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Коронавирустық инфек-
ция "COVID-19" (ағылш. 
cоronavirus disease 2019), (бұрын: 
коронавирустық инфекция 2019-
nCoV) — SARS-CoV-2 (2019-nCoV) 
коронавирусымен қоздырылатын 
ауыр респираторлық инфекция. 
Жіті респираторлық вирустық ин-
фекциясы жеңіл түрде де, ауыр 
түрде де өту қауіпі бар ауру. Оның 
ерекше асқынулары вирустық 
пневмония, жіті респираторлық 
дистресс-синдромға, тіпті өлімге 
әкеп соқтыруы мүмкін. Аурудың ең 
көп тараған белгілеріне дене қызуы, 
шаршағыштық және құрғақ жөтел 
жатады. Ауруға қарсы қандай да 
бір арнайы вирусқа қарсы емдеу 
немесе алдын алу құралдары жоқ. 
Көптеген жағдайларда (шамамен 
80%) адамдар арнайы емдеулерсіз 
сауығып кетеді. Аурудың ауыр 
түрлері қарт адамдарда және 
демікпе, диабет және жүрек ауру-
лары бар адамдарда дами ала-
ды. Төтенше жағдайларда өмірлік 
маңызды органдардың функцияла-
рын қолдауға арналған құралдар 
қолданылады. Вирус құрамында ви-
русы бар тамшылар арқылы жөтелу 
немесе түшкіру кезінде, сондай-ақ, 

Коронавирустық инфекция "Covid-19" 
көзге, мұрынға немесе ауызға түсуі 
арқылы таралады. Алдын алудың 
тиімді шараларының қатарына қолды 
жиі жуу және респираторлы гигиена 
ережелерін сақтау жатады. 

Вирус құрамында вирусы бар 
тамшылар арқылы жөтелу немесе 
түшкіру кезінде, сондай-ақ, көзге, 
мұрынға немесе ауызға түсуі арқылы 
таралады. Вирусты тамшылар бет-
ке және заттарға түсіп, содан кейін 
көзге, мұрынға немесе ауызға түсіп, 
келесі жанасқан адамды жұқтыруы 
мүмкін. Вирус заттардың бетіне 
түсіп, бірнеше сағат бойы өмір сүруге 
қабілетті. Болат беттерде және плас-
тикте ол 2-3 күнге дейін сақталуы 
мүмкін. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы (ДДСҰ) "COVID-19"  жұқтыру 
қаупін төмендету бойынша жалпы 
ұсыныстар: қолды сабынмен не-
месе құрамында спирт бар заттар-
мен жуу, жөтел немесе түшкіргенде 
мұрын мен ауызды иілген шынтақпен 
немесе бір рет қолданылатын 
майлықпен жауып, кейіннен міндетті 
түрде қолды жуу керек, жөтел неме-
се дене қызуы жоғары адамдардан 
алшақ болу (1 метрден кем емес), 
мүмкіндігінше мұрын, ауыз және 

көзді қолмен ұстамаңыз, өкпенің жіті 
респираторлық ауруының белгілері 
болған жағдайда үйде қалу, без-
гек, жөтел және тыныс алу қиын 
болған жағдайда, медициналық 
мекемеге жүгінуге болады,  тірі жа-
нуарлар, ет немесе құс сатылатын 
азық-түлік базарларына барған кез-
де гигиена ережелерін сақтау, шикі 
немесе нашар термиялық өңделген 
жануарлардан алынатын өнімдерді 
тұтынудан аулақ болу.

Медициналық маскалар әдеттегі 
халыққа респираторлық симптом-
дар болған жағдайда ұсынылады 
немесе "COVID-19" болуы мүмкін 
науқасқа күтім жасаған жағдайда. 
Тұмау және тұмауға ұқсас аурулар 
туралы зерттеулер науқастардың 
маскаларын киюі басқа адамдардың 
зақымдануына және қоршаған зат-
тар мен беттердің контаминация-
сына жол бермейтінін көрсетеді. 
"СОVID-19"-ға ұқсас симптомдар 
болған жағдайда, науқасқа маска-
ларды дұрыс пайдалану, өзін - өзі 
оқшаулау, қолды жуу және басқа 
адамдарға қатысты қашықтықты 
сақтау  ұсынылады.

АҚСУ  АУДАНДЫҚ  ОРТАЛЫҚ  
АУРУХАНАСЫ.

30 шілде мен 1 тамыз 
аралығында Болгария астанасы - 
Софияда ММА бойынша жастар 
арасындағы әлем чемпионаты 
өтті, оған 23 елден 300 -ден астам 
спортшы қатысты. Қазақстан на-
мысын 29 спортшы қорғады. 14-15 
жас санатында 5 спортшы, ал 16-
17 жас аралығындағы 24 команда 
мүшесі жекпе-жекке шықты. 52,2 
келіге дейінгі салмақтағы спорт-
шы қыздарымыздың ішінде өз 
өнерін көрсетіп, әлем халқының 
көңілінен шыққан Қазақстан 
құрама командасының мүшесі, 
жерлесіміз, ауданымыздың 
мақтанышы, Есеболатов 
ауылының тумасы, Н.Есеболатов 
атындағы орта мектебінің 10 сы-
нып оқушысы, Ақсу ауданының 
балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебінің түлегі, Алматы 
облысының өкілі Аружан Жақан 3  
орынға ие болды. 

Жарыс қорытындысы бойынша 
Қазақстан құрамасының турнир 
кестесінде 1 алтын, 3 күміс және 8 
қола медальмен 16 мемлекет ара-
сында Қазақстан төртінші орын-
нан көрінді.

Жеңіспен ауданымызға оралған 
спортшы қызымыз Аружан 
мен бапкері Азат Мұсабаевты 
қабылдап, аудан әкімінің атынан 
Алғыс хат пен арнайы сыйлық 
табыстап, жеткен жетістігімен 
құттықтады. 

Байрақты бәсекелерде көк туы-
мыз биікте желбірей берсін! 

Ербол СЫМХАНОВ.

Ел Президенті Қ.К.Тоқаевтың бас-
тамасымен 25 шілде күні елімізде алғаш 
рет ауылдық округ әкімдерінің тікелей 
сайлауы өткен болатын.

Аудан басшысы осы додада жеңіске 
жеткен жаңа ауыл басшыларына 
куәліктерін табыстап, ел сенімін ақтау 
үшін аянбай еңбек ету керек екенін ай-
тып, Егінсу ауылдық округіне сайланған 
Дәулет Қырыкбаев, Жансүгіров 
ауылдық округінің әкімі болған Ілияс 
Мұсабалановты,  Қаракөз ауылдық 
округіне сайланған Дастан Көпелбаев, 
Ойтоған ауылдық округіне сайланған 
Венера Берікова, Қарашілік ауылдық 
округіне сайланған Нұрқуат Кәкімбаев, 
Жаналық ауылдық округіне сайланған 
Берік Мұсанов, Көшкентал ауылдық 
округіне сайланған Олжас Алдабер-
генов, Молалы ауылдық округіне 
сайланған Серікжан Дауытбеков, Ара-
сан ауылдық округіне сайланған Джа-
купов Данияр Әмірханұлын әкімдік 
ұжымы алдында құттықтап, алдағы 
жұмыстарына сәттілік тіледі.

Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ.

Ақсу ауданы аумағында астық жинау науқанының басталуына бай-
ланысты, қазіргі таңда ауылшаруашылығы нысандарында және астық 
алқаптарында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі бақылауда тұр.      

1). Егін жинауды бастамастан бұрын оған қатысатын адамдардың бәрі 
өртке қарсы нұсқаудан өтеді, ал егін жинайтын агрегаттар мен автомо-
бильдер өрт сөндіретін құралдарымен (өзі жүретін комбайнмен - екі өрт 
сөндіргішпен, екi тiк күрекпен және екi сыпырғышпен; тракторлар - бiр өрт 
сөндiргiшпен, бiр күрекпен), дұрыс ұшқын сөндіргішпен және қоректену, 
майлау, от алдырғыш жүйелерімен жабдықталуы қажет.  

2). Масақты дақылдарды темір және тас жол қарауына алынған жер-
лерге себуге болмайды. Осы алаңдарда шабылған шөптің шөмелесін 
астық алабынан 30 м. қашықтыққа орналастыру керек.  

3). Масақты, астықтар пісер алдында олардың орманға, автомобиль 
және темір жолдарға жақын ұласып жатқан жерлері ені 4 м. шабылып, 
жыртылып тасталуы керек.  

4). Астықты жинау астықты алаптарды 50 га. алқапқа бөлуден баста-
луы керек. Учаскелердің арасынан ені 8 м. кем емес шалғы жолы жа-
салуы керек. Шабылған астық шалғыдан тез жиналуы керек. Шалғы 
жолының ортасынан ені 4 м. жыртылады.  

5). Уақытша дала қостары шөптен тазартылған жерде егін алабынан, 
қырманнан 100 м. ара қашықтықта орналасуы керек. Дала қостарының, 
астық қырмандарының алаңдары ені 4 м. жолдар жыртылады.  

6). Егіс даласында мұнай өнімдерін сақтау және жанар май құю, шөптен, 
жанғыш қоқыстан тазартылған арнайы алаңда немесе қырманнан, шөп 
шөмелесінен, сабаннан, астық алабынан және құрылыстан 50 м. жерде 
жүргізілуі қажет.  

7). 25 га. астықты жерді жинау кезінде, өрт бола қалғандай жағдайда 
жақын жерде трактор және тырма даяр тұруы керек.  

8). Жиналған егіннен қалған сабанды өртеуге және от жағуға болмай-
ды.  

9). Қырмандар үйлер мен құрылыстардан 50 м. ал астық алабынан - 
100 м. жерге орналасуы керек.  

10). Тиым салынады:  
- тракторлардың, автомобильдердің қақпақсыз немесе ашық   

қақпақтармен жұмыс істеуіне;  
- двигатель радиаторларындағы шаңды күйдіру үшін дәнекерлейтін 

шамды қолдануға;  
- егіс даласында двигателі жүріп тұрған трактор, комбайндарға және 

басқа да машиналарға жанар май құюға;  
 11). Жинайтын машиналардың двигательдерінің радиаторлары, 

биттерлерінің валдары, сабан толтырғыштары, транспортерлары, 
жинағыш, шнектері және басқа да тораптары мен бөлшектері уақытында 
шаңнан, сабаннан және бидайдан тазартылып отырылуы қажет.

 Құрметті шаруа қожалығының басшылары! Отпен абай болыңыздар, 
өрт қауіпсіздік ережесін сақтаңыздар, өңдірісте және тұрмыста өртті 
болдырмаңыздар.

Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ,
Ақсу ауданының ТЖБ 

бастығы, азаматтық қорғау майоры.

101 ХАБАРЛАЙДЫЖЕҢІСКЕ ЖЕТКЕН ӘКІМДЕР 
ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ КІРІСТІ

АРУЖАН БІЗДІҢ МАҚТАНЫШЫМЫЗ



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ6  тамыз 2021 жыл

Аудан бойынша 2021 жылдың 1 жар-
ты жылдықта әлеуметтік – экономикалық 
дамуының негізгі көрсеткіштері бойынша 
көрсеткіштердің орындалуына негізінен 
бюджеттен қаржыландыру есебінен 
аудандық құрылымдық бөлімдердің атқарған 
жұмысының нәтижесінде қол жеткізілді. 

Ауылшаруашылығында өндірілген өнім 
көлемі өткен жылдың деңгейіне, 103,3%  
құрады, нақты 5 млрд. 512 млн. теңгенің өнімі 
өндірілген.   

Егін егу жұмыстары ауылшаруашылығы  
бөлімінің ақпаратына сәйкес, қант 
қызылшасынан басқасы, жоспарланған 
көлемде толық  аяқталған.

Қант қызылшасының нақты себілгені 1350 
гектар. Қызылша сепкен 10 ауылдық округ-
тер бойынша барлық себілген көлемнің 22,4% 
шықпай қалған. 

2021 жылға ауылшаруашылығын дамытуға 
1 млрд. 986 млн. теңге инвестициялар тарту 
жоспарланған, бүгінгі күнге 718 млн. теңге ин-
вестициялар тартылды.

Мал мен құс басының саны 101 мен 102,7% 
аралығында құрап отыр.  

Мал өнімдерін өндіру: 
- ет пен жұмыртқа 102,3%, 
- сүт өндіру өткен жылдың деңгейінде 

103,1%  қалыптасты. 
Өнеркәсіпте 1 млрд. 665 млн.тенңгенің өнімі 

өндірілді, ИФО 100,1% құрады.
Тау-кен өнеркәсібінде бір ғана кәсіпорын 

жұмыс істейді, ол Қапал-Арасан кен орнында 
«Караван Темір» ЖШС  құрылыс материал-
дары мен табиғи тастан  бұйымдар,  гранит 
блоктар шығарады. 

2 ірі кәсіпорынды жылдың аяғына дейін іске 
қосуы жоспарланған. 

  Жер мәселесі бойынша:
Аудан бойынша 126447 гектар жер резерв-

ке қойылды. 2021 жылы 14 инвестициялық  
жобаларға 16372 гектар жер жалға берілді. 
2021 жылы анықталған пайдаланылмаған  
4461 гектар жер ауданның жер қорына 
қайтарылды. Жыл басынан уақытша өтеулі 
жерді пайдалануға беру үшін 7 конкурс 
өткізілді, жыл соңына дейін тағы 4 конкурс 
жос-парланды.  

Шағын және орта кәсіпкерлік саласында 6 
айда 7 млрд. 870 млн. теңгенің өнімі өндіріліп, 
қызметі көрсетілді, 100% орындалды. 408,2 
млн. теңге салықтар түсті, ол 100,5% орын-
далды.

Бөлшек сауда  айналымынан 376 млн. теңге 
түскен, өткен жылмен салыстырғанда нақты 
айналым көлемі 101,4% құрады.  

Бақылаудағы 19 азық-түліктің 8 түрлерінің 
бағасы  бекітілген деңгейден өскен: гречка - 83 
теңге, сүт - 51 теңге, капуста – 84 теңге, картоп 
– 86 теңге, сұйық май – 229 теңге, сарымсақ – 
49 теңге, қант – 92 теңге, сәбіз – 190 теңгені 
құрайды.

Инвестициялар  
Жылдық жоспар 17500 млн. теңгені құраса, 

6 айда 4 млрд. 760 млн. теңге инвестиция-
лар салынған. Жылдық болжам 10 айдың  
қорытындысымен келесі 6 жобалар жүзеге 
асырылғанда орындалады деп күтілуде, 
олар  «Агрохолдинг Ақсу» ЖШС Қызылағаш 
ауылдық округінде 620 аналық мал басы-
на арналған сүт-тауар фермасын салу, 523 
млн. теңгеге Матай ауылдық округіндегі 
«Қаратал» ЖШС Филе және артемия шаян-
дары цехын салу, 700 млн. теңге Жансүгіров 
ауылдық округінде 2 АЗС кешенін салу, 
515,2 млн. теңгені құрайтын Жансүгіров 
ауылдық округіндегі «Ақсу ГЭС» ЖШС фо-
рель шаруашылығын ашу, 652 млн. теңгені 
құрайтын Жаңалық ауылдық округінде «Ала-
тау Эко БИФ» ЖШС ІҚМ өсіру бойынша фер-
масын салу, жалпы сомасы 500 млн.теңгеге 
«Ақсу Кант» ЖШС жаңғырту.

Құрылыс жұмыстарының 6 айлық көлемі - 4 
млрд. 478 млн. теңгені құрап, өткен жылдың 
жарты жылдық көрсеткішімен салыстырғанда 
101% құрады. Ағымды жылдың 9-10 
айдың қорытындылары бойынша құрылыс 
жұмыстары жүріп жатқан Алматы – Өскемен 
тас жолы, Жансүгіров ауылынан салына-
тын екі жанар-жағар май бекеті, балық етін 
және артемия шаяндарын өндеу цехы және 
облыстық бюджет есебінен салынатын 
құрылыс нысандары арқылы орындалады деп 
күтіледі.

Жеке меншік есебінен 3677 шаршы метр 
тұрғын үй салынды, 6 айлық тапсырма орын-
далып, өткен жылдың деңгейінен 115,2 % 
артты. Жылдық болжам бойынша 8543 кв. 
метр құрылыс жүргізуі жоспарланған, ол жеке 
меншік есебінен тұрғын үй салу жоспары 
6443 шаршы метр,  бюджет есебінен 2100 
кв. метр, барлығы 8543 кв. метр. (Жансүгіров 
ауылындағы 30 үйдің құрылысы 2100 шаршы 
метр, жеке инвестор есебінен салынатын 2880 
шаршы метр 48 пәтерлі тұрғын үйдің құрылыс 
жұмыстары тамыз-қыркүйек айларында 
аяқталады, сонымен жоспар толығымен 
орындалатын болады).

Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы  
Ауыз су жүйелерін жөндеуге 251 млн. теңге 

бөлінген, ол Қарашілік ауылында ауыз су 
жүйелерінің құрылысы мен  қайта жаңғыртуға 
70,4 млн. теңге  жұмыстары жүргізілуде.

Қопалы ауылының ауыз су жүйесінің күрделі 
жөндеу жұмыстарының ЖСҚ даярлауға (9,4 
млн. теңге) конкурсы нәтижесінде «Redline 
Pro» ЖШС мен келісім шарт жасалды. 
Аудиторлық тексеріс нәтижесінде келісім 
шартты бұзуға экономикалық сотқа талап - 
арыз жолданды.

Арасан ауылының ауыз су жүйесінің 
құрлысына 171 млн. теңге қайта берілді, 

жобаға түзетулер енгізіліп, сараптамадан 
өткізуге келісім шарт жасалды. (2020 жылы 
107,6 млн.теңге бөлінген).         

Аббаттандыру  
Жансүгіров ауылындағы арық жүйесін ор-

наластыру жобасының жалпы құны 1 млрд. 
131,9 млн. теңге. Биылғы жылға 500 млн. теңге 
бөлінген, конкурспен 1 млрд. 18 млн. теңгеге 
«Толағай-2050» ЖШС-сі мердігер болып 
белгіленіп келісім шарт жасалған. Бүгінгі таңда  
37 км. лоток жүйесіне құрылыс жұмыстары 
жүргізілуде. Жансүгіров ауылы, Сүлейменов 
көшесіндегі аула алаңдарын ағымды жөндеуге  
72,0 млн. теңге бөлініп, «Никонстрой» ЖШС 
42,9 млн. теңгеге келісім - шарт жасалып 
жұмыстары жүргізуде.

Ойтоған ауылына воркаут 1,5 млн. теңгеге 
ЖК «Жұмаев Н.» ұтып жұмыстары аяқталды.

Құрақсу ауылына воркаут 1,6 млн. теңгеге ЖК 
«АР-group.» ұтып жұмыстары жүргізілмеуіне 
байланысты экономикалық сотқа талап - арыз 
жолданды. 

5 ауылға (Ақсу, Жаңалық, Б.Сырттанов, Есе-
болатов, Кеңжыра) көше жарықтарын орнатуға  
68,1 млн. теңге қаражат бөлінді, мемлекеттік 
сатып алу порталында хабарландыру 3 мәрте 
берілген, нәтижесі айқындалды, шағымдану 
мерзімінде тұр.

Аудан аумағында 3 автоматты газ бөлу 
бекеттері орнатылады. 49 елді - мекендегі 
7631 абонент немесе 38,2 мың тұрғын табиғи 
газбен қамтамасыз етілетін болады. Газ 
құбыры ауданда 98 шақырымда  208 шаруа 
қожалығының жерлерінен өтеді. 

2021 жылы отырғызылатын 12600 түп ағаш 
көшеттерінің қазіргі кезде 4800 немесе 38,1% 
ғана отырғызылды. 

Жолдар бөлімі
Республикалық маңызы бар автомобиль 

жолдары – 94 шақырымды құрайды (р/т 
Алматы-Өскемен км. 325-410) .

2018-2022 жылдар аралығында 
Республикалық маңыздағы автомо-
биль жолдарының құрылыс – монтаждау 
жұмыстарын ҚХР-ның «CITIC Construction 
Co.,LTD компаниясы жүргізуде. Қазіргі таңда 
айналып өту жолдарына ағымды жөндеу 
жұмыстары жасалынып жатыр.

ПК400+54.33 Бүйен өзені арқылы өтетін 
көпірде КО№1 шкаф қабырғасын т/б. монолитті 
іргетасын құю жұмыстары атқарылуда.

Жылдың аяғына дейін 88,3 шақырым 
аралығында екі қабатты асфальт уақытша жол 
белгілері мен уақытша жолақтары салынатын 
болады, оның 59,31 шақырымы бүгінгі күнге 
дайын. Үшінші қабат асфальт 2021 жылдың 
соңына жоспарлануда.

325 - 387 шақырымы Қызылағаш ауылынан 
- Жансүгіров ауылына дейін толық ашылады.

387 - 410 шақырымы Жансүгір ауылынан – 
Сарқанға дейін 2021 жылға аяқтау жоспарла-
нып отыр.

Облыстық маңыздағы жолдар – 494,1 
шақырым.

Қопа ауылына кіре беріс 0-14 шақырым 
жолдың жөндеу жұмыстары басталды. (2 
жылдық жоба).

Қаракөз - Кенғарын тас жолына 0-11 
шақырымға конурс жарияланып, Медігерлік 
ұйым «Талдықорған жолдары» ЖШС болып 
танылды. (2 жылдық жоба).

Сағабүйен - Қарашілік тас жолы 0-14 
шақырым 2020 жылы мемлекеттік сараптама-
дан шыққан. Жоба құны 756 млн. теңге. Қазіргі 
таңда облыс тарапынан бюджеттік өтінім жаса-
лып, қаражат күтілуде.

Ойтоған – Матай тас жолы 2020 жылы 
мемлекеттік сараптамадан шыққан. Қазіргі 
таңда облыс тарапынан бюджеттік өтінім жаса-
лып, қаражат күтілуде.

Аудандық маңыздағы автомобиль жолдары 
2021 жылға облыстық бюджеттен 303 051 

мың теңге бөлінді. Сәуір айында 4 ауылға, 
ол Барлыбек Сырттанов ауылы, Жансүгіров 
ауылының Е.Маманұлы көшесіне, Тарас 
ауылына және Қызылқайын ауылына кіре 
беріс жолдарға орташа жөндеу жұмыстарын 
жүргізуге мемлекеттік ашық конкурс жария-
ланып, қазіргі уақытта мемлекеттік сатып алу 
порталында жарияланған конкурс нәтижелері 
бойынша жеңімпаздар анықталды.

Барлыбек Сырттанов ауылының ішкі көше 
жолдарының негізгі қабаты мен құбырлы 
өткелдері салынып, жол бетін тығыздау 
жұмыстары жүргізілуде.

Жансүгіров ауылының Е.Маманұлы 
көшесінің жолдың негізгі қабаты мен құбырлы 
өткелдері толығымен салынып, асфальт төсеу 
жұмыстары жүргізілуде.

Тарас ауылына кіре беріс жолдың негізгі 
қабаты мен құбырлы өткелдері салынып, жол 
бетін тығыздау жұмыстары жүргізілуде.

Қызылқайын ауылына кіре беріс жолдың 
негізгі қабатын тегістеу және көпірлердің 
құбырлы өту жолдары жұмыстары атқарылып, 
жол бетін тығыздау жұмыстары жүргізілуде. 

Нұсқама бойынша:
Жол қауіпсіздігін және регламенттерді, 

нормативтер мен стандарттарды сақтау са-
ласында Ақсу ауданының полиция бөлімі та-
рапынан ағымды жылда 15 нұсқама 60 авто-
мобиль жолдарын тексеру актісі келіп түсті. 
Сол тексеру актілерінде айтылған мәселелер 
қарастырылып, жұмыстары атқарылуда. 

Қазіргі таңда Қабанбай батыр, Тәуелсіздік, 
Пушкина көшелеріне ағымды (ямочный) 
жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар 
Жансүгіров ауылының барлық ішкі көшелеріне 
ағымды (ямочный) жөндеу мен жол белгілерін 
орнату жұмыстарын жүргізу үшін мемлекеттік 
ашық конкурс жарияланып, тамыз айында 
мердігерлік ұйым анықталатын болады.

Бюджетке түсетін салықтардың жалпы бол-
жамы 132,9 % орындалды,

- нақты 948 млн. 180 мың теңге түсті, бол-
жам –  646825  мың теңгені құраса 234,7 млн. 
теңгеге артты.

- түсімнің өсу қарқыны 120%, 2020 жылмен 
салыстырған кезде түсім 160267 мың теңгеге 
өскен. 

- жергілікті бюджет  болжамы 147,4% орын-
далды, нақты 808,8 мың теңге түсті (бол-
жам – 548,6 млн. теңге), өсу қарқыны 127% 
құрады немесе түсім 174,4 мың теңгеге өскен 
(былтырғы жылы 634,4 мың теңге түскен).

- республикалық  бюджет - 84,5% орындал-
ды. 

- нақты 139,3 млн. теңге түсті, (болжам – 
164,8 млн. теңге).

- бекітілген кірістер болжамы – 32252 мың 
теңгені құрап, 160,2% орындалды, нақты 
түскені 58065 мың теңге.

Түсім өткен жылдың деңгейімен салыстырған 
кезде 30,2 млн. теңгеге көбейген.

Ауылдық округтер бойынша салықтардың 6 
айлық болжамы толық орындалады.

Бюджеттің жоспарланған шығыстарының  
99,7% немесе 2 млрд. 721 млн. теңге игерілді.  
(план 2730 млн. теңге).

Жұмыспен қамту және әлеуметтік  
бағдарламалар бөлімі бойынша барлық 
әлеуметтік төлемдер жоспарлы түрде 
төленуде. Ағымдағы жылдың 6 айда 378 
отбасының 1996 мүшесіне 72 млн. 330 мың 
теңге төленіп  берілді. 2021 жылға жоспар 550 
отбасына 426 млн. теңге.

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету 
және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс 
– шаралар жоспарының негізінде  96 нысанға   
паспорттау жүргізілді, барлығы 96 мекеменің 
27-де ғана пандустар стандартқа  сай жасалған, 
үлесі - 28%, олар: 9 денсаулық сақтау саласын-
да, 5 мәдениет, 7 білім, 4  мемлекеттік басқару,  
2  әлеуметтік сала бойынша.

2021 жылға 3 нысанға пандустар 
жоспарланған. (Мәдениет үйлерінде).

Жаңа жұмыс орындарын ашу жоспарының 
6 айда 68,6% орындалды, 465 жұмыс орны 
ашылды (жоспар 677 жұмыс орын), өткен 
жылдың деңгейінен 2 есеге артты. (2020-263). 

Жұмыссыздар саны – 1186 адам, 
жұмыссыздық деңгейі 5,5%, ең төменгі күнкөріс 
деңгейі – 35355 теңгені құрады. Орташа айлық 
еңбекақы – 163407 теңгеге жетті.

Экономикалық белсенді халық саны - 20272 
адам, барлық тұрғындардың  47%  құрайды  
(аудан халық саны - 42898).

«Еңбек» бағдарламасының шараларымен – 
1067 адам қамтылды, оның ішінде – 885 адам 
уақытша, 305 адам тұрақты жұмысқа орналас-
ты. Орындалуы–28,5%. 

Бағдарламаның 3 бағыты бойынша 
жұмыстары жоспарға сәйкес атқарылуда. 
Оның ішінде екінші бағыты бойынша жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту мақсатында 85 адамға 
шағын несие алуға тиісті орынға жолдама 
беріліп, 48 адамға 157 млн. 090 мың теңге 
беріліп, қосымша 20 жаңа жұмыс орындары 
ашылды.

Мемлекеттік грант 200 айлық есептік  
көрсеткіш көлемінде 583 400 теңге, жоспар 
бойынша - 70 адамға берілу керек. Бөлінген 
қаражаты  40 млн. 838 мың теңге. Жыл басынан 
40 адамның бизнес жобалары қолдау алып, 23 
млн. 336 мың теңге  төлемге жіберілді.

 Денсаулық сақтау саласында:
Әлеуметтік маңызы бар аурулар азайды, 
- бруцеллез, гепатит тіркелген жоқ;
- 4 туберкулез ауруы тіркелді  (өткен жылы 

4),                                          
- 23 қатерлі ісік ауруы тіркелді, қайтыс 

болғаны - 4. (2020 ж– 26 ауру, 6 қайтыс болған). 
- жүрек қан тамырлары ауруы – 531 адамда,   

қайтыс болғаны – 15 адам. (2020 ж. - 124 ауру;   
қайтыс болғаны - 18).                                                                    

 Бала туу көрсеткіші қалыпты деңгейде: 1000 
адамға шаққанда – 7,3%, (2020 ж. -7,3).                                                                                  

- туғандар саны:  өткен жылы  - 296, биыл - 
295 бала.     

Бір жасқа дейінгі 2 бала өлімі тіркелді, (2020  
ж. -  5 дерек),   

Ана  өлімі тіркелген жоқ.
Ағымды жылдың 6 айында "СОVID" ауруына 

140 адам шалдыққан, оның 116 емделген, 16 
емделуде, 8 көз жұмған.

Пневмония ауруына 152 адам шалдықса, 
оның 24 емделуде, ал, 128 емделіп шыққан.

Дәрігерлермен қамту деңгейі жақсарды (10 
мың адамға) өткен жылы 20,3% тіркелсе, биыл 
21,8% тіркелген немесе 88 дәрігер бар.                                                         

Орта буынды қызметкерлермен қамту  
тұрақты – 93% немесе  375 маман.

 Жалпыға бірдей міндетті білім беру
Ақсу ауданы бойынша білім бөліміне  

қарасты  51 білім беру ұйымы қызмет жасай-
ды. Оның  25 орта мектеп, (ондағы бала саны 
- 7000), 9 негізгі орта мектеп (ондағы бала саны 
- 553), 7 бастауыш мектеп (ондағы бала саны - 
47), 7 мемлекеттік бір жекеменшік балабақша, 
2 қосымша білім беру ұйымдары Сағабүйен 
саз мектебі және И.Исабаев атындағы Өнер 
мектебі (ондағы оқушы саны - 546). 

Аудан бойынша 41 мектептің 26-сы шағын 
жинақталған мектептер: оның 12–і орта, 7-і 
негізгі, 7-і бастауыш. 

2020 - 2021 оқу жылы бойынша білім сапасы 
– 67,2 %. (2019-2020 оқу жылының білім сапа-
сы 66,3 %). Өсуі -0,9.

Тасымалдау бойынша
Ақсу ауданына қарасты тиісті мектебі жоқ 

6 елді - мекеннен 69 оқушыны күнделікті 
тасымалдауға 2020 жылы 16 орынды 5 Газель 
автокөлігі сатылып алынды.  2 0 2 1 -
2022 оқу жылына 4 ескі газельдерді жаңасына 

ауыстыру мақсатында облыстық білім 
басқармасына сұраныс берілді.

Оқулықтар бойынша мәлімет
Ақсу ауданы бойынша 2021 - 2022 оқу 

жылына оқулықтарды және оқу әдістемелік 
кешендерді сатып алуға 64 млн. 294 мың 
теңге бөлінді, оның 1 млн. 450 мың теңгесіне 
"WINNER CONSTRUCTION" жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігімен оқулықтарды 
тасымалдауға келісім - шарт жасалынды. 
(№166 06.06.2021).

Аудан бойынша 2021 - 2022 оқу жылына 1 
сынып 790 қазақ және 52 орыс сыныптарының 
оқулықтарына тапсырыс берілді. 3 сынып 
цифрлық сауаттылық оқулығына 795 дана 
қазақ, 84 дана орыс сыныптарына, 7 сынып 
информатика пәні 751 қазақ/ 52 орыс,  8 сы-
нып 707 қазақ/ 38 орыс сыныптарына тапсы-
рыс берілді. Қосымша 2 сынып – 62, 3 сынып 
- 35 , 4 сынып - 36. 5 сынып - 82, 6 сынып – 68, 
7 сынып – 100, 8 сынып – 65, 9 сынып – 79, 10 
сынып - 84, 11 сынып – 149 дана оқулықтарға 
тапсырыс берілді. Барлығы 760 дана оқулық. 

Әдеби кітаптар - 155497, әдістеме - 51331, 
оқулықтар - 225125, эл.оқулықтар -9178, мад - 
21596. Барлығы - 462727.

Кадр бойынша мәлімет
• 51 білім беру мекемесінде -1511 педагог 

қызмет атқарады;
• 41 мектепте мұғалім саны – 1297;
• 29 шағын орталықта - 58 тәрбиеші болса, 8 

балабақшада 130 тәрбиеші жұмыс атқарады;
• Қосымша білім бойынша мұғалім саны - 

84;
• Аудан бойынша жас маман – 193;
• Жаңа оқу жылында тіркелгені - 65, 40 жас 

маман жұмысқа орналасты.
• Қажет ететін мамандар саны - 63;
• Жоғарғы оқу орнын бітірген – 1203;
• Аяқталмаған жоғары оқу орнымен  - 53;
• Колледж бітірген – 233;
• Аяқталмаған колледжбен - 22;
• Зейнеткер жасындағы ұстаздар – 15.
- Дипломмен ауылға бағдарламасымен: 

Жәрдемақы 13 адам 3 млн. 709 мың теңге 
алған, кредит 4 адам 13 млн. 154 мың теңге 
алған.

Санитарлық сақтандыру заттары 8 
балабақшаға сатылып алынып берілді. (Тун-
нель, Санитайзер, Тепловизер, т.б). Қазіргі 
таңда мектепке дейінгі ұйымдары толық 
қамтамасыз етілді.

Қазіргі таңдағы карантинге байланысты 
28  кезекші топ ашылып, 357 бала қамтылып 
отыр. Қамтылуы  29,4%.

Тоқтаров атындағы орта мектебінің 2021 
- 2022 оқу жылында Сағабүйен ауылында 
орналасқан Сағабүйен ауылдық округінің 
әкімшілігінде оқушылар білім алатын болды, 
ғимарат қатты отынмен жылытылатындықтан, 
жылыту маусымында қатты отынмен 
қамтамасыз ету үшін 443 мың теңге қажет 
етеді.

Күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін,  
2021 жылы жалпы сомасы 501 млн. 006 мың 
теңгеге мемлекеттік сараптамадан өткен 
жобалық - сметалық құжаттама жасалды. 

Оның ішінде құрылыс - монтаждау 
жұмыстарының құны - 462 млн. 061 мың 
теңге, инжинирингтік қызметтерге - 13 млн. 
367 мың теңге, авторлық қадағалауға - 4 млн. 
620 мың теңгені құрайды. Жұмыстың жалпы 
ұзақтығы сараптама бойынша 10 (он) айға 
есептелуіне байланысты, 2021 жылға 200 
млн. теңге қарастырылған, мемлекеттік сатып 
алу жоспарындағы қалған 301 млн. 006 мың 
теңгенің бөлігі 2022 жылға ауыстырылды. 

Ақсу ауданының білім беру мекемелерінде 
ағымдағы жөндеу жұмыстарына 2021 жылға 
58 млн. 172  мың теңге бөлінді, соның ішінде 
Қызылағаш ауылы, Жансүгіров атындағы орта 
мектебіне – 20 млн. 293 мың теңге, Көкөзек 
ауылы, Қ.Терібаев атындағы орта мектебіне – 
37 млн. 879 мың теңге.

Ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
мердігерлерді таңдау үшін Алматы облысы 
бойынша білім басқармасы (бірыңғай сатып 
алуды ұйымдастырушы) 05.03.2021 жылы 
порталға тендер жарияланып, Қызылағаш 
ауылы, Жансүгіров атындағы орта мектебіне 
– 11 млн. 760 мың теңге және Көкөзек ауы-
лы, Қ.Терібаев атындағы орта мектебіне – 22 
млн. 400 мың теңгемен «РимСтройСервис» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеңімпаз 
деп танылып, 29.04.2021 жылы №141,142 
келісім - шарттар жасалынды. Қазіргі таңда 
ағымды жөндеу жұмыстары жүргізілуде, 90 
пайыз жұмыстары бітті.

Ішкі саясат бөлімінің ақпараты: 
Аудан аумағында 17 ауылдық округте 

65 бильбордтар бағдарламаларға сәйкес 
орнатылған.    

Көрнекіліктерді орнатуға, ауыстыруға 
қаражат  17 ауылдық округ әкімдері  аппарат-
тарында  қаралған.   

6 айда  барлығы – 19 бильборд ауыс-
тырылды: Жансүгіров ауылында - 10,     
Сағабүйен  - 2,  Егінсуда - 1, Қарасуда - 1,     
Қызылағашта - 2, Қапалда - 2, Қаракөзде - 1. 

Республикалық санақ туралы  2 бильборд-
тар орнатылды. 

Санақ бойынша 1 кезеңдегі жұмыстары ма-
усым айының соңына аяқталады. 

Ауылдық округтердің әкімдері санақтың 
дұрыстығына тікелей жауапты. Қыстауларда 
тұрақты тұрғындар бойынша ақпаратты қайта 
пысықтауы жүктеледі. 

 Ішкі істер бөлімінің ақпараты:
Ауданда 51 қылмыс тіркелген, өткен 

жылдың деңгейінен 3 есеге  төмендеген. 
(2020 ж. - 163 қылмыс). Қылмыстың ашылу 
көрсеткіші  - 88,9% құрады.
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2021 жылдың 1 қыркүйек  
пен  30 қазан аралығында 
Қазақстанда жалпыұлттық 
халық санағы өтеді. Санақ 
«Қазақстанда әркім маңызды! 
В Казахстане каждый ва-
жен!» ұраны аясында 
ұйымдастырылады.

Санақты өткізу процесін ав-
томаттандыру және оған зама-
науи сандық технологияларды 
енгізу – 2021 жылдың Ұлттық 
санағының басты жаңалығы 
болады. 2021 жылдың Ұлттық 
санағын 1 қыркүйектен 15 
қазанға дейінгі аралықта sanad.
gov.kz арнайы сайтында онлайн 
режимде респонденттердің 
(ҚР азаматтар) өздерінің тол-
тырылуы арқылы жүргізу жо-
спарлануда. Жүйе тәулігіне 24 
сағат бойы қолжетімді. Респон-
дент санаққа қатысу үшін өзіне 

ҚР Жалпыұлттық Халық Санағы
ыңғайлы кез келген уақытта 
жалғастыру мүмкіндігі бар. Соны-
мен қатар, egov.kz  Электронды 
үкімет платформасында sanad.
gov.kz сайтының қосымша парағы  
орналастырады, ол арқылы элек-
тронды цифрлы қолтаңба (ЭЦҚ) 
қолданып, қататысуға  болады. 
Мобильді азаматтар үшін «Aitu» 
мобильді қосымшасы  арқылы 
Ұлттық санаққа қатысу мүмкіндігі 
ұсынылды.

Дәстүрлі жалпы ара-
лау жұмыстары 1-30 қазан 
аралығында жүргізілетін болады. 
Дәстүрлі кезеңнің жаңашылдығы-
интервьюерлердің үй ара-
лау кезінде электронды 
планшеттерді пайдалануы 
болмақ. Бұл санақ жүргізетін 

жұмысына толық көлемінде 
қызмет көрсетілген  жағдайда 30 
күнге 104 мың теңгені құрайды. 
2-ші кезеңнің нұсқаушы-
бақылаушыларына толық 
көлемінде қызмет атқару үшін 
45 күнге 125 014 теңге төленеді. 
Сол себепті халықты аудандық 
статистика  басқармасына 
келісім шарт бойынша уақытша 
жұмысқа шақырамыз. Тек ол 
азаматтар вакцинация паспор-
ты болу керек.

Ақсу ауданы бойынша 
1-30 қазан аралығында 41 
интервьюер-санақшы және 
6 нұсқаушы - бақылаушы 
қызметін атқарады.

Санақ жүргізетін интервью-
ерлерде басылған фотосуреті 

Ұстаз – мектептің жүрегі. Әр адам бала-
сын білімге шақырып, тәрбиелеп өсірген 
мұғалімдердің еңбегі ешқашан өлмейді. Нағыз 
ұстаз болу – бақыт, әрі абырой. Шындығында, 
мұғалім болу оңай болып көрінгенмен,  нағыз 
ұстаз болу екінің бірінің қолынан келе бермесі 
анық. «Ұстазды алтын діңгекке теңер едім»,–деп 
ұлы педагог Ы.Алтынсарин айтқандай, ұстаз 
жолы қиыншылығы мен рахаты бір басқа жетерлік 
мамандық атаулының ұлысы. 

Менің көзқарасым бойынша теориялық жағынан 
білімді, әлемдік педагогиканың озық үлгілерін 
жаңашылдықпен дамытып жүрген, үнемі кәсіби 
шеберлігін шыңдауға ұмтылатын, тәлім – тәрбие 
ісінен жалықпайтын, баланы өзіне тарта алатын 
тәлімгер шығармашылықтағы адам - нағыз ұстаз. 
Оқушының шығармашылық қабілеті оның ойла-
уы мен іс жүзіндегі әрекеттері арқылы дамиды. 
Оқуға үйрететін сабақтарды жүргізуде, алдымен, 
мұғалім мен оқушы арасындағы ынтамақтастықты 
қалыптастыру қажет. 

Мұғалім бұл жағдайда дайын білімді түсіндіріп 
қоюшы, бақылаушы емес, танымдық істердің 
ұйытқысы болуға тиіс. Әр оқушының қабілеті 
мен талантын, өз-өзіне деген сенімін нығайтуға 
жол ашуда бүгінгі білім беру саласының алтын 
діңгегі - ұстаз. Ұстаз міндеті білім берумен шек-
телмей, тұлғаға бағытталған білім беруде әр 
шәкіртінің интеллектуалдық даму деңгейін тани 
білу қажеттілігі туындайды.

Педагогикалық қызметімде орыс педагогы 
К.Д.Ушинскийдің «Мұғалім құзіреттілігін дамы-
ту - өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда 
ғана мұғалім, ал оқуды, ізденуді тоқтатқанда 
оның мұғалімдігі де жойылады»,-деген пікірі 
өмірлік ұстанымыма айналды. Жан - жақты 
ізденіспен, білімім мен білігімді ұштастырып, 
кәсіби шеберлігімді шыңдап, табысқа ұмтылу, 
оқушыларымды жетістікке жетелеу басты 
мақсатым болып табылады. 

Ол үшін заманауи білім берудегі оң өзгерістерге 
бейімделудегі икемділік, инновациялық техноло-
гиялар мен оқыту құралын, жаңартылған білім 
мазмұны негізінде сабақты тиімді, нәтижелі 
жоспарлауды меңгеру қажеттілігі туындауы - 
заңдылық.  

Жаһандану заманында жас ұрпақтың жаңаша 
ойлау қабілетін, белсенділігін арттыру, білімге де-

Жаңа мектепке – жаңашыл ұстаз
«ЕЛІМІЗДІҢ ЕРТЕҢІ БҮГІНГІ ЖАС ҰРПАҚТЫҢ ҚОЛЫНДА, АЛ ЖАС ҰРПАҚТЫҢ  

ТАҒДЫРЫ ҰСТАЗДАРДЫҢ ҚОЛЫНДА».
Н.Ә.НАЗАРБАЕВ.

ген құштарлығын ояту, өмірінде оны қолдана білу, 
отансүйгіштік қасиетін одан әрі дамытуға бағыттау 
– ұстаздың басты міндеті деп білемін. Өйткені, 
мектептің әр күні көптеген ғылыми жаңалықтарға, 
терең әлеуметтік өзгерістерге толы. Бұрын оқу 
процесінде мұғалім басты рөл атқарса, қазір 
оқушының іс - әрекетімен мектептер бағаланады. 
Қазіргі заманда нені оқыту емес, қалай оқыту 
маңыздырақ болып отыр. Үйреніп жатқан 
белсенді әдіс - тәсілдерді дәстүрлі әдістемелік 
жүйемен салыстыруға болмайды. Біз жаңаша 
сабақ құрылымын жоспарлауды, оқып үйренген 
әдістер оқушылардың ынтымақтастықпен бірігіп 
жұмыс жасауына, ойын еркін жеткізуіне және 
шығармашылық қабілеттерін дамытуына септігін 
тигізетініне көзім жетеді. 

Жаңартылған оқу бағдарламасында алған 
теориялық білімімді тәжірибемен ұштастыру – 
менің міндетім. Заманауи ұстаздық ұстанымыма 
келетін болсақ, сабағымда болашаққа сенімді, 
ынталы, сыни пікір, көзқарасы дамыған, қазіргі 
сандық технологияларды өмірде өз білімін 
қалыптан тыс жағдайда да еркін, әрі терең  пай-
далана білетін оқушыны қалыптастыру. Сабақта 
оқушының өз білімін өзі бағалап, білім деңгейін 
дамыта алуы да көптеген шеберлікті талап 
етеді. Бүгінгі мұғалімнің басты мақсаты заманауи 
инфрақұрылымдарды, техниканы меңгеру керек. 
Соның ішінде компьютердің ішкі жүйесін, офистік 
бағдарламаларды, электронды тақталарды игеру 
арқылы жаңа заманға бейім жастардың көңілін 
алдандыра да, сабақты қызықты өткізе де алады. 
Бұл - өмір талабы. 

Қорыта келгенде, біз бүгінгі міндеттерді жүзеге 
асыру арқылы Қазақстанның дамуына өз үлесімізді 
қосатын боламыз. ХХІ ғасыр - білімділер ғасыры. 
Ендеше, бізге ой - өрісі жоғары дамыған, зерделі, 
жан - жақты, парасатты ұрпақ керек екенін бір 
сәтте естен шығармағанымыз жөн. Өз ойымды 
мына өлең жолдарымен аяқтағым келеді.

Ұстаз жолы қиынырақ басқадан,                                                     
Сырлары көп сыртқа әлі шықпаған.                                                             
Шаршасада осы жолдың бойында,                                   
Қандай рахат, шын бақытын тапса адам.

Гаухар ШАЙЫҚОВА,
Б.Садырбайұлы атындағы орта мектептің 

өзін- өзі тану пәнінің мұғалімі. 

27 шілде күні Ақсу ауданы жастар ресурстық орталығының 
ұйымдастыруымен өмірде қиын жағдайда жүрген азаматтарды 
қолдау жөніндегі және мүмкіндігі шектеулі жастарға арналған іс - 
шаралар кешенін іске асыру мақсатында, «Қайырымды істер ма-
рафоны» шеңберінде «Мейіріміңді аяма» атты акциясы өтті. Шара 
барысында аудандық жастар ресурстық орталығының ұжымы 
ауданымыздағы мүмкіндігі шектеулі жастарға азық - түлік таратты.

22 шілде күні Ақсу ауданы жас-
тар ресурстық орталығының 
ұйымдастыруымен «Жасыл ел» 
еңбек жасақшыларының және 
аудан еріктілерінің қатысуымен 
"Таза - жағалау" атты акциясы 
өткізілді. 

Шара барысында жаста-

рымыз Алтынарық өзенінің 
жағалауын түрлі қоқыстардан 
тазартып, өзен жолдарының 
көзін ашып, табиғатымыздың 
жаңадан тыныс алуына барын-
ша жұмыла жұмыс атқарып, 
өзен тазалығын орнына келтірді.

23 шілде күні Ақсу ауданы жастар ресурстық орталығының 
ұйымдастыруымен «Айбын» әскери-патриоттық, спорттық ойы-
ны өтті. Шараның мақсаты - жастардың бойындағы отаншылдық 
сезімінің алауын жағу, әскери қызметті насихаттау, Қазақстан Рес-
публикасы Қарулы Күштерінің имиджін арттыру, жастар арасында 
салауатты өмір салтын қалыптастыру және жастардың спортпен 
жүйелі түрде айналысуына ықпал ету. 

Шараға 5 команда қатысып, өз күш - жігерлерін сынады. III орын-
ды Жансүгір ауылдық округінің "Жалын" командасы, II орынды 
Есеболатов ауылдық округінің "Есеболатов жастары" командасы, 
I орынды Есеболатов ауылдық округінің "Алға Діңгек" команда-
сы  иеленіп, бағалы сыйлықтармен марапатталды. Шара жоғарғы 
деңгейде өтті.

АҚСУ АУДАНЫ ЖАСТАР РЕСУРСТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ.

қызметкерлердің еңбек шығынын 
төмендетуге, мәліметтер сапа-
сын арттыруға, ЖСН-ін енгізе 
отырып, санақ мәліметтерінің  
нақтылық деңгейін арттыруға, 
қағаз бен кеңселік құралдарды 
айтарлықтай үнемдеуге сондай-
ақ, интервьюерлер үшін қолайлық 
пен олардың жинақылығын 
арттыруға мүмкіндік береді. 

Санақ кезінде мәліметтер 
жинау үшін сәйкестендіргіш 
ретінде азаматтардың ЖСН 
коды қолданылады. Бұл 
ақпараттың қайталануын 
болдырмауға мүмкіндік береді. 
Интервьюерлердің 2-ші кезеңнің 

бар, аты-жөні жазылған, мөрі 
басылған куәлігі және Халық 
санағының символикасы бар көк 
түсті шарфтары, қолдарында 
халық санағының символикасы 
бар көк түсті портфельдері бо-
лады.

Құрметті ауыл тұрғындары, 
«Қазақстанда әркім маңызды!». 
Сондықтан Жалпыұлттық  
Халық Санағы барысында 
барлық аудан тұрғындарды 
белсенді қатысуына 
шақырамыз.  

АҚСУ АУДАНДЫҚ 
СТАТИСТИКА 

БАСҚАРМАСЫ.

АЙБЫН 

ТАЗА - ЖАҒАЛАУ

Мейіріміңді аяма
ҚАЙЫРЫМДЫ ІСТЕР МАРАФОНЫ

***

***
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Жазу - адамның ой - 
пікірін, басқа адамға хабар-
лап айтқысы келген сөзін, 
мағлұматын таңбалар арқылы 
жеткізуді қамтамасыз ететін 
белгілер жүйесі. Оның алғашқы 
нұсқалары өте ерте заман-
да жасалды. Ол өткен мен 
бүгінді, бүгін мен келешекті 
жалғастыратын алтын көпір де-
сек қателеспейміз. 

Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бағдарламалық 
мақаласында бүгінгі ғана 
емес, келер ұрпақ үшін де аса 
маңызға ие, ұлы көшке бастар 
тағы бір игі бастаманы қолға 
алуды ұсынып отыр. Ол - латын 
әліпбиіне көшу жөніндегі баста-
масы. Елбасымыз бұл туралы 
көптен бері айтып келеді. Де-
генмен дәл осы жолы қоғамның 
алдына латын әліпбиіне көшуді 
маңызды міндет ретінде қойып, 
оған көшу үшін мазмұнды да 
мәнді іс-шаралар мен ұлт үшін 
құнды батыл қадамдар жасауды 
тапсырды. Бұл барлығымызға 
жүктелген жауапкершілік.
Бүгінгі таңда қоғамда әліпбиді 
ауыстыруға байланысты түрлі 

Латын әліпбиіне көшу - заман талабы
пікірлер айтылуда. Біреулер ла-
тын әліпбиінің оңтайлы тұстарын 
алға тартса, енді басқалары 
бұл істе асығыстық жасамайық 
деп сақтандырады. Мұндай 
пікірлердің орын алуы өте заңды. 
Соның арқасында көпшілік осы 
бір күрделі мәселеге орай өзінің 
көзқарасын қалыптастырады. 
Алайда, анық болатын бір 
мәселе бар. Ол – қазақ тілі бүгін 
бе, ертең бе міндетті түрде ла-
тын әліпбиіне көшеді. Көптеген 
адамдардың пікірін естідім, ла-
тын әліпбиіне көшу соншалықты 
қиындық тудырмайды. Өйткені, 
латын әліпбиіне көшу дегеніміз - 
тіл ауыспай, таңбаны ғана ауыс-
тыру деп түсінемін. 

Жалпы мемлекеттің күші мен 
тірегі – халық болса, халықтың 
тірегі – тіл. Тіл дұрыс әріптеліп, 
дұрыс таңбаланатын болса, 
мемлекеттің де бүкіл тіршілігі 
дұрыс болары анық. Тіл табиғатын 
сақтап, дұрыс қолданылса ғана 
адамдар да, мемлекеттер де 
бір-бірімен дұрыс қатынас жасай 
алары айдан анық. Тіл қателікке 
ұрынса, қоғамның да, халықтың 
да мемлекеттің де ішкі, сыртқы 

тіршілігі оңға баспайды. 
Сондықтан қазақ әліпбиін 

латын әліпбиіне көшіру – 
мемлекетіміз бен халқымыздың 
өте маңызды әрі тарихи шешімі 
болып табылады деп нық ай-
тамын. Менің ойымша, елдің 
болашағын ойласақ, қазақ 
тілінің болашағын ойласақ, жаңа 
әліпбиді қабылдауға құлшына 
кіріскеніміз абзал. Латын графи-
касы арқылы таңбаланған қазақ 
әліпбиі мен жазуы қазақ елін 
биіктерге бастайтынына кәміл 
сенемін.

Раиса ЖАМАЛИҚЫЗЫ,
Сағабүйен ауылдық 

кітапханасының 
кітапханашысы.      

Латын әліпбиіне көшу – заман талабы. Тұңғыш 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев "Біз алдағы уақытта 
да мемлекеттік тілді дамыту бағытындағы кешенді 
жобаларды жүзеге асыруды табандылықпен 
жалғастыра береміз.Қазақ алфавитін 2025 жылға 
қарай латын графикасына көшіруге дайындық 
жұмысын осы бастан қолға алу қажет.Бұл қазақ 
тілін жаңғыртып қана қоймай, оны осы заманға 
ақпараттың тіліне айналдырады "- деген болатын.

Біз латын әліпбиіне көшу барысында ең 
алдымен,біріншіден тіл тазалығы мәселесі, қазіргі 
әліпбиіміз бен жазуымыздағы халықтың өз еркімен 
қалап алмаған, кешегі бодандық жүйенің өктем 
саясатының әмірімен күшпен таңылған кейбір 
кірме әріптерден арылып, таза казақ әліпбиін 
калыптастыру бағытындағы игілікті қадам деп 
түсінеміз. Сондықтанда тіліміздегі жат дыбыстар-
ды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол арқылы 
қазақ тілінің таза қалпын сақтауға мүмкіндік ала-
мыз.

Екіншіден, латын әліпбиіне көшу - қазақ тілінің 
халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады. 
Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар 
арқылы халықаралық ақпарат кеңістігіне кірігуге 
тиімді жолдар ашылады. Қарапайым ғана мысал 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНІҢ БОЛАШАҒЫ ЗОР
келтірер болсақ, қазір ұялы телефондарымыздың 
өзінде латын қарпінде жазу оңай, ал кириллицада 
қазақшаны тере алмай қиналып жататынымыз бар.
Себебі, латын әліпбиінің базасы қалыптасқан, әрі 
ауқымы кең.

Үшіншіден, бүгінгі таңда кириллица жазуын 
әлемнің 12 мемлекеті ғана пайдаланады екен.
Ал қалған мемлекеттердің көбі толықтай латын 
әліпбиіне көшкен. Түбі бір түркі дүниесі негізінен 
латынды қолданады. 

Мемлекет басшысы атап өткендей, ғалымдардың 
көмегімен қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы 
бірыңғай стандартты нұсқасы қабылданып, 
әдістемелік жұмыстар жүргізілуі тиіс. Ел болашағы 
үшін қабылданғалы отырған маңызды шешімге 
қолдау көрсету, жақсыны үйренбекке ұмтылу жүрегі 
«елім» деп соққан әрбір қазақстандықтың абырой-
лы міндеті болмақ.  

Сондықтанда латын әліпбиіне көшуден қорқуға 
еш негіз жоқ деп ойлаймын.

 Назира АУБАКИРОВА,   
«Nur Otan» партиясының мүшесі,    

Б.Сырттанов ауылдық кітапханашысы.

Қазақ тілінің латын қаріпіне кө-
шірілуі – қазақ тілінің жаңғырып, жан-
дануы, тіл болашағының кемелденуі 
десек қателеспейміз. Әліпбиіміздің 
жаңаруы – ұлтымыздың, әдебиетіміз 
бен мәдениетіміздің жаңғыруы.

Қазақ тілінің болашағы туралы сөз 
қозғамастан бұрын, қазақ тілінің та-
рихына, бастан кешкен кезеңдеріне 
көз жүгіртіп өтейік. Қазақ тілі – түркі 
тілдерінің қыпшақ тобына жатады. 
Қазақ жазуы, қазақ тілінің әліпбиі 
бірнеше рет өзгеріске ұшырап, тари-
хи кезеңдерді басынан өткізді. Сол 
уақытта қолданылған әліпбилерді 
кезең – кезеңімен атап көрсетсек:

1929 жылға дейін Қазақстанда 
араб жазуы қолданылса, 1929-1940 
жылдар аралығында латын графика-
сына негізделген әліпби, 1940 жыл-
дан бастап бүгінгі күнге дейін, кирилл 
графикасына негізделген әліпбиді 
қолданып келді.

Қазақ тілі осындай кезеңдерден 
өтіп, араға ғасырға жуық уақыт салып, 
жазба тілімізді латын қаріпіне көшіру 
туралы мәселе көтерді. Бұл еліміз 
үшін, ұлтымыз үшін көңілге қуаныш 
ұялатады. Бұлай дейтін себебім, 
қазақ тілін латын қаріпіне көшірудің 
бірден бір мақсаты – орыс графика-
сымен тілімізге енген, ұлттық тілімізге 
тән емес бөгде дыбыстардан арылу. 
Соның нәтижесінде, әліпбидегі басы 
артық таңбаларға қатысты емле, ере-
желер қысқарып, тіліміздің тазалығы 
сақталады.

Тұңғыш Президент Н.Ә.Назарбаев: 
«Қазақ әліпбиін латын қаріпіне 
көшіру қазақ халқының алға жыл-
жуына, жаңа заман талабына сай 
өсіп – өркендеуіне әкелері сөзсіз. 
Латын әліпбиіне көшу – қазақ 
тілінің халықаралық дәрежеге 
жетуіне жол ашады. Бұл қазіргі 
заманғы технологиялық ортаның, 
коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ 
ғасырдағы ғылыми және білім беру 
үрдісінің ерекшеліктеріне байланыс-
ты» - деген болатын. 

Қазіргі таңда латын графикасын 
қолдану, көшу ең өзекті, талқылауды 
қажет ететін тақырыпқа айналып 
отыр. Қазақ жазуында қолданып 
жүрген кирил әліпбиін латын 
әліпбиіне көшіру мәселесі көптің 
көңіліне қуаныш ұялатып қана 
қоймай, алаңдатушылық туғызады. 
Дегенмен бұл бастама еліміз үшін 
батыл, тіліміздің болашағы үшін 
жасалған ең маңызды қадамдар де-
сек қателеспейміз.

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ - ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ БОЛАШАҒЫ

«Тіл – адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын 
қаруының бірі. 

...Біздің заманымыз – жазу заманы, жазу мен сөйлесу 
ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман».   

А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ.

Жаңа ғасырдағы ғылым 
мен техниканың, жаңа 
технологиялардың тілі – латын 
әліпбиі десек, ғылым мен техника 
қарыштап дамып жатқан кезеңде, 
латын қаріпіне ауысу, заманауи 
технологияларға қолжетімділікті 
арттырады. Ақпараттық техноло-
гиялар заманында компьютер тілі 
– латын тілі екенін ескерсек, қазақ 
тілінің компьютерлік технология-
лар арқылы халықаралық ақпарат 
кеңістігіне енуіне жол ашылады. Ла-
тын әліпбиіне көшу тек әліпбиімізді 
ауыстыру ғана емес, сонымен қатар 
заман ағымынан қалыспай, дамыған 
елдермен иық тірестіре алатындай 
дәрежеге жетіп, ұлтты жаңғырту. 
Жазба тілімізді латын қаріпіне 
көшірсек, еліміздің одан әрі дамуы-
на ықпалын тигізіп, қазақ тілін басқа 
ұлт өкілдерінің меңгеруіне септігін 
тигізеді.

«Ұлттың сақталуына да, 
жоғалуына да себеп болатын 
нәрсенің ең қуаттысы – тілі»,-деп 
ұлт ұстазы, тіл жанашыры ғалым 
Ахмет Байтұрсынұлының айтып кет-
кен сөзіне сүйенсек, тілі сақталған 
ұлт, ешқашан өшпейді. Қаймағы 
бұзылмаған қазақ тілімізді дамы-
тып, бүкіл әлемге таныту үшін латын 
әліпбиіне ауысу, ұлт мүддесі үшін 
жасалған маңызды қадамдардың 
бірі. Әлемдік әліпбиге, латын 
қаріпіне көшу сан ғасырдан ама-
нат болып жеткен ана тіліміздің 
дәрежесін жоғарлатары сөзсіз.

Қорыта айтқанда, латын әліпбиіне 
көшу – қазақ тілінің жаңғыруы, да-
муы, қазақ тілінің халықаралық 
дәрежеге жетуі. Академик Ә.Қайдар 
«Латын әліпбиіне көшу – өмір тала-
бы, болашағы жарқын өркениетті ел 
болудың алғышарттарының бірі»,-
деп баға беруі, латын әліпбиіне 
көшу тіліміздің болашағын жарқын 
етіп, дамытатынын аңғартады.

«Қазақстанның болашағы – қазақ 
тілінде» деген ұранның өзі тіл 
құдіретін айқын, анық көрсетеді. «Тілі 
мәңгі жасаған ұлт өзі де өлмейді»-
деп, Ш.Айтматов айтқандай, тіл 
болашы еліміздің, ұлтымыздың 
болашағы. Тіліміздің жандануы, 
еліміздің, Қазақстанымыздың 
өркендеуі, ұлттық тұсастығымыздың 
қалыптасуы!

Айсауле ЖАЙЛАУХАН,
Қапал ауылдық 

кітапханасының кітапханашысы.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласында қазақ 
ғалымдарының алдына бірнеше мақсатты 
жоба - жоспарлар қойды. Солардың бірі 
– «Қасиетті Қазақстан» кешенді жобасы. 
Бағдарламалық мақалада айтылғандай, 
біз тарихымызда осынау көркем, ру-
хани, қастерлі жерлеріміздің біртұтас 
желісін бұрын - соңды жасаған емеспіз. 
Осыған байланысты ҚР Мәдениет 
және Спорт Министрлігінің бастамасы-
мен Қазақстанның қасиетті орындарын 
анықтап, оның тізімін жасау қолға алын-
ды. «Қазақстанның қасиетті орында-
ры мен кешендері» дегеніміз – ерекше 
қастерленетін табиғи, мәдени мұра және 
діни сәулеттің айырықша ескерткіштері, 
кесенелер, сондай-ақ, Қазақстан 
халқының жадында өшпесіз қалдырған та-
рихи және саяси оқиғалармен байланыс-
ты орындар. Сондықтан энциклопедияға 
еліміздің тарихи - мәдени мұрасы мен 
әлеуметтік - саяси өміріндегі маңызды 
орын алатын ұлттық бірлік пен жаңғыру 
нышаны ретіндегі жалпыұлттық және 
жергілікті нысандар мен кешендер кірді.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылда-
рында «Мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында тарихи - мәдени 
ескерткіштеріміз біршама жаңғыртылып, 
қорғалғаны мәлім. Алайда, аталмыш 
бағдарлама барлық мәдени - тари-
хи сәулетті ескерткіштерімізді, киелі 
мекендерімізді қамти алмады. Осы 
орайда «Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы» жобасы еліміздегі бар-
ша географтардың, тарихшылар мен 
ғалымдардың, өлкетанушылардың басын 
қосып, барлық қасиетті жерлеріміз бен 
тарихи мекендерімізді елге танытады, 
қажетті деңгейде дәріптелуіне себеп бо-
лады деп күтудеміз.

Шолпан ЖҰМАБЕКОВА,
Есеболатов ауылдық клубының 
музыкалық жетекшісі, "Nur Otan" 

партиясының мүшесі.

Киелі жер

Тамыры сонау Сақтардан бастау алатын 
Ұлы даланың рухты ұрпақтары мынау дүние 

ғаламда талай соғыстарды басынан өткеріп, 
талай қанқұйлы жаулармен текетіреске түсті. 
Қаншама ғасырлар өтті, қаншама ұрпақтар 
жаңарды, бірақ, мақсат пен мүдде өзгермеді. 
Ол өзгермейтін мәңгілік мүдде мен мақсат 
мынау ұлан-байтақ қасиетті жерді қорғау 
еді. Жылқыны қолға үйрету біздің жерімізден 
бастау алғанын әлем мойындады. Соның 
арқасында ауыздық, шалбар ойлап табыл-
ды. Ол заманда атқа міну қазіргі кездегі зы-
мыранмен ғарышқа ұшқандай жаңалық еді.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жариялаған 
«Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында 

ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейінгі 
кезеңді қамтитын Ұлы даланың жеті қырын 
атап көрсетті. Көтерілген мәселелер жан - 
жақты ой елегінен өткізіп, терең зерделеуді 
талап етеді. Олар:

1. Атқа міну мәдениеті
2. Ұлы даладағы ежелгі металлургия
3. Аң стилі
4. Алтын адам
5. Түркі әлемінің бесігі
6. Ұлы Жібек жолы
7. Қазақстан - алма мен қызғалдақтың 

отаны

Ұлы даланың жеті қыры

Ана тілінің қадір - қасиетін 
біле білген халқымыз оны 
ұлттың рухына, қазына 
байлығына балайды. 
Себебі не?

Себебі, тіл – халықтың 
жаны, сәні, тұтастай кескін 
- келбеті, ұлттық болмысы. 
Адамды мұратқа жеткізетін 
– ана тілі мен ата - дәстүрі. 
Біздің осындай халықтық 
қасиетті мұрамыз, ана 
тіліміз – қазақ тілі. Әр 
халықтың өзінің ана тілі 
бар. Тіл – жеке адам ойлап 

тапқан туынды емес, ол 
барша ұлтқа ортақ, соның 
төл перзенті. Сол халықтың 
мәдени әлеуметтік өмірінде 
өзіндік мәні бар киелі ұғым.

Тіл туралы жазу, ол ту-
ралы айтудан қашпау да, 
жалықпау да керек. Себебі, 
тіл бүкіл бір халықтың жүрегі. 
Оның бойында ұлттық бол-
мыс, ұлттық рух, дәстүр мен 
салт жатыр. Сондықтан әр 
халық өз тілінде мақтанып 
қана қоймай, оны дамытып, 
жұмыс жасауы керек.

Жаңа қоғамда өмiр сүрiп жатырмыз, 
жаңа қоғамның сипаты iскерлiк болса, 
бұл жолда жетiстiктерiмiз де аз емес. Ал, 
шешiмi күрделi мәселелер де бар. Ол – 
әлеуметтiлiк мәселе. Бұл салада қоғам 
өмiрiнде түбегейлi шешiмi табылмай тұрған 
мәселе, ол – сыбайлас жемқорлық.

«Сыбайлас жемқорлық» деген түсінік 
мағынасына этимологиялық қарау мұны 
«параға сатып алу», «пара» ретінде, 
«corruptio» деген латын сөзін алып, 
анықтауға мүмкіндік береді. Рим құқығында 
сондай-ақ, «corrumpire» түсінік болған, ол 
жалпы сөзбен айтқанда «сындыру, бүлдіру, 
бұзу, зақымдау, жалғандау, параға сатып 
алу» деген түсінік беріп, құқыққа қарсы іс - 

әрекетті білдірген. Орыс тілінің түсіндірме 
сөздігі сыбайлас жемқорлықты пара беріп 
сатып алу, лауазымды адамдардың, саяси 
қайраткерлердің сатқындығы ретінде сипат-
тайды.

Сыбайлас жемқорлық - заман ағысымен 
бірге өсіп - өркендеп, мол қаражат және 
қоғамдық бәсекелестік пайда болған жер-
лерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін 
жойылмай отырған дерттің бірі. Бұл дерт 
дамушы елдердегідей жас мемлекетімізге  
де орасан зор нұқсан келтіріп отыр.

Бақытгүл ҚАМЕТЖАНОВА, 
Жаңалық ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы. 

Тіл - таусылмайтын 
байлық. Қанша тіл білсең, 
өзгеден сонша кез биіксің. 
Дегенмен, алдымен туған 
еліңнің мемлекеттік тілін 
білуге, құрметтеу арқылы 
басқа тілді де, оның 
мәдениетінде қадірлейміз. 
Өткенді, бүгінгіні, 
болашақ қазынаны тілмен 
жеткіземіз. Тіл арқылы 
салт - дәстүрімізді, дінімізді, 
ділімізді, қолөнерімізді де 
сақтап, келесі ұрпаққа бере 
аламыз.

СЫБАЙЛАС 
ЖЕМҚОРЛЫҚ

Тіл - ұлт қазынасы
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Аудан,қала
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Ұйым атауы
Ғ.Мұратбаев ОМ
Жансүгіров ОМ

Н.Есеболатов ОМ
Ғ.Орманов ОМ
Ұйым атауы

Қ.И.Сәтбаев ат ОМГ
Қ.И.Сәтбаев ат ОМГ

Е.Сиқымов ОМ
Ж.Сыдықов ОМ
Ж.Сыдықов ОМ
Ж.Сыдықов ОМ
І.Жансүгіров ОМ
І.Жансүгіров ОМ
Ю.Гагарин ОМ

Қызылжар 
Қарасу  НОМ

Ш.Уалиханов н/м
Жансүгіров ОМ
Көшкентал ОМ

М.Мәметова ОМ
Н.Есеболатов ОМ

Қарашілік ОМ
Сағакүрес НОМ
Ғ.Орманов ОМ
Қ.Терібаев ОМ
Жаңатілеу ОМ

Баласаз 
Қ.Мұқашов

Ұйым атауы
Қ.И.Сәтбаев ат ОМГ
Қ.И.Сәтбаев ат ОМГ

Ж.Сыдықов ОМ
І.Жансүгіров ОМ
Ю.Гагарин ОМ

Қызылжар 
Баласаз 

Матай ОМ
Егінсу ОМ

Көшкентал ОМ
Кеңжыра ОМ
Кеңжыра ОМ

Н.Есеболатов ОМ
Н.Есеболатов ОМ

Қарашілік ОМ
Ғ.Орманов ОМ

Қаракемер НОМ
Жаңатілеу ОМ
Мамания ОМ

Е.Жайсаңбаев ОМ
Ш.Уалиханов н/м
Б.Сырттанов ОМ

Қ.Мұқашов
Кеңғарын 

Ұйым атауы
Қ.И.Сәтбаев ат ОМГ

Ғ.Мұратбаев ОМ
Жансүгіров ОМ
Көшкентал ОМ

Н.Есеболатов ОМ
Қарашілік ОМ

Сағакүрес НОМ
Е.Жайсаңбаев ОМ

Мамания ОМ
Ұйым атауы

Е.Сиқымов ОМ
Е.Жайсаңбаев ОМ

Қ.Терібаев ОМ
Ғ.Орманов ОМ

Е.Жайсаңбаев ОМ
Кеңғарын
Кеңғарын

Ұйым атауы
Ж.Сыдықов ОМ
І.Жансүгіров ОМ

Мамания ОМ
Алажидн ОМ

Көлтабан НОМ
Н.Есеболатов ОМ

Көлтабан ОМ
І.Жансүгіров ОМ

Ұйым атауы
Е.Жайсаңбаев ОМ

Ғ.Орманов ОМ
Ұйым атауы

Ж.Сыдықов ОМ
Көлтабан ОМ

Ш.Уалиханов н/м
М.Мәметова ОМ

Тарас ОМ
Қарашілік ОМ

Көлтабан НОМ
Алажидн ОМ

Ғ.Орманов ОМ
Ұйым атауы
Көлтабан ОМ

Е.Жайсаңбаев ОМ
Н.Есеболатов ОМ

Қарашілік ОМ
Көлтабан НОМ
Ғ.Орманов ОМ
Ұйым атауы

І.Жансүгіров ОМ
Қаракемер НОМ

Е.Жайсаңбаев ОМ
Кеңғарын

Ұйым атауы
Қ.И.Сәтбаев ат ОМГ

Көлтабан ОМ
Кеңжыра ОМ

Тарас ОМ
Көлтабан НОМ
Алажиде ОМ

Қ.Терібаев ОМ
Қарасу  НОМ

Ғ.Орманов ОМ
Ұйым атауы

Қ.Терібаев ОМ
Ғ.Орманов ОМ
Е.Сиқымов ОМ

Қ.Мұқашов
Ұйым атауы

Ж.Сыдықов ОМ
Ж.Сыдықов ОМ
Жансүгіров ОМ

Б.Сырттанов ОМ
Ұйым атауы

Ж.Сыдықов ОМ
Б.Сырттанов ОМ
М.Мәметова ОМ

Н.Есеболатов ОМ
Ғ.Орманов ОМ
Мамания ОМ
Ұйым атауы

І.Жансүгіров ОМ
Қ.Мұқашов
Кеңғарын

Ұйым атауы
Қызылжар 
Баласаз 

Е.Жайсаңбаев ОМ
Ұйым атауы

Ғ.Орманов ОМ
Көлтабан НОМ

М.Мәметова ОМ
Кеңғарын

Ұйым атауы
Ғ.Орманов ОМ

Н.Есеболатов ОМ
М.Мәметова ОМ

Е.Жайсаңбаев ОМ
Ғ.Мұратбаев ОМ

Н.Есеболатов ОМ
І.Жансүгіров ОМ
Ғ.Орманов ОМ

Кеңғарын
Ұйым атауы

І.Жансүгіров ОМ
Ғ.Мұратбаев ОМ
Жансүгіров ОМ

Н.Есеболатов ОМ
Алажиде ОМ
Қ.Мұқашов

Ұйым атауы
Н.Есеболатов ОМ

Ұйым атауы
І.Жансүгіров ОМ

Пәні
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Математика

Пәні
Бастауыш сынып
Бастауыш сынып

Математика
Бастауыш сынып
Бастауыш сынып
Бастауыш сынып
Бастауыш сынып

Пәні
Тәрбиеші

МАД тәрбиешісі
Тәрбиеші

ШО тәрбиешісі
ШО тәрбиешісі
ШО тәрбиешісі
ШО тәрбиешісі
ШО тәрбиешісі

Пәні
Биология
Биология

Пәні
Химия
Химия 
Химия 
Химия 
Химия 
Химия 
Химия 
Химия 
Химия 
Пәні

География
География
География
География
География
География

Пәні
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Музыка 
Музыка 
Музыка 
Музыка 
Музыка

Пәні
Информатика
Информатика
Информатика
Информатика

Пәні
дене шынықтыру
дене шынықтыру
дене шынықтыру
дене шынықтыру

Пәні
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Тарих
Пәні

Өзін-өзі тану 
Өзін-өзі тану 
Өзін-өзі тану 

Пәні
Психолог
Психолог

Педагог-психолог
Пәні

Логопед
Логопед
Логопед
Логопед

Пәні
Әлеуметтік педагог
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АӘДТ 
Пәні

Кітапханашы

Оқыту тілі
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қазақ тілі
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қазақ тілі
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ағылшын тілі
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Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі

Оқыту тілі
қазақ тілі

Жүктемесі
8 сағат
18 сағат
15 сағат
16 сағат

Жүктемесі
18 сағат
16 сағат
16 сағат
20 сағат
20 сағат
20 сағат
16 сағат 
16 сағат 
18 сағат
4 сағат
16 сағат
8 сағат
18 сағат
8 сағат
9 сағат
16 сағат
16 сағат
14 сағат
23 сағат
7 сағат

0,5 ставка
2 сағат
7сағат

Жүктемесі
16 сағат
16 сағат
17 сағат
16 сағат 
18 сағат
4 сағат
2 сағат
16 сағат
4 сағат
8 сағат
16 сағат
13 сағат
16 сағат
16 сағат
15 сағат
19 сағат
15 сағат
3 сағат
16 сағат
15 сағат
8 сағат
24 сағат
15 сағат
16 сағат

Жүктемесі
16 сағат
15 сағат
20 сағат
16 сағат
17 сағат
15 сағат
7 сағат
10 сағат

Жүктемесі
13 сағат
12 сағат
15 сағат
14 сағат
12 сағат
16 сағат
14 сағат

Жүктемесі
0,64 ставка

1 ставка

0,64 ставка
0,64 ставка

1 ставка
0,64 ставка

1 ставка
Жүктемесі

3 сағат
5 сағат

Жүктемесі
17 сағат
5 сағат
5 сағат
9 сағат
5 сағат
13сағат
5 сағат
7 сағат
17 сағат

Жүктемесі
10 сағат
3 сағат
9 сағат
9 сағат
10 сағат
6 сағат

Жүктемесі
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2021-2022 ОҚУ ЖЫЛЫНА АҚСУ АУДАНЫ БІЛІМ 
МЕКЕМЕЛЕРІ БОЙЫНША МАМАНДАРҒА СҰРАНЫС

«Сыбайлас жемқорлық» түсінігі 
(латынша "corruptio") — пара 
беруді, өзінің қызметтік дәрежесінің 
лауазымды тұлғасын жеке баю 
мақсатында тікелей пайдалану де-
ген мағынаны береді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл – әрбір азаматтың міндеті.

Қазіргі кезде сыбайлас 
жемқорлық әлемнің кез - келген 
елінде оның саяси дамуына байла-
ныссыз, оның ішінде Қазақстанда 
да, әлеуметтік құбылыс ретінде 
өмірін жалғастырып келеді, 
ол тек ауқымдылығымен ғана 
ерекшеленеді. Сыбайлас жемқор-
лық әлеуметтік-экономикалық даму 
үдерісін, нарықтық экономиканың 
құрылуын, инвестициялар тарту 
процесін тежейді. Демократиялық 
мемлекеттің саяси және қоғамдық 
институттарына кері әсерін тигізеді, 
елдің болашақ дамуына елеулі 
қауіп төндіреді. Қазақстанның 
мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдықтарының бірі - сыбайлас 
жемқорлықпен күрес болып табы-
лады.

Қазіргі заманғы әлемде сыбайлас 
жемқорлықпен күресуді күшейту 
жұмысы үздіксіз жүргізілуде және 
әрдайым жетілдірілу үстінде. 
Әлемде сыбайлас жемқорлықпен 
күресу механизмінің барлық елдер-
ге тиімді болатын бірегей жинағы 
жоқ. Әрбір мемлекет қолданатын 
сыбайлас жемқорлықпен күресу 
әдістерінің жиынтығы өзгеше, ол 
елдің саяси және экономикалық 
тұрақтылығына ғана емес, соны-
мен қатар әдет-ғұрпы мен салт-
дәстүрлеріне, діни ерекшелігі мен 
құқықтық мәдениет деңгейіне және 
аумағы бойынша алатын жеріне, 
халқының саны мен орналасу 
тығыздығына да байланысты болып 
келеді.

Қазақстанда экономиканы жан-
дандыру және ауқымды әлеуметтік 
түрлендіру жағдайында мемлекеттің 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
бағытталған заманауи әлеуметтік-
экономикалық саясатымен тығыз 
байланысқан бүтіндей стратегияның 
қажеттілігіне анық көз жеткізілді.

Осыған байланысты 2014 
жылдың 26 желтоқсанында 
Қазақстан Республикасының 2015-
2025 жылдарға арналған Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы жаңа стратегия-
сы бекітілді.

Стратегияның мақсаты 
- мемлекеттің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатының 
тиімділігін арттыру және сыбайлас 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес 
- баянды болашақтың кепілі

жемқорлыққа қарсы қозғалысқа кез 
- келген жемқорлықтың туындауы-
на «нөлдік» төзімділік таныту ат-
мосферасын құру жолын қолдану 
арқылы барлық қоғамды тарту, 
сондай-ақ, Қазақстанда сыбайлас 
жемқорлық деңгейін төмендету 
болып табылады. Біздің ел - 
ТМД елдерінің ішіндегі сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
арнайы заң қабылдаған бірінші және 
бірден-бір мемлекет. Мемлекеттік 
органдардың осы бағыттағы 
жұмыстарының нысандылығы мен 
тиімділігі, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес мәселелері Елбасының 
жеке бақылауында тұрғандығына 
негізделген. 

Сыбайлас жемқорлықтың өзекті 
мәселелері, оның пайда болуы, оны-
мен күрес жүргізудің қылмыстық-
құқықтық құралдары қызу пікір 
таластарын туғызу үстінде. Сы-
байлас жемқорлық қылмыстары 
сияқты қоғамға қауіпті іс-әрекеттер 
мемлекетіміздің басқару жүйесіндегі 
сәйкесті буындарды тұншықтырып, 
олардың қалыпты, заңды қызмет 
жасауына кедергі келтіреді. Ал, іс 
жүзінде бірқалыпты дұрыс қызмет 
атқаратын мемлекеттік органдардың 
қызметі ғана қоғамның экономика-
лық дамуына, оның мүшелерінің 
құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз етуге қабілетті. Осыған 
орай мемлекеттік басқару жүйесін 
қорғау, оған қылмыстық қол сұғуды 
болдырмау ең маңызды мәселе бо-
лып табылады. Өйткені, мемлекеттік 
аппарат қоғамды басқару жүйесінің 
қажеттілігі, басқару жүйесіндегі 
әртүрлі процестердің реттеушісі 
болып табылады. Жалпы сыбай-
лас жемқорлықпен күресу жеке 
адамдардың немесе жекелеген 
топтың ғана емес мемлекеттік 
органдардың, мемлекеттік 
қызметкерлердің, тұтастай қоғамның 
басты міндеті мен борышы. Осыны 
шынайы орындау үшін әрбір лауа-
зым иесі өзінің жан-дүниесін ұдайы 
таза, адал ұстауы тиіс. Сонда ғана 
олар қарапайым халықтың сенімін 
ақтап, қоғамның тежеусіз дамуына 
үлес қосқан болар еді.

Әлбетте, сыбайлас жемқорлықтық 
мәселені бірден шешпейсің. Бірақ 
бұл жерде тоқтап қалуға да бол-
майды. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясат шын мәнісінде, 
бөлек пара алушыларға қарсы 
күреске қарағанда әлде қайда 
кең. Қылмыстық қудалау немесе 
заңнаманы жетілдіру шараларымен 
ғана жағдайды өзгертуге болмай-
тыны ойландырады. Ауруды, оның 
себептеріне әсер ету арқылы ғана 
жазасың. Керісінше жағдайда, біз 
бірыңғай оның нышандарын алуға 
душармыз. Осы күресте ең басты-
сы, қоғамдық институттармен мак-
сималды қызмет істеген кезде ғана 
табысқа сене аламыз.

Раиса МҰРАТОВА,   
Сағабүйен ауылдық 

кітапханасының кітапханашысы.   

Жемқорлық дүние жүзінің барлық елдерінде теріс құбылыс 
ретінде таныс. Нағыз экономикалық гүлденуге сыбайлас жемқорлық 
құбылыстарын азайтқан мемлекеттер ғана қол жеткізетіні де 
белгілі. Себебі, сыбайлас жемқорлық қоғамның барлық салалары-
на: экономика, әлеуметтік сала, саясатқа әсерін тигізеді, ал, осы 
құбылыстан туындайтын оның теріс салдары қоғамның ілгері әрі 
қарқынды дамуына кедергі келтіріп қана қоймай, ұлттық қауіпсіздік 
мүдделеріне нақты қауіп төндіреді. Әрбір азамат өзінің қызметін 
адал атқарып, туған елінің шынайы патриоты болғанда ғана қуатты 
мемлекет құрылады. Елге адал қызмет ететіндер де, керісінше, теріс 
қылық жасайтындар да бар. Содан болар,  халық несібесі мен ел 
қазынасына қол салатындардан арылу барлық мемлекеттің өзекті 
мәселесіне айналып отыр. Бұл тұрғыда елімізде арнайы заңдар 
қабылданып, жүйелі бағдарламалар жүзеге асуда. Тіпті, сыбайлас 
жемқорлыққа қатысты іс-әрекеттің алдын алуға көмектескендерге 
үкімет тарапынан арнайы сыйақы да қарастырылған. Олардың 
қауіпсіздігі заңмен қамтамасыз етілген.

Әрбір қоғамның даму барысында күнегей жоғымен көлеңкелі 
тұсы да  қатар жүретіндіктен, елдің әлеуметтік жағдайын жақсартып, 
экономиканың жоғарғы деңгейге жетуін, халықтың демографикалық 
өсіп-өнуін көздеген шаралар жасалып жатқан кезде, басқан 
қадамды кейін тартып, дамуымызға тежеу болып отырған сыбайлас 
жемқорлықпен күресті күшейту – әрқайсымыздың азаматтық боры-
шымыз. Жемқорлықпен күрес бүгінде елімізде мемлекеттік маңызы 
бар түйіткілді мәселеге айналып отырғандығы шындық. Сондықтан 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәденитеттің қалыптастырылуына 
оқу орындарынан бастағанымыз дұрыс. Жас ұрпақтың санасында 
жемқорлыққа деген төзбеушілік сезімін айтуымыз керек.

Айсауле ЖАЙЛАУХАН,
Қапал ауылдық кітапханасының кітапханашысы. 

Жемқорлық - қоғам дерті***



6 бетАЌСУ ӨЊІРІ6 тамыз 2021 жыл

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

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын:  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

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 арттыру 

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

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

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

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

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

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;

«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: Алажиде ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауданы 
бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Алажиде негізгі орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мектеп директоры

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

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

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

Лауазымдық жалақы мөлшері:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын: Ақтоған ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауданы 
бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қызылағаш негізгі орта мектебі, мектеп-
ке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мектеп директоры

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

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

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

Лауазымдық жалақы мөлшері:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Конкурс 4 кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен кандидаттарды келісу;
3) облыстық білім беруді басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім беруді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында әңгімелесу;
Ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық мекен-жайлары: тел.: 8 
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«Ақсу ауданның білім бөлімі» ММ, Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 
№5, «Ақсу ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

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

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

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

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары үшін: жоғары (жоғары оқу орнынан 
кейінгі) педагогикалық білім педагогикалық жұмыс өтілі бес жыл, оның ішінде соңғы екі 
жыл мектепке дейінгі ұйымда педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының 
немесе педагог - сарапшының, педагог - зерттеушінің, педагог - шебердің біліктілік 
санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес 
жоғары оқу орындарының оқытушыларын, әдістемелік кабинеттердің (орталықтардың), 
біліктілікті арттыру жүйесінің әдіскерлерін қоспағанда).

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

Лауазымдық жалақы мөлшері:

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-1-3-1

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 арттыру 

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

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

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

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

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

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;

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

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

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

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

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

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

Лауазымдық жалақы мөлшері:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға кон-
курс жариялайды: 

Бос орын:  Ақсу ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауданы бойын-
ша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мамания орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Өнім бастауыш мектебін қосқанда 
мектеп директорына

Білім беру ұйымының басшысы лауазымына кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары:
Бастауыш, негізгі орта, орта, шағын жинақты мектептерді қоспағанда білім беру ұйымдары 

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

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

Лауазымдық жалақы мөлшері:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін

174864

Санаты

А-1-3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Құттықтаймыз!

Көшкентал округі әкімінің 
аппаратының мамандары 
«Аяна» дүкенімен және ауыл 
тұрғындарына мемлекеттік 
қызмет көрсету мәселелері 
бойынша түсіндірме 
жұмыстарын жүргізді. 
Соның ішінде ЭЦҚ-ны 
қашықтықтан алу және 
мобильді азаматтар база-
сына онлайн тіркеу туралы 
ашып айтты.  

        
ЭЦҚ-НЫ ҚАШЫҚТАН АЛУ

Құрметтi ауыл тұрғындары, 
мемлекеттiк қызметтердiң басым 
бөлiгi Egov.kz порталы арқылы 
көрсетiлетiнiн бiлесiздер. Ал, 
олардың негiзгi бөлiгiн растау мен 
алу электронды цифрлық қолтаңба 
(ЭЦҚ) арқылы жүзеге асады. ЭЦҚ-
ны қашықтан қалай алуға болаты-
нына түсіндіремін.

Egov.kz порталына кiрiңiз;
Басты беттегi ЭЦҚ-ны қашықтан 

алу батырмасына басыңыз да, 
қызметке онлайн тапсырыс берiңiз;

Порталға бейнекамераны қосуға 
рұқсат етiңiз;

ЭЦҚ түрiн таңдаңыз да ЖСН 
нөмiрiңiздi терiп, қызметке тапсы-
рыс берiңiз;

Жеке басыңызды растайтын 
құжат түрiн таңдаңыз;

Телефоныңыздың нөмiрi мен 
SMS кодты терiңiз;

Бейне сәйкестендiру сiлтемесiне 
өтiңiз де, камераға қараңыз;

Жеке кабинетiңiзге жасырын сөз 
ойлап тауып, құжаттар батырмасы-
на өтiңiз;

Жеке басыңызды растайтын 
құжатты «файлды жүктеу» немесе 

Мемлекеттік қызмет 
көрсету

«суретке түсiру» арқылы порталға 
енгiзiңiз;

Құжат жүтелген соң, жеке 
кабинетiңiз үшiн енгiзген жасырын 
сөздi терiп, оған кiрiңiз;

Өтiнiштiң электронды нұсқасына 
электроды мекен - жайыңызды 
қосыңыз;

Кiлттi сақтау орнын таңдап, оның 
орналасқан жолын көрсетiп, өтiнiштi 
жiберiңiз;

Соңғы беттен өтiнiштiң статусын 
көре аласыз;

Кiлт дайын болған кезде оған 
құпия сөз ойлап тауып енгiзiңiз;

Сертификатты жүктеңiз.

МОБИЛЬДI АЗАМАТТАР 
БАЗАСЫНА ОНЛАЙН ТIРКЕЛУ
Егер сiзге ЭЦҚ алу керек болса, 

не болмаса порталға бiр ретiк жа-
сырын сөз арқылы кiру керек бол-
са, Сiзден ұялы телефоныңыздың 
мобильдi азаматтар базасында 
тiркелуi талап етiледi.

1. Оң жақ төменгi бұрыштан 
«Виртуалды ассистентке» басыңыз;

2. Камера батырмасына басып, 
бейнетүсiрiлiмге рұқсат берiңiз;

3. Байланысқа шыққан опера-
торға жеке куәлiгiңiздi көрсетiңiз;

4. ЖСН нөмiрiңiздi, телефон 
нөмiрiңiздi, телефонға келiп түскен 
бiр реттiк кодты хабарлаңыз;

5. Сiз тiркелдiңiз!
Мобильдi базада тiркеу Сiзге 

egovkzbot2.0 телеграм-ботын, egov 
mobile қосымшасын және проактив 
қызметтерiн пайдалануға мүмкiндiк 
береді.

А.ЕСІМБЕКОВА,
Көшкентал ауылдық 

округінің әкімшілік мекемесінің 
қызметкері. 

Ақын, өнер саласының үздігі, 
Алматы облысының Құрметті аза-
маты - Қаныша Мұсабайқызы 
Раисованың туғанына биыл 65 жыл.  
Бұрынғы Қапал ауданына қарасты, 
Қоңыр ауылында 1956 жылдың 10 
сәуірінде дүниеге келген.

Қаныша Раисова – айтыс 
өнерінде өзіндік орны бар, кешегі 
ақын Сараның ізін жалғаған, 
жетісудан шыққан айтыскер 
ақын, ұлағатты ұстаз. Қаныша 
Мұсабайқызының айтыс өнеріне 
сонау 1980-ші жылдардың аяғында 
келген. Айтыс сахнасына өзіндік 
бөлек стилімен ең алғаш қазақтың 
ақ жаулығы мен кимешегін сахнаға 
дәріптеп шыққан ақын. Ақынның ай-
тыс сахнасына келуіне үлкендердің 
«Ақын Сараның ауылында қыз 
ақындар жоқ екен» деген уәждері 
себеп болған. Сол кезде Қоңыр 
ауылында клубта істеп жүрген 
Қаныша Мұсабайқызы айтылған 
сөзді көкейге түйіп, намысқа тыры-
сып, белді бекем буып, бойындағы 
суырып салма ақындық өнерді 
шыңдап, ешқандай ұстазсыз айтыс 
өнеріне келеді. Ең алғаш айтысы 
Қапал жайлауындағы шабан тойда 
өзінің жерлес інісі, бүгінде жазушы, 

ЖЕТІСУДЫҢ ЖЫР АҚҚУЫ

«Қазақ әдебиеті» газетінің бас ре-
дакторы Дәурен Қуатпен айтысқан. 
Одан кейін облыстық, республикалық 
айтыстарға қатысып, айтыс өнерінде 
үлкен тәжірибе жинақтап, жүлделі 
орындарға ие болған. 1995 жылы 
Абай Құнанбайұлының туғанына 
150 жыл толуына орай ЮНЕСКО 
көлемінде ұйымдастырылған айтыс-
та - 3-ші орын, Қабылиса жыраудың 

300 жылдығында - бас бәйге, Жам-
был ауданында өткен Әсімхан 
Қосбасаровтың 80 жылдығында - 
бас бәйге, Доскей ақынның тойында 
- бас бәйге, Ахмет Байтұрсынұлы 
мен Міржақып Дулатовтың  той-
ында ІІ орын, Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың 100 жылдығында 
І орын, Ілияс Жансүгіровтің 100 
жылдығында І орын иеленсе, тағы 
да көптеген айтыстарда жүлделі 
орындар мен марапаттарды иелен-
ген. 

Қаныша Раисова талай айтыс-
тарда әділқазылар алқасында 
төрелік еткен. 2006 жылдан бастап 
өнер мектебінде айтыс сыныбының 
оқытушысы бола жүріп, бойында 
өнері бар талантты жастарды айтыс 
өнеріне баулиды. Кейінде шәкірттері 
республикалық айтыстарда жүлделі 
орындарға ие болған. Қаныша 
Раисова өз пәнін жетік меңгерген, 
шығармашылық ой-өрісі терең және 
білікті ұстаз ретінде өзін көрсете 
білді. Айтыс өнерін дәріптеп, ұлт 
руханиятына еңбек етті. Қазақ елінің 
сүйікті ақын қызы 2021 жылдың 17 
шілдесінде өмірден өтті. 

Қалқаман АБДЫРАХМАНҰЛЫ.

Келісімшарт бойынша әскери 
кызметке қабылдану «Әскери 
қызмет және әскери қызметшінің 
мәртебесі туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Заңының 37, 38 бап-
тарына сәйкес жүргізілуде. Онда 
азаматтың әскери қызметке кіруінің 
еріктілігі, келісімшарт бойынша  
әскери қызметке қабылданатын  
азаматтарға қойылатын талап-
тар, азаматтың әскери қызметті 
өткеруге міндеттелген мерзімі  
және келісімшарттың басқа да та-
лаптары айқындалған.

Ақсу ауданының Қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімінде атқарылып 
жатқан ең негізгі жұмыс -  Қарулы 
Күштер қатарына жас сарбаз-
дарды мерзімді әскери қызметке 
жіберу болса, екіншісі - Қарулы 
Күштер қатарын келісімшарт бой-
ынша әскери қызметшілермен 
толықтыру болып табылады.

Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштері қатарына келісімшарт 
бойынша әскери қызметке 
қабылданған әскери қызметшілер 
ұдайы жауынгерлік әзірліктерін 
жоғары деңгейде ұстап, кәсіби 
білімдерін арттыра отырып, Отан 
алдындағы Конституциялық  
борыштарын лайықты түрде 
атқаруда. 

Мемлекет келісімшарт бойын-
ша әскери қызметке қабылданған  
әскери қызметшілерді  әлеуметтік  
тұрғыда қолдап баспанамен  
қамсыздандыру, төмен пайыздық 
мөлшермен ипотекаға мүмкіндік 
беру, тегін медициналық қызмет,  
тұрғын үй жалдауға төлемақы 
төлеу, зейнеткерлікке шығу жасы 
47-ге келтіріп және 2021 жылдың 
қаңтар айынан  еңбек ақысын 35% 
-ке  көтеріп  жағдайларын  жасау-
да.

Ақсу ауданының Қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімінде атқарылып 
жатқан әр саладағы жұмыс бары-
сы кезінде сыбайлас жемқорлықты 
болдырмау мақсатында, жеке 
құрамға ұдайы заң талаптары 
жеткізіліп, сабақ өткізіліп отырады. 
Сыбайлас жемқорлықты болдыр-
мау үшін қоғам бірігіп алдын алу 
керегі ескертіледі. 

Қорғаныс істері жөніндегі бөлімі 
арқылы Талдықорған қаласы,   
Әскери  гарнизондарда  орналасқан  
әскери бөлімдерге және 75263 
Гвардейскі поселкесі, 27943 Ново-
Ахмирово қаласындағы әскери 
бөлімдер келісімшарт бойынша 
баруға ниет білдірген азаматтарды  
қабылдайды немесе 8(72832) 2-20-
29, 8-7018351297, 8-7057013650  
телефондары арқылы анықтама 
алуға болады.

Ақсу ауданының  
Қорғаныс істері 

жөніндегі  бөлімі.                                                                                      

Келісімшарт 
бойынша әскери 

қызмет

Жансүгіров ауылында дүкен ашылды. Базарға қарама – қарсы (бұрынғы 
бильярд клубы «Мадина»). Н.Сүлейменов көшесі, №1 «А».  Жұмыс  уақыты: 
9.00 – 18.00 дейін, түскі үзіліс: 13.00 – 14.00. Жиһаздық тауарларды несие-
ге және ай сайын бөліп төлеуге «Каспий» немесе «Хоум Кредит» арқылы 
алуға болады. Дайын және тапсырыспен жасатуға болады. 

Телефон: 8-705-484-72-55 Қуаныш.
Сүйгенбаев Нұрахынның атындағы кад. №03-254-016-195 көлемі 7,11 га 

суармалы жердің мемлекеттік актсі жоғалғандығы туралы хабарлаймыз.
«Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы» Республикалық исла-

ми діни бірлестігінің филиалы «Жаңалық» ауылдық мешітінің ережесі 
жоғалғандығы туралы хабарлаймыз.

Су – тіршілік көзі. Ол болмаса адамзаттың өмір сүруі мүмкін емес. Соны-
мен қатар, ата-бабаларымыздың от пен су – тілсіз жау деген ескертулерін 
есімізден шығармауымыз керек. ҚР ІІМ-нің Төтенше жағдайлар комитетінің 
аумақтық бөлімдерімен жергілікті жерлерде судағы қауіпсіздікті сақтау, 
арнайы суға түсуге белгіленбеген орындарда суға түспеу, ата-аналардың 
жаз маусымында балаларын қадағалаусыз қалдырмау жөніндегі жүргізіліп 
жатқан ескертпе, үгіт-насихат жұмыстары жүргізіліп жатқанымен аудан бой-
ынша жыл сайынғы көрсеткіштерге қарасақ, адамдардың жазғы суға түсу 
маусымында қаза болу оқиғалары азаяр емес. Бұл азаматтардың қайғылы 
оқиғаға ұшырауының басты себебі - тыйым салынған және қауіпті жерлерде 
суға шомылған. Суға шомылу кезінде қауіпсіздік қағидаларын сақтамаған. 
Ата-аналар балаларға абай болулары керек. Балалардың қай жерде не 
істеп жүргенін әрдайым бақылауда ұстау керек. Қазіргі таңда көптеген 
көл-тоғандар шаруа қожалықтарға ұзақ мерзімге жалға берілген. Осы ша-
руа қожалықтардың төрағалары өздеріне бекітілген су қоймаларында 
азаматтардың қауіпсіздігін сақтап, қауіп-қатерлердің алдын алулары шарт.  

Егерде суға шомылуға барсаңыздар, төмендегі қауіпсіздік 
ережелерін есте ұстаңыздар:

– суға ауаның температурасы 25, судың температурасы 20 градус 
болғанда ғана шомыл;

– тек арнайы жағажайларда ғана шомыл;
– суға жайлап түс, таяздау жерге барғанда тоқтап, басыңды суға сүңгітіп 

ал;
– судан әлсін-әлсін шығып демал;
– қалтырап тоңғанша суда жүріп алма;
– қол-аяқ тырысқанда үрейленбей, су бетінде болуға тырыс, айқайлап көмек 

сұра;
– судың қатты ағынына тап болғанда, ағынға қарсы жүзбей, ағыс бойын-

ша малып жағаға қарай жүзуге тырыс;
– су иіріміне тап болғанда, саспай ауаны ішке көбірек жұтып алып, суға 

сүңгі де, ағын бағытына қарай қатты секіріп, судың бетіне шық;
– арақ-шарап ішіп, суға түсуге қатаң тыйым салынады;
– егер шаршасаң дереу судан шық;
– бейтаныс жерден суға секірме;
– терлеп тұрғанда және қараңғы уақытта суға шомылуға болмайды;
– суға шомылғанда автокамераны, допты, тақтайларды пайдалануға болмай-

ды.
Б.ӘДІЛЖАНОВ,

Ақсу ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері, 
азаматтық қорғау аға лейтенанты.    

Суға түскенде абай болыңыздар!

Шаңырағымыздың отағасы! 
Асқар тау Әкеміз ОРАЗБАЕВ 
ҚАЙРАТ ДҮЙСЕКЕҰЛЫНЫҢ              
7 тамызда туған күні. 

Әкеміз өзінің меншікті 
қуанышында ер жасы 50-ге 
толғалы отыр. Әкешім Сізді осы 
қуанышыңызбен шын жүректен 
құттықтаймыз. 

Өнегелі ұл - қыз тәрбиелеп, 

жарыңды аялап, ата - анаңды 
қастерлеп, әкелік, жұбайлық, 
перзенттік парызыңды адал 
атқарып келесің. Әрдайым 
шаңырағымыздың тірегі, 
қамқоршысы, отбасымыздың 
берік діңгегі болдың. Талай асу-
ларды табандылықпен жеңіп, 
нелер қиындықтарды қажырмен 
жеңдік.  

Алдағы өмірде де туғанға 
сыйлы, кейінге үлгі бола беріңіз. 
Күн жағымыздан көлеңке, жел 
жағымызға пана болып жүре 
беріңіз! Денсаулығыңыз күйлі - 
қуатты, ғұмырыңыз ұзағынан, 
көрер қуанышыңыз молынан 
болсын дейміз.
Жан Әке қызмет етіп елге күнде,
Еңбегіңмен биікке өрледің бе.
Зор денсаулық, мол бақыт 
                                       тілейміз  біз,
Ердің жасы - елуге келгеніңде.
Зымырандай зуылдап  барады күн,
Көңіліңді қыздарың, табады ұлың.
Елу жаста болыңыз ел ағасы,
Бойға жиған бабалар  даналығын.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: жары - 
Гүлжан, бала - шағасы, 

ағайын - туыстары.


