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Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

Ақсу ауданының әскерге шақыру комиссиясының төрағасы Есжа-
нов Ғазиз Отарбайұлының төрағалығымен Ақсу ауданының шақыру 
комиссиясының құрамымен және ауылдық әкімдері, есеп жүргізуге 
жауапты мамандары, дәрігерлік комиссия құрамымен  Ақсу ауданының 
қорғаныс істері жөніндегі 2022 жылғы көктемгі мерзімді әскери қызметке 
шақыру жұмыстарын қорытындылап және күзгі шақыру жұмыстарына 
жаңа тапсырма берілді. Ақсу ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлім 
бастығы, майор Нұртөлеуұлы Дидар баяндама жасады. Өзіне жүктелген 
міндеттерін жоғарғы денгейде атқарған, мерзімді әскери қызметке шақыру 
кезінде атсалысқан ауылдық округ мамандарын, полиция бөліміне қарасты 
учаскелік инспекторларын, дәрігер мамандарын және алғашқы әскери 
дайындық пәні мұғалімдерін Жетісу облысы Қорғаныс істері жөніндегі 
департамент бастығы, полковник Дәулетханов Талғат Жасболатұлының 
және Ақсу ауданының әкімі Базарханов Есім Сейілханұлының "Алғыс хат-
тарымен" марапаттады.

М.ШЫНДӘУЛЕТ.

Тәуелсіз Қазақ елінің 
жаңа Конституциясы 
қабылданғанына 30 тамызда 
27 жыл толады. Бұл мерзім  
тарих үшін аз ғана уақыт 
болғанымен, осы кезеңде ұзақ 
жылдарда жүзеге асырылуы 
мүмкін қыруар өзгерістерге 
қол жетті. Қазақстан Респуб-
ликасы экономикалық, 
саяси, идеологиялық 
дағдарыстарды жеңіп, 
әлемдегі алдыңғы қатарлы 
елдермен терезесі тең 
демократиялық даму жолына 
түсті. 

1995 жылы наурыз  айын-
да Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының мәжілісінде 
жаңа Конституцияны 
қабылдау қажеттігі және 
Ата Заңымыздың басым 
бағыттары қаңдай болу 
керектігі жөнінде ой - 
ұсыныстарын ортаға салды. 
Бүкіл халықтық талқылаудан 
кейін, сол жылы 30 та-
мызда жаңа Конституция 
қабылданды.

Содан бері Конституция-

мызға парламент арқылы 
бес рет өзгертулер енгізіліп, 
биыл алтыншы рет бүкіл 
халықтық референдум 
арқылы әрқайсысымыз өз 
таңдауымызды жасап, дау-
ыс беру арқылы тағы да 
өзгеріс енгіздік. 

Конституцияны қастерлеу 
басты парызымыз. Ата 
Заңымыз бізге таңдау 
құқығын беріп отыр. Өйткені, 
өміріңді өзің ойлағандай 
кұру бар байлықтан бағалы.

А қ с у л ы қ т а р д ы                  
Конституция күнімен 
құттықтаймыз. Құттықтай 
отырып, әрқайсымыз 
болашаққа сеніммен қарап, 
мәдениетіміз марқайып, 
дәулетіміз арта берсін 
демекпіз. 

Отбастарыңызға береке - 
бірлік тілейміз.

Е.БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі.

Б.СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық мәслихат 

хатшысы.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨЗІН ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ, ЗАЙЫРЛЫ, 
ҚҰҚЫҚТЫҚ  ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТ РЕТІНДЕ ОРНЫҚТЫРАДЫ, 
ОНЫҢ ЕҢ ҚЫМБАТ ҚАЗЫНАСЫ - АДАМ ЖӘНЕ АДАМНЫҢ ӨМІРІ 
ҚҰҚЫҚТАРЫМЕН БОСТАНДЫҚТАРЫ.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНЫҢ 1-БАБЫ.

30 тамыз - Қазақстан Республикасының Конституциясы күні!

Адамзат баласының өмір 
сүруі белгілі бір заңдылықтарға 
бағынатыны сияқты, ғаламшарды 
мекен еткен әр мемлекеттің де 
негізгі заңы болуы шарт. Ол заңның 
барлық тілдердегі мойындалған 
атауы – Конституция. 

Аумағы ұшқан құстың қанатымен, 
тұлпардың тұяғының дүбірімен 
өлшенген кең де келісті өлкені ме-
кендеген қазақ халқы, ел болып 
егемендік алып, еңсесін тік ұстап, 
туын көтерген шақта осыдан 27 жыл 
бұрын,  1995 жылы тамыз айының 
30 күні тәуелсіз ел — Қазақстан 
Республикасының Ата Заңы 
қабылданды. Жасампаздықтың  
жаңылмас жарғысы болған Конс-
титуция біздің барша жарқын 
істеріміздің қайнар бастауына ай-
налды. 

Тарихымыздағы «Қасым ханның 
қасқа жолы, Есім ханның ескі 

АТА ЗАҢ – ЕЛІМІЗДІҢ ТІРЕГІ, 
ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ ТҰҒЫРЫ

жолы», «Жеті жарғы» деген заң 
жинақтары – біздер үшін әлі күнге 
дейін өшпес, асыл да құнды мұра. 
Сол заңдардың жалғасы болып 
келе жатқан қазіргі Ата Заңымыз 
– бейбітшілігіміздің белгісі, барлық 
заңдарымыздың Темірқазығы, 
тәуелсіздігіміздің тірегі. Біздің 
саяси, мәдени, рухани және 
экономикалық дамуымыздың 
қайнар көзі ретінде танылған 
Конституциямыздың өміршеңдігін 
ұзағынан сүйіндіргей.

Баршаларыңызды 30 тамыз    
Конституция күнімен құттықтаймыз!

Отанымыз – Қазақстан Респуб-
ликасы нығайып, гүлдене берсін!

Ел іргесі аман, келешегіміз кемел 
болсын!

ҚҰРМЕТПЕН: АҚСУ 
АУДАНДЫҚ СОТЫНЫҢ 

ҰЖЫМЫ!

АТА ЗАҢДЫ ҚҰРМЕТТЕЙІК!

Ауданымыздың негізгі саласы - ауылшаруашы-
лығы саласы. Биылғы жылы көктем нәрлі болып, 
ауылшаруашылығы өнімдеріне қолайлы болды. 
Ағымдағы жылдың 7 айдың қорытындысы бойын-
ша ауылшаруашылығының жалпы өнiм көлемi 16 
млрд. 097 млн. теңгеге немесе 102,3 пайызға жетті. 

Егiн орағы толық аяқталды. Бүгінгі күнге себiлген 
29315 га. дәндi дақылдардан, қазіргі таңда 28000 
га. дәнді дақылдар жиналып 95,6 пайызға орындал-
ды, 55,2 мың тонна өнiм алынды, орташа өнімділігі 
гектарына 19,7 ц, Қалған 1315 га. майлы дақылдар.

Жоспар бойынша 276 га. бақша дақылдары 
себiлген, бүгінгі күнге толықтай жиналды, орташа 
енiмдiлiгi 204,3 ц/га.

Көктемнің жаңбырлы болуына орай мал азығы 
да биыл көңіл толтырады. 

Қант қызылшасы бойынша себілген 800 гек-

тардан, 5 шаруа қожалығының 235 га сепкен қант 
қызылшасы жер қыртысының қатты болуына бай-
ланысты шықпай қалды. Аралап көріп, тексеру ба-
рысында өніп шыққаны 565 га, оның 368 га жақсы 
күйде, 197 орташа күйде (жоспар бойынша 15 мың 
тонна өнім алу жоспарлануда).

Күзгі дала жұмыстарына 192 тонна дизель отыны 
бөлiнiп тұр (бағасы 205 теңге).

Қазіргі таңда дизель отынынын тамыз айының 
жоспарына сәйкес 41 тонна алынды.

Алдымыздағы 2023 жылдың өніміне 
ауылшаруашылығы дақылдарының тұқымын даяр-
лау жұмысы да қарқынды қолға алынуда.

Есқали ЕСЕНОВ,
аудандық ауылшаруашылығы мен жер 

қатынастары бөлімінің бас маманы. 

БАЛАПАН САНАР КЕЗ КЕЛДІ

ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТКЕ ШАҚЫРУ 
ЖҰМЫСТАРЫ ҚОРЫТЫНДЫЛАНДЫ
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 Қазақтың асыл мұрасы

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ Е.БАЗАРХАНОВТЫҢ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ 
ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ АЛДЫНДА 2022 ЖЫЛҒЫ ҚАҢТАР - ШІЛДЕ 

АЙЛАРЫНДА  АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАРЫ ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША ТЕЗИСІ 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев біздің жұмысымыздың басты 
басымдықтары қоғамдық диалог, ашықтық, 
адамдардың мұң - мұқтажын тыңдап, 
олардың көтерген мәселелерін шешуде 
барлық мүмкіндікті пайдалану қажет деп 
атап өтті. 

Менің атыма жеке және заңды 
тұлғалардан түскен 521 арыз шағымдар 
қаралып, қолданыстағы заңда көзделген 
мерзімде жауаптары берілді (Оның ішінде:  
тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы 
бойынша - 35, жер туралы арыздар – 237, 
әлеуметтік, жұмыспен қамту, мәдениет, 
білім, денсаулық салалары – 5, басқа 
мәселелер – 244). Сонымен қатар, 
өзімнің және орынбасарларымның жеке 
қабылдауында 146 азаматтар болып, 
олардың көтерген мәселелері заң жүзінде 
қаралып, көмек көрсетілді.    

Аудан бойынша 25 мемлекеттік меке-
мелер мемлекеттік қызметтің 66 түрін 
көрсетеді. Жалпы көрсетілген мемлекеттік 
қызметтердің саны, барлығы – 5017. 

Аудан бойынша мемлекеттік қызметтер-
ді көрсетуге арналған 85 дана  өзіне-
өзі қызмет көрсету бұрышы жұмысын 
атқарады, аталған бұрыштар арқылы 
есептік кезеңде 1567 мемлекеттік қызмет 
көрсетілді.  

Аудан тұрғындарын жұмыспен қамту, 
жаңа жұмыс орындарын ашу, жағдайы 
төмен отбасыларына көмек көрсету күн 
тәртібінен түспейтін мәселелер болып та-
былады.

Атап айтсақ: «2021 – 2025  жылдарға 
арналған кәсіпкерлікті  дамыту жөніндегі 
ұлттық жоба» бойынша 1059 адам жобаның 
белсенді шараларымен қамтылып, 226 
адам тұрақты жұмысқа орналасты.

Әлеуметтік  жұмыс  орындарына 
жоспарға сәйкес 39 адам жіберіліп, оларға 
23 млн. 100 мың теңге төленді.

Жастар  практикасына жоспар 46 адам 
болса, 42 адам жолданды.

Ақылы қоғамдық жұмысты 462 адам 
атқарып жүр.

Жұмыссыз ретінде тіркеуде тұрған 46 
мүмкіндігі шектеулі азаматтардың 26-сы 
жұмысқа орналасқан.

Жаппай кәсіпкерлікті дамыту мақсатында 
10 адам 12 млн. 252 мың теңге несие алды.

Мемлекеттік  атаулы  әлеуметтік көмек 
көрсету бойынша  есепті кезеңде  аз  
қамтылған  379 отбасының     1990  адамына 
122 млн. 897 мың теңге атаулы әлеуметтік 
көмек тағайындалып,  төленіп  берілді.

Жалпы ішкі өңірлік өнім 31 млрд. 851 млн. 
300 мың теңгеге жетіп, жылдық жоспар 35,8 
пайызға орындалды. 

Өнеркәсіп өнімдерінің көлемі 2 млрд.167 
млн.900 мың теңге құраған. Ал 2022 жылға 
арналған жоспар – 7 млрд. теңге.

Аграрлық сектордың жалпы өнім 
көлемінің жоспары                              45 
млрд. 381 млн. 400 мың теңге болса, нақты 
орындалғаны                 16 млрд.97 млн.900 
мың теңгені құрап, жоспар 35,5 пайызға 
жетті. Оның ішінде: мал шаруашылығы 
өнімдері 12 млрд.489 млн.600 мың теңге, 
егін шаруашылығы өнімдері 3 млрд. 595 
млн.800 мың теңге. 

1 млрд.500 млн.теңге көлемінде ауыл 
шаруашылығына инвестициясы тартылған 
немесе жоспардағы 2 млрд.400 млн.
теңгенің 62,5 пайызы орындалған. 

Егін шаруашылығы бойынша 29315 гек-
тар дәнді – дақылдар, (96,7 пайыз) 16934 га 
майлы дақылдар (99,6 пайыз), 701 гектар 
қант қызылшасы себілді.

Бүгінгі күнге 29315 гектар дәнді – 
дақылдардың 25788 гектары, яғни 87,9 
пайызы жиналып, 51,6 мың тонна өнім 
алынды. Орташа өнімділігі 19,7 ц/га. 

100 мың 359 ірі қара мал, 2021 жылдың 
есепті мерзімімен салыстырғанда 102,1 
пайыз (2021 жыл 97652  бас); 

қой мен ешкі 370 мың 908 бас, былтырғы 
жылмен салыстырғанда 102,3 % құрады 
(2021 жыл 368 865 бас);

жылқы 38 мың 89 басқа жетіп, былтырғы 
жылмен салыстырғанда 109,9 пайыз (2021 
жыл 34716  бас);

құстар саны 127 мың 172 басты құрады.
196 мың 700 тонна жем-шөп, 26,6 мың 

тонна пішендеме, 29,7 мың тонна сабан, 
38,7 мың тонна құрама жем дайындалып, 
жоспар 81,9 пайызға орындалды. 

Аудан бойынша 9 мал бордақылау алаңы 
(3-і Қызылағаш, 2-і Б.Сырттанов, Матай-1, 
Егінсу-1, Қаракөз-1, Арасан – 1) жұмыс 
естейді сыйымдылығы 3450 бас, бүгінгі 
күнге 2000-ға жуық бас бордақылануда.  

Мал шаруашылығы өнімдері ет - 
5804  тоннаны құрады, сүт 28525 тонна, 
жұмыртқа 6917 мың дана болды. 

Жер қатынастарына келсек, жеке 
ауладағы ауыл шаруашылығы жануар-
ларын жаю үшін халықтың жайылымдық 
алқаптарға мұқ-таждығын қанағаттандыру 
мақсатында  аудандағы 49 елді мекен-
де 134447 га жер, оның ішінде: 105705 
га жайылым, 24747 га маусымдық жайы-
лым жерлер резервке қойылды. Осы ре-
зервке қойылған жерлерге орналастыру 
жұмыстарын жүргізуге қаражат бөлінуде.                   

Атап айтқанда, геоботаникалық зерт-
теу жұмыстарына 91 млн. теңге бөлініп, 
жұмыстары жүргізуліде.

Осы уақытқа ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жер учаскелеріне 5 конкурс 
өткізіліп, барлығы 153 учаске шығарылып, 
барлығы 23231 га берілді, оның ішінде: 300 
га суармалы егістік, 1278 га тәлім егістік, 54 
га шабындық және 21599 га жайылым. 

Ауданның арнайы жер қорына 7 жер 
пайдаланушының барлығы игермеген 5500 
га жер қайтарылды, оның ішінде: 9 га су-
армалы егістік, 20 га. тәлім егістік, 13 га 
шабындық және 16350 га жайылымдық жер-
лер.

Барлық белсенді шағын, орта кәсіпкерлік 
субъектілерінің саны 3253-і құрап, 5983 
адам жұмыспен қамтылған. Олардың 
өндірген өнім көлемі 10 млрд.500 млн.теңге, 
одан бюджетке түскен салық түсімдері 319 
млн.100 мың теңге болды.

Ауданда 360 сауда және қызмет көрсету 
объектілері жұмыс істейді, оның ішінде 267 
дүкен, 32 қоғамдық тамақтану объектілері, 
59 тұрмыстық және сервистік қызметтер 
объектілері, 2 базар, оларда мыңнан астам 
адам жұмыс істейді.

Әлеуметтік маңызы бар тауарлар 
бағасының өсуіне жол бермеу үшін ау-
данда апта сайын ауыл шаруашылығы 
жәрмеңкелері өткізіледі, онда біздің 
ғана емес, көршілес аудандардың тауар 
өндірушілері де төмен бағамен өнімдер са-
тады. 

Барлығы 17 әлеуметтік сауда нүктелері 
жұмыс істейді (1 дүкен және 16 бөлім). 
Бағаны тұрақтандыру бойынша жұмыс 
жалғасуда және ерекше бақылауда болып 
тұрады.

Негізгі капиталға инвестициялардың 
нақты түскені 5 млрд. 489 млн. 300 мың 
теңгені құрап, жоспар 68,6 пайызға орындал-
ды. (Жоспар - 8 млрд.теңге). Қаржыландыру 
көздері бойынша негізгі капиталға салынған 
инвестициялар құрылымында жеке 
инвестициялардың көлемі 2 млрд. 838 млн. 
900 мың теңгені құрады. 

Мемлекеттік бюджетке салық түсімдері 1 
млрд. 455 млн. 300 мың теңге құрап, жоспар 
54,1 пайызға орындалды.   (2021 жылы 1 
млрд. 385 млн. 900 мың теңге болған). 

Ауыз сумен қамтамасыз ету
Аудандағы 49 елді мекеннің қазіргі кез-

де 42 елді мекен (85,7%) тұрғындары 
орталықтандырылған ауыз су жүйелерімен 
қамтылған. 

Арасан ауылының сумен жабдықтау 
жүйесін реконструкциялау және салу 
объектісі бойынша жобалау-сметалық 
құжаттаманы түзету қортындысы негізінде                           
2022 жылғы облыстық бюджеттен 535,0 млн. 
теңге бөлінді. Құрылыс-монтаж жұмыстары 
жүргізілуде. 

Қопалы ауылының ауыз сумен жабдықтау 
жүйесінің күрделі жөндеу жұмыстарының 
жобалау сметалық құжаттамасын даярлауға 
облыстық бюджеттен 11 млн теңге қаражат 
бөлініп, құжат әзірленуде.

Ақтөбе ауылының ауыз су жүйесіне 
ағымдағы жөндеуіне 5,3 млн. теңге бөлініп, 
«Аксу ТВК» ЖШС-і жұмыстарды толығымен 
аяқтады.

Абаттандыру бойынша 
Сағабүйен, Көлтабан, Матай ауылдарына 

көше шамдарын орнатуға жобалау сметалық 
құжаттамасын дайындауға облыстық бюд-
жеттен 20,3 млн теңге қаражат бөлініп,  
мемлекеттік сараптамадан өткізілді.

Аудан орталығында арық жүйесін орна-
ластыру құрылыс жұмыстарына 2022 жылға 
500 млн. теңге қарастырылып, құрылыс  
жұмыстары жалғасуда. 

Қаракөз, Кеңғарын, Ойтоған ауылдарына 
көше шамдары орнату жұмыстарына бюд-
жеттен 41,9 млн. теңге бөлініп, «АГЭлек-
трик» ЖШС-і жұмыстарын жүргізуде. 

Автомобиль жолдары бойынша
2022 жылға облыстық бюджеттен 4 

ауылдың ішкі жолдарын орташа жөндеуден 
өткізуге 773 660 мың теңге бөлінді. 
(Жансүгіров – 243 млн., Арасан – 312 млн., 
Ақсу ауылына – 181 млн. және Қызылағаш 
ауылына – 37 млн. теңге).

Қызылағаш ауылының жөндеу жұмыстары 
толығымен аяқталды. Ақсу, Жансүгіров 
ауылдарының жөндеу жұмыстары осы 
жылдың қыркүйек айында, ал Арасан 
ауылының жөндеу жұмыстары  қазан айын-
да аяқтау жоспарлануда.

Жансүгіров ауылында 124 жол белгісі ор-
нату жұмыстары аяқтлып, 9 жаяу жүргінші 
өтпелі және 4 жасанды жол кедергісі аса 
қауіпі бар аймақтарға орнатылды.

Құрылыс жұмыстары
Есепті мерзімде аудан бойынша құрылыс 

жұмыстарының көлемі 3 млрд.  85 млн. 500 
мың  теңгеге жетіп, жоспар  116,1,3 пайызға 
орындалды (жоспар – 2,657 млн. теңге.) 

5382 шаршы метр тұрғын үй қолданысқа 
беріліп, жоспар 54,9 пайызға орындалды. 
(жоспар – 9808 шаршы метр).

Қызылағаш ауылында 30 га жер теліміне 
инженерлік-коммуникациялық желілерін 
тартуға (сыртқы су және электр жүйесі) 150 
млн тенге қаражат бөлініп, қәзіргі таңда 
құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Нысанның 
аяқталуы 2022 жылдың қараша айында жос-
парлануда.

Жансүгіров ауылындағы Бұхарбаев 
көшесіндегі 50 пәтерлі тұрғын үйді аб-
баттандыру және оның инженерлік-
коммуникациялық желілерінің құрылысының 
монтаждау жұмыстарына 100 млн. 967 теңге 
бөлініп, қазіргі уақытта тиісті жұмыстар 
жүргізілуде.

Аудан орталығында 10 жалгерлік 
тұрғын үй салу және оның инженерлік-
коммуникациялық желілерінің құрылысына 
барлығы 482 млн. 342 мың теңге бөлінді.

Кошкентал ауылында 180 орындық 
мектеп 75 орындық шағын орталығымен 
құрылысына 1 млрд. 902 млн. 920 мың 
теңге, Колтабан ауылында 120 орындық 
мектеп 25 орындық шағын орталығымен 
құрылысына 1 млрд. 295 млн. теңге сұраныс 
берілген. Алайда, аталған қаражат көлемі 
бөлінбегендіктен, нысан құрылыстары ба-
сталмай тұр.

Сағабүйен ауылы Т.Тоқтаров атындағы 
орта мектебінің ғимаратына күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін бөлінген 
415 млн. 854 мың теңгенің 360 млн. 454 
теңгесі игеріліп, күрделі жөндеу жұмыстары 
жалғасуда.

Сағакүрес ауылында 120 орындық мектеп 

25 орындық шағын орталығының құрылысы 
885 млн. 497 мың теңгеге жүргізілуде. 

Алтынарық ауылында «Жол карта-
сы» аясында 128 млн. 44 мың теңгеге 
медициналық пункт, Сағабүйен ауылын-
да бір ауысымда 25 адам қабылдайтын 
дәрігерлік амбулатория 183 млн. 212 мың 
теңгеге құрылыс жұмыстары жүргізілуде.

Кеңғарын ауылында салынуға тиісті 
медициналық пункттің құрылысына қажетті 
114 млн.313 мың теңге бөлінбеуіне байла-
нысты, шаралар атқарылуда.   

Бүгінгі күнге келесі құрылыс нысандары-
на жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеу 
жұмыстары жүргізілуде:

Есеболатов ауылында 180 орындық 
мәдениет үйімен жапсарлас дене 
шынықтыру залының құрылысы нысанына 
–  жалпы сомасы – 49 млн.149 мың теңгеге;

Матай ауылында дене шынықтыру за-
лымен жапсарлас 180 орындық мәдениет 
үйінің құрылысына жалпы сомасы – 49 
млн.149 мың теңгеге;

Арасан ауылында 180 орындық мәдениет 
үйінің құрылысы нысанына –  жалпы сома-
сы – 24 млн.150 мың теңгеге;

Ақсу, Қапал ауылдық округі әкімі ап-
параты ғимараттарын салу мақсатында 
барлығы 374 млн.558 мың теңгеге 
мемлекеттік сараптама қортындысы дайын 
болса, Б.Сырттанов ауылдық округі әкімі 
аппараты  ғимаратының жобалау сметалық 
құжаттамасы әзірленіп, мемлекеттік сарап-
тамадан өтуде.

Білім саласы
Ауданда 41 мектеп, 8 балабақша, 2 

қосымша білім беру ұйымдары: Сағабүйен 
саз мектебі және И.Исабаев атындағы 
Өнер мектебі жұмыс атқарады.

2021-2022 оқу жылының 41 мектепте  
барлық оқушы саны - 7609.   Білім сапасы 
67,2 %. 1495 педагог қызмет атқарады. 

Білім саласына жалпы барлығы 9 млрд. 
479 млн. 479 мың тенге қаражат бөлінді. 
Оның ішінде:

Сұйық отын сатып алуға – 390 млн.106 
мың тенге бөлінді, конкурс ойнатып, қазіргі 
таңда сұйық отын толығымен жеткізілді. 

Міндетті оқу қорына - 126 млн. 965 мың 
тенге, оқулықтар сатып алуға -  69 млн. 611 
мың тенге.

Кітапханаларды модификациялауға 6 
млн 372 мың тенге, қазіргі таңда толығымен 
орнатылды. 

Маусым айының маслихат шешімінің 
қорытындысымен бейнебақылау орнатуға 
119 млн. 813 мың тенге қаражат бөлінді.

Мектептерге пандус орнатуға 33 млн. 
848 мың тенге қарастырылды.

398 түлектің 354-і Ұлттық Біріңғай 
тестілеуге қатысты немесе 88,9 пайыз. 
Нәтижесінде аудандық көрсеткіш 72,1 балл 
болды.

Қала мен ауылдық жерлердің білім 
сапасының ала шақтығын азайту 
мақсатында қәзіргі таңда барлық мектеп-
тер ғаламтор жүйесіне қосылған.

      
Мәдениет саласы
22 мәдениет үйлері мен клубтар,22 

кітапхана және 2 мұражай аудан 
тұрғындарына қызмет көрсетеді. Олардың 
барлығы бюджеттен қаржыландырылады.

Мәдениет нысандарында осы жылдың 
6 айында 1733 іс-шаралар өткізіліп, оған 
28486 адам қатыстырылды.

Ақсу ауылдық мәдениет үйіне күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін 2022 
жылы 352 млн. 463 мың теңге қаржы бөлініп, 
қазіргі таңда техникалық қадағалаудан 
өтуде. 

Медицина саласы
Ауданда  медициналық қызмет көрсетіп 

отырған 41 медициналық  мекеме  бар, 
оның  ішінде 1 аудандық  орталық  ауруха-
на, 2 ауылдық аурухана, (Қапал 25 орын, 
Матай 20 орын), 14 дәрігерлік амбулато-
рия, 24 медициналық пункт жұмыс істейді. 
Одан  басқа  125  төсек  күндізгі  стационар  
бар. 

76 дәрігер жұмыс атқарады. 
Дәрігерлермен қамтамасыздық – 19,6%. 
Орта медицина қызметкерлері 397, 
қамтамасыздық – 102,7%. 

Есепті мерзімге 404 нәресте дүниеге кел-
ген. 5 сәби шетінеген. 

Туберкулез  ауруы  2021, 2022 жылдың 
осы уақытқа 6 адам тіркелген.  

Бруцеллез ауруынан  2021 жылы 1 адам 
анықталған. Биыл 7 адам тіркелген.

Ауданда коронавирустық инфекцияның 
алдын-алу және болдырмау мақсатында 
профилактикалық шаралар өтуде.

"COVID - 19"  ауруымен шұғыл түскен 
науқастарды оқшаулау бөлімі, соны-
мен қатар, емхана бөлімінде дене қызуы 
жоғары науқастар үшін және жүкті әйелдер 
мен балалар бөлімінде  фильтр бөлмесі 
ашылды. 

Дәрі – дәрмек, жеке қорғаныс 
құралдар қоры 1,5 айға жеткілікті. Ау-
дан тұрғындарына жедел қызмет көрсету 
мақсатында мобильдік топ құрылған. 
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Құрметті тамыз кеңесінің
қонақтары, қадірлі әріптестер!
Құрметті қауым!
Еліміздің қарқынды дамуының болашағы 

жас ұрпақ тәрбиесімен тығыз байланысты. 
Жас ұрпақты саналы білім, сапалы тәрбиемен 
қаруландыру ұстаздар қауымына үлкен 
жауапкершілікті жүктейді. Мектептегі білім мен 
тәрбие егіз ұғымдар. Мектепті білім тірегі де-
сек, ұстаз – оның жүрегі. 

«Тәрбие – сапалы білімнің негізгі арқауы» 
-,деп мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев айтқандай,  келешек қоғам иелерін 
жан - жақты жетілген, ақыл-парасаты мол, 
мәдени-ғылыми өрісі озық, отаншыл, білімге 
құштар, еңбекқор етіп тәрбиелеу – біздің 
қоғам алдындағы борышымыз. Сапалы білім 
– қарқынды дамудың басты шарты. Жаста-
рымыз тек біліммен қаруланып, еңбекке ғана 
арқа сүйеуі тиіс. 

Бүгінгі педагогикалық қызметкерлердің 
аудандық тамыз кеңесі Қазақстан 
Республикасының білім беру жүйесінің 
мәселелері мен тамыры терең, тағылымы мол, 
айтары айқын, мақсаты тың тақырыптарды 
талқылауға бағытталып, ««Білімді ұлт: терең 
білім, еңбекқорлық және отаншылдық қасиет» 
тақырыбында өтпек.  Кеңес барысында біз 
өткен оқу жылын қорытындылап қана қоймай, 
білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелерді 
талқылаймыз. 

XXІ ғасырда мектептің, білім мен ғылымның 
өзгермеуі мүмкін емес. Осы орайда, 2022-2023 
оқу жылында енгізілетін біршама өзгерістер 
енгізілуде. 

Биылғы 1 сыныптан бастап, «Көркем еңбек» 
пәнін бұрынғыдай «Еңбек» және «Бейнелеу 
өнері» деп екі түрлі пәнге бөліп оқытылады. 
Барлық сыныптар үшін дене шынықтыру пәні 
екіге бөліп оқытылмайды.

Жаңа оқу жылынан бастап барлық мектеп-
терде кәсіптік бағдар беретін педагог штаты 
енгізілмек. Оқу жылы 1 қыркүйекте басталып, 
31 мамырда аяқталады. Оқу жылы аясындағы 
каникулдар мерзімі өзгеріссіз қалады.

Құрметті әріптестер!
Бүгінгі күні ауданымызда  51 білім беру 

ұйымы қызмет жасайды.  Оның  26 орта, 
8 негізгі орта, 7 бастауыш мектеп және 7 
мемлекеттік 1 жекеменшік балабақша, 2 
қосымша білім беру ұйымдары Сағабүйен 
саз мектебі және И.Исабаев атындағы 
Өнер мектебі.  41 мектептің 26-сы шағын 
жинақталған мектептер: оның 13 - орта, 6 - 
негізгі, 7 - бастауыш. 2021-2022 оқу жылын 
аудан мектептері 7609 оқушымен бастады. 
Оқу жылын 7577  оқушы бітірсе, олардың 1400 
оқу үздігі 3264 оқу екпінділері. Аудан бойынша 
білім сапасы 68,1%, (2020-2021 оқу жылының 
білім сапасы 67,2 %). Өсуі  0,9 %.

2022-2023 оқу жылында 1 – 11 сыныптарға 
келетін барлық оқушылардың саны 7744, білім 
сапасын 68,7 пайызға жеткізу жоспарлануда.

Білім  беру жүйесінің негізгі мақсаты функци-
оналды сауатты тұлғаны қалыптастыру. Яғни, 
білім беру ұйымдарының қызметінің нәтижесі 
-  сапалы біліммен қаруланған түлек.

Ағымдағы оқу жылында аудан бойынша 11 
– сыныпты 398 оқушы аяқтады. Оның ішінде 
«Алтын белгі» иегерлері – 9, Үздік аттестат 
иегерлері - 33. 

ҰБТ-ге қатысуға 356 оқушы өтініш беріп, 
354-і қатысты. (1- кезеңді 352, 2 -кезеңді 351 
оқушы тапсырды). 88,9 пайыз. Оның ішінде 
шығармашылық тапсырған оқушы саны - 94. 

 І кезең бойынша орта балл 66,5, ІІ кезең 
бойынша орта балл 69,1. Жалпы 2021-2022 
оқу жылы бойынша аудандық көрсеткіш 72,1 
(2020-2021 оқу жылында аудандық көрсеткіш  
74,1 балл болды).  

Жалпы оқуға түскен түлектер саны -258. 
Оның ішінде түрлі мемлекеттік грант иегерлері 
154. 

Мектеп директорлары оқу жүйесінің барлық 
негізгі бағыттары бойынша мектептердің 
рейтингтік кестесін жасап, көрсеткіштер ди-
намикасын үнемі қадағалап, білім саласына 
бір жақты емес, жан–жақты қарауы қажет деп 
ойлаймын. 

Құрметті тамыз кеңесіне  
қатысушылар!

Өздеріңізге белгілі Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы 
№726 Қаулысымен "Білімді ұлт" сапалы білім 
беру» ұлттық жобасы бекітілген болатын. 
Ауданымыздың білім саласы аталған жоба 
міндеттері бойынша тиісті жұмыс атқаруда. 

Жобаның 1-міндеті Мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқытудың қолжетімділігін және сапасын 
қамтамасыз ету.

Аудан бойынша 0-6 жас бала саны 5155. 
Оның ішінде 0 –3 жастағы бала саны -1996,3-6 
жастағы бала саны - 3159.

2021-2022 оқу жылында мектепалды 
даярлық сыныбына 751 бүлдіршін білім 
алды. 7 мемлекеттік балабақшада - 960, 1 
жекеменшік  балабақшада – 100 және мек-
теп жанынан ашылған 29 шағын орталықта - 
1119. Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен 
және оқытумен қамтамасыз етуде жалпы 2179 
бүлдіршін тәрбиеленуде. 

1-6  жасты  қамту 72,3 % құрады. 1-3 жасты 
қамту 26%, 3-6 жас бала санының камтылуы  
98,1  пайызды көрсетіп отыр.

2022-2023 оқу жылында  Қарашілік орта 
мектебі жанынан 25 орынды қысқа мерзімді 
шағын орталық ашу жоспарлануда. Осы жо-
спар іске асқан жағдайда мектепке дейінгі 
ұйыммен қамту  99  пайызды құрайды. 

2 - міндет. Орта білім беру сапасын арттыру: 
Қазақстанның өңірлері, қалалық және ауылдық 
мектептері арасындағы оқыту сапасындағы 
және PISA нәтижелері бойынша алшақтықты 
қысқарту, балаларды қосымша білім берумен 
қамту.

2022 жылы  аудан бойынша М.Мәметова 

/Аудандық Білім бөлімінің басшысы Б.С.Рамазановтың 
педагог қызметкерлердің аудандық тамыз кеңесіндегі 

баяндамасы/

Білімді ұлт: терең білім, 
еңбекқорлық және отаншылдық 

қасиет 

атындағы орта мектебінен 15 жастағы 5 
оқушы PISA халықаралық зерттеуіне  қатысты. 
Нәтижесі ағымдағы жылдың желтоқсан айында 
шығады.

PISA халықаралық зерттеуіне оқушыларды 
дайындау барысында аудан бойынша кәсіби 
біліктілігі жоғары мамандарды тарту жолға 
қойылды және  осы бағыта педагогтер арасын-
да  оқыту семинарлары, ашық есік күндер және 
де белсенді әдістерді тиімді пайдалану бойын-
ша өзара іс-тәжірибе алмасу өз жалғасын та-
буда.  

Қосымша білім беру ұйымдары бойынша 
Сағабүйен саз мектебінде 110  және И.Исабаев 
атындағы Өнер мектебінде 475 оқушы, 
мектепішілік 261 спорттық секцияларда 4618 
бала қосымша біліммен қамтылуда. Барлығы 
5203 оқушы. Қамтылу пайызы 68,3 %. 

2022 - 2023  оқу жылында Исатай Исабаев 
атындағы «Өнер мектебіне» төрт елді – мекен-
нен класс ашу жоспарлануда. Олар: Алтынарық 
ауылында дәстүрлі ән мамандығы бойынша 8 
оқушы, Көкөзек ауылында сурет мамандығы 
бойынша 6 оқушы, Н.Есеболатов ауылында во-
кал мамандығы бойынша 8 оқушы, Жансүгіров 
ауылында Хореография мамандығы бойынша 
18 оқушы. Барлығы 40 оқушы қамтылады. 

«Сағабүйен балалар саз мектебі» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 
бойынша 2022 - 2023  оқу жылында жаңа 
құрылыс жоспары іске асу барысына қарай би 
(хореография), вокал бөлімдерін ашу жоспар-
лануда. Сонымен қатар Қызылағаш, Алажиде, 
Молалы, Көлтабан, Егінсу, Құрақсу, Матай елді 
мекендерінде мектеп жанынан филиалдар ашу 
бойына қаражат сметасы жасалды. 2022 - 2023  
оқу жылында 128 оқушы қосымша біліммен 
қамту жоспарлануда. Нәтижесінде қосымша 
біліммен қамту 76,2 пайызды құрамақ .

Жалпы білім беретін мектептер бойынша  
2022 - 2023  оқу жылында мектепішілік спорт 
секцияларының жүргізілу реті мен оларға 
қойылатын талаптарды  сақтай отырып секция-
лар санын 270-ке жеткізіп, онда 5100 баланы 
қамту жоспарлануда.   

3-міндет. Мектептерді жайлы, қауіпсіз және 
заманауи білім беру ортасымен қамтамасыз 
ету. 

Ақсу ауданы бойынша 41 мектеп интернет-
ке қосылған. Оның ішінде 12 мектеп 20 мбит/
секунд жылдамдықта оптикалық талшықты, 
29 мектеп  (16-мектеп радиомост,  13-спут-
ник арқылы)10 мбит/секунд жылдамдықпен 
қамтылған.

2022-2023 оқу жылында Қ.Сәтбаев ат 
ОМГ, Ж.Сыдықов ат. ОМ, Е.Сиқымов ат. ОМ, 
Жансүгіров ОМ, Т.Тоқтаров ат. ОМ – нің интер-
нет жылдамдығын арттыру жоспарлануда. 

2021 жылдың қорытындысы бойынша білім 
беру ұйымдарында  4039 компьютер бар. Оның 
ішінде планшет саны -159, ноутбук 2650, нет-
бук- 106, дербес компьютер -1124. Аудан бой-
ынша 1 компьютерге 1,8 оқушыдан келеді.  

Ауданда 62 модификациялық кабинет бар. 
2021-2022 оқу  жылында Е.Жайсаңбаев ат.ом  
және Ғ.Муратбаев ат. орта мектептерінде физи-
ка, Б.Сырттанов ат. ом және І.Жансүгіров ат. ом 
орта мектептеріне химия, Қ.Сәтбаев атындағы 
орта мектеп-гимназиясына STEM кабинеттері 
орнатылды. Модификациялық кабинетпен 
қамту пайызы 53. 

2022 -2023 оқу жылына 11 жаңа 
модификациялық кабинетке 115 млн 
510 тенге қаражат бөлінді, 3-биология 
кабинеті (Қ.Сәтбаев, Е.Сиқымов, Т.Тоқтаров  
мектептеріне), 4-химия кабинеті  (Т.Тоқтаров, 
Абай, Қаракемер, Қ.Мукашев)  және 4 фи-
зика кабинеті (Қ.Терібаев, Т.Тоқтаров, Ма-
тай, Мамания мектептеріне) беріледі. Жаңа 
модификациялық кабинет санын 73-ке, қамту 
пайызын 57-ге жеткізу жоспарлануда.

2021 жылы жалпы білім беретін Қ.Терібаев 
ат ОМ,Қ, Мұқашев ат НОМ, Жансүгіров ОМ, 
Т.Тоқтаров ОМ-і модернизациялаудан  өтіп, 
кітапханасына 3 млн. 380 мың теңгеге, 
2022 жылы Е.Жайсаңбаев, Б.Сырттанов, 
Ғ.Мұратбаев, Е.Сиқымов, Абай, Қ.Сәтбаев, 
Қаракемер ом-і 6 млн. 372 мың тенгеге жиһаздар 
топтамасымен толығымен жабдықталды.

Аудан көлеміндегі 41 жалпы білім 
беру ұйымдарындағы бейнебақылау 
қондырғыларының  саны 973, оның ішінде 
ішкі - 646, сыртқы - 327. Білім мекемелерінде 
бейнебақылау қондырғыларын талаптарға сай 
болмауына орай, білім бөліміне қарасты мек-
тептерге қосымша бейнебақылау орнатуға 119 
млн 813 мың теңге қаражат сұралды. Қаражат 
бөлініп, қазіргі уақытта мектептердің сұранысы 
бойынша бейнебақылау қондырғыларын  

талаптарға сай орнату бойынша жұмыстар 
жүргізілуде.

Жарықпен қамтамасыз етіліп отырған 13 мек-
тепте 136  жарық орналасқан. Қазіргі уақытта 
оның іске қосылып тұрғаны 73.

Осы оқу жылында Е.Сиқымов ат. ОМ және  
Е.Жайсаңбаев ат. ОМ – де турникет  орнатыл-
ды. 

Дабыл түймелері барлық білім беру 
ұйымдарында толық орналасқан. 

2021-2022 оқу жылында Ақсу ауданы бойын-
ша 0-18 ерекше білім беруді қажет ететін  бала-
лар саны-188. Арнайы мектептерде - 8, мектеп-
ке дейінгі ұйымдарда - 15, ЖОО-1, колледж - 9, 
оқуға жарамсыз -17, үйден оқыту - 38, мектепте 
- 100 . 

Логопед – 31, дефектологтар – 11, барлық ар-
найы мамандар саны - 42. Арнайы мамандар-
мен қамтылған, педагогтары курстан өткен, пан-
дуспен қамтылған  мектеп саны 25. Инклюзивті 
білім беруге жағдай жасалған мектептер үлесі 
61 пайыз, балабақшалар  үлесі 100 пайызды 
көрсетті. Инклюзивті біліммен қамтылған бала 
саны 127,  қамту пайызы  67,2.

Ауданда Қ.Сәтбаев ат. ОМ,  Ж.Сыдықов ат. 
ОМ, Е.Сиқымов ат. ОМ, Б.Садырбайұлы ат. ОМ, 
Қарасу НОМ Е.Жайсаңбаев ат. ОМ-де талапқа 
сай  пандус орнатылған. 

2022-2023 оқу жылында Мамания ом, 
Н.Есеболатов ат. ом, Ғ.Мұратбаев ат. ом, 
Кеңжыра ом, Қаракемер ом, Қ.Терібаев ат. 
ом, Матай ом, Б.Сырттанов ат ом, Ю.Гагарин 
ат. ом, Ғ.Орманов ат ом, Жансүгіров ат ом, 
Қарашілік орта мектептеріне, яғни, 12 мектепке 
пандус орнатуға 33 млн. 848 мың теңге қаражат 
бөлініп, жобалық сметалық құжаты жасалды. 

Б.Садырбайұлы, Тарас, Қызылағаш 
мектептеріне инклюзивті білім беруге жағдай 
жасау мақсатында арнайы мамандарға 
сұраныс берілді. Аталған мектептер арнайы ма-
мандармен қамтылған, пандустар орнатылған 
жағдайда инклюзивті білім беруге жағдай 
жасаған мектептер үлесі 68,2 пайызға және 
инклюзивті біліммен қамту 68  пайызға жетеді.

Құрметті тамыз кеңесіне қатысушылар!
Жыл сайын оқушылардың ғылыми-

шығармашылық мүмкіндіктерін қалыптастыру, 
ғылымға деген қызығушылықтарын дамыту 
мақсатында атқарылған жұмыстар нәтижесінде 
жаңа серпілістер байқалды,  мақтан тұтар озық 
ойлы, дарынды оқушылардың саны жыл сай-
ын артып келеді. Білімді, жан - жақты қабілетті 
ұрпақ – жарқын болашағымыздың кепілі. 

2021-2022 оқу жылында аудандық пән олим-
пиадасына 462  оқушы қатысты. Барлығы 180 
оқушы жүлделі орындарға ие болды. Облыстық 
пән олимпиадасына 25 оқушы қатысып, оның 7 
жүлделі орындармен марапатталды. Олар:

1. Қ.Сәтбаев ат.ОМГ оқушысы Қадыр Айгерім, 
жетекшісі – Ахмадиева Жазира Берденовна;

2. Қызылағаш НОМ оқушысы Қожабек 
Талғар, жетекшісі – Абайдильдинова Жанар;

3. Сәтбаев ат.ОМГ оқушысы Қайролла 
Ақерке, жетекшісі – Тынышбек Әсет;

4. Жайсаңбаев ат.ОМ оқушысы Ахметжан 
Ерасыл, жетекшісі – Мұхамет Әмір;

5. Ж.Сыдықов ат.ОМ оқушысы Кожахметова 
Дания, жетекшісі – Сейітқожанова Назгүл;

6. Қ.Сәтбаев ат. ОМГ оқушысы Көшербай 
Ернұр, жетекшісі – Омаров Еркеғали;

7. Қ.Сәтбаев ат.ОМГ оқушысы Ділмұрат 
Толғанай, жетекшісі – Өміртаева Ақерке;

Облыстық «Зерде» ғылыми жоба жарысына 
15 жоба қатыстырылды, нәтижесінде 5 оқушы 
жүлделі орындармен марапатталды. Олар:

1. Кеңжыра ОМ оқушысы Рыскелдіқызы 
Аякөз, жетекшісі – Өтеген Самал;

2. Ж.Сыдықов ат. ОМ оқушысы Тұрсынбай 
Таңнұр, жетекшісі – Сатыбалдина Гүлнар;

3. Қ.Сәтбаев ат ОМГ оқушысы Тұман Бека-
рыс, жетекшісі – Сейітпетқалов Нұрғали;

4. Сағакүрес НОМ оқушысы Тұрсынбай 
Таңсұлу, жетекшісі – Бексұлтанов Ноян;

5. Тарас НОМ оқушысы Мұрат Жұлдыз, 
жетекшісі – Нұғманов Ерлан;

«Дарын» ғылыми жобаның облыстық 
кезеңіне 20 оқушы қатысып, нәтижесінде 3 
жүлделі орынға  ие болды. Олар:

1. Жаңатілеу ОМ оқушысы Сейтхан Диана, 
жетекшісі – Камбаева Гүлнар

2. І.Жансүгіров ат. ОМ оқушысы Тілеукен Ас-
фандияр, жетекшісі - Оспанбек Қуаныш

3. Ж. Сыдықов ат. ОМ оқушысы Қаулыбек 
Бағлан, жетекшісі Есенгариева Алмагүл

«Дарынды шәкірт - ұстаз мақтанышы» 
демекші, Республикалық, облыстық со-
нымен қатар аудан көлемінде өтетін жыр 
мүшәйраларына оқушыларымыз үнемі 
қатысып, жүлделі орындарға ие болуда.  Атап 
айтсақ, Республикалық Ілияс Жансүгіров 
оқулары Ж.Сыдықов атындағы ОМ оқушысы 
Қимыран Жарқын Бас жүлде, жетекшісі – Сейт-
бетхалова Алмагүл. І.Жансүгіров атындағы ОМ 
оқушысы Әмірбек Гаухар ІІ орын, жетекшісі – 
Шешегельдинова Асель

Облыстық Мұқағали Мақатев оқуларынан 
Ж.Сыдықов атындағы ОМ оқушысы  Қуат 
Нұрбақыт ІІІ орын, жетекшісі – Казанбаева Эл-
мира. Жансүгіров ОМ оқушысы Ахметжанқызы 
Аруза ІІІ орын, жетекшісі – Мухаметжанова 
Жанар. Жаңатілеу ОМ оқушысы Сейітхан Диа-
на ІІІ орын, жетекшісі – Берлибекова Майнұр.  
Мағжан Жұмабаев оқуларынан - Жансүгіров 
ОМ оқушысы Қайдарқызы Гүлдина ІІІ орын, 

жетекшісі – Жомартова Элмира.  Е.Сиқымов 
атындағы ОМ оқушысы Серікқызы Сабина 
ІІІ орын, жетекшісі Кыдырманова Ардагүл. 
Е.Сиқымов атындағы ОМ оқушысы Тортай 
Ержан І орын, жетекшісі – Кожақаева Аякөз.  
Абай оқуынан - Жансүгіров ОМ оқушысы  
Әділ Бағжан ІІ орын, жетекшісі – Байтуханова 
Шолпан. І.Жансүгіров атындағы ОМ оқушысы 
Тұрақ Нұрила ІІІ орын, жетекшісі – Рысхан 
Тынысбек. Е.Сиқымов ат. ОМ оқушысы Тор-
тай Ержан ІІІ орын, жетекшісі – Қыдырманова 
Ардагүл. Әбіш оқуларынан - Н.Есеболатов 
атындағы ОМ оқушысы Шаяхмет Қарақат ІІІ 
орын, жетекшісі – Арынаева Самал. 

Дәстүрге айналған «Айбын-2021» әскери-
патриоттық  жиынының  Алматы облысы 
құрамасынан Қ.И.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп - гинмазиясының, І.Жансүгіров ат. 
орта мектеп және  Ж.Сыдықов атындағы 
орта мектептерінің оқушылары қатысып, 
республикалық жиында ІІ орын иеленді.  
Жетекшілері: Молдабергенов Талғат, 
Қалқаман Еркебұлан, Бабысов Серік. 

Республикалық Ұлттық мектеп лигасының 
«Шұбар доп» ұлдар арасындағы 6 - сынып 
оқушыларына арналған баскетбол жарысын-
да Е.Жайсаңбаев атындағы орта мектеп ко-
мандасы жүлделі 1 орын иеленді. Жетекшісі: 
Измайлов Біржан.

Қазақстанның болашақ зиялылары – бүгінгі 
мектеп партасында отырған оқушылар. 
Сондықтан дарынды балалармен жұмысты 
жүйелі түрде үнемі жандандырып отыру 
қажет, әр мектепте олардың дамуы үшін 
қолайлы жағдай жасалынуы тиіс. 

Құрметті ұстаздар!
Жас ұрпақты рухани жағынан байытып, 

денінің саулығын қадағалап, олардың жа-
лынды да дарынды, айбынды азамат бо-
лып өсуіне тікелей ықпал ететін мұғалімдер 
қауымы екені белгілі. Бүгінгі күні ауданда  
1710  педагог еңбек етуде. 

Олардың 330- педагог-модератор, 309 – 
педагог-сарапшы, 180 – педагог-зерттеуші, 7 
-  педагог-шебер. 

 Қазіргі уақытта білім беру ұйымдарына 
тек кәсіби білімі бар ғана емес,  оның ішінде  
кәсіби құзыреттілігі жоғары, инновациялық 
үдеріске тез бейімделіп, жаңашылдықты 
қолдайтын, өзіндік ұстанымы бар педагогтер 
қажет. 

2022 жылдың қаңтар айынан бастап  
Педагогикалық шеберлік орталығында 55  
және «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 
орталығынан 96 педагог біліктілікті арттыру 
курстарынан өтті. Бұл үдеріс жыл соңына 
дейін жалғасады. 

2021-2022 оқу жылына ауданға тіркелген 
жас мамандардың жалпы саны - 120, оның 37-
сі мектептерге тұрақты жұмысқа қабылданды. 

Білім беру жүйесін жоғары білікті кад-
рлармен қамтамасыз ету, жас мамандар-
ды тұрақтандыру –  білім беруді дамыту  
бағыттарының бірі.

Мектептің жүрегі – мұғалім, білікті ұстаз. 
Сондықтан да  ең маңызды  міндеттердің бірі 
– педагог мәртебесін көтеру. Осы мақсатта 
2021-2022 оқу жылында аудан  бойынша түрлі 
кәсіби байқаулар ұйымдастырылып өткізілді. 

Кәсіби байқаулардың өткізілуі педагогтерді 
ізденіске жетелеп, біліктілік шеберлігін 
шыңдауға ықпал ететін игі шара. Аудан бой-
ынша өткен педагогикалық жарыстарда үздік 
шығып, облыстық, республикалық деңгейдегі 
жарыстарға қатысқан ұстаздарымыз жыл 
сайын жақсы нәтижелерге қол жеткізуде. 
Облыс көлеміндегі ұстаздар арасында 
ұйымдастырылған пән олимпиадаларынан 
аудан ұстаздарының 10-ы жүлделі орын 
иегерлері атанды. 

Шығармашыл  ұстаздардың арқасында қол 
жеткізетін жетістіктер мен алар асулар келесі 
оқу жылында да жеткілікті дәрежеде болады 
деп сенемін.

Құрметті кеңеске қатысушылар!
Қазіргі таңда баланың демалы-

сын, бос уақытын дұрыс ұйымдастыра 
білудің де маңызы зор. Жазғы демалыс 
бірегей білім беру үрдісінің бөлігі болып 
табылатындықтан, демалыс кезеңі де бала-
лар мен жасөспірімдер үшін түрлі тартымды 
шаралармен толықтырылды. Осыған орай, 
биылғы жылы 5920 жасөспірім жазғы дема-
лыспен және сауықтырудың барлық түрімен 
қамтылды. Бұл аудан бойынша жазғы дема-
лыспен қамтылатын оқушылардың 82 пайы-
зын құрайды.

Қапал ауылындағы «Тамшыбұлақ» дема-
лыс лагерінде аудандық бюджеттен бөлінген 
9 млн. 625 мың теңге қаражатқа 275 бала де-
малды.

Құрметті қауым!
Құрметті педагогтер, өздеріңіз көріп 

отырғандай, 2021-2022 оқу жылында  
ауқымды істер атқарылып, жаңа оқу жылында 
жаңа міндеттер қойылып отыр. 

Сөзімді қорыта келе, құрметті Есім 
Сейілханұлы, Сізді және бүгінгі тамыз 
кеңесіне қатысушыларды, алдағы оқу жы-
лында да ауданның педагог қауымы  аянбай 
еңбек етеді деп сендіремін.

Бүгінде білімнің басты құндылықтарын 
негізге ала отырып, жастарымызды 
отаншылдыққа, білімге құштарлыққа және 
еңбекқорлыққа тәрбиелеу мен оқытуда табы-
сты нәтижелерге бірге жетейік!

Құрметті әріптестер!
Ұстаздық пен шығармашылық еңбекті 

қатар ұштастырып, жеке тұлғаның даралығын 
ұлттық қасиетпен көмкеріп, Отан абырой-
ын көзінің қарашығындай қорғайтын ұрпақ 
тәрбиелеудегі еселі еңбектеріңізге табыс, 
қажымас қайрат, отбасыларыңызға бақыт, бе-
реке тілеймін.

Зейін қойып тыңдағандарыңызға рах-
мет!                                          
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Матай – 1376 жылы соғыста мерт 
болған Қытай баһадүрдің үшінші ұлы. 
ХІV ғасырдың 70 жылдарында туған. 
Ұрпағы ауданды өсіп-өнген. Матай елінің 
мықтылығына байланысты: «Матай-
ды жеті пішсең, бір ені ішінде қалады», 
- деген мәтел сақталған. «Матай» деп 
қазақта аюдың атасы аталады.  

Шежіре деректерінде: «Ма-
тай мен Қаракерей екеуі егіз, арқа 
омыртқаларының ет-терілері қабысып 
туған. Кездікпен кесіп, екеуінің ажыратқан 
омыртқалары үстінен қылды жал өскен», 
- делінеді. Қаракерей мен Матайдың 
анасы бір. Матайдың азан шақырып 
қойылған есімі – Сарыкерей. Іс әрекеті 
аюға ұқсағандықтан «Матай» деп 
аталған.  Болмыс пен болашақты болжай 
білген Төлек атасына немересі Матай:

«Ақ ту алып, ақ киіп, тұлпар міндім,
Қалың көшті қалдырмай бастап жүрдім.
Осылай, ата, менің көрген түсім,
Өзенге қалың алқап ел қондырдым.
Төбеде төрелермен кеңес құрып,
Сәйгүлік саңлағына салдым құрық.
Қасыма төрт мырзаны ертіп алып,
Ұрандап асқар шыңға кеттім шығып», - 

деп көрген түсін айтқанында, Төлек ата: 
«Жақсы екен, балам, сенің көрген түсің,

Айқын екен аяны әр бір ісің. 
Түсіңде тұлпар мініп, ту ұстасаң,
Батыр болып, бақ қонар, асып күшің.
Өзеннің алқабына ел қондырсаң,
Құт мекен қоныс тауып, ел боласың.
Төбеде төрелермен кеңес құрсаң,
Үшеуінен ырысты сен боласың!» - деп 

түсті жорып, айтқаны анық келген. Ны-
санбай жыраудың «Найман болсаң – Ма-
тай бол» деген қанатты сөзі, қазақ елімен 
бірге жоңғарға қарсы соғыста Матай 
елінің көрсеткен өрлігі мен ерлігінен туған 
ұлағаттық. 

***
Матай – кемел өмір сүрген кемеңгер, 

ақылгөй, ел басқарған бастапшы. 
Дәулетті бай, шешен болған. Ма-
тай - күллі жаугершілікке қарсы тұрған 
жампоз. Иісі қазақты бірлікке, елдікке 
шақыра білген данагөй. Қазаққа мәлім 
жазушы Әнуар Әлімжановтың жазған 
кітабының желісімен түсірілген «Жау-
шы» кинофильмінде Матай ата Ма-
дай деген лақап есіммен бейнеленеді. 
Өйткені, кеңес заман талабы жазушыны 
сөйіткізуге барғызған. Артқы ұрпағына 
Матай ата: «Еліңді жауға таптатпа! 
Бөтенге басқартпа! Қазақтан бөлінбе!» - 
деген өсиет қалдырған. 

Матайдан Аталық, Қаптағай, Кен-
же тарайды. Шежірелерде Матай баба 
екі әйел алған делінеді. Бұрынырақ 
жазылған шежірелерде Аталықтың есімі 
Келдәулет, Қаптағайдікі – Келменбет не-
месе Бозжігіт, Кенженікі – Жандәулет, 
Ізбасар, кейде Тәнеке, Жүзжігіт деп те 
аталады. Келдәулет пен Келменбеттің 
анасы бір, Кенженікі бөлек. Кенженің 
жеңгелері «біздің Кенжеде жүз жігіттің 
күші бар деп жүріп» есімін Жүзжігіт деп 
атапты. Кенженің күші мығым мықты, 
батыр болыпты. Мұсабек Атағозин 
шежіресінде: «Аталықтың есімі Ақжол, 
Қаптағайдікі Бақдауыл, Кенженікі Келдау-
ыл», - делінеді. «Найман» шежіресінде 
Тұрдыбек Ақсары:

«Матайдың маңғаз екен үш баласы,
Ақылгөй, алтын арай ой, санасы.
Қаптағай мен Кенже кең пейілді,
Аталық ең үлкені – асабасы», - деп 

өлеңмен келтіреді.  
Шежірелерде: «Келдәулет әрі би, 

әрі хан ордасында Аталық, яғни, 
ханзадалардың тәрбиешісі болған. 
Кейін келе лауазым атымен елге таны-
мал болғандығынан Аталық аталып кет-
кен», - делінеді. Аталықтан - Қамбар ай-
лалы, қол бастаған батыр, би тарайды. 
Халық Қамбар батырды «Кіші Аталық» 
деп лақап атпен атапты. Мұхаммед Са-
лих: «1503 жылы Мұхаммед Шайбанидің 
қоластында наймандар Қамбар бидің 
басшылығымен болған», - деп жазады. 
Қамбар би сол заманда Найманның биі 
болғанын келтіреді. Қамбардан «жеті 
Болаттар» тарайды.  1842, 1843, 1844 
жылдардағы жасалған құрылым бойын-
ша Аягөз округы құрамында:  «Аталық-
Матай ер адамдары - 1240, әйел адам-
дары - 1229, жылқылар - 2985, ірі қара 
- 2171, қой мен ешкі – 22242. Қоныстары: 
жазғы - Сарқан, Ақсу, Күлженен, Бүйен 
өзендерінде,; қыстағы - Жөңкі, Ақыстау 
таулары, Қоңырлы, Басқан, Ақсу, Жана-
су өзендері, Марқа жоталарында және 
шығыс жағынан Балқаш көліне жақын 
жерде», - деп көрстеді.

***
«Заметки о происхождении родов Сред-

ней Киргизской орды» атты Н.Коншин 
атынан жарияланған «Памятные книжки 
Семипалатинской области на 1900 год» 
деген Абай Құнанбаевтың мақаласында: 
«Каптагай – от слова «қапта (бороть-
ся)», - делінеді. «Барлыбектің баяны» 
зерттеуінде Мұхаметәлі Қазбанбетов: 
«Қаптағайдың азан шақырып қойылған 

есімі Бозжігіт. Батыр баба жауға 
шапқанында арғы тегі Найманның әкесі 
Ер Қаптағайдың аруағын шақырып, 
«Қаптағай» деп ұрандаған», - деп жаза-
ды. «Досан батыр» туындысында Баян-
ды Құсмолдин: «Көк сүмбелі Қаптағай 
елдің басы», - деп жазады. Досан 
Қаптағайдың немересі. Ол шежірелерде 
аталмай қалған. «Досан батыр туынды-
сында «Қаптағайдың өмірі Сырда өткен, 
немересі Досан Зайсан мен Жетісуды 
жайлаған», - делінеді.

Жазушы Қабдеш Жұмаділов: «Қаптағай 
баба қабыры Түркістан өңірінде, ежелгі 
Сауран қамалының түбінде, 1993 жылы 
Түркістан, Сауран маңайында тұратын 
ағайындардың Қаптағай бабаның 
туғанына 500 жыл толуына арнап, ас 
берді», - деп жазады. 

Тарихшы - географ ғалым 
М.Серікбаевтың пайымдауынша, 1777 
жылғы орыс қартасы Жетісу Алатауының 
шығысын «Қаптағай тауы» деп көрсетеді. 
Ал, 1887 жылы жарық көрген Мушкетовтың 
картасында қазіргі Жоңғар қақпасы – 
Қаптағай бекеті деп жазылған. Семенов 
Тянь-Шаньскийдің 1913 жылғы «Ресей» 
атаулы картасында да «Қаптағай бекеті» 
делінген. Сондай-ақ, Жетісу Алатауының 
оңтүстігінде Қаптағай деген өзен де бар. 
Шоқан Уәлиханов қазіргі Қытайдың Ала-
шанкоу темір жол бекеті орналасқан 
жердегі Қытайдың байырғы қарауылын 
«Қаптағай қарауылы» деп еңбегінің үш 
жерінде көрсетеді. Р.М.Закржевскийдің 
1891 жылғы «Азиаттық Ресейдің оңтүстік 
шекара өңірінің картасы» деген еңбегінде 
Қытай қарауылының атын «Каптагай» 
деп көрсетеді. 1723 жылғы «Ақтабан 
шұбырынды, Алқакөл сұламаға» дейін 
Матайлардың ата-мекені қазіргі Тоқта 
(Қаптағай), Барлық (Қызай) таулары мен 
Алакөл маңы болғаны байқалады. Матай-
дан тарайтын қаптағайлар Қаптағай тауын 
яғни, қазіргі Тоқта тауын мекен еткендіктен, 
батыр баба қазіргі Қытайдың Алашан-
коу темір жол бекеті  маңына жерленген 
делінеді. Сол себептен баба жатқан жердің 
атымен сондағы қарауыл «Қаптағай 
қарауылы» деп аталса керек. Бұған 
неміс зерттеушісі Александр Шренктің 
жолжазбасы да дәлелге келеді. Ол 1842 
жылдың 10-31 шілдесінде Қаптағай және 
Барлық тауларының аралығындағы 
жазықпен жүріп өткенін жазады. Онда 
қазіргі Барлық тауы Қаптағай тауы деп 
жазылған. Қаптағай бабаның аруағына 
арнап шалған құрбандықтарын Қаптағай 
тауына арнап шалды деп қате түсінген. 
Қазақтардың Қаптағай қарауылының 
түбінде құрбан шалғанынан-ақ, ол жерде 
Қаптағай баба зираты бары аңғарылады. 
1849 жылдың 9 тамызында ағылшындық 
саяхатшы Томас Витдам Аткинсон жұбайы 
Люси Аткинсонмен Алакөлді жағалай өтіп, 
Шәуешекке бару үшін Қытай қарауылынан 
рұқсат алуға барады. Қарауылдан өткен 
соң, салқын жерде ағаш үстіне төселген 
кілем үстінде рахаттанып отырған Қытай 
офицерлеріне кезігеді. Олардың оң 

жағында алыстан кесене көрініп тұрады. 
Ал, сол жағында шағын өзен ағып жатты 
деп суреттейді.  Бұл Қаптағай бабаның 
кесенесі болуы да мүмкін. Сол себепті 
де Қытай қарауылының аты «Қаптағай 
қарауылы» деп аталса керек. Тайкөт ақын 
дерегімен Ілияс Жансүгіровтың: 

«Ертеңім ерте қайтпас ертесінен,
Жетісу қан малынған белшесінен.
Қалмақты, қоңтәжіні, жұңгосымен,
Қазақта Абылай мен Шоңай қуып,
Жөңкенің асырыпты желкесінен», - 

дейтін тарихи тақырыпқа жазған өлеңі 
бар. Лепсі өзені бойында, Қарабөгет 
ауылының теліндегі Бестөбе деген жер-
де Шоңай батырдың зираты жатқанын 
Т.Қалилаханов жазады. Шонайдың ұлдары 
Нартайлақ пен Назар мыңбасы болып, 
жоңғарменен бір қырғында қатар өліп, 
сүйектері қатар қойылады. Олардың зи-
раты Қарашілік деген жерде, Сағабиеннің 
күн шығысына қарай орналасқан. Қазір 
«Қос батыр» деп аталады. Бастары-
на ұрпақтары зәулім күмбез тұрғызды. 
Қос батыр туралы Жамау Бұхарбайдың 
«Нартайлақ-Назар» деген поэмасы бар.

Шоңай батыр мен Бөртенің ұлы Өтен 
батыр екеуі бірігіп, айла жасап, жоңғарды 
Ақсу өңірінен Аманбөктерден асыра қуып 
тастайды. Бұрынғы Қызылту, қазіргі Бар-
лыбек Сыртанов ауылы телінде жоңғардан 
қалған ескі қорғанның орны бар. Ол қорған 
Бүйен мен Қарасу аралығында жатыр. 

Ер Қаптағай туралы «Сегіз арыс, тоғыз 
таңба» деген еңбегінде ақын Қалихан Ал-
тынбаев: «ХV ғасырдан бастап, «ақтабан 
шұбырындыға» дейін бүкіл Найманның 
ортақ ұраны «Қаптағай» болған. Ол Өзбек 
хандығын басқарған Әбілқайыр ханнан 
қазақ ұлыстарын бөліп әкетушілердің 
бірі. Қазақ ханы Тайыр мен Әбдрашиттің 
арасындағы болған үлкен ұрыста Еміл 
өзені бойында қаза тапқан. Шын есімі 
Қолдас. Түрікше «мықты» деген ұғымды 
білдіреді. Қаптағай - моңғол сөзі. Таудағы 
ашулы, жабайы түйені солай атайды», - 
деп жазады. Мұны оқырман өзі саралар.

Қаптағай (Келменбет) туралы «Қазақ 
энциклопедиясының» VІ томында: 
«Қаптағай Әбілқайыр хан, Қобыланды ба-
тыр және Ақжол қазы, бимен тұстас, ХV 
ғасырда өмір сүрген тарихи тұлға. Ол Ке-
рей мен Әз-Жәнібек хандардың үзеңгілес 
қаруласы болып, Темір әулетімен 
Сығанақ, Созақ, Отырар, Ясы қалаларын 
азат ету үшін ұрыста мерт болған. Денесі 
Ташкент маңына жерленген», - делінеді. 
«Тарихи Рашиди» кітабында  Бұйдаш 
ханның туы астына кімдердің жиналғанын 
айта келіп, Мұхаммед Хайдар Дулати: 
«Найман жасағын бастап Қаптағай батыр 
келді», - деп деректейді. Ілияс Есенбер-
лин «Көшпенділер» трилогиясында Қазақ 
хандығы құрылмай тұрғанда, наймандар 
Әбілқайыр ханның қол астында және 
Қаптағай оның бас батырларының бірі 
болғандығы баяндалады. Әбілқайыр хан 
жастай қайтыс болған ұлы Шах Будақтың 
асын бергенінде, Қаптағайдың немересі 
Қаражал батыр күрестен бас жүлдені жеңіп 

алады. Шах Будақтың 1451 жылы туы-
лып 1460 жылы қайтыс болғанын есеп-
ке алсақ, бұл астың 1461 жылы өткені 
айқындалады. 1465 жылы әз Жәнібек 
сұлтан мен Керей сұлтан Әбілқайыр ор-
дасынан бөлініп шыққанында, олардың 
негізгі қолдаушыларының бірі – осы 
Қаптағай батыр бастаған Найман елі 
болғанын және Қаптағайды Найманның 
атышулы бас батыры, атан жілік балу-
ан, айдаһарға қарсы барар жүрек жұтқан 
жан еді деп суреттейді. Осы еңбектің 
енді бір жерінде басқа батырлар сияқты 
ол мыңбасы емес, түменбасы екені 
айтылған. Қасым сұлтанның Қаптағай ба-
тырмен бірге Бұрындық ханның ордасына 
барып, Орақ батырды құтқарғаны, одан 
бір жыл өткеннен соң Қасым сұлтанның 
хан тағына отырғандығы жазылады. Тай-
па басшысы, көсемі Қаптағай туралы 
жырда: 

«Өкіреш-найман, Жалайыр,Төлегетай,
Төртуыл, Қаракерей, Садыр, Матай.
Үш жүзде мұнан асқан жан болмаған,
Байлық, билік кетпеген Ер Қаптағай», - 

делінеді.
Бұл жырдан  Қаптағай батыр өмір 

сүрген заманында ел іргесі сөгілмеген, 
ауыз бірлікпен ру, жүзге бөлінбей, 
Қаптағай батырдың туының астында 
жауға біріккендігі аңғарылады. Алматы 
облысына қарасты Қапшағай қаласы ту-
ралы өлкетанушы Владимир Таран «Сол-
нечный город» атты еңбегінде Қапшағай 
қаласының атын Қаптағай батырмен 
байланыстырады. Оның жазуы бойын-
ша: «Қапшағай» сөзінің шығу тегінің тағы 
бір болжамы жоңғар шапқыншылығы 
заманымен байланысты. Қолбасшысы 
Қаптағай батыр бұл жерде өзен арқылы 
өтіп, оның арнасын құм салынған 
қаптармен бекітіп тастамақшы болған. 
Яғни, қап сөзі де Қапшағай аталуына 
негіз болған ғой.

1635 жылы Харақұлайдың ұлы 
Батурдың (1635-1653 ж.ж.) тұсында ой-
раттар едәуір күшейіп, «жоңғар» одағы 
қалыптасады. Батур өзінің «хоңтажы» 
болғанына той жасағанында, оған аралас 
жатқан қазақ елінен де кісілер қатысады. 
Солардың ішінде Найман, Матай, 
Төртқара Тоқымтай би болады.

 Қытайдан шыққан «Қазақ шежіресі» 
кітабында: «Келменбет – батыр, шешен 
болған. Сөзді бұра тартып, дес бер-
мей, жөнсіз киліге берген. Қапталдай 
сөйлегендіктен әкесі ұрсып, зекісе де 
бой беріп тоқтамайды. Қаптағайлап 
сөйлегені үшін есімі Қаптағай аталған», 
- деп жазады. Бірде елге жау шауып, 
бір жігіт «қаптаңдар» деп жол ашады. 
Ерлігіне сүйсінген ел «қапта», қапта» деп 
айғайласады. Содан бүткіл ел «Қаптағай» 
деп ұрандасады. Енді бір нұсқада жауға 
шапқанда алдымен түйені айдап са-
лады. Жау моңғолдар екен. Түйеден 
үріккен моңғолдар: «Қаптағайлар кісі 
өлтірі ме?» - деп кері қашады. Бұл оқиға 
Гоби шөлінің маңында болған делінеді. 
Моңғолдар жабайы түйені «қаптағай» 
деп атапты. Заматында Моңғолдар «жа-
байы түйелер келіп қалмасын» деп жа-
ман қорқыпты. Моңғолға қарсы шапқанда 
Матайлар «Қаптағай» деп ұрандап шау-
ып, «Қаптағайлап» Моңғолға шапқандар 
«Қаптағай» деп аталса керек. 

Қызайлық зерттеуші Жақып Жүнісұлы: 
«Келдәулет (Аталық) билікке отыра-
ды. Келменбет (Қаптағай) Аталықтың 
билік айтқан сөзіне ден қоймай, килігіп, 
қаптағайлап отырады. Сол салдардан 
Келменбет «Қаптағай» деп аталған», - 
деп жазады.

***
Матай ата жасы ұлғайған шағында 

кенже ұлы Кенженің қолында тұрып өмір 
сүреді. Матай ата бір күні Келдәулеттің 
ауылына барады. Оның балалары 
атының тізгінінен ұстап, ер үстінен 
түсуге көмектесіп, үй төріне қалың 
көрпе, екі-үш жастық салып, атасын 
жайғастырады. Риза болған Матай ата: 
«Ата көрген аңғарлы азамат екенсіңдер! 
Өсе келе аталықты (ел басқарушыға 
кеңес беруші лауазым иесі) адам бола-
ды екенсіңдер!» - деген алғыс батасын 
білдіреді. Келдәулеттің есімі осыдан ба-
рып «Аталық» деп аталып кетеді. Матай 
ата жасы келіп, қартаң тартқан уақытта, 
ел билігін басқаруды батыр, сөзге ше-
шен, әділдікті қақ жарған, қайырымды 
ұлы Келдәулетке (Аталық) беріпті. 

Тағы бір күні Матай ата Келменбеттің 
ауылына барады. Оның балалары 
мен ауыл балалары бірлесіп, Ма-
тай атасының ауылға келгенін ауыл 
шетінен қарсы алып, атының артынан 
ілесе «аталап» шулап, ол үйге жетіп 
тоқтағанында, аталарын атынан жерге 
түсіруге таласып жүгіріседі. Матай ата: 
«Атаң келсе қаптағайсың! Жалқауланып 
жатпағайсың!» - деген алғысынан Кел-
менбет есімі «Қаптағай» деп аталады. 

Үлкендер жиын, той, асты түгесіп, 
әңгіме дүкен құрып, тамақ ішкілері 
келгендерінде: «Матай атаның кенжесі 

МАТАЙ
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Ізбасардың үйіне баралық!» - десіпті. 
Осыдан Матайдың үшінші ұлының есімі 
«Кенже» деп аталады.  

Елі Қара, Әбілмәжін қажы, молданың 
реттеген шежіресінде: «Келдәулет «елге 
бас болсын» десіп, содан есімі «Аталық» 
деп аталған. Келменбет үлкендермен 
қосанжарласып жағаласа сөйлегенінде, 
олар зекіп: «үй, қаптағайлап сөйлемей 
отыршы» дегенінен есімі «Қаптағай» деп 
аталған. Ел жиын топтарын түгетіп, тамақ 
ішкілері келгенде «ал, кенженің үйіне 
баралық» дегенінен Ізбасар «Кенже» деп 
аталған», - делінеді. 

Үш ұлына Матай ата: «Аталық ата жол-
ды ағаларың, үлкендікпен ақыл айтсын! 
Қаптағай ортаңғыларың, ортақ болып, 
ел басқарсын! Кенже қара шаңырақ, екі 
ағасының ақыл, ықпалына көнсін!» - де-
ген ұлағатты өсиетін құлақтарына сіңіріп, 
үшеуі бөлінбей, бірлікте болуын, ерте ба-
стан ақыл айта ұқтырады. Матай атаның 
бұл өсиетін ұрпағы толықтай орындады. 
Аталық ақыл сөзге бекем болып, ақсүек 
қожалардан бата да алған екен.

«Төлегетай ұрпақтары» деген 
мақаласында тарихшы М.Данияров: «Үш 
Матай елі 422 ру болды. Оның ішінде 
Аталықтар 51 руды құрайды», - деп жаза-
ды. Ақсақ Әмір-Темір заманында Матай 
елі Арқаның Байқошқар, Бақа, Балқыбек 
деген өңірлерін жайлайды. Арғынның 
үш Бозша мен Матай елі қыз-жігіттері 
Күнсұлу, Айсұлу, Былқылдақ, Ханым, 
Нартайлақ, Барлы, Самсы, Барғана 
араларындағы ғашықтық, махаббат 
машақатынан кісі өлімі болып, құн төлеу 
билігі туындап, Қантеке, Досқана деген 
билердің «басы түйе, аяғы сүт тайлақ» 
шешімі бойынша, арғындар Матай-
лардан «малды таңдап аламыз» деген 
кесірінен, екі ел қайта өштесіп, сол екі 
би тағы «жартысы мал, жартысы жер 
болсын» деген әділетсіз шешімге наразы 
Матай елі үдіре көшіп, Жетісу, Алатауға 
қонысы ауады. 

***
Әз-Жәнібек хан тұсында үш Матай елі 

Ұлытау мен Шу өзенінің аралықтарын 
көші-қон етіп, жайлап жүреді. Есім хан 
тұсында Матайлар оның қорғаныс 
әскерінің сапында болады. Есім ханның 
озбырлық істеріне елі Кенже, Тыбыш ба-
тыр қарсы тұрады. Әз Тәуке хан тұсында 
Матайлар Түркістан мен Сыр бойын жай-
лап, ханның негізгі жасағын құрайды. 
Қожаберген жырау: «Әз-Тәукемен за-
мандас Тәуке деген ер өтті. Қос «Тәуке» 
деп аталды. Жоңғар-қалмақтан жұртты 
қорғап, ел тұтастығын сақтап кетті», - 
деп Матай-Аталық Тәуке батыр туралы 
жеткізеді. Тәуке батыр есімімен Сарқан 
ауданында тау аталады. 1686-1743 
жылдары Матай-Қаптағайдан Шаппа 
әулие, Ақшора би – Абылай ханға, Түке 
би, Сары батыр, Көлдей мырза, Бөрте 
батыр, ноғас Қабай аталық Әз-Тәуке 
ханға қызмет жасап, орыстарға елшілікке 
барған. Ақшора бидің бәйбішесі Ақбике 
жоңғарларға қарсы талай ерліктер жа-
сап, тұтқыннан ер азаматтарды құтқаруға 
көмек қылған. Матай-Кенже Мәмбеттің 
ұрпағы Бұланбай батырдың жары Айбике 
деген Алтай, Тарбағатай, Ертісте барлау-
шы топтың жетекшісі болған. Қаржау Бар-
лыбай 13 жасында жоңғарға қарсы атқа 
қонған. Жоңғарды Аралтөбе шайқасында 
қырып, Аралтөбе асуынан жауды 
асырған. Аусаркөк деген аты болыпты. 
Қарашоқы (Жалаулы) басында ту тіккен. 
Екі жүз жоңғарды қолға түсірген. Матай 
Шөңкей (Ер Тоқпанбет) батыр жүйрік 
атқа мініп, жоңғар қолы қайда екенін 
іздестіреді. Біресе тауға, одан жазыққа 
шауып жүріп, жоңғар қолына білінеді. 
Оны байқаған жоңғарлар артынан қуады. 
Сол кезде қазақ қолы жоңғарға бүйірден 
тиіп, оларды қырғын қылады. Жоңғарлар 
шығыны үш мыңға жетіпті. 

М.Тынышбаевтың дерегінде үш Ма-
тай елі жоңғар жойқыны «ақтабан 
шұбырындының» алдында 1723 
жылға дейін, Қаратау, Сыр, Ташкент, 
Шыршық маңайында болғаны айты-
лады. Үш Матай елі алғашқы жоңғар 
жойқынына қарсы тұрып, ел бастаған 
Қаптағай Бөрте батырдың өткел тап-
пай, Шыршық өзенінен қинала өткені 
туралы М.Тынышбаев жазған. Үш Матай 
елі «ақтабан шұбырындыда» Сырдан 

Бетпақдалаға өтіп, одан Сары-Арқадағы 
Сарысу, Нұра өзені бойларын паналайды.

ХVІІІ ғасырдағы үш Матай елінің ұраны 
Бөрібай, таңбасы – бөрі, қылыш. Жоңғар 
жаугершілігінде Бөрібай батыр елін бас-
тап Алтай, Алатау, Жетісудан Сыр, Арқа, 
Сарысу бойына көшіргенін Қожаберген 
жырау «Елім-ай» жырында келтіріп, Са-
рысу бойында жоңғар қолын бөгеп, ба-
тыс жаққа өткізбегендігі айтылған. «Қазақ 
шежіресі» кітабында Зайыр Сәдібеков, 
139 бетте, қазақ ру таңба мен ұрандарын 
береді. Сонда Жалайыр елінің ұраны 
Бақтияр және Бөрібай деп көрсетілген. 
Себебі, Бөрібай батыр Жалайыр елін 
жоңғар жойқынынан құтқарғандығы 
аңғарылады. Сол салдардан Жалайыр 
елі «Бөрібайлап» ұрандаған. Бөрібай ба-
тыр қазақ пен жоңғар соғысында, жоңғар 
батырына қарсы жекпе-жекте жасының 
егделігіне қарамастан, Матай елі аты-
нан, жолы үлкен болғандықтан басқа 
батырларға дес бермей, майданға шығып, 
оны өлтіріп, жеңіске жетеді. Абылай хан 
Бөрібай батырдың ерлік жеңісін жоғары 
бағалап, хандық жарлығымен бұйыра 
«есімің Матай елінің ұраны болсын» 
дейді. Бөрібай батыр 1694 жылы туып, 
1756 жылы ауыр найза жарақатынан мерт 
болады. Жазушы Қабдеш Жұмаділов «Да-
рабоз» романында: «Бөрібай батырдың 
бір өзі он шақты жоңғардың қоршауында 
қалып, ерлікпен мерт болды», - де-
ген дерек келтіреді. Төребай ақын: 
«Жоңғарменен соғыста қаза тапқан,

Осал деп біз айтпаймыз Бөрібайды.
Аруақты Ер Бөрібай найзаға ұшып,
Қайғырып Матай, Садыр зар еңіреген.
Басшысыз Сарысуда қалған кезде,
Жұртыңды біздің батыр бастап келген.
Есімі сол батырдың Ғайып екен...
Сол батыр Бөрібайға сүйеу екен», - 

дейді. Ғайып батыр қырық туысынан айы-
рылып шеттеп жүрген, елі - Алшын. Әйелі 
Бөрібай батырға жақын туыс қарындасы, 
есімі Айғанша. Бөрібай өлгеннен кейін, 
Ғайып Матай-Қаптағай, Садыр елі 
қолдарын басқарады. 

Сарыарқа жеріндегі Сарысу өзенінің 
бойындағы «Таңбалы тас» деген жер-
ге Бөрібай батырдың сүйегі 1856 жылы 
«аманат» қойылып, 1760 жылы Матай елі 
батыр ата мәйітін Орта жүздің орталығы 
Түркістанға апарып, Ахмет Ясауи мазары-
на, жақсы жайға жерлейді. М.Тұяқбаевтың 
«Қожахмет Ясауи кесенесінде жерлен-
ген қазақ хандары мен сұлтандары» 
мағлұматы бойынша, кесенеде жерлен-
ген батырлар тізімінде Бөрібай батыр № 
89 болып көрсетіліп, 1694 жылы туған 
делінеді. Дана сөзді аталар: «Бөрібай 
батыр Мұхаммед пайғамбар жасында 
өмірден өтті», - деп айтып, әңгімелеп оты-
рушы еді. «Егемен Қазақстан» газеті, 1993 
жыл, 29 наурыз, Қазақстан сәулетшілер 
одағының мүшесі Манат Бейсенбаев: 
«Бөрібайдың кесенесі «Телікөл» көлінің 
маңында, Қызылорда-Жезқазған жо-
лынан 40 шақырым бұрылыста, дөңес 
жерде орныққан. Бөрібай кесенесі 
маңдайшасындағы жазуды өз көзімізбен 
көріп едік, қазір ол белгі жоқ. Зират сыр-
тынан төрт бұрышты, ішіне кірсең сегіз 
бұрышты», - деп жазған. Нақтыласақ, 
Бөрібай батырдың сүйегі аманат, уақытша 
4-5 жыл қойылған зираты осы болады. 

Матай елі әр түскен олжадан, ұранға 
есімі шыққан Бөрібай батыр аруағының 
құрметіне «Бөрібай сыбағасы» деп ерек-
теп, беріге дейін, бөліп отырғандары 
үш Матай еліне әйгілі. «Қара қылды 
қақ жарған» кітабында Өтепберген 
Ақыпбекұлы: «Бөрібай сыбағасы жеке 
бөлінетінін жастай көріп өскен Қыдыралы 
би: «Оу, ағалар! Бөрібай сыбағасын маған 
беріңдер?» - деп қолқалайды. «Тобықтай 
болып, сыбаға сұрайтындай, мынау кім» 
дегендерге, Қыдыралы би: «Тобықтайдың 
да тайлық кұны бар,

Тайдың да тұлпарлық сыны бар.
«Дұлдұл тастың» тегіндей,
Теңбіл көк тарпаң тай екен,
Тақымыма сай екен.
Қалауым осы халайық!» - деп теңбіл көк 

тайдың жалына қол салып, қарғып мініп 
алып:

«Ат жалын мен де тартайын,
Сауранға сауын айтайын.
«Таңбалы тасқа» тәу етіп,
Сарысу барып қайтайын,
«Ақсүйек» болмас ермегім,
Жақ сүйекке салмақ артайын!» - деп 

шаба жөнеледі. Мұнда айтылған «Дұлдұл 
тас» Найманның әкесі Ер Қаптағайдың 
Әзіреті Әлімен жолыққан жері. Сарқан ау-

даны жайлауында орналасқан. Теңбіл көк 
тайды Әзіреті Әлінің айшылық жерді екі-ақ 
аттайтын Теңбілкөк атына ұқсатады. «Са-
уран сауын айтайын» деуі, Ер Қаптағай 
атаның сүйегі Сауранға жерленгенін 
мекзегені. «Таңбалы тас» Сарысу өзенінің 
бойында, онда Қыдыралының әкесі 
Бөрібай жерленіп, «аманат» қойылған. 
«Ақ сүйек», «жақ сүйек» деп айтқаны, 
«ерте есейдім, елге билік айтуға жара-
дым» дегені.

Ақын Сара мен Төребай айтысында, 
Төребай ақын: «Мақтасаң Бөрібайдай 
ерді ардақта», - деп Бөрібай батырды 
ерек санайды. Бөрібайдың әкесі Сары ба-
тыр даладағы және еларалық қоғамдық 
істерге араласқан тарихи тұлға. «Үш 
ғасыр иінінде» атты мақаласында тарих-
шы Әбдікәрім Хасенов: «Матай Бөрібай 
батырдың әкесі Сары батыр, Көлдей 
мырза, Қабай аталық 1693 жылы Қазақ 
елшілігін басқарып Сібірдегі Тобыл 
дуанына орысқа барғандарында, оры-
стар оларды ұстап қалады. Сары мыр-
за сонда қайтыс болған», - деп жазады. 
«Қанжығалы қарт Бөгенбай» кітабында 
Жамбыл Омари Сары батыр, Көлдей мыр-
за, Қабай аталық басқарған қазақ елшілігі 
туралы нақты деректер келтіріп жазады. 
Қолжазба шежіресінде Мұсабек Атағозин: 
«Бөрібай батырдың бәйбішесінің есімі - 
Алтын, екінші әйелінің есімі - Бикен, оны ел 
«Бікен» деп атаған. Бікен елі - осы әйелден 
таралған ұрпақтар. Үшінші әйелінің есімі - 
Жабай», - деп жазады. Бөрібай батырдың 
кіндігінен он сегіз ұл тараған. «Ағынды 
менің Ақсуым» кітабында Бөрібайдың 
әйелі Бикен қоңтәжінің қызы, яғни қалмақ 
нәсілі делінеді. «Матай Бөрібай батыр 
мен ұлдары 1740-1745 жылдары Сарысу 
бойында жүрген. Атбасар өңірінде жер-
ленген», - деп М.Тынышбаев жазады. 
Бөрібай батырдың 18 ұлының көбі жоңғар 
шапқынында мерт болып, Атбасар өңіріне 
жерленеді. Матайлар Қаракерей Байжігіт 
тұсында Есіл-Нұрада болған. Қаптағай 
Бақберген дегеннің Бүрлен есімді қызын 
Мақта ана ұнатып, айттырып баласына 
әпереді.

«Жайлауы Қаракерей Есіл, Нұра,
Құдалық бұрынғыдан қалған мұра.
Аттанды ел жайланып отырған соң,
Жолымбет көп жолдаспен бас боп 

құда», - деген өлең жолдары сақталған. 
Ақмола маңайында 21 мың Найман 
орныққан, 6 мың Арғын. Найманның 17 
мыңы Қаракерейлер, мөлшермен 75-80 
мың адам. Матай - үш мың шаңырақ. Бір 
мың шаңырақ Төртуыл екен. 

1735 жылы 20 желтоқсанда Орта жүз 
Барақ сұлтан басқаруындағы ел Ресейге 
мойынсұнады. Солардың ішінде Кенже-
Матай, Бақы - Елқонды би, Кенже-Матай 
- Өтебай, Матай-Аталық - Қонақбай сын-
ды ру басылары болады. Барақ сұлтан 
басқарған елге тек 1745 жылы Ресей 
құзырына қарауға рұқсат беріледі.

Баянауыл өңіріндегі Серектаста 1756 
жылы өткен қазақ пен жоңғар арасындағы 
соғыста Матайлардың көп болғандығы 
Жанақ ақынның «Баянтау» дастанында 
айтылады. 

Жоңғар соғысынан кейін Матай елі 
Шыңғыс тауын иемденіп, мекен етеді. 
Шаһкерім Құдайбердіұлы: «Жоңғарды 
қуған Матайлар Шыңғыс бөктеріне 
Тобықтыдан бұрын келген», - дейді. Матай 
елінен соң Шыңғыс тауы өңіріне Сыбан, 
Уақ, Керей жұрттары келіп қоныстанады. 
Тобықтылар Шыңғыс тауына 1780 жылы 
келеді. Шыңғыс тауында Матай елімен 
қанаттас Тобықты елі Шыңғыс тауының 
сілемі Қыдыр, Орда, Көкен, Доғалаң, 
Ащысу өлкесіне жайғасады. Иеленген 
жерлерде Матай елі, тегі Емелелі, алтын 
тулы Барлық (Барақ) батырды хан сайлап, 
өз алды хандық құрмақ та болады. Оған 
Ер Тоқпанбет, Елғонды би, оның ұлы «Тен-
тек Матай» атанған Қалыбай батыр, тағы 
да басқа Матай елінің жақсы-жайсаңдары 
Матай бабаның «қазақтан бөлінбеңдер» 
деген өсиетін ұстанып, тегеурінді қарсы 
тұрады. Капитан Андреевтің ХVІІІ ғасырда 
жазып қалдырған «Суреттемесінде»: 
«Жоңғар соғысынан кейін қазақтар Ертіс 
өзенін бойлай, Семей бекінісінен төмен 
жерлерге орныға бастады. Найман, 
Матай-Кенже руының Мошқа (Өтебай), 
Бақы, Сақай, Қожақұл, Қарауыл-Жасық, 
Қаптағай руы толық, Аталық руынан 
Емелелі, Қайнар, Садыр руынан Құнанбай, 
Тентек ұрпақтарының қоныстары Шыңғыс 
таудың тау-тастары, оның арғы жағындағы 
Бестамақ және Қызай елі алқаптары 
болды», - деп деректейді. Осы күнгі Ма-

тайлар орналасқан жерде 1772 жылғы 
Н.Г.Андреевтің дерегінде: «Сарқан 
мен Ақсу бойында - Хойыттар, Алакөл. 
Үржар, Барлық, Тарбағатай, Шәуешекте 
- Шаталақ, Аладой, Бугунут, Тунгут, Орат, 
Ардахин, Жахауин, Кумирен жоңғар 
тайпалары көшіп жүрген. Олар Қытайға 
бағынышты болған», - дейді. Осындай 
деректі Аристов те келтіреді. Күнгей Ала-
тау, Шелек, Ұлыңғыр көлі, Бош-Шаған 
суы, Көксу, Қаратал бойында, Қопалыда 
сол кезеңде Цаган, Харацин, Нарцин ата-
улы жоңғар-қалмақ рулары көшіп жүрген. 
Осы рулардан Қытай 40-тай әскери топ 
құрған. 

***
Арғындар қысымы,  барымта-қарымта 

салдарынан Матай елі алдымен Аягөз, 
Көкпекті, Қалбаға, одан Тарбағатай, 
Арқат, Тоқта, Барлық, Еренқабырға, 
Лепсі, Басқан, Ақсу өзендері өңіріне жы-
лыстап, Қаратал өзеніне дейін жетеді. 
Көшуі жайында 1889 жылы туған Шанаң 
Ауғанбаевтың қалдырған жазбасын-
да және басқа да жинақталған жазба-
лар мәліметінде: «Арғын руларының 
қыспағымен Найман-Матайлар ХVІІІ 
ғасырдың аяғы мен ХІХ ғасырдың ба-
сында Аягөз, Көкпекті, Лепсі, Ақсу 
өзендеріне, Тарбағатай тауының етегі 
мен жоталарындағы жайылымдарға 
көшіп, Алакөл, Сасықкөл, Тентек, Шілікті 
өзендерінің төңіректеріндегі жайылым 
жерлерге қоныстары ауды», - делінеді. 
«Ақтабан-шұбырынды» еңбегінде 
Мұхамеджан Тынышбаев: «1810 жылы 
Матайлар Шыңғыс, Қалба тауынан Қопал, 
Қышқаш тауына көшті», - деп жазады. 

1757 жылы Орта жүз Цинь патшалығына 
қараған соң, Ұлы жүз бен Кіші жүз де 
солай етіп, қазақтар оларға жыл сай-
ын тек қана бір рет өтем салық төлеп 
тұратын болады. Ол жайында Қаржаубай 
Сартқожаұлы әр жыл сайынғы төлемді 
қазақтан қытайларға кімдер апарғаны 
және қанша мөлшерде екені туралы 
«Қазақтың қилы тарихы» кітабында 
кесте-тізбе келтіреді. 

Үш Матай елін басында Абылайұлы 
Әбілпейіз, одан Барақұлы  Ханқожа 
басқарады. 1810 жылдан Әбілпейіз 
ханның қарақалпақ нәсілі қызынан 
туған ұлы Ағадайдың, одан соң оның 
ұлы Бексұлтанның және Әбілпейіз 
хан ұрпақтары Қарақ, Жанбөбек, Абы-
лай ханның ұлы Жәңгір қарамағына 
қарағанымен, ел билігі өздеріне тиесілі 
болып, тек жыл сайын өтем-салық 
төлеумен шектеліп жүреді. Жәңгір төре ел 
билегенінде қарауындағы елімен Қытай 
астамшылық билігіне қарсы тұрады. 
Бірақ өзі мерт болып, қарамағындағылар 
жеңіліс табады. Үш Матай елін орысқа 
қаратқан төрелер Қарақ, Жанбөбек, 
Жәңгір екенін І.Жансүгірұлы «Жетісу» та-
рихи кітабында жазады. 

Әбілпейіз қайтыс болған соң, тақ 
билікті Әбілпейіз асыраған, Сығай ұрпағы 
Көшектен Барақ, Барақтың ұлы Ханқожа 
ие болады. Ханқожа Барақтың екінші 
әйелінен туған. Барақ қайтыс болған соң, 
оның әйелін Әбілпейіз алып, Ханқожа 
Әбілпейіздің тәрбиесінде өседі. Сойы 
Әбілпейізге жазылған. Яғни, Әбілпейіз 
Ханқожаның тумаған, өгей әкесі. Ханқожа 
қытайдан «уаң» мансабын иеленеді. 
Ханқожа 1887 жылы 23 қазанда ауырып 
өледі. Орнына ұлы Жанбөбек болады. 
Ол Қытайдың патшасынан мақтау гра-
мота алады. Жанбөбектен кейін орыстар 
араласуымен Әбілпейіз бен Ханқожа 
ұрпақтары арасында билікке талас ба-
сталып, ақыры орысқа бағынып, соңы 
ыдыраушылықпен тынады.

1803 жылдан бастап Цинь патшалығы 
қазақтар арасында ішкі іріткі, ұрлық-
қарлықты, барымта-қарымтаны бол-
дырмау мақсатында, оларды рулық 
одаққа бөліп, ел басқару билігін өздеріне 
жүктеп, тек үстінен қарайтын хан, тайжы, 
князьдарды ғана тағайындап отырады. 
Қазақ пен Қытайдың шекарасын 1810 
жылға дейін Аякөз өзені бөліп тұрады. 
Еншісі бөлінбеген үш Матай елі Аталық, 
Қаптағай, Кенже «Қаптағай одағы» деп 
аталып, Тарбағатай, Арқат, Арғанаты, 
Тоқта, Барлық өңірінен 1810 жылы Тен-
тек, Лепсі, Басқан өзендерінің өңіріне, 
ХІІІ ғасырда ата-бабалары қоныстаған 
Қысқаш тауы мен Құлжан жазығын ме-
кен етіп, орта жүз Уәли хан басқаруынан 
өтіп, Ұлы жүз қазақтарының уаны болған 
Әбілпейіздің ұлы Ханқожаның бала-
сы Жанқожа сұлтанның қарамағына 
қарайды. Ш.Уәлиханов, М.Тынышбаев, 
Х.Қалиди, Н.Аристов, А.Андреев, 
Қ.Жанұзақов: «Наймандардың Аягөзден 
өтіп, сол жақ жағалауға қоныстануы 
1810 жылдан басталған», -  деп жазады. 
1817 жылы Матайдың Аталық, Қызай 
руы Қытайдың батыс солтүстік шекара 
қарауылының төңерегіне жақындап ба-
рып қоныстанады.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

МАТАЙ
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Ақынды ақын сағынар еді. 
Сөйткен екеуі де бүгінде өмірден 
өткен. Бірақ өлмес өлеңдері 
қалған. Екеуі деп отырғанымыз 
Ақсудан шыққан екі дарын-
ды ақынымыз Қанипа апамыз 
бен Құдаш ағамыз. Марқұм 
ақын апамыз Қанипаның ай-
туынша, өлеңдеріне сарап-
шы ұстаз ғана емес, Құдаш 
Мұқашев қамқор аға, нағыз дос 
бола білген азамат. Талайдың 
тағдырына налып, өзін қор са-
нап, жаны жабырқағанда, қайғы 
- мұңын бөлісетін жа-нашырсыз 
жалғыздықтан күйзелгенде 
қолтығынан демеген бірден - 
бір адам – Құдаш екен. Өмір 
жолында кесе көлденең кез-
десен қиындық, кедергілермен 
күресе білген қайсар ақынның 
сырласы да, мұңдасы да өлеңі 
болды. Поэзияны сүйді. Өлеңін 
көкірегінің құндағында мәпелеп 
өтті. Соңғы демі біткенше 
қаламын қолынан түсірген жоқ. 
Қанипаның мәңгілік мекеніне 
қоныстанғанына да он сегіз 
жыл болыпты. Ендігі әңгіме 
осы Қанипаның ұстазы болған 
нағыз талант, «Абыз даланың 
жалыны» болған ақын, дра-
матург Құдаш Мұқашевтың 
туғанына биыл 90 жыл. 

Ендеше, сөз басын ақынның 
«Қысқа ма ғұмыр, ұзақ па, 
күтемін кетер кезімді, адам 
боп келгем бұл жаққа, жыр 
болып жұмам көзімді» деген 
сөзімен бастайын. Аудандық 
«Ақсу өңірі» газетін басқарған, 
Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі Дүйсен 
Мұхаметшарұлы ақын жайлы 
былай ой толғаған екен:

Өмірдің ащы – тұщысын 
бірден көрген адам алдын бол-
жай да ардақтай алатын шығар. 
Ақынмын деп өзін таныған 
Құдаш бар таланты мен 
қабілетін өнер жолына арнап, 
сол жолда шиыршық ататын. 
«Ізденген жетер – мұратқа» де-
гендей, көп ізденудің арқасында 
шығармашылықтың барлық 
түрін бірден қамтып, өлең жаз-
ды, драма жазды, прозаны 
аспандатты, журналистиканы 
дамытты, ұстаздық етті, партия, 
совет қызметін де бір кісідей – 

ақ атқарды. Яғни қысқа өмірінде 
көп іс тындырды. 

Міне, осындай жан - 
жақтылығымен көпшілік 
құрметіне бөленді, ел – жұртына 
сыйлы болды. Демек, Құдаш 
Мұқашев өз халқынан лайықты 
бағасын алды. Ол көрнекті ақын – 
драматург, ұстаз атанды. Әрине, 
құрмет кімге болсын тегіннен – 
тегін келмейді және осындай та-
лант иесінің өмірде аты өшпейді. 
Бір өкініштісі,  бар болғаны 39 
жыл жасаған Құдаш ақын еді. Ия, 
осы қысқа ғұмырында өлместей 
атын қалдырған Құдаш Мұқашев 
ағамыздың өмірі кейінгі ұрпаққа 
үлгі боларлық. Осыдан бірнеше 
жыл бұрын Өзі қызмет жасаған 
Құрақсу ауылындағы Құрақсу 
орта мектебіне ақынның есімі 
берілген болатын. Есімі ғана 
емес, сол мектепте ақын жайын-
да сыр шертетін шағын мұражай 
бұрышы ашылды. Осы салта-
натты шараның біз де құрметті 
қонағы болдық.

Сол кезде ақынды көзі 
көрген ауылдастары, жары сөз 
сөйлеп Құдаш ағамыз тура-
лы көптеген естеліктер айтыл-
ды. Ақынның ақындығы жайлы, 
сол кездегі ауылда жасаған 
қызметі, ауылды көркейтуі ту-
расында көп әңгімелер болды. 
Сол әңгімелердің ішінде есімде 
қалған бір қызық оқиғаны бүгін 
қайта еске алып отырмын. 

Партия, мемлекеттік қызмет 
және мәслихат жұмыстарының 
ардагері, Ел ағасы. Саяси - 
қоғамдық жұмыстар белсендісі. 
Ақсу ауданының «Құрметті аза-
маты» Серікбек Серпербаев 
дүниеден өтті.

Ақсу өңірінде өмірге келіп, 
барлық саналы өмірін кіндік 
қаны тамған жерінде өткізді.  5  
жасында 1 – ші сыныпқа ба-
рып, мектепті 2 жоғарғы оқу 
орнын бітіріп, Ақсу құрылыс 
техникумының, мұғалімі бо-
лып бастап, өзінің білімділігі, 
жоғарғы жауапкершілігі 
арқасында талай сатыдан өтіп, 
жерлестерінің рахметін алған, 
сенімдеріне енген  азамат көп 
жылдар бойы аудан деңгейінде 
басшы қызмет атқарды. 

Біздер туыстары, Серікбекпен 
мақтанатынбыз. Мінезі қандай, 
сөзі қандай, үлкен мен кішінің 
тілін тауып, сауалдарының 
оңды шешілуіне үлкен көмек 
көрсеткен азамат еді.

Ауданда атқарылған 
шараларға мұрындық болып, 
елді біріктіре білетін. Ауданның 
60, 70, 80, 90 жылдық мерей-
тойларын келесі ұрпаққа үлгі 
болатын, қасиетті жеріміздің 
тарихын паш ететін «Алтын 
ұям – Ақсуым», «Абыз Ақсу», 
«Аңыз Ақсу», «Нағыз Ақсу», 
«Арайлы өлкем - Ақсуым», (2 
томдық) кітаптары мәңгі та-
рихта қалатыны сөзсіз. Алма 
алмағаштан алыс түспейді де-
ген әдемі сөз бар. Серікбектің 
әкесі Нүрпейісов Серпербай 
ел үшін аянбай еңбек еткен 
азамат еді. Отбасысының 
тәрбиесі, ағаның еңбек жолы 
үлкен сабақ болды. Серікбек 

туыстарға, жолдас - жораларға 
үлкен ілтипатпен, құрметпен 
қарайтын азамат болатын. 
Жұбайы Сәулеш екеуі үлгілі 
отбасы еді. Ұлды ұяға, қызды 
қияға қондырып, сүйікті ата 
мен әже болғандарына шексіз 
қуанышты болатын. 

Өкінішке орай, Сәулештің 
де о дүниелік болғанына жыл-
дан асты. Балаларын әкесі 
мен анасынын аруақтары 
қорғасын, қолдасын. Айналай-
ын Секеніміздің (біздер солай 
атайтынбыз) жатқан жері жайлы 
болсын! «Бір бала әкеге жете 
туады, бір бала әкеден өте туа-
ды»,- дегендей.  Атасының қаны 
бар  келесі немере - шөберелері 
отбасының жақсылығын 
жалғастыра берсін.

НҰРПЕЙІСОВТЕР әулеті, 
ТӘҢІРБЕРГЕНОВТЕР әулеті, 

ИСАНОВТАР әулеті.

Қоғамдағы 
ә л е у м е т т і к 
тұрақтылық , 
х а л ы қ т ы ң 
қ ұ қ ы қ т ы қ 
білімін артты-
ру, бюджетке 
түсетін салық 
т ү с і м д е р і н 
бақылау – 
мұның бәрі 
мемлек етт і к 
к і р і с т е р 
органдарының 
б а с т ы 
міндеттері. 

А қ с у 
аудандық мемлекеттік кірістер 
органдарының қызметкерлері 
де бұл мақсатты орындауға 
өздерінің үлестерін қосуда.

14 - тамыз – Мемлекеттік 
кірістер комитеті 
қызметкерлерінің кәсіби 
мерекесі. Салтанатты шарада 
саланың үздік қызметкерлері 
марапатталды. Міндеттерін 
адал  орындап, қызметінде 
жоғары нәтижелерге қол 

жеткізген білікті 
м а м а н д а р ы 
«Мемлекеттік 
к і р і с т е р 
органдарының 
ү з д і г і » , 
М е м л е к ет т і к 
к і р і с т е р 
к о м и т е т і н і ң 
"Құрмет Гра-
моталарымен" 
және "Алғыс 
хаттарымен" 
марапатталды. 

Айта кетсек, 
кәсіби мереке-
ге орай, Ақсу 

ауданы бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасының бас 
салық мамандары Билами-
нов Орынғали Жәнібекұлы 
мемелекеттік кірістер органда-
рының үздік медалімен,  
Шаяхметова       Алида   Әбілханқызы  
ҚР Қаржы министрлігінің 100 
жылдық медалімен марапат-
талды.

Ербол СЫМХАНОВ.

Открытое Наследство на имущество Неверова Михоила Конс-
тонинович по всем вопросам оброщатся к натариусу по ном тел.: 
87021631902.

Құдаш ақынның басқа ау-
дандарда, облыстарда ақын 
достары көп болған ғой. Со-
лармен кездесіп, бас қосқанда 
ақындар өлеңдерін оқып, 
Құдаш ағамыз өзінің Ақсуының 
табиғатын, әсіресе өзі қызмет 
жасайтын Құрақсу ауылы тура-
лы мақтанып айтады екен. Ол 
жердің табиғаты, аң құсы, бәрі 
– бәрі жырларына арқау болған 
ғой. 

Бірде сол ақындар Шығыс 
жаққа жол сапармен өтетін 
болып, Құдашқа сәлем ай-
тып жіберіпті. Жолда ауылы-
на соғамыз. Аңшылық жасап, 
балық аулайтын уақыт жоқ. 
Малдың еті керек емес, онсыз-
да жеп жүрміз. Өзі мақтанатын 
табиғаттың өнімдерінен да-
стархан жасап қойсын – депті. 
Құдаш ағамыз дереу ауыл-
дастарын жинап, аңшыларға 
аң, балықшыларға балық тап-
сырып, ауылда үйінде қоян 
ұстайтын бір азаматқа:

Қонақтар келіп дастарханға 
отырғанда бір қояныңды алып 
келіп үйге кіргізіп жібер, – де-
ген екен. Қонақтар келіп, енді 
дастарханға отырып, әңгіме 
қыза бастағанда үй қоянын 
алып келіп, үйге кіргізіп жібереді. 

Сөйтсе Құдаш ағамыз ұрсып 
жатыр дейді. Айттым ғой сен-
дерге есікті жауып жүріңдер 
деп. Есік ашық қалса даланың 
қояндары үйге кіріп кетеді,– 
деп қонақтарын таң қалдырып, 
өзінің мақтанғанын дәлелдеген 
екен.

Ақынның көріпкелдігі бір төбе. 
Ол өзінің әдеттегіден де аз жа-
сарына көзі жеткендей, бір жы-
рында:

Үлгіру керек бәріне,
Көп ойда мақсат, жоспарым.
Егілер ертең төрімде,
Мені де жоқтап достарым – 

депті. Иә, Қысқа ғұмырында 
барлық мақсат, жоспарла-
рына жеткен Құдаш ақынды 
бүгінгі жерлестері, елі жоқтап, 
сағынышпен еске алады.

А.ҚҰМАРОВА,
І.Жансүгіров атындағы 

тарихи - өлкетану музейінің 
қызметкері. 

Артына тастап дәйекті,
өмірден асыл жан өтті...АДАМ БОП КЕЛІП ӨМІРГЕ, 

ЖЫР БОЛЫП ӨТКЕН АҚЫНСЫҢ 

ҮЗДІКТЕР 
МАРАПАТТАЛДЫ

Тіл - мемлекеттің тұғырлы тірегі, халықтың ру-
хани байлығы, өткені мен болашағының айқын 
көрінісі. Ана тілінің қадір - қасиетін біле білген 
халқымыз оны ұлттың рухына, қазына байлығына 
балайды. Себебі, тіл – халықтың жаны, сәні, 
тұтастай кескін - келбеті, ұлттық болмысы. Адам-
ды мұратқа жеткізетін – ана тілі мен ата дәстүрі. 
Біздің осындай халықтық қасиетті мұрамыз, ана 
тіліміз – қазақ тілі.

Тіл – тәуелсіздіктің айғағы. Тәуелсіздік 
алғанымызға 30 жылдан асса да, тіліміздің 
мәртебесі әлі көтерілмей келеді. Еліміз 
Тәуелсіздік алғалы бері тіл саясаты жүргізілуде. 
Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту 
мен тілге деген құрметті арттыру мақсатында 
көптеген мемлекеттік бағдарламалар мен іс – ша-
ралар ұйымдастырылуда. Соның бірі тіл оқыту 
әдістемелік орталықтарының ашылуы. Біздің ау-
данымызда аталмыш мекеме 2019 жылдан ба-
стап жұмыс жасап келеді. 

Қазіргі таңда біздің орталықта үш ай, яғни, 
үш тоқсан сайын 52 адам оқытып-үйретудің бес 

деңгейлік жүйесі топтастырылып, қарапайым 
деңгей – А1, базалық деңгей – А2, орта деңгей – 
В1, ортадан жоғары деңгей – В2 және С1 жоғары 
деңгейге дейін ересектерге қазақ тілін оқытады.

Орталықта мультимедиялық оқу кабинеті 
әртүрлі салаға арналған арнайы сөздіктермен, 
оқу - әдістемелік және электрондық кешендер-
мен жабдықталған. 

Заманауи талаптарға сай жабдықталған ка-
бинеттерде мемлекеттік тілді меңгертудің 
мультимедиялық бағдарламалары, оқу – 
әдістемелік кешендер, электронды оқулықтар 
мен терминдер сөздіктер оқу үдерісінде 
тиімді қолданылады. Тілдерді оқыту курстары 
аяқталғаннан кейін тіл үйренушілердің алған 
білімдері бағаланып, сертификат табыс етіледі.

Сондай - ақ, біздің орталықта өзге ұлт өкілдерне 
қазақ тілін оқыту, тегін ағылшын тілін оқыту курс-
тары бар. 

Торғын ШЕРМҰХАНОВА,
 аудандық тіл оқу - әдістемелік 

орталығының меңгерушісі. 

МЕМЛЕКЕТТІҢ ТҰҒЫРЛЫ 
ТІРЕГІ

АҚЫН, ДРАМАТУРГ ҚҰДАШ МҰҚАШЕВТЫҢ ТУҒАНЫНА БИЫЛ - 90 ЖЫЛ!



Қазақтың көрнекті ақыны Ғали Ормановтың туғанына 115 жыл 
толуына орай  Жамбыл Жабаевтың әдеби-мемориалдық музейі 
ақының қызы Жәмиға Ғалиқызы Орманова және жиен немересі 
Айдар Қырықбайұлымен арнайы кездесу өтті.

Бұл өрелі шараның тақырыбы – «Ғасырлық ғұмырдан 
бір тағылым» деп аталады. Кездесу барысында ақын Ғали 
Ормановтың мұрағатында сақталған аса құнды күнделік дәптерінің 
көшірмесі мен басқа да материалдар музей қорына тапсырыл-
ды. Кезінде Жамбылдың әдеби хатшысы болып ықыласына  
бөленген Ғали Ормановтың бұл күнделігі ұлы жыраудың өмірі мен 
шығармашылығына қатысты тың деректі зерттеулерге жол ашады 
деген сенімдеміз.

Алғы сөз Жамбылтанушы, Жазушылар Одағының мүшесі 
Жұмабай Шаштайұлына, Жамбыл ауылының әкімі Мантайев Дани-
яр Ерлікұлына, Жамбыл Жабаевтың әдеби-мемориалды музейінің 
ғылыми қызметкері Терлікбаев Рәтбек Сәдуақасұлы және Жамбыл 
Жабаевтың әдеби-мемориалды музейінің директоры Жамбыло-
ва Салтанат Тезекбайқызына берілді. Музей атынан жазушының 
қызы Жәмиға Ғалиқызы Ормановаға және жиен немересі Айдар 
Қырықбайұлы Ғали Ормановтың мұрағатында сақталған аса 
құнды күнделік дәптерімен музей қорын толықтырғаны үшін "Алғыс 
хаттармен" марапатталды. Музей директоры Жамбыл Жабаевтың 
өлеңдері ұрпақтан-ұрпаққа  мұра болып сақталып қалуына өзіндік 
еңбегі сіңген жазушы Ғали Орманов деп атап айтты.

Азамат ҚАЛАМГЕР.

ҒАСЫРЛЫҚ ҒҰМЫРДАН БІР ТАҒЫЛЫМ

7 бетАЌСУ ӨЊІРІ26 тамыз 2022 жыл

Құқықтық статистика орган-
дарымен мемлекеттік 9 түрі 
қызметтері алдағы уақытта 
көрсетіліп жүрген болатын, қазіргі 
кезде мәлімет және жұмыста 
пайдалану үшін Қазақстан 
Республикасының Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігінің 
«Соттылықтың болуы неме-
се болмауы туралы анықтама 
беру», «Наркологиялық 
ұйымнан анықтама беру», 
« П с и х о н е в р о л о г и я л ы қ 
ұйымнан анықтама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерін «Е-қызмет» 
персоналды басқарудың 
интеграцияланған ақпараттық 
жүйесі арқылы алу мүмкіндігі іске 
толығымен асқандығын хабарлай-
ды.

Атап айтқанда, осы 
бағытта Цифрлық даму, ин-
новациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігі Мемле-
кет басшысының неғұрлым та-
лап етілетін анықтамалар мен 
қағаз растамаларды алып тастау 
жөніндегі тапсырмасын орындау 
шеңберінде ақпаратты цифрлық 
растауды қамтамасыз ете отырып, 
яғни өткен жылдың қазан айын-
да және ағымдағы жылдың сәуір 
айында мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер тізіліміне (бұдан әрі – 
тізілім) мемлекеттік органдардың 
ұсынған ұсыныстары және 
анықтамалардың күшін жою бой-
ынша жүргізіліп жатқан жұмыстар 
негізінде өзгерістер енгізілді, 
9 мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер қазіргі кезде алы-
нып тасталды, мысалы мына 
төмендегі көрсетілгендей: 

- Тұлғаның әкімшілік құқық 
бұзушылық жасағаны туралы 
Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық 
статистика және арнайы есеп-
ке алу жөніндегі комитетінің 
есептері бойынша мәліметтер 
беру (404 629 жыл бойы қағаз  ай-
налымдар); 

- Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры салымшысының 
(алушысының) зейнетақы 
жинақтарының (инвестициялық 
кірістерін ескере отырып) жай-
күйі туралы ақпарат беру (жылы-
на 1 млн-нан астам анықтама); 

- Жалғыз тұрғын үйі авариялық 
деп танылған азаматтарға 
анықтама беру (жылына 44 
анықтама); 

- Жылжымайтын мүліктің 
меншік иесі (құқық иеленушісі) ту-
ралы мәліметтерді қамтитын 
техникалық паспортқа қосымша 
беру (жылына 307 224 анықтама); 

- «Заңды тұлғалар» мемле-
кеттік деректер қорынан 
анықтама беру (жылына 3 288 
055 анықтама); 

- Жылжымайтын мүлікке 
тіркелген құқықтар және 
тоқтатылған құқықтар туралы 
анықтамалар беру (жылына 40 
856 анықтама); 

- Жылжымалы мүлік кепілін 
тіркеу тізілімінен үзінді-көшірме 
беру (жылына 106 079 анықтама); 

- Тауар таңбаларының 
мемлекеттік тізілімдерінен, 
тауар шығарылған жерлердің 
атауларынан үзінді көшірме беру 
(жылына 192 анықтама).

Жоғарыда көрсетілетін 
қызметтер қазіргі кезде 9 
мемлекеттік қызмет көрсету 
анықтамаларды алып тастағаннан 
кейін мұндай ақпаратқа қол 
жеткізуді қамтамасыз етудің 
әртүрлі тәсілдері бар, мысалы: 

1) мекен-жай анықтамасы дер-
бес деректердің болуын еске-
ре отырып, үшінші тұлғаларға 
арналған сервис арқылы беріледі 
(https://egov.kz/cms/ru/services/
pass_sr11); 

2) есепке алынуы Мемле-
кеттік кірістер органдарын-
да жүргізілетін берешектің 
жоқ (бар) екендігі туралы 

мәліметтерді ақпараттық  ре-
сурста қолжетімді ету болып 
табылады kgd.gov.kz (https://kgd.
gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-
web); 

3) азаматтың жеке өзіне 
қажетті кейбір мәліметтер 
оның «электрондық үкімет» 
порталының жеке кабинетінде 
қосымша көрсетіледі; 

4) мемлекеттік органдар үшін 
интеграциялық өзара іс-қимыл; 

5) «Электрондық үкімет» пор-
талында жалпыға қолжетімді ны-
санда жүзеге асырылады.

Осыған орай, азаматтар 
мен мемлекеттік органдар 
арасындағы артық қағаз айна-
лымын болдырмау мақсатында 
«электрондық үкімет» порталын-
да Шығыс құжатты басып шығару 
мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау 
режимінде тізілімнен шығарылған 
мәліметтерді көрсетуді іске асы-
ру туралы атап өтеміз. Алайда, 
жеке және заңды тұлғалардан 
анықтамалардың қағаз ныса-
нын, әсіресе «Заңды тұлғалар» 
«мемлекеттік базасынан 
анықтамалар беру» қызметі бой-
ынша басып шығарудың мүмкін 
еместігіне қатысты өтініштер келіп 
түседі. 

Жоғарыда көрсетілген 
анықтаманың 10 кіші түрі бойынша 
ақпарат жалпыға қолжетімді болып 
табылады, яғни ол ЭЦҚ-сыз (бір 
реттік пароль бойынша) тапсырыс 
бере алатын кез келген портал пай-
даланушысына қарау режимінде 
қолжетімді. 

Сонымен қатар, заңды 
тұлғаларды, олардың филиалдары 
мен өкілдіктерін мемлекеттік тіркеу/
қайта тіркеу туралы анықтама 
тізілімнен шығарылмаған, 
оны алу техникалық жағынан 
pdf-форматында қолжетімді.
Мемлекеттік қызметтер тізілімінен 
(бұдан әрі – МҚТ) шығарылған 
жекелеген мемлекеттік 
қызметтер бойынша мәліметтерді 
«электрондық үкімет» пор-
талында шығу құжатын басып 
шығару мүмкіндігінсіз ақпаратты 
қарау режимінде көрсету жүзеге 
асырылғаны туралы халыққа 
түсіндіру жұмыстарын жүргізу 
қажет. Шығу құжатын басып шығару 
мүмкіндігінің болмауы техникалық 
ақаудың салдарынан емес, азамат-
тар мен мемлекеттік органдардың 
арасындағы артық қағаз айналы-
мын жою мақсатында жасалғанын 
азаматтарға түсіндірілді. Бұдан 
бөлек, цифрлық даму, инновация-
лар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрінің 2020 жылғы 17 
қазандағы №390/НҚ бұйрығымен 
(2020 жылы 21 қазанда № 21463 
Әділет министерлігінде тіркелген) 
«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық 
статистика және арнайы есеп-
ке алу жөніндегі комитеттің 
есебі бойынша тұлғаның 
әкімшілік құқық бұзушылық 
жасауы туралы мәлімет 
беру» мемлекеттік қызметі оны 
толықтай автоматтандыруға және 
порталдың жеке кабинеті арқылы 
ұсынуға байланысты МҚТ алынып 
тасталған. 

Бұл процесстің автоматтанды-
рылуы Мемлекеттік корпорацияны 
және қызмет берушінің кеңсесін ай-
налып өтіп, ЖСН бойынша онлайн 
режимде азаматтардың әкімшілік 
анықтамасын алуға мүмкіндік 
берді. Анықтама алу уақыты 
3 жұмыс күнінен 15 минутқа 
дейін қысқарды. Бұдан бөлек, 
«Анықтаманы үшінші тұлғамен 
алу сервисі» және eGov mobile 
арқылы әкімшілік анықтаманы 
үшінші тұлғамен алу мүмкіндігі 
жүзеге асырылған.

Бұдан басқа, көрсетілген 
ақпараттарды еркін қолжетімділікте 
«Өзіңнің айыппұлыңды біл» атты 
қосымшадағы Комитеттің http://
qamqor.gov.kz сайтынан алуға бо-
лады, өзіңнің ЖСН және жеке бас 
куәлігінің нөмірін енгізе отырып. 

Бүгінгі күнде, біздің үш 
мемлекеттік қызыметімізді 
оңайлатып және жеделдетіп 
порталдан алуға болатын 
мүмкіндік жүзеге асырылған. 
«Соттылықтың болуы не 
болмауы туралы анықтама 
беру» мемлекеттік қызметі 
толықтай автоматтандырылған. 
Мемлекеттік қызмет көрсетуге 
құжаттар қабылдау және 
нәтижесін беру портал арқылы 
жүзеге асырылады. 

Жүргізілген бұл жұмыс 
азаматтардың сұрауларының 
көп бөлігін үйден шықпай, 
10 минуттың ішінде алуға 
мүмкіндік берді. 

Қызметті оңтайландыру ая-
сында азаматтарға оны ұялы 
байланыстың абоненттік 
қондырғылары арқылы, яғни 
порталдың ұялы түрі арқылы алу 
мүмкіндігі ұсынылған. 

Азаматтар үшін тағы да бір 
ыңғайлылық шет елге шығу 
үшін анықтамаға сұрауды 
электронды түрде беру 
мүмкіндігі, қағаз жүзінде алуға 
өтініш білдірген Мемлекеттік 
корпорацияның филилдарының 
мекенжайын таңдай отырып. 
Бұрын сұрау тек қағаз жүзінде 
міндетті түрде Мемлекеттік 
корпорацияға барып жолданатын. 

Порталда «Анықтаманы 
үшінші тұлғамен алу сервисі» 
көмегімен сұрау салған ба-
стамашы өз бетінше егерде 
бұл тұлғаның келісімі болған 
жағдайда, басқа тұлғаға қатысты 
электрондық сұрау жолдай ала-
ды.  Электрондық анықтама 
алуға Мемлекеттік корпорацияның 
форнт-кеңсесіне азаматтарды 
жіберудің қажеті жоқ. Анықтаманы 
«EgovKzBot» қосып Telegram 
мессенджері көмегімен де алуға 
болады. Анықтама алуға керектің 
барлығы - азаматтардың мобильді 
базасына тіркелу. 

Соттылықтың болуы не болма-
уы туралы анықтаманы апостиль-
мен беру бізге оны азаматтарға 
композитті беруге мүмкіндік 
берді, яғни, «бір өтініш» қағидаты 
бойынша. Бұл үшін композитті 
қызмет алуға өтінішті электронды 
түрде беру, электрондық үкіметтің 
төлем шлюзінің көмегімен он-
лайн режимде баж салығын 
төлеу, қағаз жүзінде нәтижені 
алу үшін, порталда Мемлекеттік 
корпорацияның филилдарының 
мекенжайын таңдау мүмкіндігі 
жүзеге асырылған. Комитеттің 
қызметтерін 100% электрондық 
нысанға көшіру мақсатында, 
ҚР Әділет министрлігінің 
«Е-Апостиль» сервисін жүзеге 
асыру аясында апостиль қою 
бойынша қызметті толықтай авто-
маттандыру бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. 

«Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитеті және оның 
аумақтық басқармаларының 
архивтері шегінде архивтік 
анықтамалар және/болмаса 
архивтік құжаттардың көшірмесін 
беру» мемлекеттік қызметі 
жеке және (немесе) заңды 
тұлғаларға электронды (жарты-
лай автоматтандырылған) және 
қағаз жүзінде көрсетіледі. 

Мемлекеттік органдардың 
аумақтық бөлімшелерінің кадр 
қызметтері азаматтарға жүк сал-
май, құқықтық статистика және 
арнайы есепке алу органдарының 
мәліметтерін дербес құрамды 
басқарудың «Е-Кызмет» 
интеграцияланған ақпараттар 
жүйесі арқылы жеке және заңды 
тұлғалар өздері ала алатындары 
туралы түсіндірілді.

Талғат ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  

Жетісу облысы бойынша 
басқармасының қылмыстық 

саладағы құқықтық ақпаратты 
қалыптастыру прокуроры.

Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін мемлекеттік
қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер мен Цифрлық даму, 

инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Мемлекет 
басшысының неғұрлым талап етілетін анықтамалар мен қағаз 

растамаларды алып тастау жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде 
ақпаратты цифрлық растауды қамтамасыз етілгендігін хабарлайды

Жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды (ірі кәсіпкерлік 
cубъектілерінің қоспағанда) әлеуметтік кәсіпкерлік 
субъектілерінің тізіліміне енгізу үшін өтінімдерді қабылдау 
туралы 

Құжаттарды қабылдау: «Жетісу облысының кәсіпкерлік және 
индустриялық – инновациялық даму басқармасы» ММ;

 Пошталық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 040000, 
Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;

Электрондық пошта мекен - жайы: upravlenie.pred@zhetysu.
kz; 

Толық ақпаратты: Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, 
Қабанбай батыр көшесі, 26, 3 қабат, 303 каб.; немесе байланыс 
телефондары арқылы білуге болады: 87786369096, 87479090902, 
87472100700.; 

Нысанасы: 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Кәсіпкерлік кодексінің 20-бабына және 79-4-бабының 1-тармағына 
сәйкес және  Қазақстан Республикасының Үкіметі 2021 жылдың 28 
қазандағы №773 Қазақстан Республикасының Үкіметі 2021 жылдың 
09 қарашадағы №795 дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды 
(ірі кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда)  әлеуметтік кәсіпкерлік 
субъектілерінің тізіліміне енгізуге арналған өтініштерді «Жетісу 
облысының кәсіпкерлік және индустриялық – инновациялық даму 
басқармасы» ММ  қабылдайды.

Өтінім берілетін жер: «Жетісу облысының кәсіпкерлік және 
индустриялық – инновациялық даму басқармасы» ММ.

Құжаттаманы ұсыну мерзімі: 2022 ж. «01» қыркүйектен бастап 
2022 ж. «15» қыркүйек аралығында. 

Өтінімдерді берудің басталу күні: 2022 ж. «01» қыркүйек. 
Өтінімдерді берудің аяқталу күні 2022 ж. «15» қыркүйек.
Көрсетілген мерзім өткеннен кейін келіп түскен өтінімдер 

қабылдауға жатпайтынын атап өтеміз. 
Кәсіпкер құжаттар топтамасын толық ұсынбаған не анық емес 

деректерді немесе қағидалардың талаптарында белгіленген 
нысандарға сәйкес келмейтін құжаттарды ұсынған жағдайда 
ұйымдастырушы ұсынылған құжаттарды кәсіпкерге қайтарады.

Конкурстық құжаттамамен Сіз мына сілтеме бойынша таныса 
аласыз: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000773/history.

Ақсу ауданы кәсіпкерлерінің 
назарына!

Прием заявок для включе-
ния индивидуальных пред-
принимателей и юридических 
лиц (за исключением субъек-
тов крупного предпринима-
тельства) в реестр субъектов 
социального предпринима-
тельства

Прием документов: ГУ 
«Управление предпринима-
тельства и индустриально-
инновационного развития обла-
сти Жетісу»;

Почтовый адрес: Республи-
ка Казахстан, 040000, область 
Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Ка-
банбай батыра, 26;

Адрес электронной почты: 
upravlenie.pred@zhetysu.kz;

Подробная информация: го-
род Талдыкорган, ул. Кабанбай 
батыра 26, 3 этаж, каб. 303; 
или по контактным телефонам: 
87786369096, 87479090902, 
87472100700.;

Предмет: В соответствии со 
статьей 20 и пунктом 1 статьи 
79-4 Предпринимательского 
кодекса Республики Казахстан 
от 29 октября 2015 года, по-
становлением Правительства 
Республики Казахстан №773 от 
28.10.2021 года, постановлени-
ем Правительства Республики 
Казахстан №795 от 9.11.2021 
года  ГУ «Управление предпри-
нимательства и индустриально-
инновационного развития 

Вниманию предпринимателей 
Аксуского района!

области Жетісу» принимает 
заявления на включение  ин-
дивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц (кроме 
субъектов крупного предприни-
мательства) в реестр субъектов 
социального предприниматель-
ства. 

Место подачи заявки: ГУ 
«Управление предпринима-
тельства и индустриально-
инновационного развития обла-
сти Жетісу».

Срок предоставления доку-
ментации: с «01» сентября 2022 
г. по «15» сентября 2022 г. 

Дата подачи заявок: «01» 
сентября 2022 г. 

Дата окончания подачи зая-
вок: «15» сентября 2022 г. 

Отмечаем, что заявки, посту-
пившие по истечении указанно-
го срока, приему не подлежат.

В случаях представления 
предпринимателем неполного 
пакета документов, либо пред-
ставления недостоверных дан-
ных или документов, не соот-
ветствующих установленным 
условиями Правил формам, 
организатор возвращает пред-
принимателю представленные 
документы.

С конкурсной документаци-
ей вы можете ознакомиться по 
ссылке: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/
P2100000773/history.

***
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БІЗДІЊ 
МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:

Аќсу ауданы, 
Жанс‰гіров ауылы,

Желтоќсан кµшесі, №5 "В",
аудандыќ єкімшілік ‰йінде 

Газет  бетінде жарияланған 
мақалалар авторының пікірі редакция 

көзқарасы болып табылмайды. 
Мақалалар  өңделеді, авторға 

қайтарылмайды.
Жарнама, хабарландырулар, арнау, 
құттықтаулардың мазмұны мен 

мәтініне жарнама беруші жауапты.  Тапсырыс 488
Осы шығарылымның

таралымы 2280 Индекс: 65750
Офсеттік басылым кµлемі 2б.т.

   Электрондыќ пошта: 
aksuoniri@mail.ru 

Газет Сарќан ќаласы, Тєуелсіздік, 108,  ЖШС  - "Ербол - Али" баспаханасында басылады. 

Директор бас редактор 
- 2-11-61,
жауапты хатшы  
- 2-12-90.

"АҚСУ ӨҢІРІ" 
Меншік иесі - ЖШС 
"Ақсу өңірі" газеті"

Құрылтайшы, директор - 
бас редакторы 

ҚАСЫМБЕКОВА 
ЛӘЗЗАТ 

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

Газеттің ресми сайты 
aksuoniri.kz

Редакция алқасы:
Жауапты хатшы - 

Ербол СЫМХАНОВ,
Бас есепші - 

Гүлжан МҰҚЫШЕВА

аупарткомының ұйымдастыру 
бөлімінің меңгерушісі, 
екінші хатшысы қызметтерін 
атқарды. 1992-97 жылдары 
уақыттың жаңа талаптарына 
сәйкес «қаржыгер-экономис» 
мамандығын меңгеріп, елімізде 
жаңадан құрылған ҚР Ұлттық 
Банкінің аудандық филиалының 
алғашқы басқарушысы болып 
еңбек етті. Еңбегімен елге сый-
лы болған ел ағасы 1998-2002 
жылдары аудан әкімінің бірінші 
орынбасары болып, ауданның 
гүлденіп дамуы жолында еңбек 
етті. Аудандық мәслихаттың ІІ-V 
шақырылым депутаты, 2002 
жылдан  аудандық мәслихаттың 
хатшысы болып сайланып, 2016 
жылы құрметті зейнеткерлік 
демалысқа шыққан. Зейнеткерлік 
демалысқа шыққанан кейін де 
ағамыз аудан өмірінен қол үзбей, 
аудандағы атқарылып жатқан 
игі шаралардың басы қасында 
жүрді. 2007 жылы мұрағаттардан, 
әртүрлі «көздерден» тари-
хи деректерді жинақтап, 
«ауданымыздың ғасырлық та-
рихына» арналған  «Алтын ұям- 
Ақсуым» атты кітапты баспа-
дан шығаруға ат салысты. Ол 
ауданымыздың 80 жылдығына 
орай шығарылған «Абыз Ақсу, 
Аңыз Ақсу, Нағыз Ақсу» атты 
энциклопедиясы, ауданның 90 
жылдық тойында «Арайлы өлкем 
- Ақсуым», және ауданнан түлеп 
ұшқан абзал азаматтар жайлы 
«Ақсудың арда тұлғалары» атты 
кітаптардың авторы. 

Ел алдында еткен елеулі 

Жаны жайсаң жан еді...
еңбегі елеусіз қалған жоқ. ҚР-
ның «Ерен еңбегі үшін» медалі, 
«Қазақстан Конституциясына 
«10 жыл», «ҚР Парламентіне 
«10 жыл», «ҚР Тәуелсіздігіне 
«20 және 25 жыл» мерекелік ме-
дальдары;  ҚР Президентінің, 
Үкімет Басшысының,  ҚР Сенаты 
төрағасының,  ҚР Мемлекеттік 
хатшысының, Сыртқы істер 
Министрінің,  Облыс Әкімінің  
және басқа деңгейдегі көптеген 
"Грамоталар", "Алғыс хаттармен" 
марапатталып, Ақсу ауданының 
"Құрметті азаматы" атанды. 

«Қайғыны бөліссең - азаяды, 
қуанышты бөліссең – көбейеді»,- 
дейді қазақ. «Әке – асқар тау» 
деп тегін айтпаған. Ұл - қыздары 
Нұрлан, Дархан, Ләйләға, барша 
туған - туыстарына қайғырып көңіл 
айтамыз! Серікбек ағамыздың 
жатқан жері жайлы, топырағы 
торқа болсын. Пейіште нұры 
шалқып, артындағы ұрпақтарына 
өмір берсін.

Ақсу ауданының әкімі 
Есім БАЗАРХАНОВ;

Ақсу аудандық мәслихат 
хатшысы 

Бейбіт СҮЛЕЙМЕНОВ;
"AMANAT" партиясы 

Ақсу аудандық филиалы 
төрағасының бірінші 

орынбасары
Күләйхан ДӘУЛЕТБЕКОВА; 

Аудандық 
Ардагерлер кеңесінің 

төрағасы 
Аманкелді АЙТБАЕВ;

Аудан әкімінің аппараты; 
Аудандық мәслихат аппараты.

СЕРІКБЕК СЕРПЕРБАЙҰЛЫ СЕРПЕРБАЕВ
Ақсу еліне сыйлы болған ел 

ағасы СЕРПЕРБАЕВ СЕРІКБЕК 
ағамыз дүниеден өтті. Серперба-
ев Серікбек 1949 жылы 9 наурыз-
да Алматы облысы, Ақсу ауданы, 
«Сүттіген» ауылында өмірге кел-
ген. Өмір жолы мен  қызметтік жыл-
дары туған  ауданымен тікелей 
байланысты десек қателеспеспіз.  
Еңбек жолын Ақсу  құрылыс тех-
никумында бастап, ол жерде 
мұғалімдік және директордың 
оқу ісі жөніндегі орынбасары 
болып қызмет атқарған, сол 
жылдарда мыңға жуық шәкірт 
тәрбиеледі. 1978-1986 жылда-
ры “Жаңақоғам” кеңшарының 
партком хатшысы болды. 
1986–1992 жылдары Қазақстан 
Коммунистік Партиясының Ақсу 

Сыбайлас  жемқорлықпен 
күресу Қазақстанның бүгінгі 
күнгі күрделі мәселесі болып 
отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет 
болып табылатын ол саяси 
даму тұрғысынан бір-біріне 
ұқсамайтын  әлемдегі  барлық  
елдердің  қай - қайсысын  да  
қатты  алаңдататыны  анық. 
Қазақстан Республикасының 
заңнамаларына сәйкес, сыбай-
лас жемқорлық қылмыстарға 
негізінен лауазымды қылмыстар 
жатады. Өмір көрсеткендей, 
қызмет өкілеттігін теріс пай-
далану, билікті не қызметтік 
өкілеттікті асыра пайда-
лану, пара алу, пара беру, 
парақорлыққа делдал болу, 
қызметтік жалғандық жасау, 
көрмей жалған сөз жеткізу, сеніп 
тапсырылған бөтен мүлікті 
иеленіп алу немесе ысырап ету,  
жалған жауап беру, сарапшының 
жалған қорытыңдысы неме-
се қате аудару, жалған жауап 
беруге немесе жауап беруден 
жалтаруға, жалған қорытынды 
беруге не қате аударуға сатып 
алу, лауазымды адамдардың 
сот үкімін, сот шешімін неме-
се өзге де сот актісін орында-
мау, осындай қылмыстардың 
барлығы жемқорлық 
сыбайластық байланыстар-
ды пайдалану арқылы жаса-
лады.  Сыбайлас жемқорлық 
әлеуметтік – экономикалық 
даму, нарықтық экономика-
ны құру инвестициялар тарту 
процесін баяулататын және 
демократиялық мемлекеттің 
саяси және қоғамдық инсти-
туттарына кері әсер ететін, 
елдің даму болашағына 

Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!

айтарлықтай қауіп төндіретін 
құбылыс. Бұл мемлекеттің осы 
жағымсыз құбылысты жою 
бағытындағы кешенді және 
жүйелі күрес жүргізу саясаты 
жанданып, әрі қарай жалғасын 
табады деген сөз. Сонымен 
қатар сыбайлас жемқорлықпен 
пәрменді күресу үшін халықтың 
құқықтық сауатсыздығын жоятын, 
құқықты түсіндіру жұмысының 
деңгейі мен сапасын арттыру 
керектігінің маңызы зор.  Халық 
өздерінің құқықтарын, өздеріне 
қарсы қандай да бір құқыққа 
қайшы іс-әрекет жасалған 
жағдайда қандай іс-қимыл 
қолдану керектігінің нақты жол-
дарын толық білулері қажет.  
Конституциялық тәртіпті қорғау, 
сыбайлас жемқорлықпен күрес 
аясында тиімді, бірыңғай жалпы 
мемлекеттік саясат жүргізу, мем-
лекет пен азаматтардың өмір 
сүруінің барлық салаларында 
сыбайлас жемқорлық пен оның 
көріністері деңгейін төмендету, 
қоғамның мемлекетке және оның 
институттарына сенімін нығайту 
бүгінгі күндегі басты мақсат бо-
лып табылады. Қызмет құзыреті 
бойынша Тәртіптік кеңесі 
Қазақстан Республикасының 

«Сыбайлас  жемқорлыққа  
қарсы  іс-қимыл туралы» Заңы 
мен Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызметкерлерінің 
Әдеп кодексі талаптарының 
сақталуын қадағалап, 
аталған заңнама мен Кодекс 
талаптарының бұзылуына 
жол берген қызметкерлердің 
тәртіптік жауапкершілігін 
қарау белгіленген. Кез - кел-
ген өркениетті қоғам үшін сы-
байлас жемқорлықпен күрес 
ең өзекті мәселелердің бірі 
болып табылады. Сыбай-
лас жемқорлық мемлекетті 
ішінен жоюдың бастамасы мен 
жетістіктерді жоққа шығаратын, 
ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер 
әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан 
да Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік саясатының негізгі 
басымдылықтарының бірі бо-
лып осы зұлымдықпен күресу 
болып табылады.Біздің қоғамда 
сыбайлас жемқорлыққа орын 
жоқ. Қоғамның барлық күш-
жігерін біріктіріп, осы дерттің 
одан әрі ушықпауы үшін оны 
тоқтатудың барлық амалда-
рын қолдану арқылы ғана бұл 
құбылысқа тиімді түрде қарсы 
тұруға болады. Сондықтан сы-
байлас жемқорлықпен күресу 
барлық Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық бо-
рышы деп білу керек.

Жәмилә БАЛТАБАЙҚЫЗЫ,
Жаңалық ауылдық округінің 
жастар ісі жөніндегі әдіскер-

нұсқаушысы, «Жас Отан» 
жастар қанатының, 

«Аманат» партиясының  
белсенді мүшесі.

Медицина тілінде «Жарақат» – бұл адам 
ұлпалары мен мүшелерінің зақымдануы, 
сыртқы себептерден аяқ - қолдың сы-
нуы мен буынның шығуынан, жұмсақ 
ұлпаның жаралануы мен дененiң сыды-
рылуынан, мүшелердің зақымдануынан 
және көптеген басқа жайттердiң әсерiнен 
ұлпалар мен мүшелер тұтастығы мен 
қызметiнiң бұзылуы. 

Статистикаға жүгінсек, Қазақстанда 
2022 жылдың соңғы 6 айында ғана жол 
апатынан мыңға жуық адам қаза тапқан. 
Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, 
күн сайын орташа есеппен 7 адамның 
ажалы жолдан келеді. Апат салдарынан 
жарымжан болып қалғандар да аз емес 
делінген. Жыл сайын дерлік, Қазақстанда 
жол апатынан 3 мыңға жуық адам қаза та-
бады. Өкініштісі сол, шағын бір ауылдың 
халқына тең жұрт ажалының жолдан 
болу дерегі азаяр емес. Ажалдың жолы 
жас-кәріні жалмап барады. 

Жарақаттанудыің ең көп тараған түрі 
ол -  Жол-көлік жарақаты. Оның алдын-
алу туралы айтайық: 

Ата - аналар балаларын жолда қауіпсіз 
ұстау үшін барлық мүмкін шаралар-
ды қабылдауы керек. Кейде апаттың 
кінәлісін анықтау өте қиын, себебі бұл 
көптеген субъективті факторлардың 
әсерінен болады. Жауапкершілікті, ең 

Жарақаттанудың  алдын   алу
алдымен, жүргізушілер, ата-аналар мен 
немқұрайлы өтіп бара жатқан адамдар 
көтеруі керек.Оларды апатқа ұшыратпау 
үшін жол ережелерін ерте жастан бастап 
үйрету керек. Сондай-ақ, ересектерге 
жаяу жүргіншілердің немқұрайлылығы 
жол-көлік оқиғаларының себебі бо-
лып табылатындығын білу пайдалы. 
Адам өліміне әкелетін апаттар келесі 
жағдайларда болады:

 Жабдықталмаған жерлерде жолдан 
өту.

 Тротуарда емес, жүріс бөлігінде 
жүргізу.

   Тыйым салынған бағдаршамда.
   Құлаққаппен жүру бөлігінен өту.
 Қоғамдық көліктің дұрыс айналып 

өтпеуі және т.б.
Сіз өзіңіздің жеке мысалыңыз бойын-

ша балаңызға дүкеннен үйге, бақшаға 
бара жатып, жолдан қалай өту керектігін 
көрсетуіңіз керек. Ол апат болған кезде 
емес, күн сайын. Сіздің тәртіптілігіңіз, 
еңбекқорлығыңыз бен шыдамдылығыңыз 
ол үшін шамшырақ болуы керек мүмкін. 
Абай және сақ болыңыздар!

А.ҚАЛДЫБАЕВА, 
  аудандық орталық  

ауруханасы «Салауатты өмір 
салтын қалыптастыру» дәрігері.

ҚР ЭГТРМ СРК «Қазсушар» ШЖҚ РМК, 
Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 
58-бабының 2-тармағының және 73-бабының 
1-тармағының талаптарына сәйкес 2022 жылғы 
7 қыркүйек мен 14 қыркүйек аралығында «Алма-
ты облысы Ақсу ауданындағы суару желілерін 
қайта құру» (түзету)  жобасы бойынша «Қоршаған 
ортаны қорғау» бөлімін қоғамдық талқылау 
түрінде Бірыңғай экологиялық порталда қоғамдық 
тыңдаулар өтетінін хабарлайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай 
экологиялық порталында сайтында танысуға бо-
лады. (Ecoportal.kz)

Барлық ескертулер немесе ұсыныстар Бірыңғай 
экологиялық порталында қабылданады. 

РГП на ПХВ МЭГПР «Казводхоз» РК, в соответ-
ствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 
1 статьи 73 Экологического кодекса РК, сообща-
ет, что с 7 сентября по 14 сентября 2022 года на 
Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) бу-
дут проводится общественные слушания в форме 
публичного обсуждения  раздела «Охрана окру-
жающей среды» по проекту «Реконструкция оро-
сительных сетей Аксуского района Алматинской 
области» (корректировка). 

С пакетом проектной документации можно 
ознакомиться на Едином экологическом портале 
для предоставления замечаний и предложений. 

Акмарал НУРСАЛИМОВА.

Хабарландыру! Объявление! 


