
№36 (10 083) 10 қыркүйек  жұма  2021  жыл

Ќоѓамдыќ - саяси, әлеуметтік - экономикалық газет

МӘҢГІЛІК  ЕЛ  -  ҰЛЫ  МҰРАТЫМЫЗ!

aksuoniri@mail.ru

Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

Құрметті аудан тұрғындары!             
1 қыркүйектен бастап жалпы 
ұлттық халық санағы  басталды, 
15 қазанға дейін азаматтарға 
сауалнама парақтарын онлайн 
режимде өз бетінше sanad.gov.
kz интернет желісі арқылы және 
мобильді AITU қосымшасын 
жүктеп толтыру мүмкіндіктері 
ұсынылуда. Ақсу ауданы бойын-
ша 17 ауылдық округ әкімшілігінде 
e.gov өзіне-өзі қызмет көрсету 
бұрышы қосымша қызметін 

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ НАЗАРЫНА!
атқарады. Сонымен қатар ау-
дан орталығында сервистік 
әкімдікте және халыққа қызмет 
көрсету орталығында интернетке 
қосылған компьютері бар арнайы 
орын ұйымдастырылды. Респон-
дент (азаматтар) санаққа қатысу 
үшін өзіне ыңғайлы кез  келген 
уақытта тапсыру мүмкіндігі бола-
ды, жүйе тәулігіне  24 сағат бойы  
қолжетімді. Қалай өту керектігі 
түсініксіз болған жағдайда 
нұсқаушылық учаскеге келуге не-
месе санақ бөлімі арқылы 2-11-75 
телефон номеріне хабарласып 
білуге болады. 

Интернет - сауалнамамен қатар 
дәстүрлі жалпы аралау 1-30 
қазан аралығында  интервью-
ерлер  де сауалнама  жүргізеді. 
Сауалнама жауаптары  планшет-
ке енгізіледі.  Интернет   арқылы 
мәліметтер  берген  интервьюер-
лер   жүрзгізілетін   сауалнамаға 
қатыспайды. Халыққа  сауалнама 
жүргізу барысында респондентті 
сәйкестендіру үшін сұралатын 
адамның ЖСН-і пайдаланылады. 
Сауалнама аяқталғанда  халық 
санағынан өткен туралы анықтама 
беріледі.

Құрметті ауыл тұрғындары! 
«Қазақстанда әркім маңызды!». 
Сондықтан  барлықтарыңыздан 
Ұлттық халық санағына белсенді 
қатысуларыңызды сұраймыз!

Біздің білім ордасы биыл жарты ғасырлық мерейтойын тағылымдық 
тұрғыдан ерекше атап өтуде. Ұзақ жылдық тарихы бар мәртебелі мек-
тепте ұстаздық қызметін абыроймен адал атқаруы арқылы саналы 
ғұмырын өскелең ұрпаққа сапалы білім мен сапалы тәрбие беруге 
арнаған елге сыйлы, арда азаматтарды дәріптеу азаматтық парызы-
мыз. 

Ұдайы шығармашылық ізденісінің нәтижесінде әріптестерінің 
арасында тың жаңашылдықтарымен ерекшелене білді. Талапты 
шәкірттерінің бойындағы қарым мен қабілетті шыңдау мақсатында 
аудандық, облыстық, республикалық білім бәсекелеріне дайындап, 
жемісті жетістіктерімен даралануына жол ашатын. Оқыту мен тәрбие 
беру ісіне аса жауапкершілікпен қараған олар оқушыларды ең алды-
мен еңбекқорлыққа, адалдыққа, ұлтжандылыққа үндеп, халықтық салт-
дәстүр мен ана тілін қастерлеп, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетудың 
нақты бағыты мен айқын бағдарын ұғындыра білді.  

Асылбаев Тұрсынғали Исағалиұлы мен Айтбаева Гүлфара 
Мэлісқызы бүгінде аудан мақтанышына айналған аға буын өкілдері 
құрметті еңбек демалысында. Ақсу аудандық білім бөлімі пен Білім 
және Ғылым қызметкерлерінің Ақсу аудандық жергілікті кәсіподағы 
мықты денсаулық, отбасылық бақыт пен игі жақсылықтар тілейді. 
Сіздердің ерен еңбектеріңіз  бен толымды табыстарыңыз бүгінгі ұрпаққа 
үлгі. Өнегелі ісіңіз бен танымал есіміңізді мектеп мұғалімдері ғана 
емес, аудандағы барша ұстаздары қауымы мәртебелі мақтанышпен 
айырықша атап айтады.

Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп һәм асыл қариясын дәріптеп 
өскен халықтың баласымыз. Қартын қазынасына теңеген қазақ 
әрқашанда үлкенге қарап бой түзеп, алдыңғы буынға ілтипап көрсетіп 
жүр. «Қарттарыңды сыйлай біл: күндердің күні болғанда кімдердің белі 
бүгілмес»,-демекші қарттарын құрметтеген елдің еңсесі биік, керегесі 
кең. 

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: АҚСУ АУДАНДЫҚ БІЛІМ БӨЛІМІ МЕН БІЛІМ
ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ АҚСУ АУДАНДЫҚ 

ЖЕРГІЛІКТІ КӘСІПОДАҒЫ.

Зейнеткер ұстаз – аудан 
мақтанышы

Астық жинау жұмыстарын жүргізу 
кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету ерекше маңыздылықты 
иеленеді. От қысқа уақытта астық 
қорын жоюы мүмкін. Астық жинау 
кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін 
білу және қатаң орындау өрттің ал-
дын алудың маңызды шарты болып 
табылады.

Дәнді дақылдарды жинау 
және азық дайындау кезінде өрт 
қауіпсіздігі қағидалары тәртібі 
қарастырылған. Онда ауыл 
шаруашылығы өндірушілері 
сақтауға тиіс ережелер мен іс-
шаралар сипатталған.

Егін жинау кезінде және ол 
аяқталғаннан кейін, өрттің пайда 
болуының негізгі себептері:

- Отты абайсыз қолдану;
- Қожалық иелерінің сабанды 

рұқсатсыз жағуы;
- Қолданыстағы техниканың 

электр ақаулығы;

АСТЫҚ ЖИНАУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ 
КЕЗІНДЕ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІН 

САҚТАЙЫҚ!
- Тракторларда болуға тиіс ұшқын 

сөндіргіштердің (искрогаситель) 
жоқтығы;

- Сөндірілмеген темекі қалдығы бо-
лып табылады.

Далалық жұмыстарды жүргізу 
кезінде қойылатын негізгі өрт 
қауіпсіздігі талаптары:

1. Барлық дала жұмыстарына 
қатысатын тұлғалар өрт қауіпсіздігі 
талаптарын сақтау туралы 
нұсқаулықпен танысуы тиіс.

2. Өрт сөндіру құралдары нормаға 
сәйкес болуын және қолдануға дай-
ын болуын, дереу пайдалану үшін 
мүмкіндік жасалуы тиіс.

3.  Жұмыс жүргізу кезінде, егін 
алқаптары маңайында, сондай-ақ жа-
нында сабанды және шөпті өртеуге 
тыйым салынады.

4. Мұнай өнімдерімен толтыру 
және газ-электрмен дәнекерлеу 
жұмыстарын жүргізу арнайы 
құрғақ шөптен, жанғыш қоқыстан 

тазартылған алаңдарда жүзеге 
асырылуы тиіс және ені 4 метрден 
кем емес минералдандырылған 
жолақпен жүргізілген 
құрылыстардан 50 м және шөп, 
сабан, тоқ желілерінен 100 м ара-
қашықтықта жүргізілуі тиіс. Жа-
нармай құю жұмыстары кезінде 
қозғалтқыш өшірілуі тиіс. Түнгі 
уақытта техникаларға жанармай 
құюға тыйым салынады.

Өрт шыққан жағдайда, ең алды-
мен, «101» немесе «112» нөмірін 
теріп, азаматтық қорғау қызметін 
шақырыңыз. 

Есіңізде болсын! Осы ережелерді 
қатаң ұстансаңыз өз өміріңіз бен 
дүние мүлкіңізді сақтай аласыз.

Мәди БАЗАРБАЕВ, 
 аудандық ТЖБ аға инженері, 

азаматтық қорғау 
аға лейтенанты.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев Қазақстан 
халқына "ХАЛЫҚ БІРЛІГІ ЖӘНЕ 
ЖҮЙЕЛІ РЕФОРМАЛАР – ЕЛ 
ӨРКЕНДЕУІНІҢ БЕРІК НЕГІЗІ" атты 
Жолдауын жолдады.

Жолдаудың негізгі 
басымдықтарын айқындап, 
қазақстандықтардың әл - ауқатын 
арттыру және мақсатқа жету үшін 5 
негізгі бастаманы атап өтті.

Атап айтқанда:
1. 2022 жылдың 1 қаңтарынан ба-

стап ең төменгі жалақы мөлшерін 42 
500 теңгеден 60 мың теңгеге дейін 
көбейту туралы шешімін жария етті. 
Бұл шара 1 млн. адамды тікелей 
қамтитын болса, еңбек етіп жүрген 
барлық азаматтарға жанама түрде 
әсер етеді.

2. Соңғы 10 жылда кәсіпорын 
иелерінің табысынан 60 пайызға 
артта қалып келген еңбекақы 
қорын көтеру қажеттігін айт-
ты. Осы орайда Үкіметке 
жұмысшылардың жалақысын 
көтеру үшін бизнесті ынталандыру 
шараларын әзірлеуді тапсырды. 
Жұмысшыларының жалақыларын 
өсірген жұмыс берушілерге сатып 
алуларда жеңілдік қарастырылып, 

мемлекеттік қолдауда басымдық 
беріледі.

3. Мемлекет басшысы микро және 
шағын кәсіпкерліктің еңбекақы төлеу 
қорынан алынатын бірыңғай төлем 
көлемін 34 пайыздан 25 пайызға дейін 
төмендетуді ұсынды. Бұл бизнестің 
мыңдаған қызметкерін «көлеңкелі 
айналымнан» шығаруға, зейнетақы, 
әлеуметтік және медициналық 
сақтандыру жүйелерінің толық 
қатысушысы болуына ықпал етеді.

4. Президент 2022 жыл-
дан 2025 жылға дейін мәдениет 
қызметкерлерінің, мұрағатшылардың, 
кітапханашылардың, техникалық 
қызметкерлердің, қорықшылардың, 
көлік жүргізушілерінің және 
басқалардың жалақысын жыл сай-
ын орта есеппен 20 пайызға өсіруді 
тапсырды. Бұл бастаманың игілігін 
тұтастай алғанда тағы 600 мың 
қазақстандық көреді.

5. Президент Зейнетақы қорындағы 
жинақтың алуға болатын бөлігін «От-
басы банктегі» есепшотқа аударып, 
сол арқылы баспана сатып алуға 
рұқсат беру керек деп санайды. Оның 
айтуынша, бұл қаржыны дұрыс жи-
нап, сауатты пайдалану дағдысына 
үйретеді.

Сонымен қатар мемлекеттік 

аппараттың алдында жер 
қойнауын тиімді пайдалану, әрі 
қарай жекешелендіру, АӨК про-
блемаларын шешу, экономика 
мен мемлекеттік секторды циф-
рландыру процесін сапалы ретке 
келтіру міндеттері қойылып отыр. 
Денсаулық сақтау мен білім беру са-
ласына да ерекше назар аударылды. 
Президент азаматтардың жаппай 
вакцинациялануын жалғастырудың 
өмірлік қажеттілігі мен екпеге қарсы 
идеялардың аса қауіптілігін тағы бір 
мәрте атап өтті. Білім беру саласын-
да 2025 жылға дейін мыңдаған жаңа 
мектеп салу арқылы оқушыларға 
орын тапшылығын төмендету 
міндеті қойылды. 

Біздер Ақсу аудандық 
мәслихаттың депутаттары Мем-
лекет басшысы алға қойған жаңа 
міндеттер мен тапсырмаларды 
орындау және мемлекеттік аппарат 
пен қоғам бірлесіп әрекет ету үшін, 
барлық тетіктерді пайдалана оты-
рып, халықтың өзекті мәселелерін 
шешуге белсенді түрде атсалыса-
мыз.

Бейбіт СҮЛЕЙМЕНОВ,
  аудандық мәслихаттың 

хатшысы, аудандық мәслихат 
депутаты. 

Биылғы жылғы 1 қыркүйек еліміз үшін, мемлекетіміздің 
болашағы үшін маңызды күн болды.Қазақстан 
Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаев Парламент Палаталарының бірлескен отыры-
сында "Халық бірлігі және жүйелі реформалар - ел 
өркендеуінің берік негізі" атты Жолдауын жариялады. 
Мемлекет басшысы өзінің Қазақстанның алдағы даму 
стратегиясын айқындайтын кезекті Жолдауында негізгі 
басымдықтарын айқындап, қазақстандықтардың әл-
ауқатын арттыру, елімізді өркендету мақсатқа жету үшін 
5 негізгі бастаманы атап көрсетті. 

2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы 
мөлшерін 42 500 теңгеден 60 мың теңгеге дейін көбейту 
туралы шешімін жария етті. Бұл шара 1 млн. адам-
ды тікелей қамтитын болса, еңбек етіп жүрген барлық 
азаматтарға жанама түрде әсер ететін болады.

Соңғы 10 жылда кәсіпорын иелерінің табысынан 60 
пайызға артта қалып келген еңбекақы қорын көтеру 
қажеттігін айтты. Осы орайда Үкіметке жұмысшылардың 
жалақысын көтеру үшін бизнесті ынталандыру шарала-
рын әзірлеуді тапсырды. 

Мемлекет басшысы микро және шағын кәсіпкерліктің 
еңбекақы төлеу қорынан алынатын бірыңғай төлем 
көлемін 34 пайыздан 25 пайызға дейін төмендетуді 
ұсынды. Бұл бизнестің мыңдаған қызметкерін 
«көлеңкелі айналымнан» шығаруға, зейнетақы, 
әлеуметтік және медициналық сақтандыру жүйелерінің 
толық қатысушысы болуына ықпал етеді. Сонымен 
қатар Президент 2022 жылдан 2025 жылға дейін 

мәдениет қызметкерлерінің, мұрағатшылардың, 
кітапханашылардың, техникалық қызметкерлердің, 
қорықшылардың, көлік жүргізушілерінің және 
басқалардың жалақысын жыл сайын орта есеппен 20 
пайызға өсіруді тапсырды. Бұл бастаманың игілігін 
тұтастай алғанда тағы 600 мың қазақстандық көреді деп 
күтілуде. 

Зейнетақы қорындағы жинақтың алуға болатын 
бөлігін «Отбасы банктегі» есепшотқа аударып, сол 
арқылы баспана сатып алуға рұқсат беру керек деген 
пікірін айтты. Мемлекеттік аппараттың алдында жер 
қойнауын тиімді пайдалану, әрі қарай жекешелендіру, 
АӨК проблемаларын шешу, экономика мен мемлекеттік 
секторды цифрландыру процесін сапалы ретке келтіру 
міндеттері қойылып отыр. Денсаулық сақтау мен білім 
беру саласына да ерекше назар аударылды. Президент 
азаматтардың жаппай вакцинациялануын жалғастыру 
өмірлік қажеттілік екенін тағы бір мәрте атап өтті. Білім 
беру саласында 2025 жылға дейін мыңдаған жаңа 
мектеп салу арқылы оқушыларға орын тапшылығын 
төмендету міндеті қойылды. 

Ақсу аудандық мәслихаттың депутаттар корпусы-
мен қатар мектеп ұжымымен бірге Мемлекет басшысы 
алға қойған жаңа міндеттер мен тапсырмаларды орын-
дау және мемлекетімізді өркендету бағытында бірлесе 
жұмыс жасайтын боламыз.

Рахат ИБРАИМОВА,
аудандық мәслихат депутаты, 

"Шоңай батыр" БПҰ төрайымы. 

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

Халықтың өзекті мәселелерін шешуге 
атсалысамыз

МЕМЛЕКЕТІМІЗДІ ӨРКЕНДЕТУ БАҒЫТЫНДА БІРЛЕСЕ 
ЖҰМЫС ЖАСАЙМЫЗ

«ЖОМАРТ ЖҮРЕК» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
АКЦИЯСЫ ЖАРИЯЛАНАДЫ

Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 
қазан айында өтетін мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау 
үшін қайырымдылық акциясын жариялайды. Аудан кәсіпкерлерін, 
қайырымды жандарды осы шараға қатысуға шақырамыз.

Мекен - жай: Желтоқсан көшесі, 5. 
Тел.: 2-21-20, ұялы тел.: 8 7026801220.
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САБЫРБАЕВ АСХАТ СЕРИККАНОВИЧ 
БАЛТАКОЖАЕВ КАЙСАР МУКАГАЛИЕВИЧ 

КАЛИБЕКОВ САГИМБЕК 
АЛЫБАЕВ САГАТ ТОКТАРБЕКОВИЧ 

БАЯНБАЕВ НИЯЗБЕК БАЛТАБАЕВИЧ 
АДИХАНОВ ДИДАР АДИЛБЕКОВИЧ 

ӘБДІКЕРІМ ТӨКЕН 
БАДЕШ ЖАНАРБЕК 

АХАТАЕВ НУРЛАН БИСЕКЕЕВИЧ 
СУЛЕЙМЕНОВ АСАН ТУРСУНОВИЧ 

МУКАЕВ АЙДЫН БЕКЕНОВИЧ 
НАЙЗАБЕКОВ МУСАПЫР КУАНЫШБАЕВИЧ 

АЛДАБЕРГЕНОВ СЕРИК АЛДАБЕРГЕНОВИЧ 
НУСИПОВ КАПАЛБЕК КЕНЕСБЕКОВИЧ 
БАЙДАЛИЕВ ЖАЙЛАУБАЙ КОБЕШОВИЧ 
ЕГИНБАЕВ ЖАНДОС БОЛАТХАНОВИЧ 

АСҚАТҰЛЫ АНУАР 
ХАНАШ НУРБОЛ 

УМАРБЕКОВ МАРАТ ҚАЙРАТҰЛЫ 
КАЛИМУРАТОВ ЕРНАР КАЛИМУРАТОВИЧ 

САБИТОВА ГУЛШАТ СЕРИКБОЛОВНА 
КӘКІМ СЕРІКҚАЗЫ 

КРЫКБАЕВ БАКЫТЖАН ШАЯХМЕТОВИЧ 
САКЫМБЕКОВ АКЫЛ ЖАКУПОВИЧ 

ЖАСУЗАКОВ АЛТЫНБЕК ИСАБЕКОВИЧ 
ШАРАФУТДИНОВ ТИМУР ШАМИЛЬЕВИЧ 
КУСАИНОВА ГУЛЬНАРА ТУЛЕГЕНОВНА 

САРКЫТБАЕВ КАНАТ БИБОЛАТОВИЧ 
АДИЛХАНОВ СЕРИКХАН РЫСБЕКОВИЧ 

ТУРГАНБАЕВ АЛМАС САЯТОВИЧ 
БАЙДАУЛЕТ МҰРАТ 

КАПТУРКЕУЛЫ КАБИЛ 
РЫСБЕКОВА ЗАРИНА ЕРМАТҚЫЗЫ 

МУСАБЕКОВ ЖАНАХМЕТ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ЖУНУСОВ ЕСЕТ ИМАНГЕЛЬДИЕВИЧ 
АБДУЛЛАЕВ ЕРБОЛ ШАКАРИМОВИЧ 

САЗАНБАЕВ ЕРМЕК СУЛЕЙМЕНОВИЧ 
КАНАБЕКОВ БОЛАТБЕК БУРКИТБЕКОВИЧ 

АКСАМБАЕВ БОРИБЕК ЕСБОЛАТОВИЧ 
БИКЕНОВ ЖАСУЛАН КЫДЫРОВИЧ 

ДУЙСЕМБАЕВ СЕРИК САТЫБАЛДИНОВИЧ 
ЯЩЕНКО АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ 

СЫМЖАНОВА УЛТАЙ ЖУМАХАНОВНА 
ЕСТЕНОВА КУЛСИМХАН ЖУМАШЕВНА 
СЕЙДАХМЕТОВ МАХСАТ МАРАТОВИЧ 

ЖАППАРОВ БЕЙБИТ КУМАРЖАНОВИЧ 
БОСТЕКОВ ШАЛКАР ЕСКЕЛДЫЕВИЧ 
ЖАРМАТАЕВ БОКЕН БАЛСЫЙКОВИЧ 
АДИЛХАНОВ АРМАН БАКТЫБЕКОВИЧ 

ОРАЗБАЕВА ДИАНА СЕРИКОВНА 
САЛТАНАТ САЯХАТ 

ИСТАМБЕКОВ МЕДЕТБЕК МЫРЗАХМЕТО-
ВИЧ 

ДАКЕНОВА ОРЫНГАЙША 
ДАУЛЕТБАЕВ ЖАНБОЛАТ БЕКТЕМИСОВИЧ 

КУБЕНОВ БОЛАТ ТЕМЕРБУЛАТОВИЧ 
БЕЙСЕНБЕКОВ МАҚСАТ МЕДЕЛБЕКҰЛЫ 

АКБАСОВ СЕРИКБЕК 
КУРМАНГАБЫЛОВ ДАУРЕН ОЛЖАБИЕВИЧ 
АЙТКОЖАНОВ КУАНЫШ КУРМАНТАЕВИЧ 

КОЙАЙДАРОВ НАЗАР ТЫНЫБАЕВИЧ 
ИСАЕВ ЕРНАР ДҮЙСЕНҰЛЫ 

БИСИМБИЕВ ЕРЛАН ТАЛАСБАЕВИЧ 
НУРБАЕВА АЙГУЛЬ СЕРИКБАЕВНА 
МУКАШЕВ БАУЫРЖАН СЕРИКОВИЧ 
БАЙЖУМАНОВ МАХМЕТ АКАТАЕВИЧ 

АУТОВ АЛМАС ТУРСЫНОВИЧ 
КАЛИАКПАРОВ КАЙРАТ АБИЛДАНОВИЧ 

АСЫЛБЕКОВ АЛМАС АСЫМОВИЧ 
ИНТЫМАКОВ АИТМУКАМЕТ 

БЕКТУРСЫНОВИЧ 
КУВАТОВ БАКТЫБАЙ СЕЙСЕНБАЕВИЧ 

ИДРИШЕВ САМАТ БАЗАРБЕКОВИЧ 
КАБИЕВ АСЕТ КАЛЫКОВИЧ 

ТУРСУНОВ КАЙРАТ АБДИСАДЫКОВИЧ 
ИДРИСОВ ЖАСУЛАН ТУРСЫНОВИЧ 
ЧИНИБЕКОВ ДОСЖАН АСАНОВИЧ 

МУСАЕВ ЖАРҚЫН ЖҰМАГЕЛЬДІҰЛЫ 
ЕСИМБЕКОВ АЙДОС САСАНОВИЧ 

КУШКУЛАКОВА МИРАМКУЛЬ НЫСАНБАЕВНА 
АЛЫБАЕВ АСЛАН САГАТОВИЧ 

ДУЙСЕБАЕВ МУХТАР КЫДЫРБАЕВИЧ 
КАЛИБЕКОВА БАКЫТКУЛЬ КАПСЕМЕТОВНА 

РАХИМБУЛЕКОВ ОЛЖАС РАМАЗАНОВИЧ 
БЕКЕНОВ АЙДОС АЙТУГАНОВИЧ 

МҰТАШ БАҚА 
АЛСАЕВ АЗАМАТ ШАРИПБАЕВИЧ 

АЗИБАЕВ БАКЫТЖАН МУРАТОВИЧ 
АХМАДИЕВ АДИЛБЕК ЧУКЕЕВИЧ 

ӘБДІКЕРІМ ТҮСЕЙ 
САГИМОВ АЙДОС ТАЛАПОВИЧ 
АКАТАЕВ НУРЛАН КУРАШЕВИЧ 

ТӨЛЕУ ТАСҚЫН 
СТАНОВ МУРАТ ШАРИПОВИЧ 

ЕФРЕМЕНКО ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ 
ЖҰМАҒАЗЫҰЛЫ ФАРХАТ 

РАХИПБЕКОВ ГАЛИ МУРАТОВИЧ 
ҚОЙЫЛХАН СЕРІК 

СЫДЫҚБЕК САЯТ МАРАТҰЛЫ 
АБЕУОВ НУРЛАН ТОЛЕПБАТЫРОВИЧ 
САЛХАНОВ АРДАК МЕДЕЛХАНОВИЧ 
БАЙДАЛИН АЙБЕК КЕНЕСБЕКОВИЧ 

ЯСЫНОВ ФАРУХ ЯСЫНОВИЧ 
КАЛИЯКБАРОВ БОКЕН МУХТАРХАНОВИЧ 
САУЛЕБАЕВ ЕЛКАЛИ МУХАМЕТКАЛИЕВИЧ 

АБДИЛЬДАЕВ АЙДЫН БЕКМУРАТОВИЧ 
ЫСҚАҚ САМҒАР 

КОНРАТБАЕВ КАЙРАТ ХАМИДУЛЛАЕВИЧ 
КАСЫМОВ ДИАС БЕРИКБОЛОВИЧ 

ДУТАЕВ РИЗВАН АНЗОРОВИЧ 

АДРЕС

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. МУХТАР AУЕЗОВ, д. 21 кв. (офис) 18 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. МАРАТ АЛЫБАЕВ, д. 4 кв. (офис) 1 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 7 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Абай, д. 3 кв. (офис) 1 

Аксуский р-он, с. Каракоз, ул. Баскан, д. 1 
Аксуский р-он, с. Тарас, ул. ШAКAРИМ КУДАЙБЕРДИ, д. 12 

Аксуский р-он, с. Актоган, ул. Т.БАЛТАБАЕВ, д. 13 кв 1 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ХАСЕН КУДАЙБЕРГЕНОВ, д. 41 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ТАУЕЛСИЗДИК, д. 133 
Аксуский р-он, с. Арасан 

Аксуский р-он, с. Капал, ул. СAБИТ МУКАНОВ, д. 6 
Аксуский р-он, с. Аксу, ул. НУРЛАН ОНАЛДИНОВА, д. 8 

Аксуский р-он, с. Капал, ул. МАРАТ АЛЫБАЕВ, д. 28 кв. (офис) 4
Аксуский р-он, с. Суыксай, ул. Баласаз, д. 17 

Аксуский р-он, с. Матай, ул. ВОСТОЧНЫЙ ПОСЕЛОК, д. 4 
Аксуский р-он, с. Кошкентал, ул. ЗИМОВКА Кошкентал тауарлы сүт фермасы, д. 15 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тауелсіздік, д. 79 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. ДУЛАТОВА, д. 3 

Аксуский р-он, с. Есеболатов, ул. ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ, д. 55 
Аксуский р-он, с. Аксу, ул. КЕНСАБА ОМАРОВ, д. 2 

Аксуский р-он, с. Матай, ул. КВАРТАЛ Батыс Орамы 1, д. 11 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. Ш.УAЛИХАНОВ, д. 1 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. КАНАПИЯ МАХМУТОВ, д. 4 
Аксуский р-он, с. Егинсу, ул. Абай, д. 2/1 

Аксуский р-он, с. Карашилик, ул. КУАТ ТЕРИБАЕВ, д. 19 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Сатбаева, д. 40/А 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. ЖИБЕК ЖОЛЫ, д. 10 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 3А кв. (офис) 3 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. КУАТ ТЕРИБАЕВ, д. 17 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. БЕЙСЕБЕК КЕДЕСОВ, д. 10 кв. (офис) 2 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. КУАТ ТЕРИБАЕВ, д. 9 А 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Абай, д. 16 
Аксуский р-он, с. Арасан, ул. Достык, д. 3 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. БAКЕЙ ЖИДЕБАЕВ, д. 39 А 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Асар, д. 13 

Аксуский р-он, с. Суыксай, ул. НУГМАНОВ СЕЙДАХМЕТ, д.15 
Аксуский р-он, с. Матай, ул. ТАЙГАРА КОЖАХМЕТОВ, д. 23 

Аксуский р-он, с. Сагабион, ул. Теребаева, д. 16 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. АКЫН САРЫ, д. 1 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 173 
Аксуский р-он, с. Суыксай, ул. Омарова, д. 49 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. РОЗА РАХЫМБЕКОВА, д. 5 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Достык, д. 17 

Аксуский р-он, с. Арасан, ул. САНСЫЗБЕКОВ НУРЛАН, д. 21 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. Н.Алдабергенов, д. 20 

Аксуский р-он, с. Матай, ул. ШЫГЫС ОРАМЫ, д. 3/21 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. С.МУКАНОВ, д. 7 А 

Аксуский р-он, с. Аксу, ул. ОРИК РАХИМОВА, д. 18 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. КУАТ ТЕРИБАЕВ, д. 20 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ОРАЗ ЖУМАШЕВ, д. 81 Б 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. МУСАУЛЫ БАКБЕРГЕН, д. 34 

Аксуский р-он, с. Капал, ул. Б.МОМЫШУЛЫ, д. 2 
Аксуский р-он, с. Арасан, ул. НУРТАЙ ЖАТКАНБАЙУЛЫ, д. 28 

Аксуский р-он, с. Суыксай, ул. ОМАРОВ ШAРИП, д. 14 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 92 

Аксуский р-он, с. Кенкарын, ул. Ширикарал, д. 29 
Аксуский р-он, с. Тарас, ул. ТОЛЕ БИ, д. 12 

Аксуский р-он, с. Каракоз, ул. ШОКАН УAЛИХАНОВ, д. 20 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 137 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 17 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. МУХТАР AУЕЗОВ, д.13 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Матай, ул. БАТЫС ОРАМЫ, д. 1 кв. (офис) 23 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. МУКАН ТОЛЕБАЕВ, д. 6 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Кошкентал, ул. АБАЯ, д. 53 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Абая, д. 4 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Жастар, д. 19 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Амангелди, д. 28/2 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. М.Дулатова, д. 1 кв. (офис) 2 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. А.ПУШКИНА, д. 13 кв. (офис) 6

Аксуский р-он, с. Егинсу, ул. Абай, д. 26 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. НУСИПБЕК СУЛЕЙМЕНОВ, д. 4 кв. (офис) 1 

 Аксуский р-он, с. Кураксу, ул. Толеу Бимолдин, д. 5 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ОРАЗ ЖАНДОСОВ, д. 23 кв. (офис) 2 

Аксуский р-он, с. Арасан-Капал, ул. Шыгыс, д. 4 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ГАНИ МУРАТБАЕВ, д. 11 кв. (офис) 7 

Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Жайсан, д. 1 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. А.Иманова, д. 33 

Аксуский р-он, с. Арасан, ул. Татимкожа Уакасов, д. 5 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Абай, д. 3 кв. (офис) 1 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. НУРСУЛТАН ЕСЕБОЛАТОВ, д. 16 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 23 кв. (офис) 6 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 15 кв. (офис) 3 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Желтоксан, д. 20 А, кв. (офис) 22 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, д. 1 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 170 

Аксуский р-он, с. Кызылту, ул. ЖОМАРТБАЙ КАСЕНОВ, д. 4 
Аксуский р-он, с. Кокозек, ул. БЕЙБИТШИЛИК, д. 11 

Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Т.Балтабаев, д. 12/2 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. АЛТЫНСАРИНА, д. 7 

Аксуский р-он, с. Капал, ул. Алыбаева, д. 28 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. УЛИЦА Асар, д. 14 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ЖАМАУ БУХАРБАЙ, д. 42 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ТAНИРБЕРГЕН КАЛИЛАХАНОВ, д. 58 кв. (офис) 2 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Тaуелсиздик, д. 135 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ЕШМУХАМБЕТ ЕРКЕНОВ, д. 4 

Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Т.Балтабаев, д. 17 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. БЕЙСЕБЕК КЕДЕСОВ, д. 1 кв. (офис) 6 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. Толганбай акына, д. 35 кв. (офис) 2 
Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. Далбагаев, д. 36 

Аксуский р-он, с. Казсельхозтехника, ул. Казыбек Би, д. 9 
Аксуский р-он, с. Капал, ул. МАРАТ АЛЫБАЕВ, д. 25 

Аксуский р-он, с. Карашилик, ул. ОТЫЗБЕК СУЙЕУБАЕВ, д. 15 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ГАЗИЗ УРМУРЗИН, д. 9 

Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. КАБАНБАЙ БАТЫР, д. 31 кв. (офис) 1 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ТОЛГАНБАЙ АКЫН, д. 70 кв. (офис) 2 

Аксуский р-он, с. Егинсу, ул. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН, д. 5 
Аксуский р-он, с. Жансугуров, ул. ЕСЕНКУЛ МАМАНУЛЫ, д. 14 

Аксуский р-он, с. Кызылагаш, ул. ЖІБЕК ЖОЛЫ, д. 39 

ИИН

830909302338
840210303111
510208301560
640718302419
750109302699
921115302016
681020302890
851001303217
630305302273
821202302682
830911302527
580101319178
860208302471
610223300664
610709301377
790412304411
940129301898
930517300679
960608300609
910620300883
640625401957
780829303382
621110300268
751001302644
720411302794
750411300070
670402400426
750103301846
591101301358
921224300042
831008302719
850702303919
940815401010
760602302165
640901304182
780320303451
780523303534
790828301617
770308301369
910121302163
680915302784
940127300096
761212402759
480405400733
830910302105
730201302289
880620301912
621002301566
801205303029
900418401868
871002302862
680315302623
500515402929
721125301299
670803302014
820114301702
650317302420
820213302095
640323301235
800314303861
880218302350
860407302740
641009402047
780425303571
680418301170
740407302815
681011300657
700915302324
620404302527

621004300589
690301303200
720901303706
610204302121
890413302005
740101312839
921014302403
831009300410
820325402249
870816302697
900516300579
580119401734
811107302971
780414300140
790517303880
870406303071
770611302285
570907300543
640404303093
880318301742
590924300153
970401301712
800525302652
840722302165
951101300425
760114302856
880718303189
800316302676
810223303303
760616300432
680313302602
970606301876
860527301527
560111301832
860422302782
920526302335
691022300807
890905300261
821209302135

ПЕНЯ

14829,84685
20943,416

13107,21038
18391,50895
8334,814328
4232,813551
7076,976281
1910,150859
3939,213938
9869,915979
1092,561045
16166,39853
18948,56543
2062,349187
19158,16567
19313,06991
12775,18657
5557,862172
12335,1108
35074,875

4437,914228
6623,99287

20800,38789
17093,12784
6520,760288
20987,28437
6000,466085
16921,02549
11846,06688
8814,50302

30381,70961
13461,06563
9825,199309
14213,17939
12905,78354
10017,05905
11211,10869
11491,04228
21269,5895

29518,73614
23288,70046
26636,89174

2937,5775
2954,919452
9646,165598
16159,05434
27737,26246
20586,55792
9543,772373
31075,52109
2341,197241
26995,27605
20533,39472
54794,20122
26969,55435
22112,22902
29749,89452
29020,59208
17887,93344
35601,01597
40707,92892
25800,6453

38916,84321
31937,07041
57167,83359
46968,72829
56895,93779
51485,53311
97503,02871

11698,06038
107292,2814
15686,59245

1609,739
1826,909
9176,646
6678,701
6603,274
5196,181
5772,929
8665,999
4374,197
8676,634
8944,533
8913,986
8014,379
2249,565
2256,289
2473,473
9267,692
2369,69

7852,468
2401,208
4498,733
11840,56
10672,89
1508,414
16581,21
11621,41
23503,7

10636,28
9640,412
14838,56
13956,98
14874,97
9797,208
24724,43
11320,53
42977,08

2019754,466

ИТОГО

50197,84685
50310,126

51251,21038
51649,50895
51800,81433
52384,81355
52384,97628
53128,15086
53207,21394
53335,91598
53999,49105
56127,39853
57256,56543
57361,34919
57466,16567
57621,06991
57788,18657
58441,86217
59500,0308
59792,875

60297,91423
60762,99287
61075,38789
61152,12784
61273,76029
61318,28437
61330,46609
62896,02549
63005,06688
64819,91302
65679,70961
66281,32563
68045,19931
68228,17939
70555,78354
73067,05905
73589,21869
74373,04228
76662,5895
77960,73614
78063,70046
78530,89174
81704,5775
82186,91945
87151,1656
92156,05434
94761,26246
101205,5579
101348,7724
102752,5211
106663,1972
109840,276
111983,3947
112675,2012
115251,5544
120002,229
121867,8945
122808,5921
124021,9334
130753,016
131070,5289
132764,9453
143634,8432
150176,0704
153405,8336
185103,7283
192731,4378
204613,5331
320106,0287

325365,0604
332999,2814
436300,5924

50 657
50 813
51 009
51 541
52 425
53 138
58 657
59 581
59 943
60 463
61 132
61 981
62 174
62 569
62 755
63 733
64 204
65 910
66 535
66 786
72 105
73 316
75 395
76 596
82 221
86 083
86 279
93 092
93 203
93 243
94 320
97 369
113 317
127 472
227 713
432 794

10396440,29

Ақсу ауданы бойынша көлік салығы қарыздары бар жеке тұлғалардың тізімі

АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ.

НАЛОГ

35368
29366,71

38144
33258
43466
48152
45308
51218
49268
43466

52906,93
39961
38308
55299
38308
38308
45013
52884

47164,92
24718
55860
54139
40275
44059
54753
40331
55330
45975
51159

56005,41
35298

52820,26
58220
54015
57650
63050

62378,11
62882
55393
48442
54775
51894
78767
79232
77505
75997
67024
80619
91805
71677

104322
82845
91450
57881
88282
97890
92118
93788

106134
95152

90362,6
106964,3
104718
118239
96238

138135
135835,5
153128
222603

313667
225707
 420614
49047
48986

41832,17
44862
45822
47942
52884
50915
55569
51786
52187
53067
54160
60319
60499
61260
54936
63540
58683
64385

67605,84
61475,5
64722

75087,4
65639,75

74462
62775
82456
83563
78404
80363
82494

103520
102748
216392
389817

8376685,34



3 бетАЌСУ ӨЊІРІ10 қыркүйек 2020 жыл

 Тәуелсіздік - бәрінен қымбат! ҚУАТ ТЕРІБАЕВТЫҢ ТУҒАНЫНА - 130 ЖЫЛ!

жаттап өскен ол жастайы-
нан жиын-тойларды жағалап, 
арқалы айтыскерлермен сөз 
сайысына түсіп ақындық атын 
шығарған. Сонымен қатар, 
қарымды қаламынан туындаған 
«Көкөзек», «Ағынды Ақсу» және 
«Өмір жыры» атты кітаптардың 
авторы.   

Қуат Терібаев ақындық өнерге 
жасынан талаптанған. Ел ара-
сында айтылып жүрген ауыз 
әдебиет үлгілерін жазып алып, 
жаттаған. Өз бетінше өлең де 
жазған. Алғашқы ақындыққа 
үлгі алған ұстаздары: Тайкөт, 
Әсет, Абай, Жамбыл еді. 
Ақын соғысқа дейінгі және 
соғыстан кейінгі бесжылдық 
жоспарлардың белсенді үгітшісі 
ретінде халық поэзиясының 
дамуына жалынды үн қосқан. 
Социалистік қайта құрылыстың 
сан алуан табыстарына ерек-
ше мән беріп, бақытты совет 
адамының қуанышын ақындық 
шабытпен, көтеріңкі үнмен 
құлшына жырлаған.

1916 жылы патшаның июнь 
жарлығымен майданның қара 
жұмысына алынды. Қазан 
төңкерісінен кейін ауылдық 
кеңестің төрағасы болды. 1936 
жылы республикалық айтысқа 
қатысып, жүлде алды. Сол 
жылы «Қазақ КСР-нің халық 
ақыны» деген құрметті атаққа 
ие болды. Қазақ әдебиетінің 
тарихындағы айтыстарды зер-
делеген Мұхтар Әуезовтың 
өзі оның өнерін көріп, оның 
шығармашылығымен танысып 
«Тұйғын ақын», – деп баға бер-
ген.

Ол Аудандық, облыстық, 
республикалық айтыстарға 
қатысты. 1946 жылы Семей 
облысы, Шұбартау ауданының 
ақыны Төлеу Көбдіковпен, 
1947 жылы Жамбыл 

Қазақтың дәстүрлі 
әдебиетінің аса дарын-
ды, асқақ жаратылған 
алып тұлғаларының 
бірі – жерлесіміз Қуат 
Терібаевтың туғанына 
биыл 130 жыл толды.

Қуат Терібаев 1891 
жылы Алматы об-
лысы Ақсу ауданы-
на қарасты (бұрынғы 
Чапаев ұжымшары) 
қазіргі Көкөзек ауы-
лында, қарапайым от-
басында өмірге кел-
ген. Әке-шешесінен 
ерте қалғаннан кейін 
ақын ағаларын па-
налап, солардың 
қамқорлығында болған. 
Аңыз-әпсаналар мен 
ж ы р - д а с т а н д а р д ы 

облысының ақыны Жақсыбай 
Жантөбетовпен, 1948 жылы Ал-
маты облысы Киров ауданының 
«Еңбекші қазақ» колхозының 
ақыны Қалқа Жапсарбаевпен 
айтысқан.

Ауылда туып өскен Қуат кол-
хозшылармен, еңбек адам-
дарымен біте қайнасып, ара-
ласып газет-журналдардағы, 
әдеби кітаптардағы жетістіктерді 
оқып, ұзтазы Жамбыл сияқты 
бұрын сонды тарихи дауыл-
ды оқиғаларды басынан көп 
кешірмесе де өз республикасын, 
облысын, ауданының өмірін 
жақсы білген.

Қуат Терібаев 1942-1948 
жылдарда Ақсуда ұйымдасқан 
колхоз-совхоз театрында 
қызмет атқарады. Халық теа-
трында қызмет істеп жүргенде 
сахнада қойылған пъесаларда 
басты-басты рөлдерді сомдап, 
әртістік қырынан да көрінген. 
«Еңлік-Кебектегі» Базарбайдың, 
«Қозы Көрпеш- Баян сұлудағы» 
Қарабайдың, «Қыз Жібектегі» 
Шегенің т.б. Онымен бірге өзінің 
шығарған өлеңдерін айтып 
беретін.

1939 жылы Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің Құрмет Грамотасы-
мен, 1946 жылы «1941—1945 
жылдардағы Ұлы Отан соғысы 
кезіндегі қажырлы еңбегі үшін» 
медалімен марапатталды.

Көрнекті халық ақыны, 
Қазақстан Совет жазушылары 
одағының мүшесі Қуат Терібаев 
ұзақ аурудан кейін 1952 жылы 
ақпан айында қайтыс болды. 
Өзі өмірден өтсе де артына 
өшпес мол мұрасын қалдырған 
қайталанбас ірі тұлғаның есімі 
халқымен бірге жасап келеді.

Еламан ЖҰМАГЕЛДИН,
Көкөзек ауылдық мәдениет 

үйінің музыкалық жетекшісі.

АҚЫН ЕСІМІ 
ХАЛЫҚПЕН 

БІРГЕ

1991 жыл – еліміздің Қазақстан 
деген атпен бүкіл әлемге алғаш 
қадам басқан жылы. Сол сәттен 
бері міне 30 жыл да өте шықты.
Қазіргі кезде Қазақстанымыз әлем 
сахнасында мақтанарлықтай 
беделге ие. Жас мемлекетіміз 
осындай аз ғана уақыттың ішінде 
көптеген экономикалық, саяси 
және әлеуметтік жетістіктерге 
қол жеткізді.Экономикалық бай-
ланысымыз даму үстінде. Қазақ 
жерінің байлығы, мол табиғи 
қорлары еліміздің әлеуметтік 
дамуының негізі болуда. Осының 
бәрі – тұғырлы тәуелсіздік тұсында 
қол жеткізген жеңістер мен та-
быстар деп білемін... 
Қазіргі таңда жас мемлекетіміз 
көптеген елдерден әлдеқайда 
алда тұр. Ол ауызбіршілікте, 
ынтымақта, туыстық қарым-
қатынаста, жақсы ниетпен, өмір 
сүрдің айғағы. Мәңгілік Тәуелсіздік 
елімізге оңайлықпен тиген жоқ, 
оны да естен шығармағанымыз 
жөн. Осындай еркін теңдесі 
жоқ, бостандықты алып берген 
ағаларымыз бен апаларымызға 
мың да бір алғыс!  
   Өз басым, бұл Егемендіктің қандай 
жолмен келгенін жақсы білемін. 
Қазақстан үшін қазақ халқы үшін 
тәуелсіздік аспаннан түскен сый 
емес еді. Халқымыз бостандықты 
аңсап, Тәуелсіздікке зарығып жет-
кен болатын. Тәуелсіздік жолында 
еліміз аз қиыншылық көрген жоқ. 
Тәуелсіздік ата-бабаларымыздың 
ежелден келе жатқан арма-
ны. Халқымыздың бостандыққа 
ұмтылысының және өшпес қайсар 

рухының арқасында тәуелсіздікке 
қол жеткіздік. Бұл күнге жет-
кен ұмытылмас оқиғалар – ел 
бостандығын қорғау соғыстары мен 
ұлт-азаттық көтерілістердің тари-
хымызда өшпес өнеге, өлмес мұра 
ретінде сақталғаны да рас. Елдің 
біртұтастығы мен тыныштығын 
сақтауға хан-сұлтандар, батыр-
лар, қарапайым халықтың өзі де 
жандарын пида еткені ғажап емес. 
Тәуелсіздік деген ұлы жеңіске 
қол жеткізуде  әлі де жаңғырып 
тұрған кешегі желтоқсанның да 
септігі аз болған жоқ – студент 
жастардың көшеге шығып, үндеуі 
және егемендік үшін зардап шегуге 
дайын екендігін көрсете білуі, бар-
ша халыққа сенім мен жігер берген 
болатын.Олар – тарих, олар дастан, 
олар мәңгі жыр-дастан. 

Қазіргі таңда Тәуелсіздік – бар-
шамыз үшін ең асыл қасиетті күн. 

Бұл мемлекетіміз бен халқымыз 
үшін ең басты әрі құнды мереке 
болмақ. Тәуелсіз еліміз ширек 
ғасырға жуық уақыт ішінде қаржы 
дағдарыстарының қиындықтарына 
қарсы тұра білді, тұрақты даму 
жолына түсіп, биік белестерді 
бағындырды, талай жетістіктерге 
қол жеткізді, әлемдегі бәсекеге 
қабілетті 50 елдің қатарына 
енді.Мемлекет басшысының 
елді дамытудағы стратегиялық 
бағдарламалары мерзімінен 
бұрын жүзеге асып келеді. Осы 
кезеңде жеткен жетістіктеріміз 
қандай? Бұл сұрақтарға жауап 
беріп, өткен жылдарға қорытынды 
жасап, МӘҢГІЛІК  ЕЛ болуға 
бекінген мемлекетіміздің  бүгіні 
мен келешегі туралы ой толғайтын 
кезең. 

Қазақ елінің төрінде елтаңбасы 
ілініп, көгінде көк  туымыз 
желбіреп, кең далада гимн 
шырқалып ойнағанда, менің 
халқымнан асқан бақытты ел 
бар ма? десеңші?! Еліміздің 
тыныштығы мен қауіпсіздігі 
көп ұлтты Қазақстан халқының 
жарастығы мен ынтымақтастығы 
Елбасымыздың жүргізіп отырған 
парасаты мен көреген саясатының 
жемісі деп білемін. Олай болса, 
Еліміздің келешегі, Қазақстанның 
болашағы өз қолымызды. 
Жаңғыру кезеңде  қазақ елі мәңгі 
жарқырай берсін!

Сарқытбек РАХЫМБЕКОВ,
Көкөзек ауылдық мәдениет 

үйінің директоры.

Тіл - ұлттың жан дүниесі

Тіл - қай ұлтта, қай елде бол-
сада қастерлі, құдыретті. Ол 
әрбір адамға ана сүтімен бірге 
еніп, қалыптасады. Тіл байлығы 
- әрбір елдің ұлттық мақтанышы. 
Ол атадан балаға мирас болып 
қалып отыратын баға жетпес 
мұра. Демек, әр адам ана тілін 
көзінің қарашығындай қорғауға, 
оның орынсыз шұбарлануының 
қандайына болса, да қарсы 
тұруы тиіс.

Ана тілі - ең басты байлығымыз. 
Ана тілі - ең ұлы мен тамаша тіл. 
Менің ана тілім - қазақ тілі. Қазақ 
тілі - мемлекеттік тіл. Бұл - ауыр 
тіл, бірақ әрбір құрметті азаматқа 
оны білу керек. Мемлекеттік тіл 
- мемлекеттің бүкіл аумағында, 
қоғамдық қатынастардың барлық 

салаларында қолданылатын 
тіл болғандықтан, жүргізілетін 
барлық іс-қағаздары мен құжаттар 
мемлекеттік тілде болуы тиіс. 
Өйткені, өркениетке құлаш 
ұратын елдің өрісі қашанда білікті 
де, саналы ұрпақпен кеңеймек. 
Әлемдегі мүйізі қарағайдай 
елдердің санатына енуді көздеген 
халықтың басты мақсаты да сауа-
ты ұрпақ тәрбиелеу. 

Сауатты ұрпақ тәрбиелеу 
дегеніміз, өз ана тілінде еркін 
сөйлей алатын, оны терең 
меңгерген ұрпақ. Ал ана тілін 
жақсы білмейінше сауатты сөйлеп, 
сауатты жазып, тіл байлығын мол 
қолданбайынша, шын мәніндегі 
мәдениетті адам бола алмайсың. 
  Тіл тағдыры - ел тағдыры екенін 
ешуақытта ұмытпайық. Әрбір 
адам өз ана тілін білу және 
мемлекеттік тілін меңгеру міндетті.
Тіл - тек қарым - қатынас құралы 
ғана емес, ол - ұлттық дініміздің 
көрініс табатын әлеуметтік 
құбылысы, мәдениетіміздің биік 
тұғыры. «Тіл тағдыры - ұрпақ 
тағдыры, ұрпақ тағдыры - ел 
тағдыры» деген ұранды ұстанған 
қазақ халқы ғасырлар бойы елі 
мен жерін, діні мен тілін сақтап 
қалу жолында талай қиын-қыстау 
кезеңдерді басынан кешірді. Тіл 

- ұлттың жан дүниесі. Расын-
да, қазақ халқының басында 
талай қиын нәубет, зұлматтың, 
қайғылы күндердің болғаны та-
рихтан белгілі. Сондай ауыр 
сәттерде, сын сағаттарда ата-
мекен қонысын тастап босқан 
халықтың өзімен бірге алып 
жүрген байлығы - ана сүтімен 
санасына дарыған ана тілі 
ғана. 

Халқымыздың тілге беріп 
жүрген бағасы бұл ғана емес, 
ана тілге деген мейірім, махаб-
бат сезімін білдіретін сөздер 
көп-ақ. Оған жүздеген мысалдар 
келтіруге болады. Осы сияқты 
ой тұжырымдардың баршасы ел 
аузына түспей, ғасырлар өтсе 
де ұрпақ жадында сақталған 
қанатты сөздер.

Сондықтан тіл әлемдегі ұлттық 
мәдениеттің ара қатынасында 
аса маңызды рөлге ие. Бұл рет-
те Қазақстан Республикасының 
тіл саясаты мемлекеттік тілді 
дамытуға және республи-
када қолданылатын өзге де 
тілдер үшін жағдай жасауға 
бағытталған.

Мадина ҚАЛШАЕВА,
Көкөзек ауылдық мәдениет 

үйінің әдіскері.

ЖАС САРБАЗДАР АНТ 
ҚАБЫЛДАДЫ

Отан тірегі Қарулы Күштер екені белгілі. 
Ел тәуелсіздігін қорғау, халқымыздың 
сенімді сақшысы болу «мен қазақпын» 
деген әр азаматтың жүрегі мен сана-
сында жаңғырып тұратын халқына де-
ген адалдығы. Қазақстан Республикасы 
Президенттің Жарлығы және Қазақстан 
Республикасының «Әскери қызмет және 
әскери қызметшілердің мәртебесі» ту-
ралы заңына сәйкес әскерге жарамды 
18-27 жас аралығандағы сотталмаған 
кез келген Қазақстан азаматы мерзімді 
әскерге қызметті (12 ай мерзімге) 
өткеруге міндетті деп танылады. 

2 қыркүйек күні Ақсу ауданының 
қорғаныс істері жөніндегі бөлім 
бастығы майор Д.Нұртөлеуұлы күзгі 
мерзімді әскерге шақыру барысын 
қорытындылап, күзгі әскерге шақырудың 
негізгі міндеттері мен талаптары жай-
лы ата-аналардың қатысуы мен жина-
лыс өткізді. Осы бас қосуда қорғаныс ісі 
саласындағы құрылымдық бөлімдердің 
өкілдері де жеке тақырыпта баянда-
ма жасап, мерзімді әскерге шақыруда 
орын алатын мәселелер мен олар-
ды шешу жолдарымен бөлісті. 

Қазақстан Республикасы Қарулы 

Күштерінің мәртебесін көтеру мақсатында 
және мемлекетіміздің саясатына 
қолдау көрсетіп,  Отанға  қызмет  ету  
жауапкершілігін орындағаны үшін 
Д.Нұртөлеуұлы мерзімді әскерге 
шақырылған азаматтардың ата - 
аналарына арнайы алғыс білдірді

Ақсу ауданының қорғаныс істері жөніндегі 
бөлім бастығы, майор Д.Нұртөлеуұлы: 

- Біз жастарды Қарулы Күштер 
қатарын шақыруды бастадық. Өңіріміздің 
барлық аймақтарынан әскерге ең жа-
рамды денсаулығы мықты деген 
жігіттер іріктелінді. Бір қуанарлығы 
шақырылған жастардың Отанға де-
ген патриоттық сезімдері жоғары. 

Осы орайда осындай жастарды 
тәрбиелеген ата - аналарға, Отанды 
қорғауға ниеттенген жігіттерге алғыс 
айтқым келеді. Қазақстандық әскер 
жауынгерлерден төзімділік пен үлкен 
ептілікті талап етеді. Өйткені, қазіргі 
әскери техника күрделі. Цифрлық жүйені 
меңгеруді қажет етеді. Сол себептен, 
сарбаздарға қойылатын талап та күшті. 

Бетті әзірлеген: 
Назым НҰРТАЙҚЫЗЫ.
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Жер жаннаты Жетісу жерінің Ақсу 
елінде дүниеге келген, әнші Әсет 
Найманбайұлына кездесіп, сырла-
сып оған іні, жыр дүлділі Ілиясқа 
аға болған, Керекудің жас әншісі 
Майраның Жетісуға келген кезінде 
жол серігі бола білген, күш ата-
сы Қажымұқанмен де тете болып, 
оның Семей қаласына сапарында 
қасында жүріп, ұшқыр ақын Иса 
мен жаршы топта өнер көрсеткен. 
Ақсудың Қарағаш ауылында 
ашылған «Мамания гимназиясы-
нан» білім алып, соның нәтижесінде 
тұңғыш рет төте оқу арқылы Шығыс 
ғұламалары Фирдаусы, Рудаки, орыс 
әдебиетінің классиктері А.Пушкин, 
Ю.Лермантовтың өлеңдерін жатқа 
айту дәрежесіне ие болған, қолына 
қайла ұстап, Түрксіб темір жолын 
салысқан. Матай теміржол тора-
бын қосу кезінде қазақтың зерделі 
азаматтары Тұрар Рысқұлов пен 
Мұхамеджан Тынышбаевтарға 
жұмысшы-ақын жырын тыңдатқан, 
батыр Мәлік Ғабдуллинмен 
тығыз байланыс жасап, оған ауыз 
әдебиетінің ең бір шұрайлы үлгілерін 
жинауына көмектескен. Жетісуда 
Кеңес өкіметі орнасымен Сарқан 
қаласында ревкомға мүше болып 
кіріп, волоском қызметін атқарған. 

1936 жылы республикалық 
ақындар айтысына қатынасып, халық 
эпосы "Қозы-Көрпеш - Баян сұлуды", 
"Көрұғлы" дастаны мен А.Пушкиннің 
"Евгений Онегин" поэмасын жатқа 
айтып, Татьянаның қырдағы әнін 
домбыраға қоса шырқатады. Қазақ 
халқының мәдениеті мен әдебиетін 
өркендетуге үлес қосқан ғалым-
жазушымыз М.Әуезов Қуат ақынға 
ерекше риза болып, бұл ерекше 
құбылыс нағыз, "Тұйғын ақын" деген 
екен.

Осы жолы жыр алыбы Жамбыл-
мен бірге ССРО Жазушылар одағына 
мүшелікке еніп, "Республиканың 
халық ақыны" атағына ие бола-
ды. Мәскеуден шыққан "Дала 
жыры" жинағына көптеген өлеңдері 
енгізіледі. "Социалистік Қазақстан" 
газетінің 1936 жылғы 12 тамыздағы 
санында "Татьяна-Онегин" 
дастанының Қуат Терібаев жырлаған 
нұсқасы басылып шығып, кейін А.С. 
Пушкиннің қайтыс болғанына 100 
жыл толуына арналған таңдамалы 
жинағына кіреді. Қазақ ССР Жоғарғы 
Советі Президумында Указымен 
1939 жылы 19 қарашада грамота 
алады. 

Ұлы Отан соғысы жылдарында 
өткізілген облыстық, республикалық 
ақындар айтысына қатынасып, 
жүлделі орындарға ие болады. Қуат 
ақын 1942-1948 жылдар аралығында 
әрі ақын, әрі актер, әрі әнші, әрі на-
сихатшы, әрі тілші ретінде өз ау-
данында үлкен шабытпен еңбек 
етеді. Ұлы Отан соғысы жылдарын-
да колхоз-совхоз тетрының негізін 
қалаушылардың бірі болып, онда 
үгіт-насихат бригадасын басқарып, 
«Күшіне қаһармандық мінді 
халқым», «Ел сәлемі - ерлерге» 
өлеңдері мен аудан халқын ерлікке 
шақырады.  

Қуат Терібаевтың көзі тірісінде 
өлеңдері мен «Айжан-Жанша» 
поэмасы мен «Өмір жыры» деген 
атпен 1951 жылы жеке кітап болып 
шығады. Өзі ауыр науқастан 1952 
жылы наурыз айының 29 күні қайтыс 

Қуат Терібаевтың ұрпақтары 
жайлы бір үзік сыр

болады.  
1986 жылы А.Бұлдыбаевтың 

құрастыруымен «Ағынды Ақсу» атты 
екінші өлеңдер жинағы кітабы шықты. 
1991 жылы Қуат Терібавтың 100 жасқа 
толуы республика бойынша аталып 
өтті. Оның туған ауылындағы Көкөзек 
орта мектебінде Қуат Терібаевтың 
есімі берілді, жаңадан салынған  
мәдениет үйінің алдына  қоладан 
жасалған ақынның мүсіні орнатылды. 
Осы жылы «Көк-Өзек» атты үшінші 
кітабы шығады. Елуінші жылдарда 
дүние салған ақынның мазарын қайта 
жаңғыртып, басына келісті қорған 
тұрғызды.  

Ақынның 100 жылдығына орай 
атқарылған қомақты, ауқымды 
игілікті істердің басында, қасында 
сол кездегі аудан басшысы Наурыз 
Қылышбайұлының өзі тұрғандығын 
аудан халқы алдында мойындамасқа, 
айтпасқа  болмайды. Ақын ұрпақтары 
атынан ол кісіге ілтипатымыз, 
ризашылығымызды, жүрекжарды 
жылы сөзіміз шексіз...

Намысы найзадай, жігері жасын-
дай Қуат ақынның 60 жыл бойы 
"Қиындық көрсе мұқалмай, ауырлық 
көрсе жұқармай шуақты жүзін, қуатты 
сөзін еліне арнаған еңбегін мезгіл 
сынап, тарих талдап сын саралап 
Қазақстанға әйгілі адам еткенін 
бәріміз де білеміз. 

Ары қарай  халқымызға қалаулы 
болған Қуат ақынның ұрпақтары жай-
лы сөз қозғауды жөн көрдік. Қуат ақын 
алғашқы қосылған зайыбы Рабиғадан 
үш ұлды болды. Үлкені - Мұхамедияр, 
ортаншысы - Жармұхамет, кенжесі 
- Нұрқамза еді. Жары Рабиға 
балалардың өте жас кезінде қайтыс 
болып, ақын балаларына мейірімді 
ана іздеп, оны ақыры бес жылдан 
кейін тапты,  ол кісінің аты Күлипан, 
Қызылтулық Құсанбаев Көпелбайдың 
қызы еді. Өзі бала көтермесе де 
аналық жүрегі кең, бала біткенді 
жақсы көретін, сабырлы, салмақты, 
жүзінен мейірім төгіліп тұратын ол ба-
лалармен тез тіл табысып, ақынның 
алаңсыз жүріп - тұруына жағдай 
жасаған, кейіннен ұлдарын (үлкенінен 
басқа екеуін) өзі үйлендіріп, алғашқы 
келіні Жібекпен 40 жылдай, екінші 
түскен келіні Күлжамалмен 25 жыл-
дай, соңғы келіні Ажармен тура 20 
жыл бірге өмір сүріп, ешқайсымен 

сен деспей, оларға тату-тәтті өмір 
сыйлаған. Абзал ана, ғажайып жан 
болды. Ақынның үш ұлы да ерте 
қайтыс болды, бірақ арттарында 
ұрпақтары қалды. Мұхамедиярдан: 
Еркін, Әділет, Әсет. Жармұхаметтен: 
Нұрлан, Роза. Нұрқамзадан: Жази-
ра, Ержан, Макет, Анар. 

Тоғыз немеренің 6-ның жоғары, 
3-нің арнаулы орта білімдері бар. 
Барлығыда  мамандығы бойын-
ша әр салада қызметте. Іштерінде 
мемлекеттік қызметте болғандары:

Мұхамедиярұлы Әділет Алматы 
облысы бойынша әскер қатарына 
шақыру басқармасының бөлімше 
бастығы қызметін атқарған, қазір 
зейнетте. Қорғаныс министірлігінің 
подполковнигі.

Нұрқамзаұлы Ержан - 
Талдықорған қалалық ішкі істер 
басқармасында медициналық 
айықтыру бөлімшесінің бастығы бол-
ды, зейнетте, полиция Майоры. 

Жармұхаметұлы Нұрлан Алматы 
облысы бойынша  Сарқан аудандық 
филиалының жылжымайтын мүлік 
орталығының басшысы қызметін 
атқарған, қазір Алматыда Әділет 
департаментінде қызметте.

Қыздардан: 
Нұрқамзақызы Макет Ташкенттегі 

электро-техникалық байланыс инс-
титутын тәмамдап, содан бері Алма-
ты облысы бойынша байланыс сала-
сында инженер қызметінде. 

Нұрқамзақызы Анар 
республикалық ғылыми - 
методикалық орталықта Алматы 
облысы бойынша эксперт болып 
қызмет атқарған. 

Жармұхаметқызы Роза Әл - 
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
Университетінде география - ту-
ризм пәндері бойынша сабақ 
береді студенттерге, география 
ғылымдарының кандидаты. 

Қуат ақынның 14 шөбересі және 
7 жиені бар. 14 шөберенің II жоғары 
білімді, әр салада қызметте, 3-еуі әлі 
оқып жатыр. Шөберелерінің ішінде 
екеуі ерекшеленеді. Әділетқызы 
Әлфия көп балалы (6 баласы бар) 
ана, соған қарамай қызметтен де қол 
үзбей Талдықорған қаласында аэро-
портта бухгалтер болып істейді. 

Нұрланұлы Жандос мектепті, 
университетті, магистратураны озат 
аяқтап, 5 тілді (ағылшын, француз, 
жапон, орыс, қазақ) жетік меңгерген, 
Сыртқы Істер Министрлігіне өте 
жоғары баллмен конкурста жұмысқа 
қабылданып, биыл үшінші жыл 
Жапонияда елшілікте жауапты 
қызметте.  

«Тегіне қарай ұрпағы»,-дегендей 
Қуат ақынның табиғатына сай 
алғырлығын, алымдылығын, 
адалдығын, жаңалыққа 
құштарлығын, еңбекқорлығын 
жалғастырған ұрпағы ата рухын 
ардақтаумен, дәріптеумен келеді. 
Алайда ақынның ұлықты ісін, ізгілікті 
ізін жалғастырған, яғни ақындық 
жолын жаңғыртқан әзірге ешкім 
жоқ. Бірақ, болашаққа үлкен үміт 
арта отырып, оны келер ұрпақтың 
(шөпшектің) еншісіне қалтыруды жөн 
көрдік.

Ажар СӘРСЕМБАЙҚЫЗЫ.

Жансүгір ауылы.

Ағымдағы жылдың жыл басынан 
ауданда «Мерейлі отбасы» атты  
конкурс жарияланып «Қазақстан 
Республикасындағы мерекелік 
күндердің тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 31 қазандағы №689 
қаулысына сәйкес Отбасы күніне 
орай қорытындыланады.

Конкурстың мақсаты отба-
сы институтын, адамгершілікті, 
руханилықты нығайту, жауапты 
ерлі-зайыптылықтың маңызын тану, 
ата-аналардың бала тәрбиелеудегі 
жауапкершілігін арттыру, отбасылық 
құндылықтарды, кәмелетке 
толған балаларының еңбекке 
қабілетсіз және егде жастағы ата-
аналарына қамқор болуын дәріптеу, 
қазақстандық отбасының жағымды 
имиджін насихаттау.

Өнегелі құндылықтарды 
жаңғыртуға және отбасы мен некенің  
жағымды үлгісін  таратуға, отбасы 
мәртебесін арттыруға бағытталған  
«Мерейлі отбасы»  конкурсының 

 Мерейлі отбасы  

жеңімпазы Жаңалық ауылынан  
Ғабдулиндар отбасы  болып та-
нылып облыс тарапынан бағалы 
сыйлықпен марапатталды. 

Нұрбол ҚАСЫМБЕКОВ,
аудандық ішкі саясат бөлімінің 

басшысы.

жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке, қауіп-қатер әкелетін 
індет. Сондықтан да Қазақстан Республикасы   мемлекеттік саясатының  
негізгі басымдылықтарының бірі – осы зұлымдықпен  күресу болып отыр. 
Кез - келген азамат төтенше жағдайлар бөлім қызметкерлерінің заңсыз 
әрекеттеріне қарсы Ақсу ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің 8 (72832) 
2-13-86 сенім телефонына хабарласа алатынын ескертеміз.

Елбасымыз атап айтқандай, «Сыбайлас жемқорлықпен қүрес 
қылмыскерлерді  жазалау жөніндегі табанды шаралар ғана емес, бұл мем-
лекет пен қоғамның  күнделікті  жұмысының тұтас кешені». Сол себепті, 
әрбір Қазақстан Республикасының азаматты  сыбайлас жемқорлыққа жол 
бермеуге міндетті. 

Мәди БАЗАРБАЕВ, 
Ақсу ауданының ТЖБ аға инженері,
 азаматтық қорғау аға лейтенанты.

Жемқорлыққа қарсы күрес 
- басты міндет

Адамзатқа ертеден таныс сы-
байлас жемқорлық заман мен бірге 
өсіп-өркендеген, небір тегеруінді 
қарсылықтарға  төтеп беріп, қайдан  
мол қаражат  пайда болса, сол жер-
ге тамыр жайып, бүгінге дейін жой-
ылмай отырған қауіпті кеселдің бірі. 
Кез келген өркениетті  қоғам үшін  
сыбайлас жемқорлықпен күрес ең 
өзекті сұрақтары болып табылады. 
Сыбайлас жемқорлық мемлекетті 
ішінен жоюдың  бастамасы. Ол 

Жеке және заңды тұлғаларға 
мемлекеттік қызмет көрсетудің са-
пасын арттыру дегеніміз, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы тұру мен 
азаматтардың мемлекеттік органдардың 
қызметіне сенімін арттыру болып табы-
лады.

Елбасының «Төртінші өнеркәсіп ре-
волюция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері» Жолдауындағы 
нұсқауларға сәйкес мемлекеттік 
қызметтерді электрондық форматта 
көрсетуді халық арасында танымал 
ету бағытында жұмыстар жүргізіліп, 
бөлімде азаматтардың өзіне-өзі қызмет 
көрсету «Е-гов» бұрышы ашылып, 
жұмыс атқарылуда. Бұл бұрыштан 
Халыққа қызмет көрсету орталығынан 
атқарылатын 75% қызметтерін алуға бо-
лады, мысалы: кілт ашу, анықтамалар 
алу жәнеде көптеген қызметтер.

Бүгінде жергілікті атқарушы органдар 
тарапынан Жолаушылар көлігі және авто-
мобиль жолдары саласында заңды және 
жеке тұлғаларға 3 мемлекеттік қызмет 
түрлері көрсетілуде. Атап айтқанда:

1. «Облыстық және аудандық 
маңызы бар, сондай-ақ елді мекендердегі 
жалпы пайдаланымдағы автомобиль 
жолдарының бөлінген белдеуінде 
сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін 
орналастыруға рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет қағидасы (egov.kz)

ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ 
АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ 

САЛАСЫНДА КӨРСЕТІЛЕТІН 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР 

2. «Тұрақты республика ішілік – авто-
мобильмен тасымалдау маршруттарына 
қызмет көрсету құқығына куәлік беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет қағидасы 

(МО,  «электрондық үкіметтің» веб-
порталы)

3. «Ауданаралық (қалааралық облыс-
ішілік), ауданішілік, қалалық (ауылдық) 

және қала маңындағы қатынастарда 
әлеуметтік мәні бар қатынастар бойын-
ша автомобильмен жолаушылар тасы-
малын жүзеге асырумен байланысты 
тасымалдаушылардың залалдарын 
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет қағидасы (МО)

4. Халықаралық қатынаста жолаушы-
ларды және багажды автомобильмен 
тасымалдауды тұрақты жүзеге асыратын 
Қазақстан Республикасының тасымалда-
ушыларына шет мемлекеттің аумағына 
(аумағынан) кіруге (кетуге) рұқсат беру 
қағидасы (egov.kz)

Көрсетілетін мемлекеттік қызметтер 
туралы мәліметтер облыс әкімінің 
(www.aksu.gov.kz) ресми сайтта 
орналастырылған.

Аталған мемлекеттік қызмет түрлерін 
қызметті берушінің кеңсесінде, 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорация» (ХҚКО) және 
www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-
порталы арқылы алуға болады.

Көрсетілетін мемлекеттік қызмет 
түрлерінің сапасын арттыру және 
атқарушылық тәртіптің деңгейін көтеру 
күнделікті бақылауда.                                          

Жәнібек БЕЙСЕБАЕВ, 
жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімінің 
басшысы. 
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«Әкім бол, халқыңа жақын 
бол»,- дегендей Ақсу ауданының 
әкімі Базарханов Есім 
Сейілханұлын ауыз толтырып 
айтуға да, мақтауға да тұрарлық 
жандардың бірі деуге әбден 
лайық. Кез - келген қиындық 
пен Есім мырзаға барған ауыл 
тұрғындарының мәселелері 
бірден шешіліп, жақсы көңіл 
- күймен шығып жатады. Ал-
дына өтінішпен келген жан-
дарды жайбарақат қабылдай 
салмай, ең болмаса бір ша-
руасын тиянақты тындарып 
беруге даяр тұрады. Осындай 
асыл қасиеті оның қолы ашық, 
жүрегі жомарт жан екенін дара-
лай түседі. Әсіресе, ауылдағы 
мүмкіндігі шектеулі жандарға, 
жетім - жесірлерге қамқорлық 
пен қайырымдылық жасауды игі 
дәстүрге айналдырған. 

Тағы бір Ақсу ауданының 
белді азаматтарының бірі 
ретінде Барманбеков Жаркентті 
айтуға болады. Барманбеков 
Жаркент институт бітіріп кел-
геннен кейін, ауданға мұғалім 
болып орналасып, кейіннен 
атқарған еңбегіне сай мектепке 
басшы болып тағайындалды. 
Басшылық жолы арқылы 
біршама тер төгіп, жұмыс 
атқарды. Басшылық қызметтен 
көтеріліп, оқу бөлімінің бастығы 
болып қызмет жасады. Осы 
арада жүріп спорт өнеріне де 
бейім болды. 1995 жылы үкімет 
тарағаннан кейін, халықтың 
жағдайы нашарлай бастаған 
тұста Барманбеков Жаркент 
15 тонна ұн, 20 тонна картопты 
жағдайы төмен болып жатқан 
аудан жұртшылығына  тара-
ту арқылы біршама жақсылық 
жасады. Бұл жақсы әрекетінен 
кейін сол тұста әкім болған 
Далбағаев Әділбек Егеубекұлы, 
Барманбеков Жаркентке Ақсу 
ауданының «Құрметті азаматы» 
атағын беріп, кеудесіне арнайы 
төсбелгіні тақты.  

Келесі азамат Исаев Асқар 
халыққа қайырымды, жұртқа 
жағымды жандардың бірі. Қай 
салада болмасын қызметіне 
адал бола білді. Хатшылықтан 
бастап мектеп басшысы 
қызметіне дейін көтерілді. 
Қазіргі уақытта зейнетте. 

Ақсу ауданының ішкі істер 
бөлімінің подполковнигі Са-
кенов Дәурен Қадырұлы жас 
болса да бас болып жүрген 
ер - азаматтарымыздың бірі. 
Және де Абдырахманов Қадыр 

ЖАҚСЫ АДАМДАР ҚАСЫМЫЗДА

Ақсу ауданында біршама жыл-
дар бойы адал қызмет атқарып, 
ішкі істер бөлімінің басшысы 
дәрежесіне дейін көтерілді. Осы 
уақытқа дейін Абдырахманов 
Қадырдың атына бірде - бір арыз 
- шағым түскенін көрген емеспін. 
Қазіргі уақытта зейнетте. Осы 
жылдарда қаншама еңбек адам-
дарымен бір сапта қызмет ете от-
ырып, олардың сұраныстары мен 
талаптарын орындауда аянып 
қалған емес.  Сакенов Дәурен 
Қадырұлына тек қана отбасы 
амандығын, деннің саулыған 
тілеймін. Алдағы уақытта 
халқына қалаулы, еліне елеулі 
азаматтарымыздың қатарынан 
көрсек екен.

Енді, неше жыл Қаракөз ау-
ылында әкім болып қызмет 
атқарған Есенбаев Балтабай ту-
ралы да ауыз толтырып айтуға 
болады. Қазір ұлдарын ұяға, 
қыздарын қияға қондырған, 
барлығын оқытып, жақсы тәлім 
– тәрбие берген зейнеткер. 
Кезінде қызметте жүргенде 
ауылдастарының қамын ойлап, 
қиналғандарға талай көмегі ти-
ген азамат. Осы ауылда тағы 
Алпысбай деген беделді аза-
мат бар. Кеңқарын ауылында 
темір тұлпарды тізгіндеп, өмір 
бойы жер жыртып, егін ек-
кен, халыққа қол ұшын берген 
жақсылардың қатарында. Тасбо-
латов Меңғалиды да осы арада 
атап өткенім дұрыс болар. Атта-
ры аталған азаматтардың бәрі 
бүгінде елге сыйлы, жүріп өткен 
іздерін жазатын болсақ бір кітап 
болатын абыройлы жандар. 
Тәуелсіз еліміздің тұлғалары де-
сек артық емес. 

Ақсу қант зауытының ди-
ректоры Нәдірбаев Самат 

Тілеубайұлының да ауданы-
мыз үшін еңбегі зор. Тұрмыс 
жағдайы төмен кембағал 
жандарға Саматтың да 
тигізген көмегі жетерлік. 
Аудандағы комхоздың дирек-
торы Нұрболат та жақсылық 
жасау жағынан ешкімнен  кем 
қалмайтын азамат. Осын-
дай мықты азаматтардың 
қатарын Ақсу политехникалық 
колледжінің директоры Сәкен 
және орынбасары Ерболдың 
есімдерімен толықтырғанды 
жөн санадым. Екеуі де алдыла-
рына келген шәкірттерге дұрыс 
тәлім – тәрбие беріп, маман 
етіп шығарып отырған нағыз 
ұстаздар. Олар да жақсылық, 
қайырымдылық жасауда алды-
ларына жан салмайтын беделді 
ерлер.

Халық қамын ойлап жүрген 
ерекше жандардың қатарына 
«Ақниет» дүкенінің меңгерушісі 
Болатбекқызы Гүлзияны 
айтқым келеді. Қарапайым ауыл 
тұрғындарымен барынша сы-
пайы сөйлесіп, керекті сұраған 
заттарға жылдам жауап береді. 
Аудан бойынша бағасы ең 
тиімді әрі арзан жеміс-жидектер 
орналасқан дүкен ретінде 
мақтау айтқым келеді. Алдағы 
уақытта Гүлзияның отбасына 
амандық, саудасына толағай 
табыс тілеймін. 

Жақсы адамдардың қатарын 
тағы бір кәсіпкер жандар-
мен толықтырғым келеді. 
Солардың бірі бүгінде өз 
кәсібін дөңгелетіп «Мадина» 
дүкені мен қонақ үй кешенін 
жүргізіп отырған Сықақбаева 
Анар. Кәсіпкерлігімен қатар бір 
ұл, бір қыз тәрбиелеп отыр. 
Екіншісі «Назира» дүкенінің 
меңгерушісі Гүлайым Жолдас-
баева. Екеуі де үнемі халықты 
жақсы көңіл - күймен қарсы 
алып, жылы лебізбен шығарып 
салады. Болашақта осы алған 
бағыттарынан қайтпай, көптеген 
жетістіктерге жетулеріне шын 
жүректен тілектеспін. 

«Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тассын!»,-деп 
тегін айтпаған. Орынды 
айтылған жылы сөз адам-
ды жігерлендіреді, өмірге 
құштарлығын арттырады, жан 
сарайын жаңғыртады. Міне, 
осындай аты аталған жақсы 
тұлғалардың өнегелік үлгісін 
қалың жұртшылыққа жолдағым 
келеді. 

Хизар АБУҰЛЫ.

Қазақтың жақсы қасиеттерінің 
асылы – жомарттық, 
кеңпейілділік. Ол адамға 
қызмет қылып, жақсылық 
жасауға пейілді жанға тән си-
пат. Жомарт болу- өзіңде барды 
зәру адаммен шын жүректен 
бөлісу.  Қайырымдылық акция 
жаңа оқу жылына дайындық 
уақытында аз қамтамасыз 
етілген және көпбалалы отба-
сылардан шыққан оқушыларға, 
жетім балаларға көмек көрсету 
мақсатында ұйымдастырылып 
отыр. 

"Жақсылық жасау - сауап-
ты іс".  Көшкентал ауылында 
ауыл әкімі О.Алдабергеновтың 
ұйымдастыруымен көп ба-
лалы және жартылай жетім 
балаларға  «Мектепке жол» 
акциясы аясында мектеп 
құралдарын, мектеп форма-
сы мен 30 баланы қамтамасыз 
етті. Атап өтсек, қайырымдылық 
шараларын өткізу аймақтың 
игі дәстүріне айналған. Өткен 

ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАСАП 
ЖАРЫСАЙЫҚ!

жылы 7 отбасыға көмек 
көрсетілген еді. Жыл басынан 
бері Наурыз, Ораза айт және 
Құрбан айт мерекесінде және 
ауыл шаруашылығындағы 
мал азығын қамтамасыз ету 
мақсатында отыз отбасына 
егістік жер бөлініп берілді, 16 
отбасы  шабындық жермен 
қамтамасыз етілді. Қырық екі от-
басы тегін сабанмен қамтылды. 
Осындай игі іс-шараларға 
белсене атсалысып қолынан 
келген көмекті беріп жүрген 
азаматтарға алғысымыз шексіз.   
Отбасының ақ жаулықты анала-
ры,  көмек көрсеткен жандарға 
аналық алғысын айтып, ақ бата-
сын берді.

Жансая ҚАЙСАНОВА, 
Көшкентал ауылдық 

округі әкімі аппаратының 
Жастар ісі жөніндегі әдіскер 

нұсқаушысы, «Nur Otan» 
БПҰ-ның, «Жас Отан» жастар 
қанатының белсенді мүшесі.

Педикулез (битшеңдік) дегеніміз - 
кең таралған балалардың арасындағы 
паразиттік сырқаттанушылық, 
педикулездің қоздырғышы – биттер.
Биттердің  жұғу жолы – биттеген адам-
мен қарым - қатынаста  болғанда жұғады, 
биттер – құртымдай  жәндіктер, тері 
және киімде  өмір сүреді. Шашта сірке 
болу – педикулездің белгісі, сіркелер 
тек бас және шап биттеріне тән бола-
ды.     Сіркелер - кішкене (2-3 мм) жыл-
тыр көпіршіктей болып шашқа жабысып 
тұрады, тірі және өлі болады. Бастың 
биттері көбіне әйелдермен қыздарда 
болады, себебі ұзын шашта ұзақ  қалу 
мүмкіндігі жоғары. Биттер тарақпен, 
шашқа арналған щеткалар арқылы 
жұғады. Педикулезді емдеу кезінде 
сіркелерді және ересек биттерді толық 
жойып алып тастау керек.Бас биттері 

биік секіре алады және өте шапшаң бола-
ды.

Педикулездің белгілері – биттің 
тістеген орнының қышуы және олардың 
жұмыртқалары  мен биттердің болуы. Бит-

Битшеңдік (Педикулез)

тер адамдарға бұрынғы уақыттан белгілі.  
Египет және үнді мумиясынан құрғап 
қалған биттер табылған.  Биттер тура-
лы алғашқы мәліметтер Аристотельдің 
жұмыстарында (2,5 мың жыл бұрын) 

кездескен. Қазіргі уақытта Еуропада да 
педикулездің  басымшылығы  балалар 
арасында  күз айында кездеседі.

Биттердің 3 түрі бар: - бастың  
педикулезі  (биттер шашта болады),  
шап  педикулезі (биттер шаптың шашта-
рында болады),  киім педикулезі (биттер 
адамдардың киімдерінде  болады).  

 Биттен  қалай құтылуға  болады? 
Педикулезді емдеу кезінде  сіркелерді 
және биттерді толық  жою керек.Жоюға  
керекті  препараттар:Анти бит, Меди-
фокс, Пара плюс және тағы басқалары.
Профилактикасы:ең бастысы жеке 
бастың тазалығын сақтау

Б.ТЕМІРХАНОВ, 
аудандық  СЭББ  басшысы.  

А.СЕҢКІБАЕВА,
аудандық  СЭББ маманы.

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

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

Бос орын:  Кеңжыра ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Кеңжыра орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 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

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 мекенжайлары: тел 8( 

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

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш 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:  Көкжайдақ ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Абай атындағы орта мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Шолақөзек 
бастауыш мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының директоры

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

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

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

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасуға 
конкурс жариялайды: 

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

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

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

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

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

МЕМЛЕКЕТТІК ОРТА БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ 

ХАБАРЛАНДЫРУ

теңгеден
170223

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы
теңгеге дейін
174864

Санаты

А-1-3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ10 қыркүйек 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: 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 мекенжайлары: 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 бой-
ынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мамания орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне Өнім бастауыш мектебінің 
директоры

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

үшін: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық немесе өзге 
де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық 
жұмыс өтілі бес жылдан кем емес, бұл ретте соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық 
жұмыс өтілі, орта білім беру ұйымы басшысының орынбасары лауазымындағы өтілі бір 
жылдан кем емес; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының немесе 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 мекенжайлары: 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: Қарашілік ауылындағы «Алматы облысы Білім басқармасының Ақсу ауда-
ны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Қарашілік орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

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

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

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

ЛАУАЗЫМДЫҚ ЖАЛАҚЫ МӨЛШЕРІ:

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 мекенжайлары: тел 8( 

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

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш 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;
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Құттықтаймыз!

«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 мекенжайлары: тел 8( 

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

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің мерзімі мен орны: конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар аталмыш 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 Қант" ЖШС 24.08.2021  жылғы егіннің қант қызылшасын 
қабылдауды бастайды. Жұмыстың басталуы таңғы 8:00-ден 
кешкі 20:00 ге дейін.

ТОО "Ақсу Қант" начнет прием сахарной свеклы на урожай 
24.08.2021. Работа начинается с 8:00 до 20:00.

Биыл еліміздің барлық 
мектептерінде көптен күткен 
алғашқы қоңырау соғылды. 
Білім күні ұйымдастырылған 
салтанатты шараға мектеп 
табалдырығын алғаш аттаған 
бүлдіршіндер ғана қатысты. 
Ал 2-11 сынып аралығындағы 
оқушыларға тәрбие сағаты 
өткізілді. Осыған байланыс-
ты балалар білім ордасын-
да медициналық бетперде 
тағып, әлеуметтік қашықтықты 
сақтайды. Бұл қатаң талап 
бүгінгі салтанатты шара кезінде 
де ескерілді.   

Былтыр онлайн өткен 
алғашқы қоңырау биыл тек 
бірінші сыныптарға ғана арна-
лып, дәстүрлі форматта өтті. 
Қаракемер орта мектебінің 1 сы-
нып оқушылары үшін алғашқы 
қоңырау салтанатты түрде 
соғылды. 1 сынып жетекшісі, 
ұлағатты ұстаз Терлікбаева 
Айгүл апай. Биылғы алғашқы 
қоңырау басқасынан өзгерек. 
Неге десеңіз, биылғы мек-
теп табалдырығын алғаш 
аттаған оқушыларға көптен 
бері оқытылмай келе жатқан 
«Әліппе» кітабы табысталды.

Білімнің атасы Әліппемен 
қаншама ұрпақ сауатын ашты. 
Бір кездері осы кітаптың да ке-
рек болмай қалғанына күйінген 
едік. Енді міне, биыл ішіне 
42 әріпті сыйдырған Әліппе 
оқушылардың қолына қайта 
оралып отыр.

Қаракемер орта  мектебінде 
өткен алғашқы қоңырау салта-
наты білім ордасының дирек-
торы Айгүл Несіпбекқызының 
құттықтауымен ашылды. Бұл 
шараға елімізде белең алып 
отырған жұқпалы дерттің тара-
луына жол бермеу мақсатында 
енгізілген карантин режиміне 
байланысты сырттан адам 
қатыспады. Тек мектеп 
табалдырығын алғаш аттап 
отырған бүлдіршіндер  мен 
ұстаздар қауымы ғана бол-
ды. 

Өткен шара барысында 1 сы-
нып оқушылары білім, мектеп 

АЛҒАШҚЫ ҚОҢЫРАУ СОҒЫЛДЫ

жайында жаттаған тақпақтарын 
көпшілік назарына ұсынды.   

Осынау толғанысқа толы шақта 
1 сынып оқушысы Бақтыбай Жа-
нел мен мектеп түлегі Шатыр-
бай Бекжан алғашқы қоңырауды 
соқты. Сыңғырлаған қоңырау 
үні бүлдіршіндерді білім алуға 

шақырды.
Жаңа оқу жылында бар-

ша оқушыларға сәттілік серік 
болғай. Ұстаздар қауымына да 
толағай табыс тілейміз

Назым НҰРТАЙҚЫЗЫ.

Жансүгіров ауылының тұрғыны, әріптесіміз, «Қарлығаш»  
балабақшасының қызметкері, ауылдың арда азаматы ДӘУЛЕТБЕКОВ 
ӨМІРБЕК ТҰРСЫНБЕКҰЛЫ кеше ғана ердің жасы елуге толып отыр. 
Өмірбек сен ұл - қыз тәрбиелеп, жарыңды аялап, ата - анаңды қастерлеп, 
әкелік, жұбайлық, перзенттік парызыңды адал атқарып келесің. Әріптестер 
ортасында да сыйлы, абыройлы азаматсың. Әрдайым шаңырағыңның 
тірегі, қамқоршысы болып ұзақ жасай беруңіе тілектеспіз. Денсаулығың 
күйлі - қуатты, ғұмырың ұзағынан, көрер қуанышың молынан болсын 
дейміз.

Қызмет етіп, Өмірбек елге күнде,
Еңбегіңмен биікке өрледің бе.
Зор денсаулық, мол бақыт тілейміз біз
Ердің жасы - елуге келгеніңде.

Артта қалды бес асу мен бес белең,
Өрге тартып барады өмір-көш деген.
Елу деген – ердің жасы қызулы,
Жастық шақтың соңғы оттары өшпеген.

Дуылдатып дулы ортаның дүрмегін,
Бір ғанибет жарқ-жұрқ етіп жүргенің.
Елу деген – ердің жасы ең кемел,
Арысым деп арқаланар нұрлы елің.

Жұлдыз жанып, пейіліңе таң күліп,
Күз де жетті сыбаға алып, сән құрып.
Қалпыңыздан айнымаңыз – шат көңіл,
Басыңыздан бақ кетпесін мәңгілік.

Елу деген – ердің жасы еңселі,
Елу деген – парасаттың өлшемі.
Жарқылдасаң самғап ұшқан сұңқардай,
Азамат деп мақтан тұтар ел сені.

Тірлік – теңіз, ес елудің ескегін,
Әнге толсын, күйге толсын кештерің,
Шын жүректен бақыт тілеп сарқылмас,
Қол соғады барша әріптестерің.

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: МКҚК "Қарлығаш"  балабақшасы ұжымы.


