
Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары! 

Алдағы 2022 - 2023 жылдардың жы-
лыту маусымына дайындық шараларын 
жүргізу аясында, күз айларында жылу 
беру кәсіпорындарына көмірді жеткізу 
жұмыстары атқарылады, ол коммунал-
ды - тұрмыстық көмірді тасымалдаушы 
вагондар санының қысқаруына әкеп 
соғады.

Осыған орай, жылыту маусымында 
көмірдің жетіспеушілігін және әлеуметтік 

Қыстың қамын жазда ойла!

шиеленісті болдырмау мақсатында, 
Ақсу ауданының әкімдігі қатты отынның 
қажетті мөлшерін көмір тұйықтары мен 
қоймаларынан алдын - ала жаз - күз 
мезгілінде сатып алу керектігін ескертеді.

«Ақсу ауданының тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы,  

жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй 

инспекциясы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі.
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ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2023 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ 
БАСТАЛДЫ

Жетісу облысындағы Ақсу 
ауданы ірі және ұсақ мал саны 
жағынан өңірде бірінші орын-
да тұр. Дегенмен мұнда 
жайылымдық жер мәселесін 
шешу керек, сүт өңдейтін 
кәсіпорын ашу керек. Сол сияқты 
Президент тапсырмасына бай-
ланысты Ақсу қант зауытын 
жүргізу жолдарын қарастыру 
қажет. Бұл туралы бүгін облыс 
әкімі Бейбіт Исабаев Ақсу ауда-
нында жұртшылықпен өткізген 
кездесуінде айтты, - деп хабар-
лайды Жетісу облысы әкімінің 
баспасөз қызметі.

Бейбіт Исабаев баяндамасын-
да Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың облысқа кел-
ген сапарында берген бірқатар 
тапсырмаларына, соның 
ішінде Ақсу ауданына қатысты 
мәселелерге тоқталып өтті.   

ОБЛЫС ӘКІМІ АҚСУ 
ЖҰРТШЫЛЫҒЫМЕН КЕЗДЕСТІ

- Ақсу қант зауытына 12 млрд. 
теңге бюджеттік инвестиция-
лар түрінде мемлекеттік қолдау 
көрсетілгеніне қарамастан, зауыт 
тоқтап тұр. Соның салдарынан осы 
жазда қант тапшылығы орын алып, 
бағасы күрт өсті. Зауыт маңындағы 
қант қызылшасын өсірген фер-
мерлер оны 150 шақырым жердегі 
Көксу қант зауытына тасымалдауға 
мәжбүр. Осыған байланысты Мем-
лекет басшысы қысқа мерзімде 
зауытты іске қосуды немесе жаңа 
инвесторлар тарту мүмкіндігін 
қарастыруды тапсырды. Со-
нымен қатар, бізге облыстағы 
екі қант зауытының жүз пайыз 
жүктемесін қамтамасыз етіп, онда 
шығарылатын ақ қант көлемін 2026 
жылға дейін 180 мың тоннаға дейін 
жеткізу керек, - деді Бейбіт Исаба-
ев. Бұл ретте мемлекет тарапынан 
қызылша өсірушілерге көрсетіліп 

отырған қолдаулар жайлы айтты. 
Дегенмен Ақсу ауданында 565 
га қызылша себіліп, оның 500 
гектарынан небәрі 4,1 мың тон-
на қызылша зауытқа өткізілген, 
өнімділігі 88 центнерді құраған.

Аудан әкімдігіне бұл мәселені 
түбегейлі зерделеп, кемшіліктерді 
қайталамас үшін келесі жылдың 
қант қызылшасының алқаптарын 
ұлғайтып, технология талаптарын 
сақтап, гектар өнімділігін арттыру 
бағытында шаруашылықтармен 
пәрменді жұмыс жүргізудің нақты 
жоспарын жасау тапсырылды.

Жалпы Ақсу ауданы ірі қара 
мал, қой мен ешкі басы бойын-
ша облыста 1-ші орында, картоп 
егістігі бойынша 2-ші орында, 
майлы дақылдар бойынша 3-ші 
орынды иеленеді. 

(Басы. Жалғасы 2-бетте).

ҚР Президенттігіне канди-
дат Қ.К.Тоқаевтың  сенімді 
өкілі, аудандық қоғамдық 
штаб мүшесі Сүлейменов 
Бейбіт Жаңылысұлы ҚР 
Президенттігіне канди-
дат Қ.К.Тоқаевтың Ақсу 
аудандық қоғамдық 
қабылдау бөлмесінде  
ауыл тұрғындарының  
ұсыныстарын жинақтап, 
қолданыстағы заң аясында 
тиісті түсіндіру жұмыстарын 
жүргізді. 

Ж.ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия 

филиалының эксперті.

Бүгін ҚР Президенттігіне Халықтық коалициядан ұсынылған үміткер 
Қ.Тоқаевтың Ақсу аудандық қоғамдық штаб мүшелері Ғ.Мұсабаланов, 
Б.Сүлейменов, Р.Тұрсынов, Қ.Абдрахманов ЖШС "Ақсу қант" 
зауытының ұжымымен кездесу өткізді.

Шараға қатысушылар Қ.Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасына 
сай еліміздің басым саясаты – «Қуатты өңірлер – қуатты ел» қағидасы 
болып қала беретінін жеткізді. Сонымен қатар жастың да, кәрінің де 
бас ауруына айналған баспана мәселесі де түбегейлі шешіледі. Ол 
үшін еліміздің түкпір-түкпірінде алдағы 7 жылда 111 млн. шаршы 
метр тұрғын үй пайдалануға берілмек. Сайлауалды бағдарламада 
үлескерлерді тығырыққа тіреген даулы үйлердің де жайы шешімсіз 
болмайды.

- Қ.Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасына сәйкес Әділетті 
Қазақстанда заң талаптарын сақтайтын кез - келген шағын, орта және 
ірі бизнеске лайықты жағдай жасалады. Бизнестің бәсекеге қабілетін 
арттыруға кедергі келтіретін нәрсенің бәрі жойылады. 

Сонымен қатар құнды активтерді жекешелендіру қатаң бақылау 
арқылы жүзеге асырылады. Сондай-ақ, бағдарламада жастар саяса-
ты да басты назарға алынған. Елімізде рухы азат, көзі ашық, көкірегі 
ояу ұрпақ өсіп келе жатыр. Олар халқымыздың болашағы жарқын бо-
луына өз үлесін қосуға ұмтылады. Ең бастысы, жас ұрпақ елдік істерге 
белсене қатысуға дайын. Қ.Тоқаев жастардың өсіп-өркендеуі үшін 
бәріне бірдей әлеуметтік-экономикалық мүмкіндіктер ұсынып отыр. 
Ол үшін жастар саясатын түбегейлі қайта қаралады. Жалпы, сайлау-
алды бағдарлама бақуатты Қазақстанға бастайтын жолдама болып 
тұр. - деді Б.Сүлейменов. 

Халыққа қызмет көрсету орталығында өткен жиында штаб мүшелері 
Қасым-Жомарт Кемелұлының Әділетті Қазақстан құру бағытындағы 
барша реформалары қазақстандықтардың дәйекті дамуына үлкен 
серпін беріп, көңілдеріне сенім ұялатып отырғанын айтып, үміткердің 
кандидатурасын қолдауға шақырды.

Еламан МАРАТҰЛЫ,
аудандық партия филиалының консультанты.

Сайлауалды бағдарлама – 
бақуатты Қазақстанға 

бастайтын жолдама

ҚОҒАМДЫҚ ШТАБ ҚАБЫЛДАУЫНДА
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Алайда ауданда майлы 
дақылдарды өңдейтін цех жоқ. 
Картоп пен көкөніс сақтайтын 
бір ғана қойма бар. Аудан осы 
бағытта жұмыс жүргізуі керек.

- Облыс тұрғындарымен кез-
десулерде ауыл шаруашылық 
мақсаттағы жерлердің 
тапшылығы мәселесі жиі 
көтеріледі. Ақсу ауданында да 
бұл мәселе күрделі болып тұр. 
Әсіресе, Қызылағаш, Қапал, Ма-
тай ауылдық округтерінде. Бұл 
мәселені шешу үшін жер комисси-
ясы құрылып, мемлекет меншігіне 
қайтару жұмыстары жүргізілуде. 
Аудан тұрғындарының жеке 
ауладағы мал басына 195,5 мың 
га. жайылымдық жер бекітілген, 
бұған қоса 5200 га. жайылымдық 
жерлерді мемлекет мұқтажы үшін 
алып қою жұмыстарын жүргізу 
қажет. Пайдаланылмай жатқан 
219 мың гектар жердің жыл ба-
сынан 9,9 мың гектары ғана мем-
лекет меншігіне қайтарылған, 50 
мың га жайылым жерлер қайта 
айналымға енгізген. Бұл облыс 
аумағындағы ең төмен көрсеткіш, 
- деп облыс әкімі осы бағыттағы 
жұмыстарды сынға алды.

Сол сияқты Б.Исабаевтың ай-
туынша, 2016 жылы басталған 
Қызылағаш су қоймасын, су жи-
нау торабын және Қызылағаш 
өзеніндегі магистральдық канал-
ды қайта жаңғырту және қалпына 
келтіру жұмыстары жыл соңына 
дейін аяқталады. Қызылағаш су 
қоймасының суын толық пайда-
лану үшін биыл Қызылағаш суару 
алқабы құрылысының басталуы-
на республикалық бюджеттен 4 
млрд. теңге бөлініп, мердігер 
компания анықталған. Құрылыс 
жұмыстары 2024 жылы аяқталып, 
айналымға 5,3 мың гектар жаңа 
суармалы жерлер енгізілетін бо-
лады.

Облыс әкімі өз сөзінде шағын 
және орта бизнесті дамыту, 
туристік мүмкіндіктерді тиімді 
пайдалану, халықты қолжетімді 
тұрғын үймен қамтамасыз ету 
мәселелеріне де тоқталды. 
Мәселен, қазір ауданда тұрғын 
үй алуға кезекте 791 адам тұр. 
2023 жылдың наурыз айында 
Жансүгіров ауылында 50 пәтерлі 
көп қабатты тұрғын үй мен 10 жеке 
тұрғын үй пайдалануға беріледі. 
Сонымен қатар, 2023 жылы 20 
жеке тұрғын үйдің құрылысына 
қаражат қарастырылатын бола-
ды. Бұдан басқа, Қапал ауылын-

да 20 жеке тұрғын үй құрылысының 
жобалық-сметалық құжаттамасын 
әзірлеу 2023 жылдың қараша ай-
ында аяқталады. Апатты үйлердің 
тұрғындарын көшіру мәселесі 
кезең-кезеңімен шешіліп, ол үшін 
жеке инвестордан 36 жаңа пәтер 
сатып алынады.

- Менің жаңа жеке қабылдауыма 
кірген азаматтардың көпшілігі 
тұрғын үй мәселесін көтерді. Бұл 
ауданда қолжетімді баспанамен 
қамтудың әлі де өзекті екенін 
көрсетеді. Сондықтан аудан-
да жоспарланғаннан бөлек, 60 
пәтерлік тағы бір тұрғын үй салуға 
қаржы бөлу керек деп шештім. 
Оны бюджетке өзгерістер енгізіп, 
қарастырамыз, - деді Б.Исабаев.

Ауыз су, жол жөндеу, жұмыспен 
қамту, мәдениет, білім, денсаулық 
салаларына қатысты да бірқатар 
мәселелер айтылды. Мәселен, газ-
дандыру бойынша Президенттің 
тапсырмасымен Үкімет 
«Талдықорған - Үшарал» маги-
стралды газ құбырын тартуға қаржы 
бөліп, Ақсу, Сарқан, Алакөл аудан-
дарына газ жеткізу жұмыстары 
басталады. Сол сияқты алдағы 
уақытта республикалық бюджет-
тен бөлінетін қаржыға жөнделетін 
медициналық нысандар ішінде 
Ақсу аудандық ауруханасы да бар.

Кездесу бұдан әрі «сұрақ-жауап» 
бөлімімен жалғасты. Сұрақтар 
негізінен жол жөндеу, суармалы су 
жетіспеушілігі, мектептерді жөндеу 
мәселелеріне қатысты болды.

Мәселен, Көлтабан ауылының 
тұрғыны Мұрат Рахимов ауыл-
да салынатын мектептің жайын 
қозғады. Ол алғашында 120 орын-
ды мектептің құрылысы жоспар-
ланып, кейін жоба 80 орынды етіп 
өзгертілгенін, балалардың саны-
на қарай 120 орынды бастапқы 
жоба қалса деген тілегін жеткізді. 
Облыс әкімі құрылыс және білім 
басқармаларына өзара бірлесіп, 
ауыл халқының демографиялық 
жағдайын, оқушы санын, алдағы 
екі-үш жылдағы болжалды өсім 
көрсеткішін есепке алып, түбегейлі 
шешім қабылдауды тапсырды. 
Мектептерге қатысты қойылған 
сұрақтарға берілген жауап-
тар барысында Жансүгіровтегі 
Ж.Сыдықов атындағы мектепке 
күрделі жөндеу жүргізілетіні белгілі 
болды. Сол сияқты Көшкентал ауы-
лына да келесі жылы жаңа мектеп 
салу белгіленген.

Сонымен қатар тұрғындар 
өтінішіне сай Талдықорғандағы 

Өнер мектебіне ақын Сараның 
аты беріледі. Облыс әкімі ақынның 
170 жылдығына дайындықты ерте 
бастау қажеттігін де тілге тиек 
етті.

Аудандық Қоғамдық кеңестің 
мүшесі Сәбит Бармақов Қапал 
өңірінің бірқатар мәселесін 
көтерді. Соның ішінде 
жайылымдық жерлердің, су-
армалы судың жетіспеушілігі, 
жол жөндеу мәселелері бар. 
Мәселен, ұсыныс ретінде 
айтылған 1 шақырым жерге ло-
ток салу мәселесі алдымен 
арнайы мамандар тарапынан 
зерделенетін болады. Жобаның 
нақты тиімділігі зерттеледі. Сол 
сияқты Арасаннан гранит та-
ситын жүк көліктері Қапалға 
дейінгі жолды бұзып кетеді. Мы-
салы, орташа жөндеу жасалып 
жатқан 48 шақырым жолдың 20 
шақырымы жасалып біткен бо-
латын. Бірақ сол жасалған жол-
ды жүк көліктері бұзып үлгерген. 
Сондықтан тиісті басқарма оған 
қайта зерттеу жасатты, соның 
қорытындысына сәйкес тағы 
бір қабат асфальт төсеу туралы 
шешім қабылданған, жоба қайта 
түзетіледі. Ал, Суықсайдың тау 
арқылы жүретін жолына бұрын 
гравий төселіп жасалған болатын. 
Енді тұрғындардың өтініші бой-
ынша оның ұстінен бір қабат ас-
фальт төсеуге жобалық-сметалық 
құжат дайындалды. Оған қоса 
тұрғындар Жаңалық ауылынан 
Ақсуға дейінгі 22 шақырым жол 
күрделі жөнделсе деген тілегін 
білдірді. Облыс әкімі облыстық 
жолаушы көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасының басшы-
сы Ғалымжан Дәрібаевқа арнайы 
шығып, жолды өз көзімен көріп, 
зерделеуді тапсырды.

Сонымен қатар Вера Ушако-
ва Ж.Сыдықов атындағы мектеп 
оқушыларын тасымалдайтын Га-
зель көлігі ГЭС-қа дейін ғана ба-
рып, ар жағындағы Зерносовхозға 
кірмейтінін айтты. Балалар ары 
қарай 1 шақырымдай жаяу жүруге 
мәжбүр болады. Бұл мәселені ау-
дан әкімі жақын күндері шешетін 
болады.

Жалпы осы жиында облыс 
әкіміне жиырмаға жуық сұрақ-
өтініш айтылды. Сұрақтарға 
жауаптар беріліп, барлығы 
хаттамаға енгізілді, тиісті шара-
лар қабылданатын болады.

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ 
БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ.

ОБЛЫС ӘКІМІ АҚСУ ЖҰРТШЫЛЫҒЫМЕН КЕЗДЕСТІ
(Соңы. Басы 1-бетте).

әлеуметтік қорғау бөлімінің, 
жұмыспен қамту орталығының, 
мемлекеттік кірістер бөлімінің 
басшыларымен, шекара застава-
сы басқармасының бастығымен 
кездесулер өтті.

Іс-шараның басты мақсаты – 
ауданның әрбір тұрғынын МӘМС 
жүйесінде "Сақтандырылған" 
мәртебесін алу қажеттілігі туралы 
хабардар ету. Алакөл ауданы бой-
ынша сақтандырылмаған халық 
саны 11 949 адамды құрайды. 

Азаматтардың бұл санаты-
на МӘМС пакеті, яғни, бейінді 
дәрігерлердің консультациялары, 
талдаулар мен диагностикалық 
тексерулер, жоспарлы ем-
деуге жатқызу, медициналық 
оңалту, жоғары технологиялық 

теңгеден төлеудің жаңа мүмкіндігі 
туралы ақпарат берілді. Соның 
арқасында сақтандыру мәртебесі 
3 жұмыс күні ішінде беріледі және 
бір жылға сақталады.

Жұмыссыз тұрғындарға 
тұрғылықты жері бойынша 
жұмыспен қамту орталығында 
жұмыссыз ретінде тіркелу 
қажеттілігі туралы еске сала-
мыз, себебі сол арқылы жеңілдік 
санатына өтіп  сақтандырудың 
мәртебесіне қол жеткізуге бола-
ды. 

Сақтандыру мәртебесі мен 
медициналық қызмет көрсету 
сапасына қатысты қосымша 
сұрақтар туындаған жағдайда 8 
(72 82) 55 90 06, 55 90 07 нөмірге 
қоңырау шалуыңызды сұраймыз.

31 қазанда "Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қоры" 
КЕАҚ Жетісу облысы бойынша 
филиалының өкілдері жұмыс 
сапарымен Алакөл ауданының 
орталық ауруханасына барды. Ау-
дан әкімдігі деңгейінде ауданның 
қоғамдық кеңесінің өкілдерімен, 
жеке кәсіпкерлермен, білім 
беру, халықты үйлестіру және 

медициналық көмекті қолдана от-
ырып ем жүргізу қол жетімсіз.

Сондай-ақ, кездесу барысын-
да халықты жұмысқа орнала-
стыру бойынша түрлі әлеуметтік 
бағдарламалар арқылы мәртебе 
алуға жәрдемдесу мәселелері 
қаралып, талқыланды. Дербес 
төлеушілерге МӘМС үшін ал-
дын ала 12 айға, әр ай үшін 3000 

Әр тұрғын МӘМС жүйесінде 
"Сақтандырылған" мәртебесін алуы қажет

Ақсу ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері 
өрттердің алдын алу және өрттерде адамдардың өлімін болдырмау 
бойынша ауқымды жұмыстар жүргізіп жатыр. Осылайша, тұрғын үй 
секторында және халықтың жаппай жиналатын нысандарында, өрт 
қауіпсіздігі мақсатында, 2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Ақсу 
ауданының аумағында жылыту маусымында өртке қарсы қауіпсіздік 
шаралары бойынша тұрғын үй секторында аралау профилактикалық 
жұмыстары жүргізілуде.

Жүргізіліп жатқан жұмыстарға қарамастан, тұрғын үй секторы 
өртке қауіпті болып қалады. Ақаулық – өрт қауіпсіздігінің қарапайым 
ережелерін бұзатын тұрғындардың өздері.

Өрт қауіпсіздігі ережелерінің негізгі бұзушылықтары тұрғын үй 
ғимараттарында газ баллондарын орнату, жем - шөптің дұрыс 
сақталмауы, жылыту пештерінің құдықтарын дұрыс салынбауы, 
әртүрлі жанғыш материалдарың шатырларында сақтау, электр 
есептегіш калибрленген кірістірулерді пайдалану және мас күйінде 
темекі шегу болып табылады. Бұл өрт қауіпсіздігінің бұзылуы, соның 
салдарынан өрттер мен адамдар шығыны болады.

Ақсу ауданының төтенше жағдайлар бөлімі жылыту маусымында 
өрт қауіпсіздігі бойынша барлық іс-шараларды қатаң сақтау керек 
екендігін естеріңізге салады. Үйіңіздің әл-ауқаты Сіздің орындалатын 
әрекеттеріңізге байланысты екенін біліңіз!              

Мәди БАЗАРБАЕВ,  
Ақсу ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің

аға инженері, азаматтық қорғау капитаны.

Жылу беру маусымында 
сақ болыңыздар!
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Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы 
заңына сәйкес (бұдан әрі - Заң) 
азаматтардың «Б» корпусының 
мемлекеттік әкімшілік 
лауазымдарға орналасуы 
конкурстық негізде жүзеге асы-
рылады. Конкурстың екі түрі 
бар: бос лауазым жариялаған 
мемлекеттік органның 
қызметшілері қатысуға 
құқығы бар ішкі конкурс және 
мемлекеттік қызметшілермен 
қатар барлық азаматтар қатыса 
алатын жалпы конкурс.

Тақырыпты тереңірек 
ашу, сондай-ақ, мемлекеттік 
қызметке іріктеудің 
ерекшеліктерін егжей-тегжейлі 
жеткізу үшін ақпараттық 
мақалада жалпы конкурс тура-
лы баяндалады.

Мемлекеттік қызметке 
алғаш рет кіруді неме-
се мемлекеттік қызметті 
тоқтатқаннан кейін оған 
қайтадан кіруді жоспарлаған 
азаматтар іріктеудің келесідей 
кезеңдерінен өтеді:

1) мемлекеттік тілді және 
Қазақстан Республикасының 
заңнамаларын білуге арналған 
тестілеуден өту;

2) жеке қасиеттерді бағалауға 
арналған тестілеуден өту;

3) әкімшілік мемлекеттік 
лауазымға орналасуға 
арналған конкурстан өту.

Тестілеу кезеңдерінен аза-
мат өзінің қалауы бойынша 
күні мен уақытын таңдау жолы-
мен, тестілеу залына бара от-
ырып өтеді. Жетісу облысының 
тестілеу залы Талдықорған 
қаласындағы «Рухани 
жаңғыру» ғимаратында 
орналасқан. 

Ал, тестілеуге «egov.
kz» үкімет порталы немесе 
еліміздің кез келген халыққа 
қызмет көрсету орталықтарына 
жүгіну арқылы жазылуға бо-
лады. Келесі қадам – бос 
лауазымдарды іздеу. Рес-
публика бойынша барлық 
бос лауазымдарға конкурс 
өткізу туралы хабарланды-
рулар - Қазақстан Респуб-
ликасы Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігінің интернет-
ресурстарында орналастыры-
лады (gov.kz/memleket/entities/
qyzmet).

Бұл ретте жұмыс іздеуші осы 
сайттан бос лауазымға қатысты 
барлық мәліметтермен таныса 
алады. Оның ішінде, конкурс 
өткізетін мемлекеттік органның 
атауы, лауазымның негізгі 
функционалдық міндеттері, 
еңбек ақысының көлемі мен 
шарттары, біліктілік талап-
тарына сәйкес конкурсқа 
қатысушыға қойылатын негізгі 
талаптар, конкурсқа қатысу 
үшін қажетті құжаттардың ны-
саны, конкурс комиссиясының 
отырысына байқаушылардың 
қатысуына қатысты ақпарат, 
конкурс комиссиясының іс-
әрекеттері мен шешімдеріне 

Мемлекеттік қызметке 
азаматтарды іріктеу қалай 
жүзеге асырылады?

шағымдану тәртібі туралы 
ақпарат және т.б.

Белгіленген мерзімде 
қажетті құжаттарын кон-
курс өткізетін мемлекеттік 
органға тапсырғаннан кейін 
мемлекеттік органның 
кадр қызметкері конкурс 
қатысушысының қойылатын 
біліктілік талаптары мен 
Заңның 16-бабында көзделген 
мемлекеттік қызметке кіру 
шарттарына сәйкестігін 
тексереді және әңгімелесуге 
жіберу немесе жібермеу ту-
ралы шешім қабылдайды. 
Қабылданған шешім тура-
лы міндетті түрде конкурс 
қатысушысын хабарландыра-
ды. Егер қатысушы мемлекеттік 
қызметке кіру шарттары мен 
біліктілік талаптарына сай кел-
се, ол бос лауазымға канди-
дат атанады және әңгімелесу 
кезеңіне шақырылады.

Әңгімелесуді мемлекеттік 
органда құрылған конкурстық 
комиссия өткізеді, ал оның 
мақсаты – кандидаттардың 
кәсіби және жеке қасиеттерін 
бағалау болып табылады. 

Конкурс комиссиясының 
мүшелері әңгімелесу бары-
сында әдеп нормаларын, 
әңгімелесуге қатысушыларына 
құрметпен, сыпайы, әдепті 
және тілектесттік қарым-
қатынасын сақтайды. Әрбір 
кандидатпен әңгімелесу ба-
рысы техникалық бейнежаз-
ба құралдарының көмегімен 
белгіленеді. 

Сондай-ақ, осы кезеңге 
конкурс комиссиясы 
жұмысының ашықтылығы мен 
объективтілігін қамтамасыз 
ету үшін оның отырысына 
байқаушыларды шақырылады. 
Бұл ретте, байқаушылар 
ретінде Қазақстан 
Республикасының он сегіз 
жасқа толған азаматтарының, 
оның ішінде уәкілетті орган 
қызметкерлерінің қатысуына 
жол беріледі.

Кандидатпен әңгімелесу 
барысында үміттенген бос 
лауазымға байланысты 
сұрақтар қойылады және 
сұрақтарға берілген жауаптары 
негізінде комиссия мүшелері 
бағалайды, конкурстың 
қорытындысын шығарады.

Конкурс қорытындысы бой-
ынша жеңімпаз атанған канди-
дат лауазымға қабылданады.

Сонымен бірге, Департамент 
мемлекеттік қызметке түсуді 
жоспарлап жүрген азаматтарға 
ыңғайлы болуы үшін барлық 
ақпарат қамтылған цифрлық 
платформа әзірледі (https://
adgsjetisu.taplink.ws/). 

А.ЖАҚСЫЛЫҚОВА, 
Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің Жетісу облысы 

бойынша департаменті, 
Мемлекеттік қызмет 

басқармасының 
бас маманы.

Біз әрдайым халыққа ыңғайлы 
жағдай жасауға тырысамыз. Осы 
ретте, «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпора-
циясы Астана, Алматы және 
Ақтөбе қаласындағы кезекші 
ХҚО-лар тізімін толықтырды. 

Астана қ., Мәңгілік ел даңғ, 30 
(29.10.2022ж. бастап)    

Алматы қ., Жандосов к-сі., 51 
(29.10.2022ж. бастап)    

Ақтөбе, Сәңкібай батыр даңғ., 
249 (01.11.2022ж. бастап)     

Еске салайық, кезекші ХҚО-
лар жұмыс күндері 09:00-ден 
20:00-ге дейін және сенбі 
күндері 09:00-ден 13:00-ге дейін 
жұмыс істейді.  

Кестеде барлық кезекші ХҚО 
мекенжайы көрсетілген

Құрметті клиенттер!  

Мемлекеттік корпорация 
Halyk Bank-пен бірлесіп, жыл-
жымайтын мүлікті кепілден 
шығару процесін жеңілдетті. 
Енді банк клиенттері мүлікті 
ХҚО-ға бармай-ақ кепілден 
алып тастай алады.  

  
Бұрын азаматтар бан-

ктен қажетті құжаттарды 
алып, одан кейін ХҚО-ларға 
жүгінетін. Енді, blockchain 
технологиясының көмегімен 
олар «Halyk Homebank» 
қосымшасында шаруа-
ны бітіре алады. Кли-
ент уақытын үнемдеп, 
мемлекеттік қызметті 5 ми-
нут ішінде ала алады.  

  
Айта кету керек, blockchain 

жүйесі жеке деректерді 
үшінші тұлғаға өткізуді бол-
дырмайды.  

  
Ал, Сіз бұл технология жай-

лы не білесіз?  

Мадина НҰРБОЛҚЫЗЫ,
 аудандық ХҚК бөлімінің 

маманы. 

***

Мемлекеттік қызмет - бұл әрбір 
Қазақстандықтың қоғамның және 

мемлекеттің мүддесіне қызмет етуі
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Аягөз өзенінің Балхаш көліне 
құяр тұсындағы көп көлдер қаз-
үйректің аңсары ауып тұратын 
мекен. Түрлі қорек өсімдіктер, 
құс талғажау жасайтын бақа-
шаян, молюскалар мен 
жағалауы олардың ас қорытуы  
үшін қажетті ұсақ қиыршық 
тастарға толы мына көлдер - 
нағыз құс базары. 

Биылғы  қоңыр күздің ма-
мыражай күндері аңшылық 
маусымды осы өлкеде ашу-
ды ұйғарып,  маңдайымызды 
аумақтары ат шаптырым айна 
көлдерге тіредік. Таңғы «зорь-
када» батпаққа батып зорығып, 
кешкі «вечеркада» қайықтан 
аударыла жаздап, әупірімдеп 
әзер аман қалған аңшылар  
әбден титықтады. 

Бірақ, сол еңбегімізге орай 
қанжығамыз майланып, сары 
майға шыланған үйрек сорпа-
сына сықия тойдық. Тоғын ба-
сып,  шатыр астына жиылған 
жігіттер әдеттегідей «аңшы 
хикаясының» тиегін  аямай бір 
ағытты  дерсің.  

Алғашқы әңгіме кезегі әудем 
жердегі Ақсудан  Балхаш 
өңіріне бірінші рет қонаққа келіп 
отырған сұр мерген Қожекеңе 
тиді: «Әлі есімде, мектеп бітіріп 
жігіт болып қалған  кезім. Қопа 
совхозының асыл тұқымды 
қошқарларын  малшы әкеме 
көмектесіп, Айдаусай - Ақтасты 
жайлауына қарай айдадық. Сол 
жылғы жазда жайлауда аю ке-
ремет көп болды. Әкем түн ба-
ласы  көз ілмей қой күзетеді.  

Мен болсам, күндіз арқама 
көнетоз жеке ауыз 16-шы  
мылтықты асып алып, мал 
бағамын. Түнде шақырмай 
келетін  қонағымыз аюды 
қорқытып, аспанға жай ататын 
болғандықтан жез  оқтардың 
барлығын тоғызыншы  бытыра-
мен оқтаймыз. 

Оның үстіне үркіту үшін 
жасалған амал болған соң,  
дәріні үнемдеп аз салатыны-
мыз тағы бар.  Бұл бытыра 
атаулының ішіндегі тиін атуға 
ғана жарайтын ең кішкентайы 
әрі әлсізі болуы себепті, онымен  
алыстан атып торғай  құлатудың 
да күш екенін өздерің де жақсы 
білесіңдер. Бірақ сол жолы көз 
көріп, құлақ естімеген, сендер 
түгіл  әлі күнге шейін өзім де 
сенбейтін  керемет бір оқиға 
болды.

Қошқарларым қалың арша 
арасын қуалай рахаттана жай-
ылып жүр. Құз жаққа беттеген 
құрығыр ешкілерді қайырайын 
деген оймен атымды тебіне 
бергенім сол еді, алдымдағы 
үлкен қойтастың тасасынан 
аузын айқара аша ақырып, бір 
дәу қоңыр аюдың маған тап 
бергенін айтсайшы. Зәрем зәр 

ТОҒЫЗЫНШЫ 
БЫТЫРА ТОҢҚАЛАҢ 

АСЫРҒАН АЮ

түбіне кетті. Астымдағы ат 
көрпем әп сәтте дымқылданып 
сала берді. 

Есімді ілезде жиып, 
тақымыма қысқан мылтығымды 
жұлып алып, жақындап 
қалған әлгінің қайқы маңдайы 
қарауылға ілікен бетте  «мә, 
саған» деп тартып кеп жібердім. 
Пәтшағардың даусы мұндай 
ащы болар ма, тау іші тұтастай 
жарты сағат жаңғырып тұрып 
алды ғой.

- Қожеке, аю ше, аюға не 
болды? - деп жыламсырады 
ішіміздегі аңға бірінші рет келіп 
отырған  жас аңшы Дидар.     

- Не болушы еді, менің қашан 
промах жібергенімді көріп 
едіңдер,  оңбаған аю өкіріп 
барып, тура алдыма келгенде 
тоңқалаң асты. 

Осы кезде  шыдамай кетті 
білем, кәнігі аңшы Асқар оқыс 
сұрақ қойды: 

- Қожеке, оғыңыз точно  9-шы 
бытырамен оқталып па еді?

- Әрине, өз қолыммен 
оқтағанмын, - деді маңғаздана 
мақтаншағымыз.

- Құдай үшін, бір пачка тегін 
картечь берейін, барып әлгі 
аюды контрольный жасап  ба-
сынан тағы бір атып келіңізші. 
Әйтпесе, қу маймақ тіріліп 
кетіп, Сізді майып қылып, ра-
хаттана жайылып жүрген со-
вхоз қойының кайфын құртып, 
бәрін қырып кете ме деп қорқып 
отырғаным» - демесі бар ма?!

Өтірігі шыққанын енді түсінген  
Қожеке жан жағына жалтақ-
жалтақ қарап,  айналадағы  
аңшылар күлкіден қырылып, 
шатыр іші  аяқ астынан ойран-
топыр болды да қалды. Күлкіге 
булығып, бұратылып орнынан 
тұра алмай, құлап жатқандары 
қаншама. 

Тоғызыншы бытырамен 
аюдың өзі түгіл кенесін өлтіре 
алмайтын өтірігіңе береке 
бергір суайт Қожеке, мынадан 
кейін  аңшының әңгімесіне кім 
сенеді енді? Біз сияқты  өтірікке 
жаны қас  аңшыларды таза 
масқара қылдың ғой! Өтінеміз, 
биылғы қыста шошқаға барар-
да картечьті көбірек алшы?! 
Болмаса,  оғыңды тағы 
тоғызыншы бытырамен оқтап, 
қабанды құр бекер ызалан-
дырып,  бәріміз қамыс айнала 
тырағайлап қашып жүрмейік, 
әйтеуір. 

Тоғызыншы бытырамен 
аюды тоңқалаң асырды дегенді 
естігендеріңіз бар ма, аңшы 
қауым? 

Білмеймін,  біздің Қожекең екі 
езуінен көбік шашып, өзінікін 
дәлелдеп, өзеуреп әзір ешкімге 
дес бермей тұр...

 Есенай ІҢКӘРБАЕВ.

АҢШЫНЫҢ ӘҢГІМЕСІ... Шығыс Жетісудағы жартас 
суреттерін зерттеу жұмыстары 
XIX ғ. басталғанымен XX ғ. 
80-ші жж. ғана белсенді түрде 
қолға алынды. Қапал ауы-
лына жақын жердегі Жоңғар 
Алатауының бас жотасының 
бөктерінде, Қызылағаш пен 
Бүйен өзендерінің аралығында 
орналасқан осы өңірдің ғажайып 
ескерткіші – Баянжүрек болып 
табылады.

Баянжүрек тауының 
ұзындығы 20 км. Ал, тау 
қойнауындағы петроглифтердің 
орнын тауып бару оңай емес. 
Өйткені, тарихи ескерткіш 
тұсына әрқандай бір нақты 
белгі қойылып, тура жеткізетін 
жол салынбаған. Ел ішінен жөн 
сұрасып қана петроглифтердің 
жатқан орнын табуға бола-
ды. Петроглифтерді 1981 
жылы Жетісу археологиялық 
экспедициясының бар-
лау тобы ашқан (жетекшісі 
А.Қ.Ақышев). Оны 1982 жылы 
Қазақ ескерткіштерді қорғау 
қоғамы экспедициясының 
археологиялық отряды да 
(жетекшісі А.Н.Марьяшев) жа-
зып алуы мүмкін. Олардың 
ғылыми баяндамаларын 
табу мүмкін болмады. 2009 
жылы ескерткішті «Тарихи-
мәдени мұра» ғылыми-
практикалық орталығының 
экспедициясы зерттеді 
(жетекшісі Б.Т.Тұяқбаева). 
Фотографиялық өлшемдер 

ТАРИХЫ ТАСТА 
ТАҢБАЛАНҒАН БАЯНЖҮРЕК

кейіпкерлер бар бірнеше 
кескіндемелер кездеседі. Кейбір 
жануарлардың пішіндері, мы-
салы, ат пен бұқаның мүсіндері 
аса шебер орындалған. Көбінесе 
антропоморфты кейіпкерлердің 
– қолдарына шоқпар ұстаған не-
месе бір-біріне қарама-қарсы 
қолдарын көтеріп тұрған адам-
дар сюжеттері жиі кездеседі, 
эротикалық көріністер де бар. 
Қола дәуіріне дөңгелекті көлік, 
соның ішінде жауынгерлік қос 
доңғалақты арба бейнесі жа-
тады. Қос доңғалақты арбаның 
бірнеше суреттері Баянжүректің 
батыс жонынан табылды. 
Олардың ішінде ат жегілген ар-
балар және үлкен төрт шабақты 
доңғалақты немесе диск тәрізді 
кішкентай дөңгелектері бар 
үлкен екі аяқты ат жегілмеген 

күйме арбалары кездеседі. 
Баянжүрек жартастарында 
бүгілген аяқтарымен немесе 
тұяқтарының ұшымен тұрған 
бұғының суреттері бірнеше рет 
кездеседі. Қабанның ескерткіші 
сақтардың аң стилінде 
орындалған. Ит пен қасқыр 
сияқты жыртқыш аңдар шөп 
қоректі жануарларды қуалаған 
көрініс суреттері жиі кездеседі. 
Ортағасырлық петроглифтер-
де ту ұстаған салт аттылар, 
атты жауынгерлердің жекпе-
жектерінің көріністері –түрік 
дәуіріндегі жартас суреттерінің 
өзіне тән сюжеттері берілген. 
Ат пен қасқырдың бейнелері 
жиі кездеседі, бұл бейнелер 
ежелгі түрік идеологиясында 
ерекше орын алды және әскери 
табынушылыққа байланысты 
болды. Шайқас сюжеттерімен 
қатар аңшылық және 
жыртқыштардың жануарларды 
қууы, үлкен күрделі садақтан 
ататын жаяу садақшылардың 
суреттері де аз емес.

Таудың Баянжүрек аталуы 
жөнінде халық арасында та-
рап кеткен аңыздар да бар. 
Солардың бірінде, бағзы за-
манда Қоңтажының Баян атты 
сұлу қызы Ақадыр деген жер-
де жылқы жайып жүргенде 

алынды. GPS координатта-
ры алынды. Құрастырылған 
бухгалтерлік құжаттар. Матери-
алдар «Тарихи-мәдени мұра» 
ҒӨО мен «Алматы облыстық 
тарихи-мәдени мұраны қорғау 
орталығы» мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорнында 
сақтаулы.

Тастағы суреттер, негізінен, 
қола дәуірде ойылып салынған. 
Тастағы суреттерде өгіздер мен 
түрлі жануарлар, арбалар, түрлі 
белгілер мен діни рәсімдер бей-
неленген. Кейбір зерттеушілер 
бұл петроглифтердің арасын-
да энеолит дәуіріне тән көне 
бейнелердің де бар екендігін 
айтады. Тас ғасырына жата-
тын петроглифтер аз кездеседі. 
Бұлар – дәстүрлі «аң» стилінде 
орындалған бұғылар, жабайы 
қабандар мен түрлі жануар-
лар. Орта ғасырда Баянжүрек 
жартастарына салт аттылар, 
жекпе-жек, садақ ұстаған адам-
дар, аң аулау түрлері бейне-
ленген. Суреттерді жартастарға 
салу әдісі алуан түрлілігімен 
ерекшеленеді: ойып, кесіп және 
қашап жасалған. Өрнектеп-
өңдеу суреттің ұсақ бөлшектерін 
дәлірек беруге мүмкіндік береді. 
Кейде 1–2 см-ден аспайтын 
кішкентай суреттер ерекше 
нәзіктігімен ерекшеленеді. 
Ертедегі суретшілер жартастағы 
суреттерді салғанда құздың 
әртүрлі табиғи ерекшеліктерін 
жиі пайдаланған, мысалы, 
бұғының мүйізін салғанда 
құздың жарықшақтарын 
оңтайлы пайдалана білген. 
Петроглифтердің көп бөлігі 
қола дәуірінде ойылып 
жасалған да, кейіннен жаңадан 
өңделіп отырған; әсіресе 
ортағасырларда көптеген 
жаңартулар болған. Қола 

қалмақтың Сайынбөлек деген 
батырын көріп ғашық болады. 
Жігіт жағы қызды айттыруға кел-
се, қарсы болған әкесі батыр-
ларды сабатып тастайды. Оған 
қорланған Баян осы таудың 
жақпар биігінен құлап өліпті 
дейді. Енді бір деректе, бұл сөз 
моңғолдың «баян» – бай, «зу-
раг» – сурет деген сөзді немесе 
«Суретті жазуға бай тау» дегенді 
айтады.

Жүздеген жылдар бойы жартас 
суреттер шығармашылығының 
мазмұны мен маңызы өзгерсе 
де, бұл жерлер кейінгі 
уақыттарда да сый-құрметке ие 
болып қала береді.

А.Т.ӘЛІМБАЕВА,
Ақын Сараның 

мемориалды музейінің 
меңгерушісі. 

дәуіріндегі ең бір қызықты пе-
троглифтер тау басында. Мұнда 
Қазақстанның жартас өнерінде 
сирек кездесетін «жасанғандар» 
бейнелері – қолдарында айнасы 
және денесінде жүні бар екендігін 
немесе киімінің жалбыраған 
шашақтары да болуы мүмкіндігін 
білдіретін антропоморфты 

«Горные козлы и олень», Ерте темір дәуірі. Баянжүрек. 
АСММ кқ-257/3.

«Гибель важака», Қола дәуірі, Баянжүрек. АСММ кқ-257/10.

«Голова черта», Көне түркі дәуірі, Баянжүрек. АСММ кқ-257/9.
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Бүгін ҚР Президенттігіне Халықтық коа-
лициядан ұсынылған үміткер Қ.Тоқаевтың 
Ақсу аудандық қоғамдық штаб мүшелері 
Ғ.Мұсабаланов, Б.Сүлейменов, 
Р.Тұрсынов, Қ.Абдрахманов Халыққа 
қызмет көрсету орталығында экспромт 
кездесу өткізді.

Шараға қатысушылар Қ.Тоқаевтың сай-
лауалды бағдарламасына сай еліміздің 
басым саясаты – «Қуатты өңірлер – 
қуатты ел» қағидасы болып қала беретінін 
жеткізді. Сонымен қатар, жастың да, 
кәрінің де бас ауруына айналған баспа-
на мәселесі де түбегейлі шешіледі. Ол 
үшін еліміздің түкпір-түкпірінде алдағы 
7 жылда 111 млн. шаршы метр тұрғын 
үй пайдалануға берілмек. Сайлауалды 
бағдарламада үлескерлерді тығырыққа 
тіреген даулы үйлердің де жайы шешімсіз 
болмайды.

- Қ.Тоқаевтың сайлауалды бағдар-
ламасына сәйкес Әділетті Қазақстанда 
заң талаптарын сақтайтын кез - келген 
шағын, орта және ірі бизнеске лайықты 
жағдай жасалады. Бизнестің бәсекеге 
қабілетін арттыруға кедергі келтіретін 

нәрсенің бәрі жойылады. Сонымен қатар, 
құнды активтерді жекешелендіру қатаң 
бақылау арқылы жүзеге асырылады. 
Сондай-ақ, бағдарламада жастар саяса-
ты да басты назарға алынған. Елімізде 
рухы азат, көзі ашық, көкірегі ояу ұрпақ 
өсіп келе жатыр. Олар халқымыздың 
болашағы жарқын болуына өз үлесін 
қосуға ұмтылады. Ең бастысы, жас ұрпақ 
елдік істерге белсене қатысуға дайын. 
Қ.Тоқаев жастардың өсіп-өркендеуі үшін 
бәріне бірдей әлеуметтік-экономикалық 
мүмкіндіктер ұсынып отыр. Ол үшін жас-
тар саясатын түбегейлі қайта қаралады. 
Жалпы, сайлауалды бағдарлама 
бақуатты Қазақстанға бастайтын жолда-
ма болып тұр. - деді Б.Сүлейменов. 

Халыққа қызмет көрсету орталығында 
өткен жиында штаб мүшелері Қасым-
Жомарт Кемелұлының Әділетті Қазақстан 
құру бағытындағы барша реформалары 
қазақстандықтардың дәйекті дамуына 
үлкен серпін беріп, көңілдеріне сенім 
ұялатып отырғанын айтып, түсіндірме 
жұмысын жүргізді.

ҚР Президенттігіне Халықтық коали-
циядан ұсынылған үміткер Қ.Тоқаевтың 
Ақсу аудандық қоғамдық штабының 
төрайымы К.Даулетбекова және штаб 
мүшелері М.Орманов, И.Нұрланбек 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың сайлауалды 
бағдарламасын таныстыру мақсатында 
Егінсу елді мекенінің тұрғындарымен 
кездесті.

Келелі кездесуде тізгін алған 
Ақсу аудандық қоғамдық штабының 
төрайымы К.Дәулетбекова сайлауалды 
бағдарламада ауылдық жерлерді қолдау 
жайын жіпке тізгендей баяндады.

- Қ.Тоқаевтың сайлауалды бағдар-
ламасына сәйкес, ауылдық жерлерді 
дамытудың кешенді тұжырымдамасы 
қабылданады. Сол арқылы қазақтың 
қара шаңырағы саналатын ауылдардың 
тұрғындары қаладағыдай жайлы өмір 
сүреді. Осы уақытқа дейін даулы болып 
келген бос жерлерді мемлекет меншігіне 
қайтару үлкен үдеріспен жүзеге аса-
ды. Ауылшаруашылық кооперативтері 
құрылып, жаңадан 350 мыңнан астам 
орны ашылады, - деді К.Дәулетбекова.

Штаб мүшелері Президенттік сайлауға 

үміткер болып отырған өкіліміз Қасым-
Жомарт Тоқаевтың сайлауалды 
бағдарламасына құлақ түріп, алдағы 
уақытта жоспар бойынша «Әділетті 
Қазақстан» құруға белсенділік танытып, 
әрбір тұрғынның патриоттық сезімін оя-
тып, мемлекет ісіне бей-жай қарамауын 
басты назарда ұстады.

- Қасым - Жомарт Кемелұлы 
айтқандай, ұлттық идеологиямыз 
әділеттікке негізделмек. Әрқайсыңыз 
жас болсаңыздар да жемісті еңбек 
етіп келесіздер. Бірақ, білім жетілдіріп, 
елге қызмет етуден басқа арман жоқ. 
Барлығымыз еліміз үшін аянбай тер 
төгуіміз керек. Қазірде біздің ұстанып 
отырған  «адам мемлекет үшін емес, мем-
лекет адам үшін» формуласын жүзеге 
асыру келешек жастарға тікелей байла-
нысты, - деді штаб мүшесі И.Нұрланбек. 

Жиын соңында аудандық қоғамдық 
штабының мүшелері тұрғындардың 
белсенді азаматтық ұстаным танытып, 
саяси науқанға өздерінің конституциялық 
құқықтарын тиімді пайдаланып, өз 
таңдауларын жасауға шақырды.

Сайлауалды бағдарлама – бақуатты 
Қазақстанға бастайтын жолдама

Бүгін ҚР Президенттігіне Халықтық коа-
лициядан ұсынылған үміткер Қ.Тоқаевтың 
Ақсу аудандық қоғамдық штаб мүшелері 
Марат Естібаев Дәулетұлы, Мағжан 
Шындәулет Мақсатұлы кандидаттың 
сайлауалды бағдарламасын таныс-
тыру мақсатында Қаракөз ауылының 
тұрғындарымен кездесті. 

Келелі кездесу барысында штаб 
мүшелері Қ.Тоқаевтың сайлауалды 
бағдарламасында алдағы үш жылда 
ауылдық жерлерді барынша дамыту 
көзделгенін жеткізді. Сол арқылы ауыл 
шаруашылығы экономиканың жаңа 
локомотивіне айналады. Мұны да спи-
керлер тізбектеп тұрғындарға жеткізді.

- Қ.Тоқаевтың сайлауалды бағдар-
ламасына сәйкес, ауылдық жерлерді 
дамытудың кешенді тұжырымдамасы 
қабылданады. Сол арқылы қазақтың 

қара шаңырағы саналатын ауылдардың 
тұрғындары қаладағыдай жайлы өмір 
сүреді. Осы уақытқа дейін даулы болып 
келген бос жерлерді мемлекет меншігіне 
қайтару үлкен үдеріспен жүзеге аса-
ды. Ауылшаруашылық кооперативтері 
құрылып, жаңадан 350 мыңнан астам 
орны ашылады, - деді Марат Естібаев.  

Жалпы шара барысында штаб мүшесі 
Мағжан Шындәулет Қасым-Жомарт 
Кемелұлының Әділетті Қазақстан құру 
бағытындағы барша реформалары 
қазақстандықтардың дәйекті дамуына 
үлкен серпін беріп, көңілдеріне сенім 
ұялатып отырғанын айтып, түсіндірме 
жұмыстарын жүргізді.

Жангүл ЕРБОЛАТҚЫЗЫ,
аудандық партия филиалының 

эксперті.

Бұқара жұрт оңтайлы бастамаларға 
оң бағасын берді

Бүгін ҚР Президенттігіне Халықтық коа-
лициядан ұсынылған үміткер Қ.Тоқаевты 
қолдау жөніндегі Ақсу аудандық 
қоғамдық штабының мүшелері Ақсу 
политехникалық колледжінің ұжымымен 
кездесті. Оған облыстық қоғамдық штаб 
мүшелері Ашымғали Жұмагелдин, Берік 
Тынышбаев, Рахат Ибраймова аудандық 
қоғамдық штаб мүшесі Күләйхан 
Тұрсынбекқызы қатысып, сөз сөйледі.

Кездесуде білім беру саласы 
өкілдеріне Президент Жолдауында 
айтылған айшықты ойлар мен іске асы-
рылып жатқан байыпты істер нәтижесі 
жайлы сөз қозғады.

Сондай ақ алдағы өтер сайлау 
науқанында Қ.Тоқаевтың кандидатура-
сын қолдау жөнінде айтылып, қойылған 
сауалдарға жауаптар берілді.

– Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлының еліміздің өсіп өркендеуі 
жолында сіңірген еңбектері ұшан-теңіз. 
Тәуелсіз еліміздің дамуы жолында та-
банды қызмет атқарып келеді. Шағын 
және орта бизнестің дамуы, білім сала-
сына гранттар санының көптеп бөлінуі 

Қоғамдық штаб мүшелері 
Колледж ұжымымен кездесті

қазақстандықтарға оның ішінде жастарға 
жасалған зор мүмкіндік деп білемін, – 
деді Әшімғали Жұмагелдин.

Спикерлер мемлекет басшысының әр 
жылдарда жолданған Жолдауларында 
еліміздің әлеуметтік-экономикалық да-
муы үшін жасалған бағдарламалар мен 
бастамалары әрдайым жүйелі жүзеге 
асып жүргенін, соның нәтижесінде қай 
салада өрістеу барына тоқталды. Еңбек 
адамына, ұстаздарға, дәрігерлерге 
қолдаудың жан - жақты болғанын да атап 
өтті. Әділетті һәм бақуатты елде өмір 
сүру үшін сол жолға бастайтын тұлғаны 
қолдау – мемлекеттің өсіп-өркендегенін 
қалайтын әр азаматтың міндеті екені де 
нығырлай айтылды

– Президент Қасым-Жомарт 
Кемелұлының игі бастамасына 
қолдау білдірушілер қатары артып 
жатқаны қуатты Қазақстаның әділетті 
қоғам құрудағы жарқын бастамасы. 
Мұның барлығы ел әлеуетінің артуы-
на тигізер әсері зор, – деді Күләйхан 
Тұрсынбекқызы.

***
***

Егінсулықтар егемен елдің өрісті 
болуын қолдайды
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АУДАН орталығынан шалғай жатқан 
Ақтөбе ауылының ұмыт қалған елді 
мекеннің қатарына кіріккелі біраз жылдың 
жүзі болған. Тозығы жетіп, жойылуға шақ 
тұрған ауылдың жайы осы жылдарға 
дейін жабулы қазан күйінде қалып кел-
ген. Енді, міне, араға елу жыл салып 
кетеуі кеткен елді мекеннің тынысы ту-
ралы сол ауылдың тумасы Жұмағали 
Тұрсынұлы жар салып, жұрттың 
жанайқайын жеткізіп отыр. Ақтөбелік 
тұрғындар үніне құлақ түрілсе, әрі туған 
жеріне деген азаматтық парызын орын-
дау жолында ағамыз атқа қонған. 

Шамы сөнгелі тұрған шалғай 
ауылдың жайын жоғарыға жеткізуде 
БАҚ беттеріне мақала жазылып, теле-
дидардан көрсетілсе деген оймен 
Жұмағали ақсақал республикалық, 
облыстық басылымдардың тілшілеріне 
хабарласқан. Осылайша жылдарға 
ұласып, шешімін таппаған түйткілді 
мәселелер журналистер жазған 
мақаламен тарқатылып, содан кейін 
ғана ауылдағы электр желісі мен 
тозығы жетіп, құлағалы тұрған ағаш 
бағандардың, ауыз судың шаруа-
сы шешімін тауыпты. Бұл тұрғыда 
Жұмағали ағамыз: «Журналистердің 
тілімен қоғамды емдеуге де, өлтіруге де 
болатынын» айтып, ендігіде ауылдағы 
жол мен көпір мәселесін реттеудегі істі 
Жетісу облысының әкіміне құлағдар ет-
сек дейді... 

СУЫҚСАЙ ауылдық дәрігерлік 
амбулаториясының жедел жәрдем 
көлігіне отырған біз Ақтөбе ауылына 
арлы берлі теңселе, шоқалақтап әзер 
жеттік. Расында да жолдың машақатын 
сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Елді 
мекенге жету үшін жол талғамайтын 
көлік қажеттігіне көз жеткіздік. 

Шағын ғана елді мекенде жиырма 
шақты үй бар. Мұндағы тұрғындардың 
негізгі күнкөріс көзі – мал шаруашылығы. 
Ал, табиғатымен көз тартар ауылға 
көрік беріп тұрған жалғыз үй – бес бала 
оқитын шағын мектеп. Біз барған күні 
ақтөбеліктерді медициналық тексеруден 
өткізу үшін ауданнан арнайы дәрігерлер 
де келіп, аядай болған білім ошағында 
қабылдау жүргізді. 

Шырайы қашқан ауылда әупірімдеп 
өмір сүріп жатқан жандардың сөзінше 
осы күнге дейін ұмыт қалған ауылдың 
жырын жырлаған Жұмағали ақсақалдың 
арқасында біраз мәселенің түйіні 
тарқатылғанымен, шешімін таппай 
келетін шаруа да шаш етектен көрінеді. 

Раиса ӘБСЕМЕТОВА, ауыл тұрғыны: 

АҚТӨБЕ АУЫЛЫ – 1997 ЖЫЛДАН БЕРІ АҚСУ АУДАНЫНА ҚОСЫЛҒАН. 
ШАҒЫН ҒАНА АУЫЛ ОҢТАЙЛАНДЫРУ ЖЫЛДАРЫНДА ЖАБЫЛЫП 
ҚАЛҒАН ҚАПАЛ АУДАНЫНЫҢ ЕҢ ШЕТКІ НҮКТЕСІ САНАЛАТЫН ҚЫТАЙМЕН 
ШЕКТЕСЕТІН АУМАҚТА ЖАТЫР. ЕЛДІ МЕКЕН ТҰРҒЫНДАРЫ ЕГЕР 
АУЫЛДЫҢ ШАМЫ СӨНСЕ, ШЕКАРАНЫҢ БҰЛ ШЕБІ БОС ҚАЛАДЫ ДЕГЕН 
ҚАУІПТЕ. 

Он жеті жасымда келін болып түстім, 
содан бері қарай осындамын. Тоқырау 
жылы басталғанша ауыл дүркіреп 
тұрды. Қазіргі сиқына қарап көңілім 
құлазиды. Жастайымнан келіп, өсіп-
өнген жерім ғой. Өзім бес баланың ана-
сымын. Қазір қолымда бір ұлым бар. 
Төртеуі қалада тұрады. Олар қалаға 
келсеңші деп шақырады, бірақ барғым 
келмейді. Себебі бұл жерде атам, енем, 
күйеуім жатыр. Оларды тастап, қайда 
барамын. Осы уақытқа дейін ауылы-
мыз елеусіз қалып еді. Былтырдан бері 
Жұмағали Тұрсынұлы араласқалы біраз 
шаруаның басы шешіліп келеді. Әйтпесе 
басқа бір әлемде өмір сүріп жатқандай 
едік. Ұзындығы 26 шақырым болатын 
желінің сымы жиі-жиі үзіліп, атам за-
манда қойылған ағаш бағандар шіріп, 
құлаудың аз-ақ алдында тұрған бола-
тын. Біз жарық қай күні сөнеді деп емес, 
басымызға баған құлап, үзілген сымнан 
тоқ ұра ма деп қауіптенетінбіз. Ендігіде 
бұл мәселе шешімін тапты. Сонымен 
қатар ауызсу мәселесі де жолға қойылды. 

Бізді мазалаған негізгі проблема 
жол мен көпірдің жайы. Бұған дейін де 

бас ауруына айналған тозығы жеткен 
электр желілері, бағандардың құлағалы 
тұрғандығы, ауызсу мәселесіне қатысты 
шаруалар бүгінде ретке келтірілді. 
Бұл деген үлкен жұмыс қой. Қазір сең 
қозғалды. Шешімі жоқ дүние болмайды 
емес пе?! Енді жол мен көпірдің мәселесі 
жолға қойылса... өздеріңіз сықырлап 
тұрған көпір үстінен қойлардың өтпей 
қашып жатқанын көзбен көрдіңіздер. 
Егер бір қой суға құлайтын болса, 
басқалары артынан секіріп кетеді. 

Адам ғана емес, мал қорыққан көпірдің 
мәселесі алдағы уақытта шешімін табар 
деп сенемін. Аудан әкімі аппаратының 

қасиетті бағыты екені анық. Мекке – 
Пайғамбарымыз Мұхаммед мәңгі орын 
тепкен орны болса, жүрек деген әркімнің 
тіршілігіне бағыт берер қайнар күш. 
Сол сияқты «Туған жер – алтын бесік», 
«Туған жердей жер болмас, туған елдей 
ел болмас» деген халқымыздың туған 
жерге арналған әр даналық сөзі кім - 
кімді болса да тебірентері сөзсіз ғой. 

АҚТӨБЕ ауылы – өмірімнің бастау 
бұлағы болған, мәңгілік құбылам, 
қасиетті атамекенім. Осы бір қасиетті 
мекенімнің сиқын көріп, жаным ауыр-
ды. Содан қоғамның барометрі болған 
БАҚ өкілдеріне жүгініп, Ақсу ауданы-
на қарайтын Ақтөбе деген ауыл бар 
екендігін, ескерусіз қалған елді мекеннің 
жайын жоғарыға жеткізсеңіздер де-
ген ойымды айттым. Біраз басылым, 
телеарналардың журналистері келіп, 
ауылдың бет - бейнесін көздерімен 
көріп, мақала жазып, теледидардан да 
көрсетілді. Ендігі ойым газет бетіне 
шыққан мақалаларды алып, Жетісу об-
лысы әкіміне кіріп, мән-жайды айтқым 
келеді. 

«Халықтың көзі, құлағы Һәм 
тілі» болған баспасөз өкілдеріне ай-
тар алғысым шексіз. Осы кісілердің 
арқасында елеусіз қалған шағын 
ауылдың шамы қайта жанды. Алдыңғы 
жолы айтқанымдай, бұл ауылға 
осыған дейін бірде-бір әкім аяғын 
баспаған. Ұмыт қалған ауыл ғой. Ба-
сылымда шыққан мақалаларға құлақ 
түргендіктен болар Ақсу ауданының 
әкімдігі Ақтөбе ауылындағы түйіні 
тарқатылмай келген біраз мәселенің 
шешімін табуына қолғабыс етті. Аудан 
әкімдігі суды жөндеуге 5 миллион теңге 
бөлді. Бұдан өзге де атқарылған іс 
баршылық. Ендігі ақтөбеліктердің жа-
нына батып тұрған мәселе – жол мен 
көпірдің жыры. Осы проблема шешілсе, 
ауыл іші көркейіп, жанданар еді. Бұл 
тұста Ақсу ауданының әкімдігімен 
қазіргі таңда бірге жұмыс жүргізудеміз. 
Олар мені, мен оларды түсінуге тыры-
сып жатырмыз. Бірақ, бұл мәселені ше-
шуге аудан бюджетінде қаражат жоқ 
екенін айтады. Егер расымен де жоқ 
болса, онда бұған облыс әкімінің көмегі 
тиер деген үміттемін. Неге десеңіз, 
1969 жылдан бері жөндеу көрмеген 
көпір құлайтын болса, онсызда тозып, 
жойылуға шақ қалған ауылдың сыртқы 
әлемнен мүлдем қол үзіп қалу қаупі бар. 
Төтенше жағдайға тап болмайық десек, 
істі жылдамдату керек-ақ. Дәл қазіргі 
таңда қатты алаңдаулымын. Осы ау-
ылда туып, топырағынан жаралған 
соң мұны айту менің азаматтық па-
рызым деп білемін», – деп ағынан 
жарылған Жұмағали Тұрсынұлы ауыл 
тұрғындарының жанайқайы ЖЕТІСУ ОБ-
ЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ қаперіне іліксе екен 
дейді. 

Сарби ӘЙТЕНОВА. 

ТАЛДЫҚОРҒАН – СУЫҚСАЙ – АҚТӨБЕ.– Ақтөбе ауылында тұрып жатқаныма 
52 жыл болды. Өзім Кегеннің қызымын. 

ЕЛ ҚАТАРЛЫ ӨМІР 
СҮРГІМІЗ КЕЛЕДІ

айтқандай, қысы-жазы жол қатынасы 
өте қиын. Сондай-ақ кеңестік кезеңде 
салынған ағаш көпірдің жайына да 
алаңдаумен келеміз. Өткелдің бөренелері 
шіри бастағалы қашан. Бірде-бір рет 
жөнделмеді. Жүруге жарамсыз болып 
бара жатқанда ауыл тұрғындары өз 
күштерімен жөндеген болады. Ауыр 
салмақ түссе опырылып кеткелі тұр. 
Сондықтан бәрі қорқады. Камаздар 
ауылға өте алмай, көмірді жақын маңдағы 
жотаға төгіп кетеді. Сосын оны қаппен 
ауылға тасимыз. Көрген күніміз осы. 
Негізінде мамандар бұл көпірді мүлдем 
сүріп тастап, жаңадан темірбетон ма-
териалдармен қайта салу керегін ай-
тыпты. Бірақ оған көңіл бөлінбей келеді 
ғой. Бар тілегіміз сол – жолымызды, 
көпірімізді жөндеп берсе екен. Біздің де ел 
қатарлы өмір сүргіміз келеді. 

АУЫЛДЫҢ қай тұрғынын сөзге тартсақ 
та жол мен көпірдің мәселесі шешімін тап-
са екен дейді. 

Осы елді мекеннің тынысы мен 
тіршілігінен хабардар жандардың бірі 
«Ақсу өңірі» газетінің тілшісі Ербол СЫ-
МАХАНОВ та жанашыр азамат Жұмағали 
Тұрсынұлының қузауымен ұмыт қалған 
Ақтөбе ауылында кейінгі кездері біраз 
шаруаның басы қайырылғанын айтады. 

«Бұған дейін жергілікті тұрғындардың 

жиынында Ақтөбе ауылындағы көпір ту-
ралы сөз етіліп, жасалатыны туралы 
айтылды. Ендеше, ақтөбеліктердің бұл 
қуанышқа да жетіп, сүйіншілейтін сәті 
туады деп ойлаймын», – дейді әріптесіміз. 

Көктемнен бері туған жері Ақтөбе 
ауылының түйткілді мәселелерінің түйіні 
тарқатылса екен деумен екі ортада жүрген 
Жұмағали ақсақал ойын былайша топшы-
лады. 

«Қанша жылдан бері түсімде ауы-
лымды көретін болдым. Кейде өскен 
жерімдегі қай тастың қайда жатқанын 
көзіммен елестетемін. Мұндағы әр 
жота – мен үшін ыстық. Себебі бұл ау-
ылда менің де табанымның ізі қалған. 
Тіпті кейінгі кездері жол мен көпірдің ша-
руасын өзімше жобалап жатып оянатын 
болдым. Елу жылдан кейін ауылға келу 
себебінің бір ұшы осы десем, сенбейтін 
шығарсыздар бәлкім. 

Биылғы жылдың мамыр айында келіп, 
туған жердің қойнауында жатқан 
жақындарымның аруағына құран 
бағыштап, ас бердім. Осындағы біраз 
азамат ақшалай қаржы жиыстырып, 
ауылдағы бейіт маңын қоршадық. 

Азаматтың үш құбыласы болады екен. 
Оның бірі – Меккедегі Қағба, екіншісі – 
өзінің жүрегі, ал үшіншісі – туған жері». 
Шынында да осы үш құбыла адамның 

немесе ұмыт қалған Ақтөбе ауылы

АЛТЫН БЕСІК
ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ НАЗАРЫНА!
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Қолданыстағы еңбек 
заңнамасында сыбайлас 
жемқорлық қылмыс жасаған адам-
дар үшін белгілі бір шектеулер 
қарастырылған.

Квазимемлекеттік сектор 
ұйымына жұмысқа тұру кезінде 
адам сыбайлас жемқорлық 
қылмыс жасағаны туралы 
мәліметтердің бар не жоқ екені ту-
ралы анықтама ұсынуға міндетті.

Қазір квазимемлекеттік 
ұйымдарға жұмысқа орналастыру-
ды шектеу барлық лауазымдарға 
қолданылады, бұрын бұл шек-
теулер басқарушылық функция-
ларды орындауға байланысты 
лауазымдарға қатысты болатын.

Бас прокуратураның Құқықтық 
статистика және арнайы есепке 
алу жөніндегі комитеті адамның 
сыбайлас жемқорлық қылмыс 
жасағаны туралы мәліметтерді 
беруді мемлекеттік қызметтер 
көрсету санатына ауыстырды.

Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің қабылдануы және 
ұсынылуы  www.egov.kz 
«электрондық үкімет» веб-
порталы арқылы жүзеге асырыла-
ды.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ 

ЖАҢАЛЫҚТАР 
Қызметтің орындалу мерзімі 

10 минут, қосымша анықтамалық 
тексеріс жағдайында – 5 жұмыс 
күнді құрайды.

Сондай-ақ қызметкерлерге 
қатысты мәліметтерді алу үшін, 
олардың келісімі болған жағдайда 
«жеке кабинет» және (неме-
се) sms-растау арқылы жұмыс 
берушілерге қолжетімді. Осындай 
қызметті мобильді азаматтар ба-
засында тіркелген жағдайда ғана 
алуға болады.

Мобильді азаматтар база-
сында тіркелу үшін көрсетілетін 
қызметті алушы Мемлекеттік 
корпорацияның кез келген 
фронт-офисіне жүгіну арқылы 
«электрондық үкімет» веб-
порталының «Жеке кабинетіндегі» 
«телефон» бағанында телефон 
нөмірін көрсету немесе оны жеке 
сәйкестендіру нөміріне (ЖСН) 
байланыстыру қажет.

Талғат ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  

Жетісу облысы бойынша 
басқармасының қылмыстық 

саладағы құқықтық ақпаратты 
қалыптастыру прокуроры.

ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТТАР!
Әлеуметтік желілерде а.ж. 

24 және 25 қазанда орталық 
алаңдарда жергілікті атқарушы 
органдармен келісілген 
митингілерге қатысу туралы 
жалған хабарламалар мен 
арандатушылық үндеулер орна-
ластырылуда.

Бұл ақпарат шындыққа сәйкес 
келмейді.

Бұл күндері осы жерлерде 
қандай да бір митингілер өткізу 
келісілмеген.

«Республика күнін» 
мерекелеуді ескере отырып, 
тек ресми мәдени-бұқаралық іс-
шаралар өткізілетін болады.

Осыған байланысты осы 
жалған хабарламалармен 
жарияланған акцияларды 
ұйымдастыру және оларға 
қатысу, сондай-ақ оларға 
шақыру заңсыз болып табыла-
ды.

Өкінішке қарай, митингілерді 
немесе өзге де бейбіт жи-
налысты өткізудің заңды 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРОРЫНЫҢ 
ОРЫНБАСАРЫ Ж.ӨМІРӘЛИЕВТІҢ «ПРОКУРАТУРА 

ТУРАЛЫ» ЗАҢНЫҢ 31-БАБЫНЫҢ ТӘРТІБІНДЕ 
ҮНДЕУІ

тәртібін бірнеше рет түсіндіруге 
қарамастан, оны бұзу орын алу-
да.

Бұл тәртіп 2020 жылғы 25 ма-
мырда қабылданған «Қазақстан 
Республикасында бейбіт жиналы-
старды ұйымдастыру және өткізу 
тәртібі туралы» Заңмен (бұдан 
әрі - Заң) регламенттелгеніне на-
зар аударамыз.

Сәйкесінше, Заң талапта-
рын бұза отырып өткізілетін 
митингілерді, шерулерді, жина-
лыстарды немесе демонстрация-
ларды ұйымдастыру және оларға 
қатысу (3 - баптың 3-тармағы) 
заңсыз болып табылады және 
25 тәулікке дейін қамаққа алу-
мен Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодекстің (бұдан әрі 
- ӘҚБтК) 488-бабы бойынша 
жауаптылыққа әкеп соғады.

Мысалы, а.ж. 15 қазанда Ал-
маты қаласында заңсыз митинг-
ке қатысуға шақырған осындай 
үндеулер үшін А. деген азаматқа 
сот ӘҚБтК-нің 488-бабының 
7-бөлігі бойынша 15 тәулікке 

қамаққа алу түрінде әкімшілік 
жаза қолданды.

Осындай құқық бұзушылық 
үшін а.ж. 12 қазанда Алматы об-
лысында азамат Д. 15 тәулікке 
қамаққа алынды.

Мазмұндалғанның негізінде, 
сондай-ақ заңдылықты, 
қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, құқық 
бұзушылықтардың алдын алу, 
адам мен азаматтың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғау 
мақсатында қолданыстағы 
заңнама нормаларын мүлтіксіз 
сақтауға, арандатушылыққа 
берілмеуге және заңсыз ак-
цияларды, оларға жария 
шақыруларды ұйымдастырудан 
және оларға қатысудан бас 
тартуға шақырамыз.

Құқық қорғау органдары 
белгіленген құқықтық тәртіпке 
қол сұғатын кез келген құқық 
бұзушылықтардың жолын 
кесетін және кінәлі адамдарға 
заңда көзделген барлық шара-
ларды қабылдайтын болады.

Ағымдағы жылдың 28 қазанында Жетісу облысының кәсіпкерлік және индустриялық-
инновациялық даму басқармасының кәсіпкерлік дамыту бөлімінің бас маманы Асхат 
Кәрібаев және Ақсу ауданының "Кәсіпкерлік бөлімінің" бас маманы Адиля Спатаевамен 
бірлесіп 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жоба шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды 
іске асыруға арналған мемлекеттік грант беру,өтеусіз негізде экономиканың ба-
сым секторларындағы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде, ісін жаңадан 
бастаған жас кәсіпкерлерге, ісін жаңадан бастаған кәсіпкерлерге мемлекеттік гранттар 
беру қағидаларын түсіндіру мақсатында кәсіпкерлермен және ісін жаңадан бастайтын 
кәсіпкерлермен кездесу өткізді.

ӨЗ ТІЛШІМІЗДЕН.

«Ғали Орманов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 2 қараша күні күзгі демалыс уақытында 
«Берекелі Алтын күз» тақырыбында 1 сынып оқушылары арасында күзгі балл өткізілді. 
Мақсаты: Мектебімізде өткізіліп жатқан «Алтын күз» мерекесіне ұйымшылдықпен қатыса 
отырып, күз-байлық, күз-береке, күз-молшылдық, күз-шаттық, күз-қуаныш екеніні оқушы 
санасына жеткізу. Өздеріне ерік бере отырып, ауызбіршілікке, ынтымақтастыққа бау-
лу. Сыныптан оқушылар мен ата-аналар бақ сынасып, өз өнерлерін ортаға салып, паш 
етті. Шығырмашылық нөмірге белсене қатысты. Әділ қазыларға күзге байланысты өте 
қызықты костюмдер, күзгі келбет композициясын көрсетілді. Көрермендер оқушылардың 
жаңа өнерлерімен танысты. Оқушылар ән, би, қызықты көріністерімен таң қалдырды. 
Кештің қорытындысы ретінде іс-шараға белсенді қатысқаны үшін, оқушылар мен ата-
аналар мадақтау қағаздарымен марапатталды.

А.ДЮСЕБЕКОВА,
сынып жетекшісі. 

Конкурстың ұйымдастырушысы: 
«Жетісу облысының Кәсіпкерлік және 
индустриялдық-инновациялық даму 
басқармасы» ММ. 

Конкурстың мәні: Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 
728 қаулысымен бекітілген Кәсіпкерлікті 
дамыту жөніндегі 2021-2025 жылдарға 
арналған ұлттық жоба шеңберінде жаңа 
бизнес-идеяларды іске асыруға арналған 
мемлекеттік грант беру Қағидаларының 
2 қосымшасына сәйкес, өтеусіз негізде 
экономиканың басым секторларындағы 
шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, 
оның ішінде, ісін жаңадан бастаған жас 
кәсіпкерлерге, ісін жаңадан бастаған 
кәсіпкерлерге мемлекеттік гранттар беру 

Грант сомасы: 5 млн. теңгеге дейін.
Конкурстың түрі: Ашық конкурс.
Бюджет: 150 млн. теңге. 
Конкурсқа қатысу үшін тапсырыс беру 

орны: «Электрондық Үкімет» веб порталы 
арқылы «Qoldau.kz» ақпараттық жүйесінде 
электрондық нұсқада. 

Конкурстық құжаттаманы ұсыну 
мерзімдері: 2022 жылғы «21» қарашадан 
бастап, 2022 жылғы «25» қарашаны қоса 
алғанда. 

Аталған мерзімнен кешіктіріліп түскен 
тапсырыстар қабылдауға жатпайды. 

Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі: 
Конкурсқа қатысу үшін үміткерлер бекітілген 

нысан бойынша тапсырысты және 
конкурстық құжаттаманың толық топтама-
сын «Электрондық Үкімет» веб-порталы 
арқылы электрондық нұсқада ұсынады. 
Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын 
электрондық тапсырыстар https://www.
qoldau.kz сілтемесі бойынша беріледі.

«Qoldau.kz» веб-порталының жеке 
кабинетінде тіркелу үшін пайдаланушылар 
мынадай мәліметтерді көрсетеді: 

1) жеке тұлғалар (жеке кәсіпкерлер) үшін 
– ЖСН, толық атауы; тегі, аты және әкесінің 
аты (бар болған жағдайда); 

2) заңды тұлғалар (ЖШС) үшін – БСН, 
толық атауы; тегі, аты және әкесінің аты (бар 
болған жағдайда) және бірінші басшының 
ЖСН-і; 

3) байланыс деректері (пошталық мекен-
жайы, телефоны, электрондық пошта ме-
кенжайы); 

4) ЖК/ЖШС екінші деңгейлі банктегі банк 
шотының деректемелері. 

Анықтама үшін: Жоғарыда аталған де-
ректер өзгерген жағдайда пайдаланушы бір 
жұмыс күні ішінде жеке кабинетіне енгізілген 
дербес шотының деректерін өзертеді.

Орналасқан жері: Талдықорған қаласы, 
Қабанбай батыр көшесі, 26, кеңсе 303 

Байланыс телефондары: 87472100700, 
87786369096 

Толығырақ облыс әкімдігінің ресми сай-
тынан оқыңыз

ІСІН ЖАҢАДАН БАСТАҒАН ЖАС КӘСІПКЕРЛЕРГЕ 5 МЛН. ТЕҢГЕГЕ ДЕЙІН 
ҚАЙТАРЫМСЫЗ МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТ БЕРУ ТУРАЛЫ

КӘСІПКЕРЛІККЕ КЕҢ ӨРІС

БЕРЕКЕЛІ АЛТЫН КҮЗ
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Өмірінде өртті бір рет көрген 
адам оның қандай апат екенін 
біледі. Өрт жолындағының  
бәрін жалмап, тіпті  ең қымбатты 
– адам өмірін де аямайды.

Біздің күнделікті тіршілікте: 
«Сіріңкемен ойнама», «Отпен 
ойнау қауіпті», «Өрт – тілсіз жау» 
және т.б.  ұрандарға құлағымыз 
үйреніп кеткен. Көп жағдайларда 
балаларды көз қызықтырар 
белгілері бар сіріңке, темекі 
қорабтары қызықтыратыны 
естен шығып жатады.

Балаларда үлкендерге тән 
психологиялық қорғаныс ре-
акциясы толық дамымаған. 
Көпшілігі өрт кезінде аман қалу 
үшін не істеу керектігін біле 
бермейді.  Осы себептерден өрт 
кезінде көп жағдайларда төсек 
астына, шкаф ішіне, көрпе асты-
на немесе бөлмедегі қуыстарға 
тығылып, өрттен қашады. Есік 
ашық болса да шығуға тыры-
спайды.  Оларды қою түтін 
жайлаған бөлмелерден  табу 
өрт сөндірушілерге қиындыққа 
соғып жатады.

Ауданымызда балаларға 
оттан абай болуды үйрету 
жұмыстары жүргізілуде. Мек-

Бала және өрт
тептерде, бала бақшаларда өрт 
қауіпсіздігі шараларын оқыту 
жетілдендірілуде, бұқаралық 
ақпарат құралдары қамтылуда.

Атап айтсақ, Ақсу ауданында 
балалармен өрт қауіпсіздігі бой-
ынша сабақтар өткізіліп тұрады, 
балалардың отпен ойнауын 
және өрт кезінде балалардың 
қаза болуын болдырмау үшін.

Соған қарамастан, бұл алдағы 
балалардың кінәсінен болған өрт 
санын  кеміту үшін атқарылатын 
жұмыстардың бір бөлігі. Әрбір 
ересек адам олар үшін жауап-
ты екенін естен шығармауы ең 
маңызды мәселе.  Естеріңізде 
болсын, балалардың отпен ой-
науына қарсы күрес, өртке қарсы 
күрес қана емес, ол ең алдымен 
балалырымыздың бақытты да, 
шаттыққа толы өмірі үшін күрес.

Құрметті ата-аналар, есте 
сақтаңыздар, баланың өмірі 
Сіздердің қолдарыңызда және 
ол бағаланбайды!

Мәди БАЗАРБАЕВ,  
Ақсу ауданының Төтенше 

жағдайлар бөлімінің
аға инженері, азаматтық 

қорғау капитаны.

101 ХАБАРЛАЙДЫ!

Тіл – халықтың жаны, сәні, 
тұтастай кескін - келбеті, 
болмысы. Адамды мұратқа 
жеткізетін – ана тілі. Әр 
халықтың, ұлттың құрмет тұтар 
өз ана тілі бар. Менің ана тілім 
– қасиетті қазақ тілі. «Ана тілі 
– халық боп жасағаннан бері 
жан дүниеміздің айнасы, өсіп 
- өніп түрлене беретін, мәңгі 
құламайтын бәйтерегі. Жүректің 
терең сырларын, басынан 
кешкен дәуірлерін, қысқасы, 
жанның барлық толқынын 
ұрпақтан - ұрпаққа жеткізіп, 
сақтап отыратын қазына», - деп 
Жүсіпбек Аймауытов ағамыз 
жазғандай, жерін, елін сүйген 
әрбір азаматтың ана тіліне де-
ген сүйіспеншілігі, мақтаныш 
сезімі болуы керек. Бала өмірге 
келгеннен бастап, өз ана тілінде 
сөйлеп, ана тілінде білім алып, 
жалпы ұлттық тәрбие алуы ке-
рек деп ойлаймын. Себебі өз 
ана тілінде сөйлеу оған деген 
көзқарас ең зор адамшылық, 
мәдениеттілік, тәрбиелілік 
өлшемі болып табылады.

Дәл қазіргі таңда ана  тілінің 
жағдайы жоғары деңгейде 
емес деп анық айтуға бо-
лады. Бірақ, мемлекеттің, 
халықымыздың арқасында 
қайта биікке көтеріледі. 
Қ.Тоқаевтың жарлығы бойын-
ша жақында көптеген құжаттар, 
бағдарламалар қазақ тіліне 
ауысады. Шет елдіктер де қазақ 
жеріне келіп, білім алу үшін 
ҚазТест емтиханына өтетін 
болады. Бұл өте маңызды 

қадамдар. Ана тілін дамыта-
тын да, құлататында - халық. 
Әрине, шет елдің тілдерін білген 
жақсы, шет елде маңызды. Ал 
Қазақстанда, Қазақстанның қай 
жерінде болсада ана тілімізде 
сөйлеуге міндеттіміз.

Еліміздің тарихы тікелей 
тілімізге байланысты екенін 
түсінетін уақыт келді деп ой-
лаймын. Қазір ақпараттық 
технологиялық соғыс заманы. Өз 
тілімізді сақтап, одан ары дамы-
тып, шет елге көрсететін, бай әрі 
әдемі сөз қорымен мақтанатын 
заман деп ойлаймын.

Мен өз қазақ тілімді жақсы 
көремін. Ол әлемдегі ең бай 
тілдердің қатарына кіреді. Кейбір 

адамдар қазақ тілін бұрмалау 
және сөздерін өзгерту арқылы 
тілімізге зиян келтіреді. Әсіресе, 
бұл әрекетке жасөспірімдер ба-
рады.  Осылайша, ата - ана мен 
баланың арасындағы қашықтық 
ұзарады, өйткені, бірін - бірі 
түсіну қиындайды. Менің 
ойымша, қазақ тілін өзгертіп, 
бұрмалау дұрыс емес. Естілуі 
жағынан да, айтылуы жағынан 
да ешбір тілге ұқсамайтын, 
өзіндік  ерекшеліктері бар ана 
тілімізді сыйлайық.

 
Жұлдызай ТІЛЕКТЕСОВА.
Қ.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп – гимназиясының 
10 «А»-сынып оқушысы.

АНА ТІЛІ - ЖАН ДҮНИЕМІЗДІҢ АЙНАСЫ

Кеше ғана ой бөліссең, сөзің жарасқан, 
қиналсаң қасыңнан тыбылып, қабағыңа 
қарасқан құрбы - құрдас достарыңның 
қатары күн санап өрт тиген ормандай 
сиреп бара жатқаны еріксіз есіңе түседі. 
Өткенге көз жүгіртіп, оларды ойласаң 
жүрегің сыздап жаның ауырады.

Солардың бірі, ішіндегі бірегейі өткен 
өмірінде өзіндік ойып алар орны бар, 
өрге де, төрге де жарасар мінезге бай, 
жомарт бітімді, тумысы бөлек, ұлтжанды 
азамат Жаңылыс туралы жазу оңайға 
түспейді, қиналғаныма қарамастан 
Жәкеңді (бәріміз осылай атайтын едік) 
еске алу өткен жастық шағыңды ерекше 
құрметтең деп түсіндім.

Мен 1953-1954 оқу жылында Ақсу ау-
даны, Еңбек ауылындағы Қарасу жеті 
жылдық мектебін ойдағыдай аяқтап, 
сегізінші класты бұрынғы Абакум (қазір 
І.Жансүгіров атындағы) ауылындағы 
Чапаев атындағы орта мектепке оқуға 
келдім. Абакумнің өзінде, іргелес ауыл-
дарда тұратын оқушылар 8 «А» класына, 
мен сияқты алыстау жақтан келген бала-
лар  8 «Б» класына бардық.

Оқуға барған бетте мінезі ашық өте 
қарапайым, ешкімді жат санамайтын 
Құрманғалиева Шәрбәну деген қызбен 
бірден танысып, тіл табысып кеттік.

Шәрбәнудің 8 «А» класында туысқан 
Жаңылыс деген бауыры бар екен мені 
онымен таныстырды. Бір көргеннен бір - 
бірімізді түсініскендей болдық.

Әкесінен ерте айырылған Жәкең 
негізінен Ұмсынай анасының тәрбиесінде 
өсіпті. Ұмсынай апа қашан көрсең айна-
ласына мейірімін мол таратып жанына 
шуағы мен нұрын шашып, сұлу жылтып 
жүретін сабырға бай, көкірегі қазына, 
дүниеден көргені мол, түйгені одан да көп 
ешкімді алаламайтын Жәкеңнің қасынан 
табылған әр баланы өз баласындай 
аялайтын өте ерекше абыз ана екен. 
Жәкеннің бойынан ана қасиеттерінің ай-
нымас іздерін айқын көруге болатын еді. 
Ол балалардың үлкені болғандықтан 
оқуын ары қарата  жалғастыра алмай, 
еңбекке ерте араласып, Тұрарбәну 
екеуі отбасын құрыпты. Қазақ "Келін 
қайын ененің топырағынан" дегендейін 
Тұрарбәнудің мейірімділігі Ұмсынай 
апаның ниетінен бірде-бір кеміген жоқ.

Жәкең алғашқы еңбек жолын машина 
жүргізуден бастады. Оның арнайы білімі 
болмаса да өмір көшінен қалмайтын саяси 
сауатты ғұмыры ғибратты, жолы даңғыл, 
намысы найзағайдай, жігері жасындай, 
ой-өрісі кең, талғамы биік, жан дүниесі 
адалдықтан атып тұратын, ұсақ кісілер 
сияқты пайданы емес қоғамгер адамдар 
алдындағы қарызды ойлайтын Жәкең 
зиялылықтың заңғары, адамшылықтың 
асқары, табандылықтың тұғыры іспетті 
еді.

Жәкеннің ел қамын ойлайтын 
еңбекқорлығын терең түсініп, бағалаған 
Қаракемер совхоз басшысы Абдығалиев 
Төлеген оны орталықтағы үлкен 
бөлімшенің меңгерушісі етіп тағайындады. 
Ол жауапты қызметке білек сыбана кірісті. 

Бірінші күннен бастап бөлімше жұмысын 
жандандырумен қатар онда тұратын әрбір 
ортасының жағдайын жақсартудың тетігін 
қарастырды. Өмірде дәлелденгендей, 
адамның ащы терін төгіп еткен адал 
еңбегі қашанда алдынан шығады. Аз 
уақыт ішінде Жәкең басқарған бөлімшенің 
істері қарқынмен дамып, ондағы 
тұрғындардың жағдайы жақсарып, ау-
дан бойынша алдыңғы қатарға қосылды. 
Еңбектің нәтижесі дұрыс ұйымдастырудан 
екеніне көзі жеткен халық Жәкеңге аса зор 
құрметпен қарап еңбекке құлшына кірісті. 
Ел сеніміне бөленген Жәкең өмірінің 
соңына дейін жұмысын адалдықпен 
атқарды.

Өмір өткен күндер емес, өмір есте қалған 
күндер демекші, алтын басын арттырып 

тұратын адамы, қарапайым қасиетімен 
Жәкең Қаракемер ауылындағы әрбір 
шаңырақтың жүрегінен ойып орын 
алды. Ол бөлім меңгерушісі болғанымен 
ауданымыздағы жоғары қызметтегі 
беделді азаматтарымен достасып, 
олармен жұмыс жайында пікірлесіп, ой 
бөлісіп жүрді. Солардың бірі аудандық 
халықтық бақылау комитетінің басшы-
сы Әсетай Молдахметұлы, партком 
секретары Тұрсынбай Нұрахметұлы, 
Діңгек совхозының бөлімше меңгерушісі 
Қосымхан Рахымұлы еді. Қазір барлығы 
өмірден өтсе де олардың халқына 
сіңірген еңбектерінің ізі сайрап жатыр.

Жәкең қыздардан Шәрбәну екеуімізді 
туған қарындасына балап, ерекше 
құрметтеді. Мектеп қабырғасынан 
басталған туыстық, достығымыз Жәкең 
мен Тұрарбәну өмірден ерте өтсе де, 
ізін жоғалтқан жоқ, тағдырға тәубә, 
ұрпақтарымен жалғасып келеді. Оның 
өзіндік сыры да бар. Бойында көргендік 
қасиеті мол Жәкең алғашқы туған 
қызының атын Шәрбәнуге қойғызды, ол 
Ләззат еді, ал, екіншісі ұл болды, оның 
атын мен Бейбіт деп қойдым.

Отбасының жағдайына байланысты 
өзі арнайы оқу орнын бітіре алмаса да, 
балаларын жас кезінен еңбекке, сана-
лы, білімді болуға тәрбиеледі. Әке еңбегі 
зая кеткен жоқ, бесеуі де жоғары білімді. 
Еңбекқорлықпен әке арманын, аманатын 
іске асырған олар алды республикада, 
арты аудандарда жоғары қызметте.

Бүгінде Шәрбәнудің Ләззаты сена-
тор, ал менің Бейбітім Ақсу аудандық 
мәслихатының хатшысы деп мақтаныш 
сезімімен айтамын. Сондай - ақ, Салтана-
ты - мектеп директоры, ең кенжесі Серік 
- әке жолын қуып, қара шаңырақтың отын 
маздатып отыр. «Жақсының аты өлмейді, 
ғалымның хаты өлмейді»,-демекші өзі 
өмірден өтсе де еңбегі мен қызметі, 
айналасындағы адамдарға жасаған 
жақсылықтары мен жанына жақын тар-
та білетін жылылығы естен кетпейтін, 
сондай келбетімен өмірде есте қалған 
тұлға Жаңылыс Сүлейменұлының есімі 
ешқашан ұмытылмайды.

Ажар СӘРСЕМБАЙҚЫЗЫ, 
Ақсу ауданының 

«Құрметті азаматы».

Ақсу ауданының әкімдігі, аудандық мәслихат, мәслихат депу-
таттары, аудандық Ардагерлер кеңесі, "Amanat" партиясы Ақсу 
аудандық филиалы, "Ақсу өңірі" газетінің ұжымы, мекеме  бас-
шылары Ақсу аудандық әкімдігінің аппарат басшысы Жақыпов 
Серікхан Амангелдіұлына сүйікті Анасы 

ҰЛЕКЕ ТӨЛЕУБАЙҚЫЗЫ САТЫЛҒАНОВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, туыс - 
туғандарына, отбасына көңіл айтады.

Ақ пейіл, адал дос жайлы 
бір үзік сыр...


