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28 маусым - Баспасөз күні!
(Аудан әкімі Е.С.БАЗАРХАНОВТЫҢ Баспасөз 

қызметкерлерін мерекелерімен құттықтауы)
Құрметті Баспасөз қызметкерлері!      
Маусым айының соңғы жексенбісі 

Баспасөз күні ретінде аталып өтіледі. 
Яғни, кең байтақ еліміздегі журналис-
тер мен баспагерлер, теледидар, 
радио саласында еңбек ететін, елдің 
жылт еткен жақсылығын, жетістігін, 
жаңалығын халыққа тарататын 
саланың мамандары өздерінің төл 
мерекелерін тойлайды.

Олай болса елдегі саяси тұрақтылық, 
экономикалық өрлеу барысында жур-
налистер қауымына жүктелер салмақ 
қомақты.

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

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

Аудандық мәслихат депутаттары 
және аппараты атынан Сіздерді «Бай-
ланыс және ақпарат қызметкерлері 
күні» мерекесімен құттықтаймыз!

Сіздер өз газеттеріңіз арқылы 
ауданның әлеуметтік - экономикалық 
дамуы бағытында атқарылып жатқан 
істер барысын, аудан тұрғындарының 
тыныс - тіршілігін, оңды істерін наси-
хаттауда қажырлықпен және нәтижелі 
қызмет атқарып келесіздер. Газетіміз 
барлық кезеңдерде халықпен 
жергілікті биліктің арасындағы 
дәнекер болып, оқырмандардың 
мінбері және көмекшілері бола білуде. 
Аудандық мәслихат депутаттары да 
Сіздер арқылы өз сайлаушыларымен 
тұрақты байланыста болуда.

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

Бейбіт СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық Мәслихат хатшысы.                                                                                                 

АУДАНДЫҚ «АҚСУ ӨҢІРІ» ГАЗЕТІ ҰЖЫМЫНА!

Маусым айының үшінші 
жексенбісі медицина 
қызметкерлерінің төл мерекесі. 
Соған орай ауданымыздағы 
"Молықбай Байсақұлы" атындағы 
мәдениет үйінде салтанатты 
жиын өтті. Бұл мереке жүздеген 
адамның өмірін сақтап қалған ақ 
халатты абзал жандардың, біздің 
заманның нағыз батырларының 
құрметіне орай жыл сайын атап 
өтіледі. Бүкіл әлемдегі корона-
вирус пандемиясына байланыс-
ты медицина қызметкерлері 
мерекесінің биыл маңызы зор 
екені белгілі.

Алғашқы болып сөз кезегін 
аудан әкімінің орынбасары 
Есжанов Ғазиз Отарбайұлы 
алып, ауданымыздың медицина 
қызметкерлерін мерекелерімен 
құттықтап, пандемия кезінде 

көрсеткен табандылықтары мен 
ерен еңбектері үшін алғыс білдірді.

Аудандық аурухана меңгерушісі 
Асқар Қалиұлы ұжымды кәсіби 
мерекесімен құттықтап, жыл бойғы 
көрсеткіштерімен айта отырып, 
ауданымыздың медицинасы жыл 
сайын дамып келе жатқандығымен 
бөлісті.

Сондай-ақ, аудан бойынша білікті 
маман деп танылғандарға  Алғыс 
хаттар мен бағалы сыйлықтар та-
бысталды.

Шынында ауданымыздың ме-
дицина саласы көңіл толарлықтай 
жұмыс істеуде. Оған дәлел ауыл 
тұрғындарының жиынға арнайы 
келіп құттықтап, тіпті көздеріне 
жас алып алғыстарын білдіруі. 
Жүрекжарды тілектерін жеткізген 
емделуші аурухананың бірінші 
бөлім дәрігері Садиева Диана 

Нұрланқызына және жұқпалы 
аурулар бөлімінің меңгерушісі 
Төлеуболатова Назилә 
Асқарқызына гүл шоқтарын 
сыйға тартты.

Құрметті медицина 
қызметкерлері!

Күн - түн демей шапқылап, 
елдің амандығы үшін жан салып 
жүрген ерен еңбектеріңізге, шипа-
лы алақандарыңызға, мейірімді 
жүректеріңізге алғысымыз шексіз. 
Сіздерді төл мерекелеріңізбен 
құттықтай отырып, дендеріңізге 
саулық,  отбасыларыңызға 
амандық, күш - жігер  мен жаңа 
табыстар, сонымен қатар кәсіби 
біліктіліктеріңіздің арқасында биік 
асулардан көріне беріңіздер,-
деген тілегімді білдіремін.

Ақбота САЛИХ.

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

Қазақстандық полицияның қалыптасуы, басты игілігіміз – ішкі саяси 
тұрақтылық пен қоғамдық келісімді сақтап қалуымыз болып табылады. 
Және ол мемлекетіміздің даму тарихымен тығыз байланысты.

Бұл жетістіктерде құқықтық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігін, 
олардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ете алған ішкі істер 
органдарының ерекше рөлін атап өткен жөн. Тұлға мен қоғамдық 
құндылықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету – Қазақстанда құқықтық 
мемлекет пен азаматтық қоғам қалыптасуының шарты.

Тұрғындар, жергілікті органдар және бұқаралық ақпарат құралдарымен 
белсенді өзара әрекеттестік полиция қызметінің ашықтығын арттыр-
ды. Ішкі істер органдарының материалдық-техникалық базасы елеулі 
жақсарды, автомобильдер паркі жаңартылып, арнаулы жасақтардың 
техникалық қаруландырылуы жалғасуда. Дәл осы жағдайда ауқымды 
профилактикалық жұмыс жағымсыз тенденцияларды жоюды еселеуге 
мүмкіндік береді. Жоғары кәсіпқойлық пен өз ісіне адалдық Сіз дерге 
қылмыскерлерге қарсылық көрсетуге, құқық бұзушылықтың алдын алу 
бойынша міндеттерді табысты атқаруға жағдай жасайды. Кадрлық 
қызметті, тәртіпті, заңдылықты нығайту, әскери және кәсіби даярлықты 
жетілдіру, ұжымдардағы моральдық-психологиялық ахуалды жақсарту 
бойынша орасан жұмыс атқарылуда.

Қазақстан Полициясы күні – қазақстандық полицияны қалыптастыруға 
жан аямай күш салғандар мен оның қатарында қызмет етушілерге де-
ген алғыстың белгісі. Бұл – өз ісіне деген адал қызметімен халықтың 
қадіріне ие болған полиция ардагерлеріне деген ықылас.

Сіздерге денсаулық, ел игілігіне бағытталған қызметте табыс, 
жақсылық пен барлық бастамаларыңызға сәттілік тілейміз!

Есім Сейілханұлы БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі.

Бейбіт Жаңылысұлы СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық мәслихат хатшысы.

ЕЛ ТЫНЫШТЫҒЫ - 
СІЗДЕРДІҢ ҚОЛДАРЫҢЫЗДА

ДЕНСАУЛЫҚ САҚШЫЛАРЫНА 
ҚҰРМЕТ КӨРСЕТІЛДІ
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Еңбектеріңіз қандай 
құрметке болса да 

лайық

Ақсу ауданының поли-
ция бөлімінің бастығының 
міндетін атқарушысы, по-
лиция подполковнигі Дәурен 
Қадырұлы СӘКЕНОВТЫҢ 2021 
жылдың 5 ай ішінде атқарылған 
жұмыстары» туралы аудандық 
«Ақсу өңірі» ЖШС газетінің 
директор - бас редакторы 
Ләззат Қалмұхамбетқызы 
ҚАСЫМБЕКОВАМЕН 23 мау-
сым – Полиция қызметкерлері 
күні қарсаңында жүргізген 
сұхбатын ұсынып отырмыз.

СҰРАҚ: - 23 маусым – Полиция 
қызметкерлері күні құтты болсын, 
Дәурен Қадырұлы Қылмыстың ал-
дын алу мен қоғамдық қауіпсіздікті 
сақтау мақсатында қандай жұмыстар 
атқардыңыздар?

ЖАУАП: - Рахмет! Қазақстан 
Республикасының заңдарын, Елбасының 
жарлықтары мен Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің Қаулыларын, Ішкі Істер 
Министірінің және Алматы облысының 
Ішкі істер департаментінің бастығының 
бұйрықтары мен нұсқаулары және аудан 
әкімшілігінің шешімдерін мүлтіксіз орын-
дай отыра, аудандағы шұғыл жағдайды 
бақылауда ұстап, қылмыстың алдын 
алу мен қоғамдық қауіпсіздікті сақтау 
мақсатында біршама жұмыстар атқарылды. 

СҰРАҚ: - Криминагендік 
ахуалдың жалпы сипаттамасына 
тоқталсаңыз?

ЖАУАП: - Аудан көлеміндегі  жағдай 
2021 жылдың 5 ай қорытындысы  бойын-
ша жалпы қылмыстың төмендеуімен си-
патталады, яғни, 2020 жылы осы уақыт 
аралығында 163 қылмыс тіркелген болса, 
ал биылғы жылы 66 қылмыс тіркеліп -2,5 
есеге төмендегені байқалып отыр. Жалпы 
ашылу көрсеткіші 2021 жылы 88,9%, 2020 
жылы 90,1% пайызды құрап отыр.

Ауыр санаттағы 2021 жылы 10 (2020 ж.-
17) қылмыс тіркелді. Аса ауыр санаттағы 
қылмыстар 2021 жылы  (2020 ж. -0) жылы 
тіркелген жоқ.Ауырлығы орташа санаттағы 
2021 жылы  26  (2020 ж.  -77)   қылмыстар   
тіркелді.Онша ауыр емес санаттағы 2021 
жылы 5 (2020 ж.  -19) қылмыстар тіркелді.

Қарақшылық қылмыстары: 2021 жылы  
(2020 ж. -0) қылмыс тіркелмеді. Алаяқтық 
2021 жылы 1 қылмыс тіркелсе, 2020 жылы 
2 қылмыс тіркеліп, ашылу көрсеткіші 2021 
жылы  0% құраса, 2020 жылы да 100% құрады.

Аудан көлемінде 2021 жылы 17 (2020 
ж.-63) бөтен мүлкін ұрлау қылмысы  
тіркелді, ашылу көрсеткіші 2021 жылы 
85,0% болса, 2020 жылы 91,1%.  

Бүгінгі күні аудан жұртшылығын аса 
алаңдататын қылмыс түрі, бұл мал 
ұрлығына қатысты қылмыстар.Мал 
ұрлығы қылмысы: 2021 жылы 9 (2020 ж. 
-26) қылмыс тіркелді, Ашылу көрсеткіші 
2021 жылы 63,6% (2020 ж. -80,0%) болды. 

Бұрын жасалған қылмыстарды ашуда 
жасаған жұмыстарға тоқталатын болсақ,  
2021 жылдың  5 ай   ішінде  бұрын жасалған 
14 (2020 ж. -27) қылмыс ашылған,  өткен 
жылдардағы 4 (2020 ж.-3) қылмыс ашылған.

Ал АПБ-де өткен жылдардан 
ұсталынбай отырған 3 қылмыскер бар.  

Іздеу жұмысын  көтеру мақсатында 
іздеудегі қылмыскерлерге ашылған  іздеу 
істерін қайта зерделеп, қосымша жос-
пар құрып, анықталған мекен-жайларға 
фото суреттерімен бағыттамалар жол-
дап  шұғыл жұмысты  талапқа сай 
жүргізілуде. Өткен жылдардан табыл-
май қалған 4 хабар-ошарсыз тұлғалар 
бар.  Бүгінгі күнге 4-анықталмаған белгісіз 
адамдардың мәйіттеріне ашылған 
іздестіру істері өндірісте, сондықтан 
барлық мүмкіндікті жұмылдырып олардың  
жеке басын  анықтау бағытында нақты 
жоспар  жасалып жұмыстар жүргізілуде.

СҰРАҚ: - Тергеу және анықтау 
тобының жұмысы қалай атқарылуда?

ЖАУАП: - 2021 жылдың 5 ай аралығында 
Ақсу АПБ-нің тергеу және анықтау 
бөлімшесінің өндірісінде барлығы 94 (2020 
ж. -199) қылмыстық іс болған. Электрондық 
тергеуде 57 (2020 ж. -66). Көрсетілген  
істердің ішінен 66 (2020 ж.-144) қылмыстық  
іс өндірістен  аяқталған. Бүгінгі күнге 15 
(2020 ж. -66) қылмыстық іс сотқа жолдан-
ды. Есепті мерзім  ішінде сотқа дейінгі 
жеңілдетілген өндірісі бойынша 4 (2020 
ж.-22)  қылмыстық іс сотқа жолданды. 2021 
жылдың 5 айында өндіріспен 49 (2020 ж. 
-78) қылмыстық тоқтатылды. 

2021 жылдың 5 айында тергеу 
бөлімшесінің тергеушілеріне қайта тергеуге 
қайтарылған 1 қылмыстық іс болған.  

Осы 2021 жылдың  5 ай мерзімінде  
қылмысты  есептен  жасырудың 1 дерегі 
орын алған. Прокуратура органдарымен 
тексеру барысында жалған дипломды 
«Темірбек» есімді азаматтың беруіне бай-
ланысты қылмыстық істен бөлектенбегені 
анықталды. Бүгінгі күні күнделікті 
есеп тіркеу тәртібі қатаң бақылануда,  
қылмыстар мен арыздар тіркелмей қалу 
тәжірибесін жою мақсатында есепке алу 
тіркеу комиссия мүшелерімен түрлі тек-
серулермен салыстырмалар жүргізіліп 
отырады. Осы орайда Қазақстан Республи-
касы Бас Прокурорының 2015 жылғы 10 та-
мыз №99 бұйрығы мен Бас Прокурорының 
2014 жылғы 19 қыркүйектегі №159 бұйрығы 

оқытылып, арнайы сынақ қабылданып, 
қызметкерлердің  атқарып жатқан іс-
әрекеттеріне, нақты баға берілуде.  

СҰРАҚ: - Жергілікті полиция 
қызметкерлерімен жұмыстар қалай 
атқарылуда?  

ЖАУАП: - 2021 жылдың мамыр айының 
есеп беру мерзімінде учаскелік полиция 
инспекторлардың жеке ізге түсу арқылы 50 
(2020-95)  қылмыс, ашылу пайызы -47,4%,  
ал қатысуымен 62 (2020-97) қылмыс, ашылу 
пайызы -36,1% төмендеумен сипатталады.

2021 жылдың мамыр айының есеп беру 
кезінде Ақсу АПБ-де- 66 (2020–163) қылмыс, 
ашылу пайызы -2,5 есеге  төмендеген. Оның 
ішінде ұрлық қылмысы - 17 (2020 ж. -63), 
ашылу пайызы -3,7 есеге азайған.  Пәтер 
ұрлығы- 2 (2020 ж. -3), ашылу пайызы 
-33,3%..Ұялы телефон –2(2020 ж. -2). Мал 
ұрлығы - 9 (2020 ж. -26), ашылу пайызы 
-2,9% төмендеген.

СҰРАҚ: - Учаскелік полиция 
инспекторларының желісі бойынша 
тоқталсаңыз?

ЖАУАП: - Ауданда 19 – учаскелік по-
лиция пункті, оның 16 қамтылған 3 орын 
бос лауазым. Отбасы-тұрмыстық қарым-
қатынастар саласындағы, мас күйінде және 
бұрын жасаған тұлғалармен жасалатын 
қылмыстардың алдын алу мақсатында 
Ақсу АПБ қызметкерлерімен келесі 
жұмыстар атқарылуда.  Аталған іс шара 
кезінде отбасылық қарым-қатынастағы 
құқықбұзушылық бойынша ҚР ӘК 73 бабы, 
73-1, 73-2 бабтары бойынша жалпы 21 
әкімшілік құқық бұзушылық анықталды.

ҚР ӘК 440 бабы бойынша қоғмдық орын-
да мас күйінде пайда болғаны үшін немесе 
қоғамдық орында спитрттік ішімдік ішкені 
үшін жалпы 41 әкімшілік құқықбұзушылық 
анықталды.

Сонымен қатар сотпен мінез құлқына 
5 ерекше талап шығарып есепке алын-
ды, оның барлығы спирттік ішімдікті 
ішуге тыйым салынған. Отбасында жан-
жал шығарған үшін  34 азаматқа қорғау 
нұсқамасы қойылды. Мас күйінде жаса-
латын қылмыстардың алдын алуда ау-
дан бойынша  жыл басынан  ҚР ӘҚБК 440 
бабы бойынша , яғни қоғамдық орында мас 
күйінде пайда болу немесе қоғамдық орын-
да спирттік ішімдікті пайдалану бойынша 
41 құқық бұзушылық анықтаған (2020ж-35), 
оның ішінде бір жыл ішінде бірнеше мәрте 
құқық бұзушылық жасаған үшін бірнеше 
азамат әкімшілік қамауға алынды. Аудан 
бойынша профилактикалық есепте алкого-
лик санаты бойынша 96 тұлға, наркоман-1, 
бұрын сотталғандар-38 тұрады. Аталған 
тұлғалармен үнемі мекен - жайы бойынша 
тексерістер жүргізіліп, профилактикалық 
жұмыстар жүргізілуде.  

СҰРАҚ: - Ювеналдық полиция 
тобының жұмысы қандай?

ЖАУАП: - Ақсу АПБ ЖПҚБ 5 ЮПТ 
учаскелік полиция инспекторлары қызмет 
атқарады. Оның 2 қызметкер аға инспек-
тор, 2 қызметкер мектеп инспекторлары, 
ал 1 – ЮПТ учаскелік полиция инспектор-
лары. Жасөспірімдер арасындағы құқық 
бұзушылық пен қылмыстың  алдын алу 
және  жасөспірімдерге қарсы жасалатын 
қылмыстардың алдын алу мақсатында ау-
дан аумағында жыл басынан «Жасөспірім» 
(18.02.2021. №35 Бұйрық, 30.04.2021. 
№74 Бұйрық,), «Түнгі қаладағы балалар» 
(21.05.2021. №84 Бұйрық)   бұйрықпен 
бекітіліп жедел алдын алу іс-шара өткізілді. 

Жалпы ЮПТ қызметкерлерімен – 108 
әкімшілік құқық бұзушылық анықталса, оның 
ішінде – 68 құқық бұзушылық жасы кәмелетке 
толмағандардың ата-аналарымен олардың 
заңды өкілдеріне қатысты.

ҚР ӘҚБтК-нің 127 бабы 1 бөлігі (Кәмелетке 
толмаған адамды тәрбиелеу және (немесе) 
оған білім беру жөніндегі міндеттерді орын-
дамау) – 4 (2020ж.-3). ҚР ӘҚБтК-нің 442 
бабы 2 бөлігі (Кәмелетке толмағандардың 
заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз түнгі 

уақытта ойын-сауық мекемелерінде не-
месе тұрғынжайдан тыс жерде болуы) 
бойынша – 68 (2020ж.-9) әкімшілік хат-
тама. ҚР ӘҚБтК-нің 200 бабы 1 бөлігі (ҚР 
заңнамасының алкоголь өнімін өткізу 
жөніндегі талаптарын бұзу) бойынша – 4 
әкімшілік хаттама анықталды (2020ж.-2). 

Ағымдағы жылдың 5 айдың ішінде 
АПБ ЖПҚБ ЮПТ-ның профилактикалық 
есебіне 11 сәтсіз отбасы (2020-8) және 
кәмелеттік жасқа толмағандар тізімдік және 
профилактикалық есебінде 7 тұрады (2020-
7). Ақсу ауданының  әкімшілігі  жанындағы 
кәмелетке  толмағандар  істері  және 
олардың  құқығын қорғау  комиссиясы-
на жыл басынан – 12 (2020ж.-8) әкімшілік 
құжат қаралып шешім қабылданды. 

Жыл басынан Ақсу АПБ-нің ЮПТ 
қызметкерлерімен Талдықорған қаласының 
бейімдеу орталығына – 1 (2020-1) жасы 
кәмелетке толмаған орналастырылды. Ол 
ата-анасының қадағалаусыз қалған үшін.

Жыл басынан аудан көлеміндегі білім 
беру ұйымдарында ювеналдық по-
лиция тобының қызметкерлерімен 24 
рет жасөспірімдерге қылмыс пен құқық 
бұзушылықтың алдын алуда жиналыстар 
өткізілген және білім беру органдарымен 
бірге сауалнама жүргізіліп жасы кәмелетке 
толмағандардың арасында қорқытып 
алушылық және оларға қатысты жыныстық 
қол сұғушылық фактілерін анықтау 
мақсатында Ақсу ауданы аумағында 
орналасқан барлық білім беру мекемелері 
қамтыла отырып жұмыс жүргізілуде.  

СҰРАҚ: - Әйелдерге қарсы зорлық–
зомбылықты қорғау бойынша айта 
кетсеңіз?

ЖАУАП: - Ақсу АПБ ЖПҚБ Әйелдерді 
зорлық-зомбылықтан қорғау тобының 
2021 жылдың кантар-мамыр айында от-
басы заңдылықтарын бұзушыларға 
қарсы барлығы – 21 әкімшілік хаттама 
толтырылған. Қазақстан Республикасының 
«Тұрмыстық зорлық-зомбылық алдын алу 
туралы» ҚР Занының 20 бабың басшылыққа 
ала отырып, отбасы-тұрмыстық саласының 
қауіпсіздігін қамтамассыз ету мақсатында, 
34-азаматқа қарсы профилактикалық 
қорғау нұсқамасы есебіне қойылып және 
5-азамат ерекше талап есебіне алынды.

Бүгінгі күні осы әкімшілік хаттамалар бой-
ынша аудандық сотына 5 адам әкімшілік 
қамаққа алынып, 17-адам татуласулары 
бойынша әкімшілік сот қаулысы бойынша 
қысқартылды. Зорлық – зомбылықтын ал-
дын алу мақсатында оку орындары мен 
басқа да ұйымдар арасында әйел аза-
матшаларымен арнайы кездесулермен  
профилактикалық анықтама сұқбаттар 
откізіліп ғаламтор желілерінде жарық көрді.

СҰРАҚ: - Табиғатты қорғау 
тобының желісі  туралы не айтасыз?

ЖАУАП: - АПБ ЖПҚБ Табиғатты қорғау 
тобының 2021 жылдың 5 ай ішінде 
табиғат заңдылықтарын бұзушыларға 
қарсы барлығы – 19 әкімшілік хаттама 
толтырылған. ҚР ӘҚБтК-нің 382 бабы 1 
бөлігі (Жануарлар дүниесін пайдалану та-
лаптарын және аң аулау қағидаларын бұзу) 
бойынша – 30 (2020 ж-22).

ҚР ӘҚБтК-нің 383 бабы 1 бөлігі (Балық 
аулау және балық ресурстары мен басқа да 
су жануарларын қорғау қағидаларын бұзу) 
бойынша-10 (2020 ж-7). ҚР ӘҚБтК-нің 386 
бабы 1 бөлігі (Жасыл екпелерді күтіп-ұстау 
және қорғау қағидаларын бұзу) бойынша – 
0 (2020 ж-0). ҚР ҚК-нің 287 бабы 3 бөлігі-1 
(2020-0). ҚР ҚК-нің 337 бабы 1 бөлігі заңсыз 
аң аулағаны үшін 3 азаматқа  іс қозғалды. 
ҚР ҚК-нің 340 бабы 1 бөлігі-0 (2020-0). ҚР 
ҚК-нің 334 бабы 1 бөлігі-0 (2020-0). ҚР ҚК-
нің 335 бабы 1 бөлігі-0 (2020-0). 

 СҰРАҚ: - Әкімшілік тәжірибе бөлімі 
туралы түсіндіре кетсеңіз?

ЖАУАП: - 2021 жылдың мамыр ай-
ында әкімшілік полициясы бөлімшесі 
және жергілікті полиция қызметі жеке 
құрамымен барлығы 1803 әкімшілік 

бұзушылық анықталған, былтырғы 
жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда 
жоғарлаған (2020ж.- 1160). Жалпы барлығы 
8.371.300 теңгеге айыппұл салынып, қазіргі 
таңда 4.158.947 теңгесі өндірілді (49,5 
пайыз). Ескерту-952; Арест-17; Өзге құқық 
бұзушылықтар-100. Шешім қабылданбаған 
–5, оның ішінде  2 айдан асқандар – 2; 

 Салынған айыппұлдардың қысқартылған 
түрде (ҚР ӘБтК 811 бабы 1бөлігі) өндірілгені 
220 (2 267967,5 т). Өз еркімен төлегендер  
27 (830650 т). Мәжбүрлі түрде өндіру үшін 
орындауға 40 ( 891349 т.) әкімшілік хатта-
малар жолданып, өндірілгені 0 ( 0 т.). Жеке 
сот орындаушыларға жолданғаны - 40        
(891349 т), өндірілгені 0 (0 т). Жұмыс орны 
жолданған - 2 толық өндірілген. 

Алдағы уақытта айыппұлдарды өндіру 
бойынша жұмыстары қатаң бақылауға 
алып жоспарлы түрде жұмыстар 
атқарылады. Әлеуметтік жүйлер арқылыда 
аудан тұрғындарына айыппұлдарды 
уақылы төлеу керек екендігі туралы 
түсіндірме жұмыстары атқарлып жа-
тыр. Әкімшілік тәжірбие инспекторының 
тікелей айыппұлдарды өндіру бағытындағы 
жұмыстарды қоспағанда қосымша  әрбір 
учаскелік полиция инспекторларына әр 
ауылдық округтер бойынша айыппұлдарын 
төлемей жүрген тұлғалардың тізімі та-
ратылып беріліп күнделікті атқарылған 
жұмыстары  жөнінде сұралып отырылады.

СҰРАҚ: - Жол-техникалық бақылау 
инс-пекциясы тобында қандай 
жаңалық?

ЖАУАП: - Ақсу ауданы бойынша жал-
пы жолдар қашықтығы - 901 шақырымды 
құрайды. Оның ішінде Республикалық 
маңызы бар жолдар - 94 шақырым, 
облысытық - 494,1; аудан аралық жергілікті 
маңызы бар жолдар - 312,9 шақырым, 5 - 
темір жол өткелі бар. 2021 жылы 5 айда ӘПБ 
қызметкерлерімен жалпы қолданыстағы 
барлық жолдарға 33 ( 2020ж.-12) тексеру-
лер жүргізілді. Анықталған кемшіліктерді 
жою туралы жол мекемелеріне 33 
(2020ж.-12) нұсқама жіберілді. Жолданған 
нұсқамалардың жауаптары қаражат 
жоқтығына байланысты деп қайтарлыған. 
Ол туралы аудандық прокурорға - 2 және 
әкімшілікке - 2 хаттар жолданған.  Жолдарға 
жауапты мекемелердің жетекшілеріне тиісті 
жұмыстар атқармағаны үшін ҚР ӘҚБтК-нің 
631 бабы 1 бөлігіне сәйкес 3 (2020 ж - 1) 
хаттама толтырылып жауапкершілікке тар-
тылды. 

Ақсу ауданына қарасты Республикалық 
маңыздағы автомобиль жолдарының (319-
410 шақырым) қыс мезгелінде күтіп баптау 
жұмыстарына «Шаньдун провинциясының 
Луцияо Корпорациясы» ЖШС КF 
мекемесі жауапты, тапсырыс беруші АҚ 
«Қазавтожол». Барлық техника саны – 26 
оның ішінде  6 – жүк көлігі, 3 автогрейдер, 
1 қар тазалағыш, 3 тиегіш,  2 автокран, 1 
эвакуатор, 4 экскаватор,  жұмысшы саны 
33 адам. Облыстық маңыздағы авто-
мобиль жолдарының күтіміне жауапты 
«Талдықорған жолдары» ЖШС. Қапал-
Арасан усаскесі 77 ұзындығы шақырым,   
Жұмылдырылатын техникалардың жалпы 
саны - 5 (1 автогрейдер, 1   ротор, 2 - МТЗ-
82 тракторлары, 1 камаз)  жұмысшы саны 
20 адам. Жауапты қызметкер Жексенбеков 
Сабит тел 8705-193-42-08. Ақсу ауданы 
Жансүгіров ауылы бойынша аудандық ав-
томобиль жолдарының  күтіміне жауапты, 
«Ақсу ТВК» ЖШС-і.  Техника саны 1 грей-
дер, 2 МТЗ-82, 1 камаз, жұмысшы саны 
5 адам. Ал әр ауылдағы көше жолдарын 
округ әкімдіктері қамтамасыз етеді.      

Жолдардың күтіміне жауапты 
мекемелердің атқарып жатқан жұмыстарын 
қадағалау мақсатында Ақсу АПБ ӘПБ 
және ЖПҚТ ЖППТ қызметкерлерімен 
бірлесіп топ құрылып  тексеріліп отыра-
ды. Атқарылған жұмыстарға қарамастан 
жол көлік оқиғасын алдын алуда жоспарлы 
түрде жұмыстар жандандырылып, қатаң 
бақылауға алынуда.

СҰРАҚ: - Көші - кон қызметіне 
тоқталсаңыз?  

ЖАУАП: - Ағымды жылда ҚР-да 
қоныстанып тұру ықтиярхатын алу үшін 
азаматтың өтініштер болған жоқ. Жалпы 
Ақсу ауданы бойынша ықтиярхатпен тұрып 
жатқан азаматтар саны 126, олардың 
ішінде 107-і қытай халық республикасы-
нан келген /оралман/, монғол халық ре-
спубликасынан-2, жақын шетелден-19, 
азаматтығы жоқ тұлға-1. Ақсу АПБ көші-қон 
полиция тобы уақытша келген шетел аза-
маттарын дер кезінде тіркеуге алып, және 
аймақтық уәкілдерімен бірлесіп, олардын   
уақытысында  ҚР-ның аумағынан  шығыуы 
қатаң  қадағалануда.

СҰРАҚ: -  Полиция мерекесі күніне 
орай әріптестеріңізге тілегіңіз?

ЖАУАП: - Сөз соңында бүгінгі таңдағы  
алдымызға қойылып отырған мақсатымыз 
- қоғамдық қауіпсіздік пен заңдылықты 
сақтаудағы жоспарларымызды орын-
дай отыра, ПБ-нің жеке құрамы өздеріне 
жүктелген  қызмет міндеттерін бүгінгі 
күн талабына сай атқарады,-деп сенім 
білдіремін.

Туған елінің тыныштығы үшін табанды 
еңбек етіп жүрген ішкі істер органдарының 
барлық қызметкерлері мен ардагерлерін 
кәсіби мерекесімен құттықтаймын! 
Әрдайым анттарыңызға адал болып, ел 
қорғаны деген атаққа абыройлы қызмет ете 
беріңіздер! 

- Сұхбатыңызға рахмет!
 Ауданымыздың тыныштығын сақтай 

беріңіз,- демекпін.
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ЖОБА
Ақсу ауданының тұрғын үй қорын реновациялау бағдарламасын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы №1054 қаулысымен бекітілген Тұрғын үй-

коммуналдық дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 5.4.4-та-
рауына сәйкес, Ақсу ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ақсу ауданындағы тұрғын үй қорын реновациялау бағдарламасы осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. «Ақсу ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік 

мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіпте: 
1) осы қаулыны Ақсу ауданының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін ресми жариялау үшін 

Ақсу ауданында таралатын мерзімді баспасөз басылымдарына жіберуді;
3) осы қаулыны оны ресми жариялағаннан кейін Ақсу ауданы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыруды 

қамтамасыз етсін.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары А.Сабырбаевқа жүктелсін.
4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ақсу ауданының әкімі                                          Е.БАЗАРХАНОВ.

ПРОЕКТ
Об утверждении Программы реновации жилищного фонда Аксуского района
В соответствии с главой 5.4.4 Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-

2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года №1054, аки-
мат Аксуского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу реновации жилищного фонда Аксуского района согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Государственному учреждению «Отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции  Аксуского 
района» в порядке установленном законодательными актами Республики Казахстан, обеспечить: 

1) государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции Аксуского района; 
2) в течении десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направле-

ние его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания, распространяемые на территории 
Аксуского района;

3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсах акимата Аксуского района после его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района А.Сабырбаеву
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования.
Аким Аксуского района                                     Е.БАЗАРХАНОВ.

Ақсу ауданы әкімдігінің «___» __________ 2021 жылғы 
№______ қаулысына қосымша

АҚСУ АУДАНЫНДАҒЫ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚОРЫН РЕНОВАЦИЯЛАУ БАҒДАРЛАМАСЫ
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Ақсу ауданындағы тұрғын үй қорын реновациялау бағдарламасы (бұдан әрі – Реновация бағдарламасы) Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы №1054 қаулысымен бекітілген Тұрғын үй-коммуналдық дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 
«Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасына сәйкес әзірленді.

2. Ақсу ауданындағы тұрғын үй қорын реновациялау – Ақсу ауданындағы авариялық тұрғын үй қорының өсуін болдырмау, тұрғын үй 
аумақтарын дамытуды және оларды абаттандыруды қамтамасыз ету мақсатында азаматтардың өмір сүру ортасын жаңартуға және өмір 
сүруіне, қоғамдық кеңістікке қолайлы жағдай жасауға бағытталған іс-шаралар жиынтығы.

3. Реновация Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен авариялық (ескі) тұрғын үйлерді бұзу және одан азаматтар-
ды көшіру жолымен қалалардың «ескі» орамдарын кешенді қайта жаңартуды көздейді.

4. Реновация бағдарламасы 2035 жылға дейінгі мерзімге қабылданады және соңғы онжылдықтарда жинақталған қалалық ортаның 
дамуындағы теңгерімсіздікті жоюға және алдағы 10-15 жылда Ақсу ауданында авариялық тұрғын үй қорының жаппай пайда болуына жол 
бермеуге мүмкіндік береді.

5. Реновациялауға жататын объектілердің тізбесі, кезеңдері мен кезектілігі көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылыс конструкцияларының 
тозуын, олардың пайдалану талаптарына сәйкестігін, сондай-ақ сараптама ұйымының қорытындысы негізінде Үй-жайлар иелерінің пікірін 
ескере отырып айқындалады және оны жергілікті атқарушы орган бекітеді.

6. Жергілікті атқарушы орган тұрғын үй қорын реновациялау бағдарламасын іске асыру үшін уәкілетті ұйымды айқындайды және 
қаржыландырады.

2. Ақсу ауданында тұрғын үй қорын жаңарту бағдарламасын іске асырудың өзектілігі
7. 2021 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Ақсу ауданының тұрғын үй қоры 86 көппәтерлі тұрғын үйді құрайды. Оның ішінде:

Үйлер 
саны

86

1930 
жыл

1931-40 
ж.ж.
18

1941-50 
ж.ж.

1951-60 
ж.ж.

4

1961-
70 ж.ж.

1971-
80 ж.ж.

55

1981-90 
ж.ж.

5

1991-2000 
ж.ж.

2001-2019 
ж.ж.

4

Жалпы саны
86

Панель
1

Кірпіш
59

Каркас
15

Сруб, брус
11

8. Ақсу ауданындағы апатты тұрғын үйлердің жағдайы:
01.06.2021 жылғы жағдай бойынша, сараптама ұйымының қорытындысына сәйкес, Ақсу ауданында жалпы ауданы 800 ш.м., 50 астам 

тұрғыны бар 2 тұрғын үй авариялық деп танылды.
Бұл категорияның негізін қызмет ету мерзімі төмен көппәтерлі тұрғын үйлер құрайды. Мұндай үйлердің басым бөлігі тұрғын үйді 

жекешелендіру кезеңінде күрделі жөндеу жүргізбей немесе оны орындау шығындарын өтемей жеке меншікке берілді. Алдағы уақытта тұрғын 
үй иелерінде қажетті қаражаттың болмауына байланысты бұл үйлерге күрделі жөндеу жүргізілген жоқ, бұл олардың одан әрі тозуына әкелді.

Үйлердің түрлері

Деревянно-каркасные 
конструкции

Итого:

Үлйер саны

2
2

Үйлердің жалпы 
ауданы, м2

863,5
863,5

Пәтер саны

24
24

Пәтерлердің тұрғын 
алаңы, м2

745,2
745,2

№
п/п
1

3. Ақсу ауданындағы тұрғын үй қорын реновациялау бағдарламасының міндеті
9. Реновация бағдарламасының негізгі міндеті – Ақсу ауданында авариялық тұрғын үй қорының жаппай пайда болуына жол бермеу және 

сонымен бірге өткен онжылдықтарда жинақталған қала дамуының теңгерімсіздігін түзету және қағидатты жаңа сападағы қалалық ортаны 
қалыптастыру.

Тұрғын үй қорын сапалы жаңартуды көздейтін Реновация бағдарламасын іске асыру азаматтардың тұрғын үймен қамтамасыз етілу 
көрсеткішін жақсартуға мүмкіндік береді және тұрғын аумақтардың орнықты дамуына, экономикалық, әлеуметтік, өзге де қоғамдық 
мүдделерді ескере отырып, өмір сүрудің қолайлы ортасын, қоғамдық кеңістікті құруға және аумақты абаттандыруға ықпал етеді, Ақсу 
ауданының жаңа, қазіргі заманғы келбетін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

10. Реновация бағдарламасын іске асыру кезінде келесі міндеттерді шешу жоспарлануда:
- жайлы тұруға, демалуға және жұмыс істеуге бейімделген, аралас функциясы бар қалалық ортаның Жаңа жоспарлау құрылымын құру;
- энергиялық тиімді көппәтерлі тұрғын үйлерді салу, оларды пайдалану шығындарын азайту;
- экологиялық жағдайды жақсарту;
- инженерлік инфрақұрылымды жаңарту және жаңғырту;
- Ақсу ауданының қазіргі заманғы сәулеттік келбетін қалыптастыру.

4. Ақсу ауданындағы тұрғын үй қорын реновациялау бағдарламасын іске асыру тетігі мен тәртібі
11. Бағдарламаны жергілікті бюджет есебінен қаржыландыру жағдайларын қоспағанда, бағдарламаның әкімшісі болып Ақсу ауданының 

тұрғын үй басқармасы, Ақсу ауданы әкімдігі атынан уәкілетті ұйым және Бағдарлама әкімшісі – «Ақсу тұрғын үй» ЖШС (бұдан әрі – Уәкілетті 
ұйым) айқындалатын болады.

12. Тұрғын үй қорын реновациялау бағдарламасын қаржыландыру жергілікті бюджет және өзге де көздер есебінен жүзеге асырылуы 
мүмкін: 

- жеке инвестицияларды, оның ішінде мемлекеттік-жеке меншік әріптестік тетіктері арқылы тарту; 
- екінші деңгейдегі банктердің қарыздары; 
- квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаражатын тарту;
- Реновация бағдарламасы бойынша жобаларды іске асыру барысында тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды сатудан түскен кірістер.
13. Қаржыландыру туралы шешім қабылданғанға дейін бағдарлама әкімшісі реновацияға жататын әрбір тұрғын үй бойынша ақпарат 

жинауды жүзеге асырады. Жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшелері, аудандық әкімдіктер, орталық органдардың аумақтық 
бөлімшелері және «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ 10 жұмыс күні ішінде әкімшінің сұрау салуы негізінде қажетті ақпаратты беруге 
міндетті, оның ішінде мұнымен шектелмей:

- көп пәтерлі тұрғын үйдің (үйдің (пәтерлердің) және жер учаскесінің жалпы алаңы, тұрғындардың саны, ауыртпалықтардың (тыйым 
салулардың) болуы (болмауы) туралы (аумақтық әділет органдары және «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ);

- жаңа тұрғын үйді абаттандыру үшін қажетті іргелес жер учаскелерімен жер кадастрынан үзінді (Ақсу ауданының сәулет, қала құрылысы 
және жер қатынастары басқармасы);

- тұрғын үйдің қолданыстағы инфрақұрылымы және инфрақұрылым қуаттарын, жақын арадағы сумен жабдықтау, газбен жабдықтау, элек-
трмен жабдықтау, кәріз және т. б. қосу нүктелерін ұлғайту мүмкіндігі туралы (Ақсу ауданының энергетика және коммуналдық шаруашылық 
басқармасы);

- тұрғындардың тұрғын үйді реновациялау бойынша ұсынылған іс-шараларға қатынасын көрсететін тұрғындардың жалпы жиналысының 
хаттамасы (реновацияға жататын тұрғын үйлер аумағында орналасқан аудандық әкімдіктер).

14. Қажетті ақпаратты алғаннан кейін Бағдарлама әкімшісі реновациялауға жататын әрбір тұрғын үйге ақпараттық құжат дайындайды.
Бағдарлама әкімшісі дайындалған ақпараттық құжатты жергілікті атқарушы органмен келісілген интернет-ресурста ашық қолжетімділікте 

орналастырады.
15. Жергілікті бюджеттен қаражат бөлу қажет болған жағдайда Бағдарламаның әкімшісі болып «Ақсу ауданының тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы» бөлімі айқындалатын болады. Бұл жағдайда барлық іс-шаралар тұрғын үйді жаңарту туралы 
шешім қабылданған сәтте қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес жүзеге асырылады.

16. Жеке инвестицияларды тарту бағдарлама әкімшісінің және жергілікті атқарушы органның басқа да жауапты құрылымдарының басым 
міндеті болып табылады.

17. Жергілікті атқарушы органның жеке инвесторлармен өзара іс-қимыл жасаудағы уәкілетті өкілі тұрғын үй қорын реновациялау 
бағдарламасын іске асыру үшін Уәкілетті ұйым – «Ақсу тұрғын үй» ЖШС болады.

18. Әлеуетті инвесторларды тарту үшін интернет-ресурста орналастырылған ақпарат тұрақты негізде бұқаралық ақпарат құралдарында 
және басқа да қолжетімді ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

19. Әлеуетті инвестор интернет-ресурста орналастырылған ақпараттан басқа объект бойынша қосымша қажетті ақпаратты жазбаша 
сұратуға құқылы. Мұндай жағдайда Бағдарлама әкімшісі немесе уәкілетті ұйым жергілікті атқарушы органның жауапты басқармалары мен 
аудандық әкімдіктерінен, орталық органдардың аумақтық бөлімшелерінен және «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ-дан қажетті ақпаратты 
сұратады, олар жазбаша сұрау салу келіп түскен сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде ақпарат беруге міндетті.

20. Әлеуетті инвестор мүдделі болған жағдайда ынтымақтастық туралы меморандум жасасу үшін Бағдарлама әкімшісіне немесе уәкілетті 
ұйымға өтінім береді.

21. Ынтымақтастық туралы Меморандум барлық жауапты басқармалармен келісілген және тұрғын үйді жөндеу бойынша барлық қажетті 
іс-шараларды қамтитын аудандық әкімдікпен сәйкес келетін іс-қимылдардың егжей-тегжейлі жоспарын қамтуы тиіс.

22. Ынтымақтастық туралы меморандум жасалғаннан кейін:
- реновациялауға жататын тұрғын үйлер аумағында орналасқан аудандық әкімдіктер бағдарлама әкімшісімен бірлесіп, инвестордың 

қатысуымен әлеуетті инвестор ұсынатын шарттармен танысу үшін көппәтерлі үй тұрғындарының жалпы жиналысын ұйымдастырады. Бұл 
ретте, егер жиналысқа тұрғын үй пәтерлері меншік иелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса, жиналыс заңды болып есептеледі;

- «Ақсу ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы» бөлімі жөндеуге жататын ескі апатты үйлерді 
жою (бұзу) бойынша іс-шараларды ұйымдастырады;

- Ақсу ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі инвестормен бірге жоспарланған тұрғын үйдің эскиздік жобасын әзірлеп, келіседі;
- «Ақсу ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы» бөлімі коммуникацияға техникалық жағдай 

жасау, инфрақұрылымды жүргізу және жобаланатын тұрғын үйге қажетті қуаттарды арттыру бойынша іс-шараларды қабылдайды;
- Ақсу ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі жобаланатын тұрғын үйді салу және абаттандыру үшін қажетті жер учаскелерін 

уәкілетті ұйымға немесе инвесторға алу және беру бойынша барлық қажетті іс-шараларды қабылдайды;
- барлық жауапты бөлімдер мен ауылдық округ әкімдері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде тұрғын үйді 

қайта жаңарту жөніндегі инвестициялық жобаны іске асыруда барлық рұқсат беру құжаттары бойынша басым тәртіппен көмек көрсету бой-
ынша міндеттемелер қабылдайды

23. Тұрғын үй тұрғындарының мақұлдауын алғаннан кейін Бағдарлама әкімшісі әлеуетті инвестормен құрылысқа негізгі инвестициялық 
келісім жасасуды ұйымдастырады.

24. Жасалған Инвестициялық келісімнің негізінде Бағдарлама әкімшісі инвестормен бірлесіп, тұрғын және тұрғын емес үй-жайдың әрбір 
меншік иесімен үшжақты келісім жасасады, онда Ақсу ауданы әкімдігінің және Инвестордың құрылыс барысында уақытша тұрғын үйді беру 
жөніндегі міндеттемелері мен кепілдіктері бекітіледі.

5. Тұрғын үй қорын реновациялау бағдарламасын іске асыру кезіндегі жеке және заңды тұлғалардың тұрғын үй және мүліктік 
құқықтарының кепілдіктері

25. Реновация бағдарламасына енгізілген тұрғын үйлердің барлық меншік иелеріне Инвестордың қаражаты есебінен жаңа тұрғын үйдің 
құрылысы кезеңінде уақытша тұрғын үй немесе тұрғын үй құрылысы аяқталғанға дейін уақытша тұрғын үйді жалға алғаны үшін ай сайынғы 
ақшалай өтемақы берілетін болады.

26. Реновация бағдарламасына енгізілген тұрғын үйлердегі тұрғын және тұрғын емес үй-жайлардың барлық меншік иелеріне мынадай 
талаптарға сәйкес келетін, өтеусіз негізде тең мәнді үй-жайлар берілетін болады: 

- ҚР қолданыстағы тұрғын үй заңнамасының нормаларына сәйкес, берілетін тұрғын үй-жайдағы (тұнғын емес үй-жайдағы) бөлмелердің 
жалпы ауданы мен саны, босатылатын тұрғын үй-жайдағы бөлмелердің жалпы ауданы мен санынан кем емес;

- нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптарға сәйкес жақсартылған әрлеуі бар үй-жай Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген абаттандыру стандарттарына сәйкес келеді; 

- үй-жай Реновация бағдарламасына енгізілген Ақсу ауданының сол елді мекендегі көппәтерлі үйде орналасқан.
27. Балама үй-жайдың орнына, Реновация бағдарламасына енгізілген көппәтерлі үйдің иесі ақшалай немесе заттай нысанда баламалы 

өтемақы алуға құқылы. Бұл ретте баламалы өтемақы мөлшері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес анықталады.
28. Реновация бағдарламасын іске асыру кезінде азаматтардың жайлы өмір сүру ортасын құру қамтамасыз етілуі керек, оның ішінде 

аумақты көркейтуге қосымша талаптар белгілеу, жолдар желісі, автотұрақ, алдыңғы аймақтағы тротуарлар, аулалар мен квартал ішіндегі 
жасыл алаңдар ұйымдастыру қажет.

29. Реновация бағдарламасын іске асыру үшін қоныс аударуға арналған монолитті (құрастырмалы-монолитті) көп пәтерлі тұрғын 
үйлердің, заманауи панельдік конструкциялардан көп пәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы қамтамасыз етілуі керек. Мұндай көп пәтерлі үйлер 
энергия үнемдеудің жоғары деңгейіне ие және мобильділігі шектеулі адамдар үшін көп пәтерлі үйлерді бейімдеудің заманауи стандартта-
рына сәйкес келуі керек.

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

Приложение к постановлению Акимата Аксуского района
от «___» _____________ 2021 года №______

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА АКСУСКОГО РАЙОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа реновации жилищного фонда Аксуского района (далее – Программа реновации) подготовлено в соответствии с Государ-
ственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года №1054.

2. Реновация жилищного фонда Аксуского района – совокупность мероприятий, направленных на обновление среды жизнедеятельности 
и создание благоприятных условий проживания граждан, общественного пространства в целях предотвращения роста аварийного жилищно-
го фонда Аксуского района, обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства. 

3. Реновация предусматривает комплексную реконструкцию «старых» кварталов городов путем сноса аварийного (ветхого) жилья и пере-
селения из него граждан в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

4. Программа реновации принимается на срок до 2035 года и позволит устранить накопленный за последние десятилетия дисбаланс 
развития городской среды и не допустить массового появления в ближайшие 10-15 лет аварийного жилищного фонда Аксуского района.

5. Перечень, периоды и очередность объектов, подлежащих реновации, определяется с учетом износа строительных конструкций много-
квартирных жилых домов, их соответствия эксплуатационным требованиям, а также мнения собственников помещений на основании за-
ключения экспертной организации и утверждается местным исполнительным органом.

6. Местный исполнительный орган определяет и финансирует уполномоченную организацию для реализации Программы реновации 
жилищного фонда.

2. Актуальность реализации Программы реновации жилищного фонда Аксуского района
7. Существующий жилищный фонд Аксуского района по состоянию на 1 июня 2021 года составляет 86 многоквартирных жилых домов. 

В том числе:

Количество 
домов

86

1930 
год

1931- 40 
г.г.

18

1941- 50 
г.г.

1951- 60 
г.г.
4

1961-
70 г.г.

1971-
80 г.г.

55

1981- 
90 г.г.

5

1991-
2000 г.г.

2001-
2019 г.г.

4

Общее количество
86

Панельные
1

Кирпичные
59

Каркасные
15

Сруб, брус
11

8. Состояние аварийных жилых домов Аксуского района:
по состоянию на 01.06.2021 года в Аксуском районе 2 жилых домов, общей площадью 863,5 кв.м., с населением свыше 50 человек, признаны аварийными, со-

гласно заключению экспертной организации.
Основу этой категории составляют многокваратирные жилые дома с низким нормативным сроком службы. Большая часть таких домов в период приватизации 

жилья была передана в частную собственность без проведения капитального ремонта или возмещения затрат на его выполнение. В дальнейшем капитальный 
ремонт данных домов практически не проводился, в связи отсутствием у собственников жилья необходимых средств, что привело к дальнейшему их обветшанию.

Типы домов

Деревянно-каркасные 
конструкции

Итого:

Количество 
домов

2
2

Общая площадь 
домов, м2

863,5
863,5

Количество 
квартир

24
24

Жилая площадь 
квартир, м2

745,2
745,2

№
п/п
1

3. Задача Программы реновации жилищного фонда Аксуского района
9. Основная задача Программы реновации – не допустить массового появления аварийного жилищного фонда Аксуского района и одновременно скор-

ректировать накопленные за предыдущие десятилетия диспропорции развития города и сформировать городскую среду принципиально нового качества.
Реализация Программы реновации, предусматривающей качественное обновление жилищного фонда, позволит улучшить показатель обеспеченности 

жильем граждан и будет способствовать устойчивому развитию жилых территорий, созданию благоприятной среды жизнедеятельности, общественных про-
странств и благоустройству территории с учетом экономических, социальных, иных общественных интересов, позволит сформировать новый, современный 
облик Аксуского района.

10. При реализации Программы реновации планируется решение следующих задач:
- создание новой планировочной структуры городской среды со смешанной функцией, приспособленной для комфортного проживания, отдыха и работы;
- строительство энергоэффективных многоквартирных жилых домов, снижение затрат на их эксплуатацию;
- улучшение экологической обстановки;
- обновление и модернизация инженерной инфраструктуры;
- формирование современного архитектурного облика Аксуского района.

4. Механизм и порядок реализации Программы реновации жилищного фонда Аксуского района
11. Администратором программы, за исключением случаев финансирования Программы за счет местного бюджета, будет определено отдел жилищно 

коммунального хозяйства и жилищной инспекция Аксуского района, уполномоченной организацией от имени Акимата Аксуского района и Администратора 
программы – ТОО «Ақсу тұрғын үй» (далее – уполномоченная организация).

12. Финансирование Программы реновации жилищного фонда может осуществляться за счет местного бюджета и иных источников: 
- привлечение частных инвестиций, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства; 
- займы банков второго уровня; 
- привлечение средств субъектов квазигосударственного сектора;
- доходов от продажи жилых и нежилых помещений в ходе реализации; проектов по Программе реновации.
13. До принятия решения о финансировании Администратором программы осуществляется сбор информации по каждому жилому дому, подлежащему 

реновации. Структурные подразделения местного исполнительного органа, районные акиматы, территориальные подразделения центральных органов и 
НАО «Правительство для граждан» обязаны в течение 10 рабочих дней предоставить на основании запроса Администратора программу необходимую 
информацию, в том числе, но не ограничиваясь этим:

- о технических характеристиках многоквартирного жилого дома (общая площадь дома (квартир) и земельного участка, количество жильцов, наличии 
(отсутствии) обременений (арестов) (территориальные органы юстиции и НАО «Правительство для граждан»);

- выписку из земельного кадастра с прилегающими земельными участками, необходимую для благоустройства нового жилого дома (Управление архитек-
туры, градостроительства и земельных отношенийАксуского района);

- о действующей инфраструктуре жилого дома и возможности увеличении мощностей инфраструктуры, точек ближайшего подключения водоснабжения, 
газоснабжения, электроснабжения, канализаций и т.д. (Управление энергетики и коммунального хозяйстваАксуского района);

- протокол общего собрания жильцов, отражающее отношение жильцов к предлагаемым мероприятиям по реновации жилья (районные акиматы, на 
территории которых расположены жилые дома, подлежащие реновации).

14. После получения необходимой информации Администратором программы подготавливается информационный документ на каждый жилой дом, 
подлежащий реновации.

Администратор программы размещает сформированное досье в открытом доступе на согласованной с местным исполнительном органе интернет-
ресурсе.

15. В случае необходимости выделения средств из местного бюджета Администратором программы будет определено Управление строительства Ак-
суского района. В таком случае, все мероприятия будут осуществляться в соответствии с действующими нормами законодательства на момент принятия 
решения о реновации жилого дома.   

16. Привлечение частных инвестиций является приоритетной задачей Администратора программы и других ответственных структур местного исполни-
тельного органа.

17. Уполномоченным представителем местного исполнительного органа во взаимодействиях с частными инвесторами будет выступать уполномоченная 
организация для реализации Программы реновации жилищного фонда – ТОО «Ақсу тұрғын үй».

18. Для привлечения потенциальных инвесторов информация, размещенная на интернет-ресурсе должна на постоянной основе освещаться в средствах 
массовых информациях и других доступных средствах информирования.

19. Потенциальный инвестор помимо информации, размещенной на интернет-ресурсе имеет право письменно запросить дополнительную необходимую 
информация по объекту. В таком случае, Администратор программы или уполномоченная организация запрашивает необходимую информацию у ответ-
ственных управлений и районных акиматов местного исполнительного органа, территориальных подразделений центральных органов и НАО «Правитель-
ство для граждан», которые обязаны предоставить информация в течение 10 рабочих дней с момента поступления письменного запроса.

20. В случае заинтересованности Потенциальный инвестор подает заявку Администратору программы или уполномоченной организации для заключения 
меморандума о сотрудничестве.

21. Меморандум о сотрудничестве должен включать в себя детальный план действий, согласованный всеми ответственными управлениями и соответ-
ствующий районным акиматом, включающий в себя все необходимые мероприятия по реновации жилого дома.   

22. После заключения меморандума о сотрудничестве:
- районные акиматы, на территории которых находятся жилые дома, подлежащие реновации, совместно с Администратором программы при участии 

Инвестора организует общее собрание жильцов многоквартирного дома для ознакомления с условиями, предлагаемыми потенциальным инвестором. При 
этом, собрание считается правомочным, если на собрании принимали участие не менее двух третей от общего количества собственников квартир жилого 
дома;

- отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции  Аксуского района организовывает мероприятия по ликвидации (сноса) ветхих ава-
рийных домов, подлежащих реновации;

- отдел архитектуры и градостроительства Аксуского района совместно с Инвестором разрабатывают и согласовывают эскизный проект планируемого 
жилого дома;

- отдел жилищно коммунального хозяйства и жилищной инспекции  Аксуского района предпринимает мероприятия по предоставлению технических 
условий на коммуникации, подведению инфраструктуры и увеличению мощностей, необходимых для проектируемого жилого дома;

- отдел архитектуры и градостроительства Аксуского района предпринимает все необходимые мероприятий по изъятию и предоставлению уполномочен-
ной организации либо инвестору земельных участков, необходимых для строительства и благоустройства проектируемого жилого дома;

- все ответственные отдел и акиматы сельских округов принимают обязательства по оказанию содействия в приоритетном порядке по получению по 
всем разрешительным документам, в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, в реализации инвестиционного проекта по реновации 
жилого дома.

23. После получения одобрения жильцов жилого дома Администратор программы организует заключение основного инвестиционное соглашения на 
строительство с потенциальным инвестором. 

24. На основании заключенного Инвестиционного соглашения Администратор программы совместно инвестором заключаются трехсторонние соглаше-
ния с каждым собственников жилого и нежилого помещения, в котором закрепляются обязательства и гарантии АкиматаАксуского района и Инвестора по 
предоставлению временного жилья на момент строительства. 

5. Гарантии жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при реализации Программы реновации жилищного фонда
25. Всем собственникам в жилых домах, включенных в Программу реновации, будут предоставляться на время строительство временное жилье, за счет 

средств Инвестора либо ежемесячная денежная компенсация за аренду временного жилья до окончания строительства жилого дома. 
26. Всем собственникам жилых и нежилых помещений в жилых домах, включенных в Программу реновации, будут предоставляться равнозначные по-

мещения на безвозмездной основе, одновременно соответствующие следующим требованиям: 
- Общий площадь и количество комнат в таком жилом помещении (нежилом помещении) не меньше общей площади и количества комнат в освобождае-

мом жилом помещении (нежилом помещении), соответствующий действующим нормам жилищного законодательство Республики Казахстан;
- помещение соответствует стандартам благоустройства, установленным законодательством Республики Казахстан, а также имеет улучшенную отделку 

в соответствии с требованиями, установленными нормативным правовым актами; 
- помещение находится в многоквартирном доме, который расположен в том же населенном пункте Аксуского района, в котором расположен многоквар-

тирный дом, включенный в Программу реновации.
27. Вместо равнозначного помещения собственник помещения в многоквартирном доме, включенном в Программу реновации, вправе получить равно-

ценное возмещение в денежной или в натуральной форме. При этом размер равноценного возмещения определяется в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Казахстан.

28. При реализации Программы реновации должно быть обеспечено создание комфортной среды проживания граждан, в том числе путем установления 
дополнительных требований к благоустройству территории, формированию улично-дорожной сети, парковочного пространства, тротуаров при фасадной 
зоны, организации дворовых и внутриквартальных озелененных территорий.

29. В целях реализации Программы реновации должно быть обеспечено строительство предназначенных для переселения монолитных (сборно-
монолитных) многоквартирных домов, многоквартирных домов из современных панельных конструкций. Такие многоквартирные дома должны обладать 
высокой энергетической эффективностью и соответствовать современным стандартам по приспособлению многоквартирных домов для маломобильных 
групп граждан.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА
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1987 жыл. Қыркүйекте бәріміз 
мектепке келдік. Алғашқы 
қоңыраудың сыңғырынан кейін  
әркім өз класына кіріп, жаңа оқу 
жылында жетекшісімен кездесетін 
еді ғой. Біз де класымызға  
кірдік. Кластың іші у – шу, біз 
қатты шулайтынбыз, өйткені, 37 
оқушымыз. Жаздай бір - бірімізді 
көрмеген сағынышымызды 
баса алмай дуылдап жатыр-
мыз. Арамызда жұлқыласып 
алатындарымыз да бар. Жасы-
ратыны жоқ, төбелескіштеріміз 
де бар. Негізі, біз бұзық класс 
болдық. Тоғызыншы класта класс 
жетекшіміздің өзгергенін естіп те 
алғанбыз. Ауылдың кісісі екенін 
де, ақын екенін де естідік. Енді тек 
«қатал ма екен?» - деген сұрақтар 
тұрған еді көкейде.

Ашық тұрған есіктен үстінде 
ақшыл костюм шалбары бар, 
мұртты қара кісі жылы жымиып 
кіріп келе жатты. Біз орнымыздан 
тұрып, ізет көрсеттік. Ол қолымен 
«отырыңдар» - деп ишара жаса-
ды. Қарап тұрды да 9 "А",-деді. Бір 
жыл бізге класс жетекші  болғанда 
оның әр сабаққа кірген сайын 
алғашқы айтатын сөзі осы 9 "А" 
болатын. Бұл сөзді ылғи естіген 
соң біз оған мән бермейтінбіз. 
Алайда, біз бірдеңені бүлдіріп, 
ағай ол туралы біліп қойғанда 
9 "А" деген сөзді қатал үнмен 
айтатын еді. Ал, біз болсақ мек-
теп тәртібін жиі бүлдіретін едік. 
Ағайдың қатқыл шыққан даусын 
естігенде, кінәмізді мойындап, 
мөлиіп қалатынбыз. Ағаймен осы-
лай таныстық.

Жамау ағай қандай еді? 
Есіме түсірсем, ағайдың сабақ 
өткізгенінен бұрын ол кісінің бізге 

ЖАМАУ ЖӘНЕ 9 «А»

деген қамқорлығы ойымның ал-
дын орай береді. Өзі де біз тоғыз 
жыл бойы көріп жүрген барлық 
мұғалімдерден ерекше болды. Ол 
өзгешелік көзге ұрып тұратын.

Ең бірінші есіме келгені, ағай 
буфеттен барып ыстық шәй алып, 
сабаққа шәймен кіретіні. Пойызда 
стакан салып қоятын темір ыдыс 
болушы еді ғой, ағайда сондай 
бар еді. Басқаны білмеймін, өзім 
сабақта шәй ішіп отырған мұғалімді 
көрмегем. Мен көрмесем басқа 
кластастарым да көрген жоқ қой. 
Өз басым осыған қатты таңқалғам.

Көп   мұғалімдер үлгерімі нашар 
балалардан сабақ сұрамайды ғой. 
Оған біз де үйренгенбіз. Ал Жамау 
ағайдың ерекшелігі -  сол үлгерімі 
төмендерге көп көңіл аударып, со-
лардан сабақ сұрап, орындары-
нан тұрғызып, жауаптарына риза 
болмаса да бағаны көтермелеп 
қоятын еді. Оған оқушының да 
еңсесі көтеріліп қалатын. Осы-
лайша қолданған ұстаздық әдістің 
нәтижесінде «үшпен» оқитын 
бір оқушымыз  ағайдың  қолдап, 
қамқорлық көрсеткенінен кейін 
жақсы оқып кетті.

Тағы бір есімде мәңгі қалған 
мынадай жағдай болды. Мектеп 
бағдарламасында «факультатив» 
деген сабақ  болды әр пән бой-
ынша. Мұғалімдер анда - санда 
сабақта  «бүгін менің сабағымнан 
факультатив бар, түстен кейін 
келесіңдер»,-деп  хабарлайды. 
Барамыз. Бірақ сол факультатив 
өткізген мұғалімді, неге екенін 
қайдам, көп байқай қоймайтынбыз.  
Бір кабинетте жиналғандарымыз 
шулап - шулап  қайтатынбыз. Фа-
культативке баратындар да сол 
баяғы бес - алты активистерміз. 

Кейде ғана мұғалім бір тапсыр-
ма берген болады, оны артынан 
өзі  тексеріп те жатқаны шамалы. 
Сол факультативтерден менің 
есімде қалғаны тек Жамау ағайдың 
факультативі ғана еді.

Жамау ағай жүргізетін әдебиет 
сабағының факультативіне  
қалың жасыл дәптер арнаппын.  
Ішінде көп емес, бірнеше лекция 
жазылған. Лекциялар «Ежелгі 
дәуір әдебиетінен». Күлтегін жыр-
ларынан үзінділер, түпнұсқасы, со-
сын аудармасы. Білге Қаһан, Істемі 
және Тонықұқ туралы мәліметтер 
бар. (ағай Тонықұқ дейтін,  қазір 
көп жерде Тоныкөк деп жазылып 
жүр ғой). Мұны айтып отырған 
себебім, мен осы факультативке, 
оның тақырыбына қатты қызықтым. 
Өлеңдердің аудармасы болса да 
көне түркі тілінде жаттап жүрдім.

Кейін Абай атындағы Алма-
ты Мемлекеттік университетіне  
оқуға түскенде, «Ежелгі дәуір 
әдебиетінен» осы кітаптың ав-
торы Келімбетов Немат ағай 
дәріс оқитынын естідік. Өз басым 
Келімбетов ағайдың «Үміт үзгім 
келмейді» хикаят повесін оқығам, 
яғни, шығармашылығы арқылы та-
нитын едім. Ол шығарманы оқыған 
адам Немат ағайға өте үлкен 
құрметпен қарайтыны белгілі. Мен-
де де ол кісіге деген сондай құрмет 
бар еді. 

Жаңылмасам, үшінші семес-
трде ғой деймін, «Ежелгі дәуір 
әдебиеті» сабағы басталды. 
Келімбетовтың алғашқы лекциясы 
еді. Немат ағай аудиторияға кірді. 
Тыныштық. Ұзын бойлы, арық, қара 
кісі екен, сұстылау көрінді. Таяққа 
сүйеніп келді. Оны түсініп отыр-
дым. Сырт келбетінің сұстылығына 
қарамастан ағайдың даусы құлаққа 
сондай жағымды естіледі екен. 

Кіріспе сабақ басталып кетті. 
Немат ағай өзінің пәні туралы 
айта    бастады да, біраз сөйлеген 
соң, «Орхон - Енисей жазбала-
ры туралы кім естіді, білетіндерің 
бар ма?» - деп аудиторияға 
сұрақ қойды. Аудиторияда бір 
потоктың  студенттері түгел отыр-
мыз. Үнсіздік. Ешкім үндемеді. Мен 
қолымды көтердім.

Ағай: - Қане, не білесіз, айта 
ғой,-деді. Мен Жамау ағайдан 
естігенімді айтып бердім. Немат 
ағай таңданды. «Бұл мектеп про-
граммасында жоқ, Сіз қайдан 
білесіз?» - деп сұрады. Мен Жа-
мау ағайдың факультативте 
қосымша сабақ ретінде өткізгенін 
айтқанымда Немат ағай қатты 
қуанып, «мектеп бағдарламасында 
жоқ дүниені оқушыларға қосымша 
ретінде оқытты дегенді алғаш естіп 
тұрмын, азамат екен, ол ұстазыңа 
сәлем айт»,- деп үлкен ризашылық 
білдірді. Өзімді мен де бір ерлік 
жасағандай сезіндім. Ешкім 
білмейтін тақырыпты білгеніме ішкі 
мақтанышым да болды. Тек мек-
теп бағдарламасымен шектеліп 
қалмай, бұларға тағы қандай 
азық берсем деп ізденген Жамау 
ұстазым әдеби деректерді  түп - 
тамырдан бастағанды жөн көрген 
сияқты. Кейін ойлап қарасам, бұл 
ұстаздың  шәкірттер алдындағы 
үлкен жауапкершілігі екен. Жа-
мау ағай тумысынан ақын адам, 
журналист болды. Ал, мектепте 
бір жыл ғана ұстаз болды. Сол бір 
жылда қаншама оқушыға өмірлік 
азық болатын білім берді. Орхон-
Енисей жазбалары біздің әдеби 

- мәдени тарихымыздың  мұрасы 
болғандықтан оны шәкірттер ер-
терек білсін, ертерек танысын 
деп факультативке кіргізген адам, 
ұлтының болашағын ойлаған аза-
мат екендігін өсе келе бағаладым. 
Бұл да Жамау ағайдың бір 
ерекшелігі 

Алыстағы ауыл баласына уни-
верситет бағдарламасынан дәріс 
беру – тек Жамау ағайдың ғана 
қолынан келген іс болды. Бұл 
ақынның ерекше болмысы, түсінік 
- пайымы.

Ол кісінің жүріс - тұрысы бізге 
үлгі еді. Басқа кластастарымды 
білмеймін, мен ол кісіден еркіндікті 
көрдім, соны өз бойымда дамытуға 
тырыстым.

Ағайдың болмысында көзбен 
ғана көріп түсінетін тылсымы бар 
еді. Оқушылары соны сезіндік. Біз 
оныншы класқа өткенде ағай мек-
тептен кететін болды. Бізге бұл 
хабар ұнамады. Қимай қоштастық. 
Күзде ағайдан хат келді, мына 
өлеңді жазып жіберіпті:

Көсегесі көгерер көркем елім,
Өздеріңмен арманшыл 
                                      еркелерім.
Мен сендерден іздегем 
                                       ұлыларды,
Сендермен бір аралап ертегі елін.
Жамыраған шат күлкі, 
                                     арайлы әнін,
«Қайда жүр?» - деп қуларым 
                                    қарайладым.
Мерекеде бәріңе бақыт тілеп,
Беттеріңнен сүйеді ағайларың.
Жамау ағайдың ақындық бол-

мысынан бөлек қырларын да біле 
жүріңіздер деген ниетпен арада 34 
жыл өтсе ұстазын ұмытпаған 9 «А» 
класы балаларының естеліктері:

Рысбек Молдабеков: - Жа-
мау ағай өнерді өте жоғары 
бағалайтын, мені мектеп сахна-
сына айтысқа шығарды. Бала-
мыз ғой, онша түсіне бермесек те 
рухымыз көтеріліп, өзімізді әртіс 
санап, қанаттанып жүретін едік. 
Ағайды ренжітпеуге тырысатын-
мын. Сондықтан айтқанының бәрін 
ұқыпты орындайтынмын.

Ұлжалғас Мұхамедшина: 
- Ағай тап – таза, шалбарының 

қыры тіп - тік болып жүретін. Мені 
көрсе, «қыздардың бәрі сен сияқты 
ұқыпты жүрсе ғой»,- дейтін. Ағай 
менің есімде солай қалды.

Толқын Мұхамеджанова: 
- Мен Қызылқайыңнан келіп 

оқыдым. Сабақ біткен соң мектептің 
автобусын тосып тұрамыз. Сол кез-
де мені мектептің асханасына апа-
рып тамақтандыратын. Өте қамқор 
еді ағай.

Гүлғайша Камбаева:
- Мектеп оқушыларын қызылшаға 

шығаратын еді ол кезде. Ағай 
ұлдарға көбірек жұмыс жасататын. 
Қыздарды сыйлауға, құрметтеуге 
үйретті ұл балаларды. Тоңып, 
қарындарың ашып қалмасын,-деп 
бәйек болатын еді. Балалығымыз 
ғой, жұмысты қоя сала, алысып 
ойнап кетеміз, тышқаннан қорқып 
қашамыз, ұлдармен шекісіп 
қаламыз. Ағай соның бәріне күліп 
қарап тұратын еді. Бізбен бірге 
топырақтың ішінде жүрсе де, тап-
таза жүретін. Мейірімі мол адам 
еді. Сырт келбеті қандай сұлу бол-
са, жаны да сондай сұлу еді.

Гүлжан Құнанбаева: 
- Мен өзім әкемнен ерте 

айырылған, тұрмысы төмен 
отбасының баласы болдым. 
Отбасылық жағдайымды білген соң 

ба, ағай маған қаржылай көп көмек 
берді. Ол кезде айтуға ұялатын 
едім. Мейірімді адамдардың бар 
екенін ұқтым сонда. Ағайдың 
сондай қамқорлығын көргенде, 
әкем есіме түсетін. «Әкем тірі 
болғанда осы кісі секілді қамқор 
жан болар еді»,-деп ойлайтын-
мын. Ағай маған ұмытылмастай 
жақсылықтар жасады.

Бибігүл Қалықбаева: 
- Жамау ағай өте зиялы адам 

болды. Мұғалімдердің арасында 
ерекшеленіп тұратын. Болмысы 
бөлек жан еді.

Зәмзәгүл Сәрсенбаева: 
- Мектепте сабақтан тыс бізбен 

жұмыс жасайтын. Спектакль 
қойдық. Өзімізді кәдімгідей әртіс 
сезініп, желпініп қалатын едік. 
Соның бәріне қалай уақыт тапты 
екен?..

Айжан Жақсылықова: 
- Медициналық училищеде оқып 

жүргем, практикаға больницаға 
бардым. Ағай сонда неврология 
бөлімінде жатыр екен. Мені көріп 
қатты қуанды. «Бұл бала менің 
оқушым»,- деп мұғалімдеріммен 
сөйлесіп, журналдағы бағаларым-
ды көріп, практикама қатысып, 
үлкен жанашырлық көрсетті. 
Практика біткен күні, мені тосып 
тұр екен. Өзі ауырып жатып маған 
ақша берді. «Студентке ақша 
әрқашан керек, ұялма ала ғой, 
қарның ашып қалмасын»,– дегені 
есімде.

Төлеу Уалиев: 
- Жамау ағай класс жетекшіміз 

болды, ағайды танитынбыз. Үйіміз 
көршілес еді. Исанов Есен де-
ген кластасым екеуміз сурет са-
латын қабілетіміз бар еді, соны 
байқаған ағай бізге 15 одақтас 
республикалардың гербтерінің 
суретін салуды тапсырды. Біз 
жұмысты бастамай жүріп алдық. 
Уақытта таяп қалды. Біздің еш 
нәрсе жасамай жүргенімізді 
ағай сезді ау деймін, ал жігіттер, 
дайынсыңдар ма, жұмысты 
өткізетін уақыт таяды,–деді. 
Бізде үн жоқ. Жақсы, сендердің 
ұяттарыңа сендім,-деді. Бір ай 
бойы қолға алынбай жатқан ша-
руаны сол күні бастап, түнімен от-
ырып бітірдік. Суреттер де әдемі 
шықты. Содан бері уәде берсем 
уақытында орындаймын. Жамау 
ағайдан алатын үлгі - өнеге көп 
еді.  

Біз көрген Жамау ағай осындай 
еді. Ұстазды кезінде өз деңгейінде 
тани алдық па, бағалай алдық 
па? Жоқ, әрине! Жамау сияқты  
ұстазды кейін ес жиып есейген 
шақта ғана басқалармен салыс-
тыра келе бағаладық. Оның  ада-
ми келбетімен қатар ұстаздық 
деңгейін есейе келе таныдық. 
Озық ойлы Жамау ағаның 
жүрегін ауыртатын қоғамдық 
қайшылықтар оның өлең - жырла-
ры арқылы қалың жұртына кейде 
жетсе, кейде ұмыт қалғандай бо-
лып  жатты. 

Сондықтан, аудандық «Ақсу 
өңірі» газетінің әр айдағы соңғы 
нөміріне ағайдың өлеңдерін 
шығарып отыруға келістік. Ондағы 
мақсат – туған топырағы ақын 
өлеңдерімен таныс болсын. Өсіп 
келе жатқан жастар біле жүрсін 
деген ой. Өлең оқи отырыңыздар. 

Жанар РАХИПОВА,
«Жетісу» телеарнасының 

режиссёры.

Ауылым - әнім
О, менің  кішкентай Отаным,
Енбеген әлі үлкен картаға.
Таңдарым ұйқысыз атады,
Кішкентай жүгім бар арқада.

Кішкентай екен - деп тұрсың ба?
(Көбейте берейін тірнектеп)
Созылып биіктен бір шыңға,
Жазармын атыңды «Діңгек» деп.

Сүрінсем - құлатпай демедің,
Мен будым белімді бекемдеп.
Жүгіме жүк қосып келемін,
Қомсынып қарамаса екен - деп.

***
Аңқылдаған ұл едім,
Аңқылдадым.
Аңсал-саңғал аңқылдақ қалпымдамын.
Аңқалақтап алаңсыз, от пен суға,
Қатар түсіп жүрсем де тартынбадым.

Тарта алмадым тізгінді,
                                      Жүрек болдым.

Жүрек болсам – ғашықты  
                                             жүдетпедім.
Сақтап келдім сырларын тереңімде,
Ақтап бердім үмітін, тілектерін.

Аңқалақтап, ақ жырға айналайын,
Енді туды қайтейін, самғар айым.
Аңқылдаумен артымда қалған уақыт,
Болар маған біраз жыл алда уайым...

Әке
Келіп тұрмын жаныңа,
Сәби құшақ ашылған.
Жетсем дағы сағына,
Сипамадың басымнан.

Әрең қозғап ерінді,
Мұңымды айттым сенімсіз.
Тарқатпастан шерімді,
Жаттың, әке, сен үнсіз.

Қала бердің тіл қатпай,
Айналдың да мүсінге.
Көз жасымды құрғатпай,
Күйік қалды – ау ішімде...

***

Қолым тисе медальдарың сыңғырлап,
Керегемнен ағар төмен жыр құлап.
Шырқыраған жетім құлын жүрегім,
Көз алдымнан тұман көшер бұлдырап.

Мезгіл, шіркін, сала бермес ұдайы ән,
Дәуір озар,
                  Өмір тозар – бұл аян.
Ақ сақалды шалды көрсем бірақ та,
Әке, сені есіме алып мұңаям...

Дей алман «Бағаңды кеш білдім»,
Жоныңнан жосылған тер кетпей.
Өмірдің тұнығын кештірдің,
Жеткізіп бүгінге шөлдетпей.

***
Жолдас қып мені әркез арлыға,
Биіктен көру боп аңсарың.
Бір қолдап сілтедің шалғы да,
Білмеймін, қаншама шаршадың.

Шаршадың. 
Шау тарттың сүрінбей,
Қатардан қалмасын ұлым деп.
Өкпе айтып күндерге бүгілмей,
Қарсы алдың мені әркез күлімдеп.

Сені ойлап. Қамыққан түндері
Соқпай ма жүрегім баяулап?

Көшімді түзедің ілгері,
Жүгіріп жүріп – ақ жаяулап.

Ұғынып мәні мен маңызын,
Кезіме гүл атып көксеген.
Өтелмей қалды ма парызым
Арманда қалдым ба ?- деп келем.

***
Қағазды сен де құрметтеп,
Қастерлеп өттің қаламды.
Ақылы кенен бұл мектеп
Ақын қып кетті балаңды.

Ауызша құрап жырды ептеп,
Ыңылға салдың бар әнді.
Сағыныш сазды бұл мектеп,
Сыршыл қып кетті балаңды.

Қысқа да жіпті күрмеп кеп,
Жеңіңмен жаптың жараңды.
Мүгедек қолың – бір мектеп
Мұңдылау қылды балаңды.

Көсеге өрім, көк егін,
Адалдық жайын аңыз қып.
Бықсымай жанып келемін,
Алдым да сенен тамызық.

Жамау БҰХАРБАЕВ.

Ақын, журналист, қоғам қайраткері, 
жерлесіміз Жамау Бұхарбаевты насихат-
тау туралы ой мені де мазалап жүрген бо-
латын. Жақында ақынның, Жамау ұстаздың 
шәкірттері атынан Рахипова Жанар әпкеміз 
ақынның жаңа кітабын шығаруды қолға алып 
жатқанын айтып, аудандық газетте "Жамау 
тану" айдарын ашып, әр айдың соңғы апта-
сында ақынның өлеңдерін жариялап тұрсақ,-
деген ұсынысын редакцияға  келіп айтқан еді. 

Біз оған қуана келістік. Осы бастаманы 
журналистердің кәсіби мерекесі қарсаңында 
қолға алып  отырмыз.

Ербол СЫМХАНОВ,
жауапты хатшы, Қазақстан 

Журналистер одағының мүшесі.   

ЖАМАУ БҰХАРБАЕВ
1949 - 1994 
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Бұл әңгімені сонау 1968 жыл 
Баспасөз күні қазіргі Тәуелсіздік 
көшесі бойына орналасқан “Өмір 
нұры” газеті редакциясында 
бас редакторымыз Тәңірберген 
Қалилаханов ағамыздан естіген 
едік. Ол кезде драматург-жазушы, 
тарихшы ағамыз “Ақын Сара” 
туралы дәлелді деректерімен 
Алматыдағы жазушылар мен 
тіресіп жүрген шағы еді. Өйткені, 
кейбір әдебиетшілер “Сара 
деген ақын қыз тіпті өмірде 
болмаған” десе “Біржан-Сара 
операсының либореттасын” 
жазған әдебиетші ғалым Қажым 
Жұмалиев Ешкіөлмес тауының 
баурайында өткен “Біржан-Сара 
айтысын” Арқадағы Көкшетауға 
желіді. Тіпті 1898 жылы Қазан 
қаласында басылып шыққан 
кітаптың кіріспесінде жазған 
нақты деректерді де ескермеген.

Міне, осындай мүйіздері 
қарағайдай жазушы, 
композиторлардың айтқанын 
жоққа шығарып, “Ақын Сараны” 
айдай әлемге паш етіп, редакто-
рымыз кітап жазды, пьесса жазды, 
Сараны көрген адамдардың ай-
туымен тұңғыш суретін салғызып, 
КСРО архитекторлар Одағының 
мүшесі Маргарита Маркиянов-
на Ващенкованың жобасы бой-
ынша Мәскеудің құю зауытында 
Сараның қола мүсінін құйдырып, 
Ешкіөлмес тауының баурайы-
на орналасқан Абай атындағы 
колхоздың орталығына қойғызды.

Енді әңгіменің нақты жүйесіне 
көшсек: - Мен Ақын Сараның 
өмірде болғанына және осы 
ерекше оқиғаны көзімен көріп, 
куә болған жиырмасыншы жыл-
дарда ауыл мектебінде жұмыс 
істеп, 1928 жылы губерниялық 
оқу бөлімінің жұмысын басқарған 
Жетісу зиялыларының алғашқы 
ағасы Мәкей Еркінбековтың 
әңгімесіне арқа сүйеген едім,-деді 
драматург-жазушы Тәңірберген 
ағамыз.

Сонымен Мәкей  Еркінбеков 
өзінің жас кезінде Абайдың Алма-
тыда қайтыс болған  Әбдірахман 
деген баласының сүйегін алып 
бара жатқан адамдардың 
Сараның үйіне бір түнеп кеткенін, 
өзінің сол кісілердің аттарының 
күтушісі болғанын сондағы 
Сараның жай-күйін былай деп ба-
яндап берді: - Сараның үйі кең еді. 
Өрімдей оншақты жігіт еркін оты-
рып шай ішуде. Төрдің дәл орта-
сында көрікті сақал-мұрты аққұба 
жүзінен бұл кісінің жай адам емес 
екендігі ізетпен сөйлеген сөзінен 
көрініп тұрды.

- Қарағым-ай, қадірлі адамның 
баласы екен-ау, ата-анасына 
қиын болды-ау деді осы үйдің 
бәйбішесі Қамқа. Ал сөйлеп 
отырған кісінің аты Шәкәрім екен.

- Қарағым Саражан,-деді сәл 
уайымға беріліп, сенің атың бізге 
де жеткен. Аяулы ақ жүзіңді көріп 
қолыңнан дәм тату мына Арқаның 
сайпқыран жігіттеріне той емеспе 
еді. Амал барма, бізде езу тар-

БАСПАСӨЗ КҮНГІ ӘҢГІМЕ

АҚЫН САРА ЖӘНЕ АБАЙ 
ҚАЙҒЫ

тып, күле қоярлықтай жай болмай 
келеді. Өз елімізде Ыбырай депте, 
Абай депте атаймыз естулеріңіз 
бар шығар. Мына мәйіт сол кісінің 
Әбдірахман деген үлкен баласы. 
Жасынан ғылым жолына түсіп, 
Абайдың арқасүйері де осы еді:

...Ажалы тура келген соң,
Шыдатпайды берікті.
Ғаріптікке көз жетті,
Алғаннан соң серікті.
Өмірін берген құдайым,
Ажалын да беріпті,

-деп зарлайды осы күні 
ақсақалымыз. Неге екені белгісіз , 
әлде қонақтардың өтініші болды ма 
екен әйтеуір Сара шай құюдан бо-
сап, енесінен жоғары қонақтармен 
тізелес отырып қалыпты. 
Шәкәрімнің әлгі сөзінен кейін терең 
ойға батып кеткені. Сара, -Шәке 
Әбдірахман тым жас кетті ме,-деп 
ынтыға қарады.

- Саражан,-деді Шәкәрім терең 
күрсініп, Абай ақсақал сөздің жөнін 
бізден сұрамайды-ғой. Оның бала-
сы жөнінде не айтқанын өз сөзімен 
жеткізіп берейін ана домбыраға 
қол жалғашы деді. Шәкәрім мұңлы 
үнімен домбыраны шерте отырып 
термелей бастады:

Жиырма жеті жасында,
Әбдірахман көз жұмды.
Сәулең болса басыңда,
Кімді көрдің бұл сынды.
Ғылым оқы білгенше,
Тыныштық тыным таппаған.
Дүниені кезіп көргенше,
Рахат іздеп жатпаған.
Ұзақ өмір не берер,
Көрген білген болмаса.
Жатқан адам не білер,
Көңілге сәуле толмаса.

Петербургте кідірмей,
Білікті дерттің барлығын.
Тәуекел ғып білдірмей,
Күтіпті тәңір жарлығын...
Жас тола бастаған көзіне ора-

малын апарып домбыраны Сараға 
қайырып берді. Отырғандардың 
барлығы жерге шұқиып, бас 
көтеруге батылдары бармағандай.

Сара Шәкәрімнен домбыра-
ны алған бойда қатқанда қалған. 
Әдемі қара кірпіктері оқтай тігіліп, 
қалғандарымыз сияқты емес басын 
жоғары ұстаған. Оның жанарынан 
бөлініп шыққан жаңағы сөздердің 
өзі Сараны толқытып отырған 
сияқты.

Әлден уақытта ауыр күрсініп, өз 
сабасына түскендей нәзік үнін дом-
быра күйіне қоса бастады:

Әй, Шәке-ай қабырғамды кетті-
ау тіліп,

Айтқаны Ыбекемнің қадір біліп.
Қажыған қайғы басып аға-әкеме,
Тілеймін ұзақ жылдар ғұмыр-

тірлік.
Қонағым – тірі бейне Әбіш бүгін,
Көтерем артсаңыздар нардың 

жүгін.
Тай сойдым құрметіне қысыр ем-

ген,
Бал тамған қазысынан татса 

түгін.
Төгілтіп бал бауырсақ 

дастарханға,
Ақ ниет, адал жүрек тұрмын алда.
Даярмын шырақ алып күзетуге,
Әбіштің Әруағын ұзақ таңға.
Бұл сөзім, мен ғана емес, бүкіл 

елге,
Қадірін білмес мұның қандай 

пенде.
Күйзелді Найман елі түгел дерсіз,

Мамырдың мамыражай бір күні аудан мекемелерінің белді бір басшысы, аудандық мәслихат 
депутаты (аты-жөнін атамауды сұрайды) қарт қаламгерді алдын-ала баспасөз күнімен құттықтап, 
үлкен шыршаны тарту еткен еді. Рахметін айтқан басшыға журналистің немересі Елхан: - “Ата 
мен үлкейгенде бастық боламын, сонда мына ағаға бұдан да дәу шырша сыйлаймын”,-деп 
қарап тұр. "Бала тілі бал",-деген осы да.

PS.Шіркін қураған қарағайлар мен шыршалады әр көшедегі зейнеткерлерге бөліп берсе, 
шыршалы ауыл болып кетер ме едік?...

Өз тілшімізден.

Көкірегі қайғылы, жасы селге.
Көп сәлем Ыбекеңе дұғай-дұғай,
Көңілін шат,ғұмырын ұзақ қылсын 

Құдай.
Көп жерге ере шығып 

қарындасың,
Қош айтып қалды дерсіз қолын 

бұлғай.
- Уһ, Әбішім бір аунап түстің-ау,-

деді Шәкәрім.
- Қарақтарым сусындап аыңдар,-

деп Қамқа бәйбіше  қонақтарға 
езілген бір-бір аяқ құрт ұсынып, тау 
жақын қалды-ғой демалсаңдар да-
стархан басын жинайық.

- Осы кезде сабыр етіңіз бәйбіше 
деп Шәкәрім қолындағы аяқты ал-
дына қойып. – Абай ақсақалдың 
мына қарындасына тапсыр деген 
сәлемдемесі бар еді дастарханға 
қояйын. Ал,мынау менің 
сыйлығым, қасындағы жігіттерде 
біздің сыйлығымыз деп дастархан 
шетіне ақша қоя бастады.

- Қарақтарым-ай ештеңенің 
керегі жоқ деген Қамқаның сөзіне 
ешкім құлақ аспады. 

- Қадірлі бәйбіше,-деді Шәкәрім. 
Біз ауыр жұмыспен жүрміз. 
Әбіштің әруағын қадірлейтін, елін 
құрметтейтін жөн білетін адам 
бар жерге ғана аялдап келеміз. 
Ондай адамдар аз. Біз ауылдан 
аттанып жатқанымызда Абай 
ақсақа: “Шырақтарым, Найман, 
Қаптағай еліндегі Сара ақын жолға 
жақын тұрады деп естігенмін. Сол 
баланың жүзін көріп, Әбішімді сон-
да қондырыңдар, мына сәлемімді 
қайтара қоймас”,-деп ойлаймын 
деген еді. Міне, әдейі іздеп, ат ба-
сын бұрып отырмыз, ниетімізді 
қабыл алуларыңызды өтінеміз.

Осы кезде түрегеп тұрған Сара: 
“Апа, тұра тұрыңызшы”- Бізге 
бәрі де сауап. Абай ағамыздың 
сәлемдемесін қайтара алмаймыз. 
Тіпті Әбіштің қайыр-садағасы 
шығар, оны құрметтеп алуымыз 
керек. Мына аға-інілердің атта-
рын күтіп, қызмет қылып жүрген 
ауыл адамдарына Абай ағаның 
сәлемдемесін бөліп беремін деп 
дастархандағы ақшадан бір уысын 
алып есік жақтағыларға үлестірді. 
Одан менің ағам Құдайбергенде 
алып сол жылдың жазында жақсы 
ат сатып алып, Сараның алып 
бергені деп ұзақ жыл мініп жүрді.

Ертеңіне қонақтар аттанатын 
болды. Сара Қамқа енесімен бірге 
Әбіш жатқан шананың жабынды-
сын аштырды, жүннен әдемілеп 
бастырған ақкиіз екен. Сымбыл-
дап тігіп тастағандай.

- Әбіш аға! Әруағың риза болсын 
мынау бетіңе жапқан орамалым,-
деп Сара ақ киіздің үстіне алтын 
зермен әшекейленген жайнамаз 
тәріздес бір судырлаған жұқа 
кілем жапты. Қамқа бәйбіше Әбіш 
жатқан шананың артына бір боз 
биені байлады да, оның үстіне 
қара бұлдан кежім жапты.

Разы болған қонақтар бекет 
жолын бетке алып кетіп бара жат-
ты. Біз Сараның қасында, түнде 
Әбіштің сүйегі түнеген төбешіктің 
басында ұзақ уақыт тұрып қалдық. 
Сара көзіне іркілген жасын ақ 
торғын орамалымен сүртіп тұрып 
дірілдеген дауыспен ақырын 
ғана “Абай қайғы” деп айтты да 
бір күрсініп алды да үйіне қарай 
бұрылды. Қасында тұрған Қамқа 
бәйбіше: - Қайдағы Асанқайғыны 
айтып тұрсың,-деп Сараға 
таңдана қарады. 

Ертеде Асанқайғы де-
ген кісі болғанын мен ауыл 
ақсақалдарынан еститінмін. Бірақ 
Абай қайғы деген адам туралы 
бірінші естуім. Сара Абай деген 
кісінің қайғылы деп тұрған шығар 
деп ойлаушы едім. Кейін есей-
генде елден бұрын танып, оны 
қайғылы Абай деп атағаны бекер 
емес екенін аңғардым. Байқасам 
Асанқайғы жер жақсысын іздегені 
үшін қайғылы адам аталса, Абай 
қайғы – ел жақсысын, ел бірлігін 
іздеген қайғылы адам екен-ғой 
деп Мәкей ақсақал әңгімесін 
аяқтаған еді,- деп редакторы-
мыз Тәңірберген Қалилаханов 
ақсақалдың баспасөз күнінде 
айтқан осы естелік әңгімесі 
біздерді де терең ойлантқан еді.

- Бүгін міне сонау 1968 
жылғы баспасөз күнгі дастархан 
басындағы тарихи әңгімені еске 
ала отырып, аудандық газеттегі 
жасөспірім журналистердің 
қаламдарының ұшқыр, тарихқа 
терең үңіліп, құнды материалдар 
жазуларына сәттілік тілеуді жөн 
көрдім.

Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ.
Ардагер қаламгер, 

Ақсу ауданының 
"Құрметті азаматы".

халқының балалар әдебиеті - қазақ қоғамымен бірге туған, бірге қайнасқан қазақ ұлттық 
мәдениеті мен әдебиетінің іргелі саласы. Өсіп келе жатқан жас бүлдіршінге дүниенің сырын-
қырын танытып, оларға үлкен өмірдің күре жолында қадам басар сәтінде дұрыс бағыт сілтеп, 
балғындардың дүниетанымын, өмірлік көзқарастарының қалыптасуына да үлкен әсер ететін 
балалар әдебиеті болып табылады. Биылғы жылы «Бір ел-бір кітап» акциясы аясында бала-
лар әдебиетінен Ыбырай Алтынсаринның «Өнер-білім бар жұрттар», Бердібек Соқпақбаевтың 
«Жекпе-жек», Марат Қабанбаевтың «Жиһангез Тити», Толымбек Абдырайымның «Алабұға 
аулаған күн», Зира Наурызбаеваның, (Лиля Калаус) «Алтын тостағанды іздеу», Мәди 
Айымбетовтың «Бар болғаны он төрт жас» шығармалары жалпыхалықтық оқуға ұсынылған бо-
латын. Сонымен қатар басқа да балалар жазушыларының шығармаларын оқуға шақырамыз 
.  "Балалар әдебиеті ең ұлы әдебиеті"атты ақпараттық сағатты бейнебаян арқылы ұсынылды.  
Кітап арқылы тарихымызды,әдебиетімізді танимыз.Ұлы даламның ұлықты ұрпақтарына ұлттық 
рухани қазынамызды сақтап, мәңгі құрметтейік дегім келеді. Кітапхана оқырман үшін үлкен 
тәрбие мектебі, сансыз сұрақтардың жауабын табуға болатын сиқырлы да киелі орда. Сіздерді 
кітап оқуға шақырамыз!     

Назира АУБАКИРОВА, 
Б.Сырттанов ауылдық кітапхана кітапханашысы, «Nur Otan» партиясының мүшесі.

Президент 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 та-
ратуды қолға алған жөн. Оған сұраныс жоғары. Осы орайда, 
Министрлік 2021 жылды «Балалар әдебиеті» жылы деп жария-
лайды. Осыған орай, Қазақстан Республикасының Мәдениет 
және спорт министрлігі 2021 жылды «Қазақстандағы балалар 
мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылы»,-деп жарияла-
ды.Бұған біздің де қосатын үлесіміз зор деп білемін.

Балалар әдебиеті - жас ұрпақтың сана-сезімін оятып, 
ой-өрісін дамытатын, ақылына ақыл қосатын, оларды 
адамгершілікке тәрбиелейтін өмірдің рухани оқулығы. Қазақ 

Балалар әдебиеті ең ұлы әдебиет                                                

СУРЕТТЕ: солдан оңға – екінші редактор майдангер Тәңірберген Қалилаханов, бірінші – Нұриқаш Қыбыраева, Күлтай 
Биебаева, радио хабарын тарату редакциясының редакторы Күмісбек Ақатаев, екінші қатарда – редактордың орын-
басары Хасен Көптілеуов, радио хабарын тарату редакциясының редакторы Майра Нарышева, Бөлім меңгерушісі 
Болатбек Бисұлтанов, газет қызметкерлері Жеңіс Құрманғалиев, Дүйсен Мұхаметшаров және жауапты хатшы Жақан 
Қолдаспаев. 1968 жыл.

Қаламгерге тосын сый
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Семиречие облыстық басқармасының 
коллеж регистраторы, тәржімеші Тұрлыбек 
Сыртановтың қызметтік өмірбаяны

Семиречие болыстық басқармасының 
коллеждік регистратор, тәржімеші Тұрлыбек 
(Тұрдыбек) Сыртанов маусым айында 1860 
жылы туған. Діні мұсылман. Марапаты: Им-
ператорды коронациалауда 1896 жылы 14 
мамырда – күміс медаль, 1897 жылы халық 
санағын жүргізген үшін – қола медаль, им-
ператор Александр ІІІ күміс медалімен 
марапатталған. Жылдық алатын еңбек 
ақысы: 533 рубль 33 1/3 тиын, асханалығы: 
266 рубль 66 2/3 тиын. Барлығы: 800 рубль.

 Семиречие облысының қазағы. Имениесі 
жоқ. Верныйдағы ер балалар гимназиясында 
оқып, 4 класын бітіріп, №697 куәлігі берілген. 
Семиречие облысы әскери губернаторының 
№137 бұйрығымен мемлекеттік қызметке 
алынған. 1893 жыл 11 мамырдан Сергиопаль 
уезд басқармасына жұмысқа жіберілген. 
1893 жыл 23 қыркүйекте №258 бұйрық бой-
ынша тәржімеші қызметіне кіріскен. 1893 
жылы 1 қазанда Тұрлыбек Сыртанов 1891 
жылы 25 наурыздағы Дала заңы бұйрығына 
байланысты Семиречие облысының 
тәржімеші қызметін атқарады. 

Әскери губернатордың 1894 жыл 23 
желтоқсан №285 бұйрығы бойынша, әскери 
губернатор Омбыға іс сапармен барғанында 
қасына тәржімеші әмбе қорғаушы қылып 
ертіп алады. Семиречие облысы әскери 
губернаторының №4435 бұйрығы, 1895 
жылы 22 тамызда іс сапармен келген 
ерекше тапсырмалар стат кеңесші, шенді 
Малишевскийді Верный уезі, Сарытауқұм 
болысына Тұрлыбек Сыртанов кіші кеңесші 
болып апарады. 

1895 жыл 20 қазан №5433 бұйрығы бой-
ынша іс сапармен келген стат кеңесші 
Малишескийді қылмыстық істер тексеруге 
Малыбай және Батыс-Қастек болысына апа-
рады. 

1896 жылы 15 ақпанда император Нико-
лай ІІ-ні коронациялауда Тұрлыбек Сырта-
нов Андреев лентасында петлицаға тағатын 
күміс медальмен марапатталады. Медаль 
куәлігінде:  «№1243, 1896 жыл, 20 тамыз», 
- делінген.  

Семиречие облысының әскери 
губернаторының №73, 1896 жыл, 2 сәуірдегі 
бұйрығымен үй жағдайына байланысты, 
өз өтінішімен, 6 сәуірден бастап 4 айға 
демалысқа шығады. Еңбек өтемі сақталған.   

1896 жылы 14 мамырда император-
ды коронациялауға Мәскеуге барып, 
Қапал мен Лепсі уезінің Найман елі аты-
нан қатысқаны үшін: 1) алтын сағат шын-
жырымен, 2), император портретін қызыл 
рамкіде, жібекпен көмкерілген – Семиречие 
облысы әскери губернаторының №6702, 
1897 жыл, 30 желтоқсандағы және Дала 
генерал-губернаторының  №7358, 1897 жыл, 
9 желтоқсанда жазылған куәлігімен марапат 
алады.

Семиречие облысы әскер губернаторының 
№5626, 1896 жыл, 26 қараша жарғысымен 
Тұрлыбек Сыртанов Қопалы уезіне іс са-
пармен барып, өзінің қатысуымен ондағы 
Кұлшан мен Досет рулары арасындағы 
дау-дамай, барымта-қарымта, тағы басқа 
кереғар істерді және Қопалы уезінің уақытша 
бастығы қызметін атқарушы коллеж 
кеңесшісі Петровтың өз қызметін атқарудағы 
істерін шешуге жіберіліпті. Бұл іс сапарда 
1896 жылдың 17 желтоқсанына дейн болып-
ты. 

Жоғарғы Сенаттың арнайы жарлығымен 
Тұрлыбек Сыртанов 1896 жылы 26 ақпанда 
Александр ленталы күміс медальмен мара-
патталады.

1897 жылы 30 қаңтарда император 
құзыретімен Халық санағы науқанына 
белсенді жұмыс атқарғаны үшін мемлекеттік 
лентада орныққан қола төс медальмен 
марапатталған. Куәлік нөмірі 68662. 

Семиречие облысының әскери 
губернатордың №342, 1899 жыл, 12 
қазандағы Семиречие облысы Түркістан 
генерал-губернатоствасына қосылу 
бұйрығымен, оны 11 маусымда 1899 жылы 
Министрлер комитеті бекіткен, Тұрлыбек 
Сыртанов 1 шілдеден бастап әскери 
қызметпен Түркістан аймағының әкімшілік 
полицей басқармасына қызметке ауысады.

Семиречие облысы әскери губерна-
торы №359, 1900 жыл, 12 қыркүйектегі 
бұйрығымен Тұрлыбек Сыртанов Жаркент 
отрядының бастығы болып тағайындалады. 
Семиречие әскери губернаторының №484, 
1900 жыл, 18 қарашадағы бұйрығымен Жар-

ТҰРЛЫБЕК ПЕН 
БАРЛЫБЕК

кент отряды таратылғандықтан Тұрлыбек 
Сыртанов бұрынғы қызметіне қайта оралады. 

Жоғарғы әскери ведомствасының 1903 
жыл, 29 маусымдағы жарлығымен Тұрлыбек 
Сыртанов сіңірген еңбек қызметі үшін, Се-
миречие облысы әскери губернаторы №392, 
1903 жыл, 29 шілдедегі бұйрымен коллеж ре-
гистраторы шенін алады. 

Сөгіс немесе жазалы болмаған. 1896 жылы 
6 сәуірде 4 айлық демалыста болған.  Дема-
лыстан уақытында келген. 1901 жылы 2 та-
мызда 2 айлық демалыста болған. Ол дема-
лыстан қызметіне ерте оралған. 1904 жылы 
20 мамырда 4 айлық демалысқа науқасына 
байланысты шыққан. Одан да уақытында 
оралған. Қызмет бабымен отс-тавкада 
болмаған. 

Тұрлыбек Сыртанов Боранбайұлы 
Сазанбайдың Алтын есімді қызына үйленген. 
Одан туған балалары: Шехеризада – 1888 
жылы, 1 қарашада туған, Бибинұр – 1896 
жылы, 2 ақпанда туған, Бибируфия – 1900 
жылы, 7 қыркүйекте туған. 

Дерек көзі 1905 жылы ақпан айында 
жазылған.  

ЦГА РК. Ф. И-44. Оп. 1. Д. 55420. Л. 1-7. 
Көшірме.

Тұрлыбек Сыртанов науқасына байланы-
сты 1905 жылы 24 сәуірде Жетісу облыстық 
басқармасының тілмаштық қызметінен босап-
ты.

Семиречие облысы әскери губернатордың 
ерекше тапсырмалары бойынша титулярлы 
кеңесшісі, кіші шенді Барлыбек (Бардыбек) 
Сыртановтың қызметтік өмірбаяны

Семиречие облысы әскери губернатордың 
ерекше тапсырмалары бойынша титулярлы 
кеңесшісі, кіші шенді Барлыбек (Бардыбек) 
Сыртанов мұсылман дінді. Марапаттары: 
ІІІ дәрежелі Станислав ордені, Александр 
лентасындағы күміс медаль. Жылдық еңбек 
ақысы:  800 рубль. Оған қосымша асханалық  
400 рубль. Барлығы: 1200 рубль.

Семиречие облысы, Қопалы уезінің 
қазағы. Имениесі жоқ. Санкт-Петербург 
университетінің араб, парсы, түрік, та-
тар бөлімінің шығыс тілдері факультетін 1 
дәрежелі дипломмен тамамдаған. Түркістан 
қазыналық палатасының №1364 жарлығы-
мен 1891 жылы 27 мамырда палатаның стол 
бастығы болып тағайындалған.

 Басқарушы Сенаттың департамент ге-
рольдии №119, 1892 жыл, 15 қазандағы 
бұйрығымен коллеж хатшысы шені берілген. 
Жоғарлауы 1894 жыл, 27 мамырға дейін. 
Басқарушы Сенаттың департамент ге-
рольдии №128, 1893 жыл, 10 қарашадағы 
бұйрығымен жақсы қызметі үшін титуляр-
лы кеңесшілікке көтерген. Жоғарлауы 1894 
жыл, 27 мамырға дейін.  Семиречие облысы 
әскери губернаторының сұранысымен 1894 
жыл, 29 қыркүйек, №213 бұйрықпен Семи-
речие облысының іс қағаздарын меңгеруші 
қызметіне тағайындалады. Қалалық істерге 
де қатысуына 1894 жыл, 29 қыркүйекке дейін 
рұқсат етіледі.  

Семиречие облысының 1899 жылы 11 
шілдеде Түркістан аймағына қосылуына 
қарасты, Барлыбек Сыртанов қызмет істейтін 
мекеме Ішкі Істер министрлігіне қарайтын бо-
лады. 

Императордың азаматтарға №26, 1899 
жыл, 6 желтоқсандағы жарлығымен Барлы-
бек Сыртанов ІІІ дәрежелі әулие Станислав 
орденімен марапатталады. 

Семиречие облысының әскери губернаторы 
№390, 1902 жыл, 14 қазандағы бұйрығымен 
Барлыбек Сыртанов ерекше тапсырмалардың 
кіші шені қызметіне тағайындалады. 

Семиречие облысының әскери губер-
наторы №455, 1902 жыл, 30 қарашадағы 
бұйрығымен облыс пен қала іс қағаздарының 
меңгерушілігіне тағайындалады. Жорық пен 
соғысқа қатыспаған. 1894 жылы 1 маусымда 4 
айлық еңбек демалысына барып, уақытында 
оралды. Отставкада болмаған. 

Сарытау болысының қазағының қызы 
Еркежан Аталыққызына үйленген. Бала-
лары қыздары: Зүбайда – 1892 жылы, 10 
қаңтарда туған, Бибилатипа – 1895 жылы, 15 
қазанда туған, Бибиқанипа – 1903 жылы, 8 
ақпанда туған, Бибисалиқа – 1904 жылы, 23 
желтоқсанда туған. Ұлдары: Әбдүлқадыр – 
1898 жылы, 21 шілдеде туған, Дәрібек – 1900 
жылы, 17 ақпанда туған, Қызырбек – 1901 
жылы, 25 қазанда туған.

Дерек көзі  1904 жыл, 23 желтоқсанда 
жазылған.

ЦГА РК. Ф. И-44. Оп. Д. 55418. Л. 8-11. 
Көшірме. 

1907 жылы Барлыбек Сыртанов 
Мұхамеджан Тынышбаевты Алматыдан 
екі станция жерге дейін шығарып салып: 
«Жұрттың тілеуіне кетіп бара жатырсың. 
Жолың болсын. Құдай алдыңнан жарылқасын. 
Мәртебеңді биік қылсын», - деген батасын 
берген.

1907 жылы көктемде Барлыбек Сыртановты 
генерал-губернатор М.Ионов шақырып алып: 
«Сіздікінде Мұхамеджан Тынышбаев жатыр 

екен. Оны көтермелеп, тізгінін тартып тұр деп 
естідім. Оныңыз қалай?» – деп сұрапты. Бар-
лыбек Сыртанов: «Сізге жасырын жеткізілген 
сөз. Мен ешкімнен ойымды, пікірімді жасыр-
маймын. Сырым өзіңізге белгілі», - деп жауап 
беріпті. 

Барлыбек Сыртанов ұрпақтары Сайлаубек 
Батырханов пен Төкен Қанабекұлы Балтабе-
ков: «Ес кірген кішкентаймыз. Үйден үлкендер 
сыртқа шығарып жіберді. Барлыбек атаның 
сандықтағы көп қағазын аулаға көтеріп әкеп, 
өртегенін көрдік. Есімізде сақталып қалды», - 
деп деректейді.

1914 жылы Қапал уезіне қараған 22 болыс 
бас қосқан жиын өтеді. Жиында Барлыбек 
Сыртанов: «Балаларды оқыталық. Мектеп 
салалық. Бақша орнаталық. Қапалдан прогим-
назия немесе реальная школа ашалық» - деп 
сөз сөйлейді. Қапал уезі басшысы, полковник 
Лебедьев Сыртановты құптайды. Матайдың 
9 болысы сөзіне иланады. Қалған болыстар: 
«Шоқындырғалы жүр», - деп көнбепті.

 1912 жыл, Айқап, №13, 180-184 беттер. 
С.Б.Алашинский (Сыртанов). «Замана шал-
дары». Әңгімеде қыз алушы шалдарды ше-
неген. 

***
Барлыбек Сыртанов туралы ғылыми 

негіздегі таным Қаз КСР Ғылым 
академиясының философия және құқық 
институтының мемлекет тарихы және заң 
бөлімінен басталған. Бөлім басшысы - Салық 
Зиманов. Қазақстанның XIX–ХХ ғасырдағы 
саясат жүйесін ғылыми негіздеу жұмыстарын 
жасау 1950 жылы басталып, одан тоқтап, 1970 
жылы қайта жанданады. Сәкен Өзбекұлының 
кандидаттық диссертациясы «Қазақстанның 
саяси және құқықтың жүйесіндегі Санкт-
Петербург институтының рөлі» деген тақырып 
екен. Санкт-Петербург интитуттың түлегі 
Барлыбек Сыртанов болғандықтан, Сәкен 
Өзбеков тақырыптан ауытқымайды.  

 Барлыбек Сыртанов жазған «Қазақ елі 
Уставы» жазылуы туралы Н.О.Дулатбеков 
пен С.Әбдіғалімов 1910-1913 жылдары, 
Өтепберген Ақыпбекұлы мен Мұқан Иса-
хан 1911 жылы 13 маусымда жазған десе, 
Сәкен Өзбеков 1911 жылы 3 және 13 мау-
сымда жазған деп, күндерінің екі түрлі дата-
сын көрсетеді. «Қазақ елі Уставы» 1992 жылы 
табылған. Он бір жылдан соң, «Түрік бірлігі» 
газетіне, Сәкен Өзбекұлы мақала жазып 
шығарған. Архивтерден іздеп таппай, 1981 
жылы «Қазақ елі Уставын», Барлыбектің қызы 
Бибиқанипадан арапша жазған қолжазбасын 
табады. 1881 жылы Жамбыл Жабаев Сырт-
тан батырмен кездесіп, «Сырттанға» деген 
өлең арнайды. Өлеңде Сырттанға Жамбыл: 
«Балаларыңды оқуға беріп, оң іс жасадың», - 
дейді. Қонайдың әкесі Қожахметке Барлыбек 
Сыртановтың ұлы Әбдүлқадырдың (Кәкенің) 
жазып қалдырған қолжазба дерегінде: «Сыр-
тан (Дүйсенбі) 80 жасқа таяп, 1916 жылы 
қайтыс болған. Сыртанның кіндігінен алты 
бала. Оның бесеуі ұл, бірі - қыз. 

1) Керімбек 1862-1925 жылдары өмір сүріп, 
53 жас жасаған.

2) Тұрлыбек 1864-1906 жылдары өмір сүріп, 
42 жас жасаған. 

3) Барлыбек 1866-1914 жылдары өмір 
сүріп, 48 жас жасаған. 

4) Қызы Батима 1868-1934 жылдары өмір 
сүріп, 66 жас жасаған. 

5) Молдахан 1870-1915 жылдары өмір 
сүріп, 49 жас жасаған. 

6) Кенжехан 1872-1917 жылдары өмір сүріп, 
45 жас жасаған», - деп тізеді. Барлыбек Сыр-
танов Қапал пансионын, Верный гимназия-
сын мен Петербургтегі Шығыс университетін 
«үздік» бітірген. Петербургте Барлыбекпен 
бірге оқыған Оралдық Мұхамеджан Қаратаев, 
Қостанайлық Жанша Сейдалин, Көкшетаулық 
Мәмбетәлі Сердалин, Ақтөбелік Абдолла 
Теміров, Бақтыгерей Құлманов, Ақмешіттік 
Серәлі Лапин, Семейлік Д.Сұлтанғазин, 
Оралдық Ә.Ниязов сондағы қазақ жастарын 
біріктіріп, «Жерлестер» үйірмесін құрады. 
Үйірмеде Чернышевский, Белинский, До-
бролюбов, Герцен шығармашылығымен 
танысып, қазақ халқының болашағына зер 
салады. Мүшелер саны өсіп, «Жерлестер» 
үйірмесі ұйымға айналады. «Жерлестер» 
ұйымы құрамының саны  1500 студент-
ке жетіп, «Жерлестер одағына» айналады. 
«Жерлестердің» сара жолымен Ресей аста-
насы Санкт-Петербургтен болашақ қазақ 
тұлғаларының көбі оқиды. 

 Александр Ульяновтың 1887 жылы патша 
Александр ІІ-ге жасамақ болған қастандығы 
Барлыбекті саяси-қоғамдық тұрғыдан 
қалыптастырып, өсуін жеделдетсе, Міржақып 
Дулатовтың «Оян, қазақ» кітабы алған 
жолының оң екеніне нүкте жасайды. Барлы-
бек Сыртанов қазақ халқы басқа халықтармен 
тең, өркенді түлегенін қалайды. Барлыбек 
Сыртанов Столыпиннің реакциялық отар-
лау реформасына қарсы шыққан. Барлыбек 
Сырттанов курстастары Жанша Сейдалин, 
Серәлі Лапинмен бірлесіп, Бүкіл Қазақ съезін 
ашу туралы кеңеседі. «Айқап» журналы мен 

«Қазақ» газетін ашу туралы да ұйғарылады. 
Барлыбек Сыртанов 1911 жылы Санкт-

Петербургте алғашқы «Қазақ елі уставын» 
жазады. Көздеген мақсаты Қазақ халқына 
Парламенттік дәрежеде Республика жо-
басын құрып, егемен ел болып, отарлықты 
жою. Ресеймен одақтастықты көздейді. 
Мемлекетті ұлттық мәжіліс басқаруын жоба-
лайды. Ұлттық мәжіліс президентті сайлауға 
4 жылға, екі мәрте құқықты деп түйеді. Бар-
лыбек Сыртанов мемлекеттік заң жазып, 
Қазақ елі түлеуіне 100 жыл бұрын жол са-
лып берген жанкешті тұлға.

Жетісу облысы  қазақ-қырғыздарының 
съезі 1910 жылы орыс  әскерлерінің 
Қоқандықтармен Ұзынағаш түбінде болған 
шайқастағы жеңісінің  50 жылдығын 
жергілікті әкімшілік орындары салтанатты 
түрде атап өтуі кезінде  ұйымдастырылады. 
Салтанатты атап өтуге орыс өкілдерінен 
басқа облыстағы  қазақ  және  қырғыз 
халықтарының қадырлы азаматтары 
шақырылады. Жиын кезінде жергілікті 
қайраткерлер, облыстық  басқарма 
қызметкерлері: Барлыбек Сыртанов пен 
Ыбраһим Жайнақов, Верный уезі Шамалған 
облысының  басқарушысы М.Смаилов, 
үлкен Алматы облысының уәкілі Болат-
бек Әшекеев, Пішпек уезінің  қырғызы 
Д.Сауранбаев, қырғыз манапы Шабдан 
Жантаев жасырын түрде съезд өткізеді. 
Қазақ пен қырғыздың 50 уәкілі қатысқан 
Ұзынағаш съезі 21 қазан күні кешкісін 
Казанско-Богородский селосында өтеді. 
Онда қазақ-қырғыздың отаршылдық саясат 
нәтижесінде бастан кешіп отырған тауқыметі 
талқыланып, жергілікті әкімшілік орында-
ры тарапынан қазақ пен қырғызға жаса-
лып жатқан  қысымшылыққа орталық билік 
орындарының назарын бұру үшін Петербург-
ке арнайы  уәкіл жіберу мәселесі  қаралады. 
Көпшілік  ұсынысы бойынша Петербургке 
жіберілетін  уәкіл Барлыбек Сыртанов бо-
лады. Б.Сыртанов Петербургке баруы  үшін 
500 сом ақша жиналады. Съезд ұйғарымы 
бойынша қаржы облыстағы уездерден де 
жиналатын болып келіседі. Б.Сыртановтың 
Петербургке сапарының  нәтижелі  болуы-
на  қазақ пен қырғыз ғана емес, облыстағы 
татар,  ұйғыр халқының алдыңғы  қатарлы 
азаматтары да мүдделілік танытады.

ҚАЗАҚ СЪЕЗІН ШАҚЫРУҒА 
ДАЙЫНДЫҚ
(Өте құпия)

Орынбор жандарм басқармасының 
көмекшісі Троицскийге және жоғарғы Орал 
уездеріне хабарлама. Сенімді тыңшылар 
жеткізуінде қазақ елінің барлық облыста-
рында «Қазақ съезі» өтеді деген хабар тара-
ды. Бастамашы Троицк қаласының тұрғыны 
Жанша Сейдалин. Қазақ съезі Орынборда 
өтуіне рұқсат алуды өзіне міндеттеген. Съез-
ге заңгер Райымжан Мәрсеков пен Орал 
облысының тұрғыны Бақытжан Қаратаев 
қатыспақ. Екеуі съезге Барлыбек Сыртанов-
ты шақырған. Басқа қатысатындар белгісіз. 

Съезде қаралатын мәселелер:
1. Жер-су.
2. Мемлекеттік Думаға қазақтан депутат 

сайлау.
3. Облыстарда Муфтилерді тағайындау. 

Қалған мәселелер анықталмады.
Қанық тексеріп, Жанша Сейдалин, басқа 

аталғандар туралы мәліметті жеткізуді та-
лап етемін. 2 шілде, 1913 жыл.  Генерал-
майор Бабич.

№996-р
Дүниежүзілік соғыс әрекетінен бүкіл  

қазақ  съезін өткізу мүмкін болмай қалады. 
Барлыбек Сыртановтың ойын 1917 жылы  
Ахмет Байтұрсынов, Халел, Жанша 
Досмұханбетовтер іске асырады. 

Сәкен Өзбеков «Барлыбек Сыртанов» 
атаулы кітапты 1996 жылы «Жеті жарғы» ба-
спасынан шығарған. Сәкен Өзбековтің Бар-
лыбек Сыртановты зерттеудегі еңбегі зор. 
Қазақстан Республикасы Заң ғылымдары 
академиясы 2006 жылы Барлыбек Сырта-
нов атындағы сыйлық, диплом мен медаль 
тағайындапты. Алғашқы лауреат дипломы 
мен медалін Олжас Сүлейменов иелен-
ген. Өрелі еңбекті Барлыбек Сыртановты 
зерттеуші, жас болашақ Елдос Тоқтарбай 
тауып, ары қарай дамытып жалғастыруда. 
Елдос Тоқтарбай «Барлыбек туралы бірер 
сөз», «Барлыбек Сыртанұлы» атаулы екі 
кітап жазып шығарды. Барлыбекті қазақ пен 
түркі әлеміне танытты. 

 Алаш идеясы Ақсудан шыққан Алаштың 
азаматы Барлыбектен түлеп, қазаққа қозғау 
салды. «Ұмытылмас есімдер» айдарымен 
1994 жылы, Алматы, «Қазақстан» баспасы-
нан ұлы ғалымдар өмірімен «Достық даста-
ны» атаулы кітапта Барлыбек Сыртановтың 
өмірбаянын Сәкен Өзбекұлы Созақбаев 
ғылыми жазған. 1914 жыл. «Қазақ» газеті, 
"Барлыбек Сыртановты ұмытпасқа" 

Әлихан Бөкейханов:
«Су сылдырлап, жел гулеп, күн шуақтап,
Жылылықты, достықты тұрсын мақтап.
Өңген-өскен жақсы деп емен ағаш,
Теңселіп айтып тұрса, ол шалқақтап,
Қош, қарағым, Бәке, қабірің осындай бол-

сын!» 
Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.



-
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ҮШ БУЫНДЫ МОДЕЛЬ: ПОЛИЦИЯ, ПРОКУРАТУРА ЖӘНЕ СОТ
«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан 

көшесі № 5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.
Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 

конкурс жариялайды: 
Бос орын:  Ақсу ауданы, Суықсай ауылындағы «Ақсу ауданының білім бөлімінің 

Ю.Гагарин атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Баласаз, 
Ақтөбе  бастауыш  мектебін қосқанда мектеп директоры.

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

Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім 
беру ұйымдары үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) 
педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды рас-
тайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл 
үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары 
лауазымындағы өтілі бір жылдан кем емес; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік 
санатының немесе педагог - сарапшының, педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің 
біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жыл-
дан кем емес жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік ка-
бинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).

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

Лауазымдық жалақы мөлшері:

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

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3
Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін 

қажетті құжаттар аталмыш хабарландыру жарияланған мезеттен бастап 7 жұмыс күн 
ішінде келесі мекен-жай бойынша тапсырылу керек. 

Мекен-жай: Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5.                   
Конкурсқа қатысу үшін үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1. білім беруді басқару органының басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты 

тұратын жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2.  жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3.  білімі туралы құжаттың көшірмесі;
4.  еңбек қызметін растайтын құжаттың құжаттың көшірмесі;
5.  кадрлық есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6. ескертпелер мен көтермелеуді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7. біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса);
8.  медициналық куәландырудан өтуі туралы анықтама;
9.соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10. сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не 

болмауы туралы анықтама;
11. тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
12. біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған 

жағдайда);
13. білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті артты-

ру курстарынан өткенін растайтын құжат;
14. білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін  ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе 

жұмыс орнының кадрлық қызметі тарапынан куәландырылады.
Тестілеуден өту кезеңі үшін қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасыны Консти-

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

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

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

«Қылмыстық істегі қателік адам тағдырын өзгертетінін 
естен шығармау керек». Бұл – заңдылық пен әділеттілікті 
толық қамтамасыз етуді тапсырған Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: 
іс-қимыл кезеңі» атты Жолдауында басымдық берген 
мәселенің бірі.

Жолдауда Президент адам құқын қорғауға бірден-бір 
жауапты – полиция, прокуратура мен сот өкілеттіліктерінің 
аражігін нақты ажыратып беретін үш буынды модель 
құруды тапсырды. Полиция қылмысты ашады, оған 
қатысты тұлғаларды анықтайды, дәлелдерді жинақтайды 
және бекітеді. Прокурор жинақталған дәлелдемелерге 
тәуелсіз баға беріп, азаматтардың құқықтарының 
бұзылуына тосқауыл қояды, азаматтардың қылмыстық 
процестің орбитасына заңсыз таралуына жол бермейді, 
сотта мемлекеттік айыпты қолдайды.

Ал, сот органның әрекеттеріне түскен шағымдарды 
қарайды және түпкілікті шешім қабылдайды. Аталған 
қылмыстық процестің үш буынды моделі – азаматтардың 
құқықтарының дер кезінде қорғалуын қамтамасыз 
етеді және жоғары халықаралық стандарттарға жауап 
береді. Осы орайда жаңа заң аясында прокуратураның 
функционалдық міндеттері күшейтіліп, қылмыстық 
процестегі негізгі шешімдер прокурордың келісімімен және 
бекітуімен қабылдануда.

Енді күдікті деп тану, әрекетін саралау, оған өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу, тергеп тексеру мерзімдерін үзу туралы 
шешімдер прокурордың келісімімен ғана жасалады. Про-
курор айыптау актісін, бұйрықтық іс жүргізуді, теріс қылық 
хаттамасын және қылмыстық істі тоқтату туралы шешімдер 
прокурордың шешімімен ғана жасалады.

Прокурор айыптау актісін, бұйрықтық іс жүргізуді, теріс 
қылық хаттамасын және қылмыстық істі тоқтату туралы 
қаулыны бекітеді.

Сонымен қатар күдіктіге бұлтартпау шарасын қолдану 
мәселесі прокурордың келісімімен жүргізілуде. Қылмыстық 
процестің өкілеттіктерін нақты бөле отырып, тепе-теңдік 
жүйесін нығайтуға, әрбір кезеңде тиімді сүзгілер жасауға 
бағытталған үш буынды модельдің ең маңызды тұсы – про-
куратурада. 

Себебі, 2021 жылдан бастап қылмыстық істер бойын-
ша прокурорға заң бойынша жаңа міндет жүктеліп отыр. 
Ол  –  адам құқығы мен    бостандығы-на қатысты негізгі 
процессуалдық шешімдерді келісу міндеті. Ал, мұндағы 
басты міндет – азаматтардың қылмыстық жауапкершілікке 
негізсіз тартылуын болдырмау. Қазіргі уақытта аудан про-
куратурасымен Заңның мүлтіксіз сақталуына бағытталған 
барлық іс-шаралар тиісті деңгейде атқарылуда.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ПРОКУРАТУРАСЫ. 

Сыбайлас жемқорлық - өте қауіпті 
жағымсыз әлеуметтік көріністердің 
бірі болып табылады. Бұл құбылыс – 
тек Қазақстанда ғана емес,әлем бой-
ынша тамыр жайған дерт. Мамандар 
бұл  ретте принциптік және жүйелі 
сипат болса, індетің бұл түрін жоюға 
болатынын айтады.

Қазіргі таңда қоғамымызға қауіп 
төндіріп, орасан кесел келтіретін 
осынау келеңсіз әлеуметтік 
құбылысқа қарсы шаралар қатаң 
қолға алынып жатыр. Мемлекеттік 
міндеттерді атқаратын, сондай-ақ, 
соларға теңестірілген адамдардың 
лауазымдық өкілеттігін және соған 
байланысты мүмкіндіктерін пайдала-
на отырып, не мүліктік пайда алу үшін 

СЫБАЙЛАС  ЖЕМҚОРЛЫҚСЫЗ  ҚОҒАМ  - 
МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ  БОЛАШАҒЫ

олардың өкілеттіктерін өзгеше пайдала-
ну, жеке өзі немесе делдардан арқылы 
заңда көзделмеген мүліктік игіліктер 
мен артықшылықтарды заңсыз беру 
арқылы оларды сатып алу сыбайлас 
жемқорлық болып есептелінеді. 

Парақорлық мемлекеттік 
органдардың тиісті қызмет атқаруына 
кері әсерін тигізіп, беделіне нұқсан 
келтіреді, заңдағы қағидаларды 
теріске шығарып, азаматтардың  
конституциялық  құқықтары мен заңды 
мүдделердің бұзылуына түрткі бола-
ды. Егер Сіз мемлекеттік қызметшілер 
тарапынан сыбайлас жемқорлық 
көріністеріне тап болсаңыз неме-
се заңсыз сыбайлас жемқорлық 
бұзушылықтарының еріксіз куәгері 
болсаңыз, онда сізге Қазақстан Ре-
спубликасы Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің бірыңғай 
Сall-орталығы арқылы тегін 1424 нөмірі 
бойынша хабарласу қажет. 

Сыбайлас жемқорлықпен күрестің 
басты бағытының бірі – оның алдын 

алу болып табылады. Осы мақсатта   
ҚР АШМ АӨК МИК Ақсу аудандық 
аумақтық инспекциясында, ай сайын 
жиын өткізіліп тұрады,  қызметкерлер 
ойын ашық айтып ортаға салады.

Инспекция тарапынан көрсетілетін 
қызмет түрлері  белгіленген 
стандартқа сай жүргізілуі басты на-
зарда. Негізі міндет халыққа сапалы 
қызмет көрсету болып табылады. Ин-
спекция басшысының азаматтарды 
қабылдау кестесі көрсетілген, азамат-
тарды қабылдау жүргізіліп отырыла-
ды. үсыныстар үшін жәшік қойылған. 
Барлық қызметкерлер - жемқорлыққа 
қарсы күрес жан - жақты, үздіксіз, 
ашық әрі әділетті түрде жүргізілуі тиіс, 
екенін жете түсінеді.

Е.ДАНАБАТЫРОВ,
ҚР АШМ АӨК МИК Ақсу аудандық 
аумақтық  инспекциясының асыл 

тұқымды мал шарушылығы 
жөніндегі инспекторы.

АҚМҰРАДОВ  АННАБЕРДІ
Аннаберді Ақмұрадов 1931 жылы 

16 ақпанда Түрікменстан ССР, Аш-
хабад облысы, Кировскы ауданын-
да дүниеге келген. Түрікменстанда 
5 жыл, Қазақстанда 62 жыл қызмет 
етіпті. 1944 жылы қазан айында Ки-
ров ауданының МТС слесарь – то-
карь жұмысын атқарған. 1946 жылы 
«Байрамали» ауылшаруашылық 
училищесін бітірген. Ашхабад 
қаласында педагогикалық техник 
– механик бастауыш мамандығын 
алған. 1949 жылы наурызда Кеңес 
әскері қатарына шақырылып, Украина 
ССР, Гровары қаласында авиация-
сында десант болып әскери борышын 
атқарды.

1952 жылы маусым айында РСФСР 
(Молотов қаласы) қазіргі атауы Керім 
қаласында ауылшаруашылығы ин-
ститутында инженер – механик 
мамандығын бітірген. 1956 жылы 
маусым айында комсомолдық жол-
дамамен «Соколов – Сарыбай» тау 
кентіндегі комбинатта комплестік 
бригадада бригадир қызметін 
атқарды. 1957 жылы наурыз айында 
жұмысшылар кәсіподақ комитетінің 
төрағасы қызметін атқарды. 1958 
жылы қазан айынан бастап Ақсу 
ауданындағы Діңгек ұжымшарында 
МТМ меңгерушісі, механик – инже-
нер болды. 1962 жылы қаңтар ай-
ында Діңгек ұжымшарында партия 
комитетінің хатшысы, парторг, Ақсу 
ауданында Казсельхозтехника бас 
инженер - гостехнозор  1965 жылдың 
маусым айына дейін,   1965 жылдың 
шілде айынан бастап Қаракемер 
ауылының кәсіподақ комитетінің 
төрағасы, 1973 жылы Қосағаш 
қызылша совхозының кәсіподақ 
комитетінің төрағасы, 1975 жылы 
наурыз айынан бастап Қызылағаш 
жылқы зауыты кәсіподақ комитетінің 
төрағасы, 1983 жылы мамыр айы-
нан Ақсу қой кеңшарының кәсіподақ 
комитетінің төрағасы, 1988 жылы 
наурыз айында Абай ұжымшарының 
кәсіподақ комитетінің төрағасы, 1996 
жылдың желтоқсан айында сол Абай 
ауылында кәсіподақ комитетінің 
төрағасы болып сайланды. 1996 жылы 
шілде айынан бастап ҚХКП обкомның 
2-ші хатшысы. 1991 жылы желтоқсан 
айынан бас-тап зейнеткер болғанына 
қарамай жұмыс атқарды. Абай 
ұжымшарында кәсіподақ комитетінің 
төрағасы, 2004 жылдың желтоқсан 
айынан бастап 2009 жылдың қазан 
айына дейін Ақсу ауданының 
ауылшаруашылық қызметкерлерінің 
кәсіподақ комитетінің төрағасы болды.     

1976 жылы Еңбек Қызылту 
орденінде Шверник атындағы 
ВСЦПС жоғарғы кәсіподақтар 
қозғалысы мектебін бітірген.  
Еңбек экономисті   және нормалау 
мамандығын алып шықты. 2009 жыл-
дан бастап осы кезге дейін Көшкентал 
ауылының ақсақалдар алқасының 
төрағасының орынбасары, «Нұр 
Отан» партиясының мүшесі, көпшілік 
жұмысын атқарды. 

19 маусымда Аннаберді ақсақал 90 
жаста өмірден озды.

Артында қалған бала - шағасына, 
туған - туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтамыз. 

Базарханов Есім СЕЙІЛХАНҰЛЫ,
аудан әкімі, "Nur Otan" 

партиясы аудандық
 филиалының төрағасы.

Сүлейменов Бейбіт 
ЖАҢЫЛЫСҰЛЫ,

аудандық мәслихат хатшысы.

 Амангелді АЙТБАЕВ,
аудандық Ардагерлер кеңесінің 

төрағасы.

Құрманғалиева Бақыт 
НҰРСЕЙІТҚЫЗЫ,

аудандық Әжелер ұйымының 
төрайымы.

Дәулетбекова Күләйхан 
ТҰРСЫНБЕКҚЫЗЫ,

"Nur Otan" партиясы Ақсу 
аудандық филиалы төрағасының 

бірінші орынбасары.       

"Ақын Сара мәдени"  жастар орталығында 
Ақсу ауданы жастар ресурстық орталығының 
ұйымдастыруымен 21 маусым Халықаралық 
Әкелер күніне орай «Отбасындағы Әкенің рөлі» 
атты кездесу өтті.

Шара барысында ауданымызға еңбегі сіңген 
Ақсу ауданы Ардагерлер кеңесінің төрағасы Айт-
баев Амантай Айтбайұлы, әйелдер алқасының 
төрайымы Ермұханбетова Күлтай апамыз, ішкі 
саясат бөлімінің басшысы Қасымбеков Нұрбол 
Нұрбекұлы арнайы қонақ ретінде шақырылып, 
жиналған жастарға әке - жарық дүниедегі ең 
жақын адамның бірі, әр шаңырақта әкенің 
орны ерекше, әкені сыйлау, құрметтеу, оның 
отбасындағы орнын қастерлеп, қадірлеу кез - 
келген баланың перзенттік борышы, әке - асқар 
шың, бақыттың алтын бағы екендігін айтып өтті. 
Шара соңында Ақсу ауданы жастар ресурстық 
орталығының ұжымы ізгі ниетпен Айтбаев 
Амантай Айтбайұлын, Қасымбеков Нұрбол 
Нұрбекұлын аталған мерекемен құттықтап, 
сыйлықтарын табыстап, алғыстарын білдірді.

«Ақсу ауданы жастар ресурстық орталығы» және Ақсу 
ауылдық округінің жастар ісі жөніндегі әдіскер- нұсқаушысының 
ұйымдастыруымен «Таза – жағалау» атты акциясы өткізілді. 
Шара барысында жастарымыз Ақсу өзенінің жағалауын 
түрлі қоқыстардан тазартып, өзен жолдарының көзін ашып, 
табиғатымыздың жаңадан тыныс алуына барынша жұмыла 
жұмыс атқарып, өзен тазалығын орнына келтірді.

Әсел САДЫҚОВА,
 аудандық жастар ресурстық орталығының жетекшісі.

"Ақын Сара" мәдени - жастар орталығында Ақсу ауда-
ны жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен 
жастарға арналған «Бос жұмыс орындар жәрмеңкесі» өтті. 
Жәрмеңкенің мақсаты - жастар арасында жұмыссыздықты 
азайту, жастардың қоғамдағы орындарын айқындау, 
белсенділіктерін арттыру, еліміздің дамуына жастардың 
үлесін қосу. Шара барысында аудандық Халықты жұмыспен 
қамту орталығының маманы аудан жастарына бос жұмыс 
орындарын ұсынып, әр азаматты қоғамға өзіндік үлесін 
қосуға шақырды, жұмысқа қабылдау жағдайлары тура-
лы түсіндірді. Ниет білдірген азаматтар қосымша сұхбатқа 
шақырылды.

 Таза - жағалау  
акциясы

Бос жұмыс орындар 
жәрмеңкесі 

 Отбасындағы Әкенің рөлі 
 Қазақ дәстүрі тек ата - ананы ғана емес, жалпы адамды сыйлауға баулиды. 

ҒАБИДЕН МҰСТАФИН.
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Меншік иесі:  «Ақсу өңірі" 
жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі Газет қазақ тілінде аптасына бір рет, 
жұма күні  шығады.

Газеттің ресми сайты 
aksuoniri.kz

қажет. Ол үшін адамға үлкен 
жүрек, жанкештілік керек-ау 
деймін.

Боркемік болсаң бор-
дай езілесің, талабыңмен 
табындырсаң тау қопарасың. 
Тағдыр жолындағы сан түрлі 
кедергілерге мойымай ерен 
еңбегі ел есінде сақталып, 
ер есіміне қылау түсірмей 
еңбек еткен жандардан Ақсу 
жері кенде емес. Соның бірі 
- Алматы облысының, Ақсу 
ауданының "Құрметті азаматы", 
қоғам қайраткері Далбағаев 
Егеубек Даданбекұлын елі 
әрқашан Ақсудың абызы,-деп 
мақтан тұтады. Ағаның есімін 
мақтанышпен айту біз үшін па-
рыз. Елін сүйген, елі  үшін, елінің 
болашағы үшін аянбай қызмет 
етіп, халқының ықыласына 
бөленіп, өңірдің білім, мәдениет 
саласын дамытуға сүбелі үлес 
қосқан, ардақты аға еді.

Ағамыз еңбек жолын 1953 
жылы Қаратал ауданының 
Тастөбе ауылындағы Жам-
был атындағы орта мек-
тепте ұстаздық жұмыстан 
бастаған. Осылай ұстаздық 
қызметке қадам басқан кез-
ден басқарушылық қызметке 
бейімділігін танытып, басшылық 
назарына түседі. Өзінің қабілет 
қарымы, жауапкершілігі, 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л ы қ 
шеберлігімен көзге түскен Еге-
убек Даданбекұлы, Қаратал 
ауданында 18 жыл  еңбек 
етіп, мұғалім, аудандық 
партия комитетінің жауап-
ты қызметкері, аудандық 
оқу бөлімінің меңгерушісі, 
аудандық кеңсе атқару комитеті 
төрағасының орынбасары 
қызметтерін атқарған. Өзін - өзі 
дамытуға бейім жан бір орында 
тұрып қалмайтыны анық. Ондай 
жандар әрдайым ізденіс үстінде 
жүреді, өзін табуға ұмтылады. 
Міне, осындай ізденістер Егеу-
бек ағаны да еңбек жолындағы 
өзгерістерге жетеледі. 

1971 - 1980 жылдары пар-
тия жұмысына ауысып, Көксу 
аудандық партия комитетінің 
ұйымдастыру бөлімі 
меңгерушісінің орынбасары, 
1980-1992 жылдар аралығында 

АҚСУДЫҢ АБЫЗЫ

Еңбектен өрнектелген 
өмір

Талдықорған облыстық 
мәдениет басқармасының 
бастығы болып, еңбек демалы-
сына шыққанға дейін қызмеін 
абыроймен атқарды. 

Егеубек Даданбекұлы еңбек 
демалысына шыққаннан кейін де 
қоғамдық жұмысқа белсене атса-
лысты. 1992 жылы Талдықорған 
облыстық Ақсақалдар алқасы 
құрылып, оның төрағасы бо-
лып 2012 жылға дейін жемісті 
еңбек етті. “Шежіре” отауы 
құрылып, Жетісудың тарихы-
ын, мәдениетін насихаттауда 
көптеген жұмыстар жүргізілді. 
Қазыналы қарттарымыздың 
өмірлік бой тәжірибесін на-
сихаттау мақсатында ағаның 
басшылығымен “Жетісу 
жайсаңдары” атты жинақ шықты.

Иә, Еңбек ардагері, КСРО 
мәдениеті мен халық ағарту 
саласының үздігі, Қ.Р Орталық 
Ардагерлер кеңесінің мүшесі 
болған Алматы облысыныңжәне 
Ақсу ауданының Құрметті аза-
маты Егеубек Даданбекұлы 
"Құрмет белгісі", "Еңбек Қызыл 
Ту" және Қазақстанның "Құрмет"   
ордендері мен бірнеше Үкімет 
медальдарымен, КСРО 
Жоғарғы Кеңесінің Құрмет гра-
мотасымен марапатталған. ТМД 
елдері халықаралық ардагер-
лер кеңесінің Құрмет белгісінің, 
Жансүгіров атындағы Жетісу 
Мемлекеттік Университетінің 
"Құрметті профессоры" 
атағының иегері.

 Бүкіл болмысы, ерен еңбегі, 
ұлағатты өмірлік ұстанымы 
қазіргі таңда біз қолға алып 
жатқан “Рухани жаңғыру” 
бағдарламасының талаптары-
на толық сай келтіріп ертеде-
ақ білген, үйлесетін Егеубек 
ағамыз осындай ардақты аза-
мат еді, бүкіл саналы ғұмырын 
елінің болашағына арнаған, 
Егеубек аға көзі тірі болса, 
биыл 90 жасқа келер еді. Абыз 
ағаның азаматтық бейнесі, 
ұрпағының жадында сақталады. 
Бітім болмысы ерекше Егеубек 
Даданбекұлының рухы мәңгілік 
болып қалатынына сенеміз. 

Амангелді АЙТБАЕВ.
аудандық Ардагерлер 

кеңесінің төрағасы.

28 маусым – Баспасөз күні!

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің 
қызметтік көлігінің тіркеу нөмірі KZ05 245AK жоғалғандығы туралы 
хабарлаймыз.

Нұр - Сұлтан қаласында 
коронавирустық инфекциямен 
сырқаттанушылық деңгейінің 
күрт өсуіне байланысты 
денсаулық сақтау министрлігі 
КВИ науқастарынан алынған 
оң зертханалық үлгілердің ПТР 
скринингін өткізді 

Скрининг нәтижелері бой-
ынша «Дельта» штаммына 
(«Үнді» штаммына) тән мутация 
ықтималдығы анықталды.

Мутацияның болуын 
және «Дельта» штаммына 
жататындығын түпкілікті растау 
үлгілердің ДНҚ толық геномдық 
реттілігі аяқталғаннан кейін 
анықталады.

«Дельта» коронавирус 
штаммы жоғары жұқпалы 
және анықталған штамдарға 
қарағанда 600/0 жұқпалы, орта-
ша есеппен 1 адамнан 5 - 6 адам 

жұқтырады, ал айналымдағы 
штамдардан – 3 - 4 адам, 7 
күнге дейін қысқа инкубациялық 
кезеңмен сипатталады.

Сонымен қатар, жұқтырғандар 
буындар мен іштің қатты ауырсы-
нуын, жүрек айнуын және құсуды 
сезінеді, ауру  микротромбозға 
әкелуі мүмкін.

Соңғы зерттеулер 
коронавирустың «Үнді» штаммы 
ауруханаға жатқызу мен өлім - 
жітімнің жоғары ықтималдығымен 
байланысты екенін көрсетті.

Осыған байланысты 
Денсаулық сақтау министрлігі 
әрбір қазақстандықты өз 
денсаулығын және жақындары 
мен туыстарының денсаулығын 
сақтауға қамқорлық жасауға 
шақырады.

Инфекциядан және ауруханаға 
жатқызудан қорғаудың жалғыз 

тиімді әдісі – COVID - 19 
вакцинациясының аяқталған 
курсы.

В а к ц и н а ц и я л а у ғ а 
медициналық қарсы 
көрсетілімдері жоқ әрбір 
қазақстандыққа қысқа мерзімде 
КВИ - ге қарсы екпе алуды 
ұсынамыз 

Сондай - ақ, вирустың тара-
лу қаупін азайту үшін барлық 
алдын - алу шараларын сақтау 
қажет: маска кию, әлеуметтік 
қашықтықты сақтау, қол гигиена-
сы, үй - жайларды желдету және 
т. б.

Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының 2021 жылғы 
20 маусымдағы деректері бой-
ынша SARS – CoV - 2 «Дель-
та штамм» әлемнің 74 елінде 
анықталды.

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі «Үнді» 
штаммы айналымының ықтималдығын 

анықтады

COVID - 19

Адамның ішкі жан 
дүниесі асыл сандық 
секілді. Сандықты ашқан 
сайын, көздің жауын ала-
тын асыл жақұттарға кез 
болғандай, адам өмірінің 
тұңғиық сырлары сені өз 
әлемінің тереңіне тақай 
түседі. Тереңдеген сайын 
адамның азаматтық кескін 
келбеті, ажары ашыла 
түсетін секілді.

Әр адамның бала 
күннен дана күнге дейін 
жүріп өтетін жолы бо-
лады. Даналық жол 
деңгейге жету тас жолдай 
түзу сызық емес. Демек 
бұралаңы мен бұрылысы, 
жеңілі мен жеңісі таспадай 
қатар өріліп отыруы заңды 
құбылыс. Демек, туған 
елдің ұлы болу үшін де, 
осының бәріне шыдас беру 

Тірлікке мынау – арналған қайнап 
                                                      бар күші,
Аудандық газет – қоғамдық өмір 
                                                    жаршысы.
Уақыт санап сырласына елдің 
                                               айналдың,
Бойтұмар болып, халықтың – бата, 
                                                       алғысы.
Жас болса - дағы бас болып тұрған 
                                                             Ләззатта,
Жас қыздың бүгін көтерер жүгі 
                                                аз – ақ па?!
Басшылық ете, газеттің ұйытқы 
                                                          тірлігін,
Әр апта сайын келеді бастап ғажапқа.
Жауапты хатшы – Ерболдай ер – 
                                               азаматың бар,
Мақтауды сүймес, ерекше кейбір 
                                                     ақындар.
Ақынды – ақын мақтаса шіркін 
                                                  несі айып?!
Ақынсың нағыз, айтуға оны 
                                                  қақым бар.
Ретке салып, ұжымның есеп 
                                                    жұмысын,
Абыройлы әркез – атқарған еңбек, 
                                                              ырысың.
Есіміңе сай – жайнатып гүлдей 
                                                       тұратын,
Гүлжан да – адал, ару ананың бірісің!
Техника тілін білгендігімен танылған,
Ұжымың үшін сөгіліп кейде қабырғаң.
Ләззатпен бірге мәселелерге 
                                                    ойланып,
Жүреді ылғи жүргізушіміз Бауыржан.
Жүгіріп жүріп, газеттің  ісін атқарған,
Толыпты ұжым талапты бүгін 
                                                 жастардан.
Ақбота, Бекжан, Эльдарға айтар 
                                                         тілегім, 
Жетелей берсін – мақсаты биік, 
                                             басты арман.

Болатбек ӘБІЛҚАШЕВ.


