық  әлемнің 
кез - келген елінде оның сая-
си дамуына байланыссыз, 
оның ішінде Қазақстанда да, 
әлеуметтік құбылыс ретінде 
өмірін жалғастырып келеді, 
ол тек ауқымдылығымен 
ғана ерекшеленеді. Сыбай-
лас жемқорлық әлеуметтік-
экономикалық даму үдерісін, 
нарықтық экономиканың 
құрылуын, инвестициялар тарту 
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