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Ќоѓамдыќ - саяси, әлеуметтік - экономикалық газет

МӘҢГІЛІК  ЕЛ  -  ҰЛЫ  МҰРАТЫМЫЗ!

aksuoniri@mail.ru

Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2023 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

Ауданның тыныс - тіршілігінен құлағдар болғыңыз келсе, аудандық және 
ауылдық "Қазпошта" байланыс бөлімшелеріне барып жазылыңыздар.

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы - 4414 теңге, 80 тиын 
және жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.БА
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мемлекеттік гранттар шеңберінде 
әлеуметтік бағдарламалар мен әлеуметтік 
жобаларды іске асыруға, сондай-ақ ҮЕҰ 
үшін сыйлық алуға арналған конкурсқа 
қатысу үшін міндетті шарт болып табыла-
ды. 

Үкіметтік емес ұйымдардың қызметі 
туралы мәліметтерді келесі тәсілдердің 
бірімен ұсына алады:

1) ҮЕҰ Дерекқорының https://infonpo.
gov.kz/ интернет-порталы арқылы (заңды 
тұлғаның ЭЦҚ кілті болу керек); 

2) уәкілетті органға қағаз және 
электрондық тасығыштарда (Word фор-
матында CD-дисктерде немесе USB-
флэш-жинақтаушыларда) пошта арқылы 
немесе қолма-қол ұсынады (Қазақстан Ре-
спубликасы Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігінің Азаматтық қоғам істері 
комитеті). 

ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтерді ұсынбау, 
уақтылы ұсынбау және толық емес неме-
се көрінеу, жалған мәліметтерді ұсынғаны 
үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес жауапкершілік 
көзделген.

Ұсынудың соңғы мерзімі –2023 жылдың  
31 наурызына дейін.

Барлық  сұрақтар бойынша келесі 
телефондарға хабарласыңыз: 

8 771  77 2  2746,  8-728 - 32-2-14-12  
немесе  aksu-ovp@mail.ru  электрондық 
поштаға.

Туған елім – тірлігімнің айғағы,
Тілім барда айтылар сыр ойдағы,
Өссе тілім, менде бірге өсемін,
Өшсе тілім, мен де бірге өшемін! – деп, ақын Әбділдә Тәжібаев 

ағамыз жырлағандай тіл қай елде болса да қастерлі, құдіретті. Ол 
достықтың кілті, ынтымақтастықтың бастауы, ырыс – берекенің 
алды, ұлттың әрі жаны, әрі ары. Тіл жай сөз емес, өмірдің талай сы-
нынан өткен, өскелең талаптарға сәйкес өрістей түскен толыққанды 
ақиқат десек, жаңыла қоймаспыз.

Тіл – адам қатынасының аса маңызды құралы. Мұның мәні – тіл 
жоқ жерде адамдардың бірлесіп жұмыс істеуі, қоғамдық өндірістің 
қай саласын болса да ұйымдастыруы, дамытуы мүмкін емес деген 
сөз.

Тіл әрбір адамға анна сүтімен бірге еніп, қалыптасады. Тіл 
байлығы - әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Ол – атадан балаға ми-
рас болып қалып отыратын баға жетпес мұра.

“Тіл туралы” заңдағы “Қазақстан халқын топтастырудың аса 
маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру – 
Қазақстан Республикасының әрбір азаматының парызы” – деген. 
Әрине ұлттың ең бірінші, ең қасиетті сипаты – оның анна тілі. Ұлт 
анасы тіл болып есептеледі. Конституциямыздың жетінші бабының 
бірінші тармағында Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл 

ТІЛГЕ ҚҰРМЕТ - ЕЛГЕ ҚҰРМЕТ!
– қазақ тілі деп анық жазған, Ата Заңымыздан туындаған “Тіл ту-
ралы” Қазақстан Республикасының заңында да осы жағдай берік 
қамтылған. Біздің азаматтық парызымыз – тіл заңындағы талаптар-
ды жүйелі түрде жүзеге асыру. 

Тіл – таусылмайтын байлық. Қанша тіл білсең, өзгеден сонша кез 
биіксің. Дегенмен, алдымен туған еліңнің мемлекеттік тілін білуге 
міндеттісің. Амал не, осындай әдемі туған тіліміз бола тұра өзге 
тілде сөйлейтіндер баршылық. Тіпті туған тілден безетін адамдар-
ды да көргеніміз бар.

Ұлттың мәдениетінің гүлденуі мен адамдардың тари-
хи қалыптасқан тұрақты қауымдастығы ретінде ұлттың өзінің 
болашағы анна тілдің дамуына, оның қоғамдық қызметінің кеңеюі  
мен тығыз байланысты. Сондықтан туған тілге деген сүйіспеншілік 
бала кезеңнен басталуы тиіс. Айналаңды танып білу, туған тіліңді 
білуден басталады.

Ана тілі – ар өлшемі. Тілді шұбарлау – арды шұбарлау, көңіл 
тұнығын лайлау. Олай болса, Ана тілімізді – арымызды шұбарламай, 
көңіл тұнығын лайламай таза ұстап, әрдайым қадірлеп жүрейік!

С.ИМАНЖАНОВА,
Ақсу аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі. 

Күн тәртібіндегі мәселелер бойын-
ша К.Дәулетбекова аудандық партия 
филиалының 2022 жылы атқарған жұмысы 
туралы, аудандық мәслихатындағы 
депутаттық фракциясының атқарған 
жұмысы туралы баяндама жасады. 

Аудандық партия филиалының Сая-
си кеңес мүшелері құрамына өзгерістер 
енгізілді. Конференция барысында осы 
уақытқа дейін филиалдың атқарушы 
хатшысы қызметін атқарған Күлайхан 
Тұрсынбекқызы Дәулетбекова «AMANAT» 
партиясы Ақсу аудандық филиалының 
төрағасы болып сайланды.

Т.МҰРАТ,
аудандық филиалының есеп және 

статистика секторының меңгерушісі.                                                        

"AMANAT" 
ПАРТИЯСЫ АҚСУ 

АУДАНДЫҚ 
ФИЛИАЛЫНЫҢ 

КЕЗЕКТЕН ТЫС IV-ШІ 
КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев көрнекі ақпарат және діни қызмет мәселелері 
жөніндегі заң жобасына қол қойды.

«Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
көрнекі ақпарат және діни қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды» делінген Ақорда жариялаған 
құжатта.

Заңға енгізілген түзетулер көрсеткіштер мен жарнамалық маңдайшаларда негізінен 
қазақ тілін пайдалану қажеттілігін ұсынады.

Бұл талап әкімшілік-аумақтық бірліктердің, елді мекендердің құрамдас бөліктерінің, 
сондай-ақ басқа да физикалық-географиялық объектілердің мемлекеттік тілдегі дәстүрлі, 
тарихи қалыптасқан қазақша атауларына қолданылатын болады.

Осы талап мемлекеттік емес ұйымдардың мемлекеттік тілде, ал қажет болған жағдайда 
орыс және/немесе басқа тілдерде ұсынылуға тиіс бланкілері мен маңдайшаларына да 
қолданылады.

ҚАЗАҚСТАНДА КӨРНЕКТІ АҚПАРАТ ТУРАЛЫ ЗАҢ ҚАЛАЙ ӨЗГЕРЕДІ?
Заң жобасында «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы», «Қазақстан 

Республикасындағы тіл туралы», «Қазақстан Республикасындағы көлік туралы», «Теміржол 
көлігі туралы», «Автомобиль көлігі туралы», «Жарнама туралы», «Сауда қызметін реттеу 
туралы», «Байланыс туралы», «Ішкі су көлігі туралы», «Машиналар мен жабдықтардың 
қауіпсіздігі туралы», «Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы», «Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау туралы», «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация 
қызметі туралы», «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы», «Тұрғын үй құрылысына 
үлестік қатысу туралы», «Пошта туралы» және «Кинематография туралы» заңдарына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

Әзірлеушілердің пікірінше, заң жобасын қабылдау көрнекі ақпараттың дұрыс 
ресімделмеуіне және түпнұсқалы емес аударылуына байланысты әлеуметтік шиеленісті 
болдырмауға ықпал етеді. Сондай-ақ конфессия-аралық өзара іс-қимыл, дін мәселелерінде 
жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын сақтау үшін қолайлы жағдайлар жасайды.

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАЗАҚ 
ТІЛІ ТУРАЛЫ ЗАҢҒА ҚОЛ ҚОЙДЫ

ҮЕҰ ДЕРЕКҚОРЫНА 
ЕСЕП

Құрметті әріптестер!
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 

үкіметтік емес ұйымдардың қызметі 
туралы мәліметтерді ҮЕҰ Дерекқорына 
ұсынудың кезекті мерзімі басталды. 

ҮЕҰ Дерекқорына мәліметтер беру 
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және 

Жетісу облысы құрылған уақыттан бері 
ХҚО-ларда ЭЦҚ кілтін алу ең көп сұранысқа 
ие болған қызмет. Жарты жыл ішінде бұл 
қызметті 43 мың азамат алған.  

Екінші орында көлікті тіркеу және есеп-
тен шығару, сондай-ақ, мемлекеттік тіркеу 
нөмірін алу қызметі тұр. Облыстың 28 мың 
тұрғыны аталған қызметті рәсімдеген. 

Сонымен қатар бұл үштікке жеке куәлік 
пен төлқұжат алу қызметі кіреді. Бұл 
қызметті рәсімдеу мақсатында облыстың 
ХҚО-ларына 26 мың адам жүгінген.

Мадина НҰРБОЛҚЫЗЫ,
Ақсу аудандық ХҚК бөлімінің 

маманы.

СҰРАНЫСҚА ИЕ 
3 ҚЫЗМЕТ

ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРҒА



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ20 қаңтар 2023 жыл

__________________                          № 38-141                         2023 жыл 17 қаңтар                         

Ақсу аудандық мәслихатының депутаттарын сайлау  жөніндегі округтік сай-
лау комиссиясының мүшелерін сайлау туралы 

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республика-
сы Конституциялық Заңының 10-бабының 3-тармағына сәйкес, Ақсу аудандық 
мәслихаты ШЕШТІ:

1. Ақсу аудандық мәслихатының  депутаттарын сайлау жөніндегі округтік сайлау 
комиссияларының мүшелері  қосымшаға сәйкес сайлансын.

Мәслихат төрағасы                         Б.СҮЛЕЙМЕНОВ

Аудандық мәслихатының «17» қаңтардағы
№ 38-141» шешімінің №1 қосымшасы

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫН 
САЙЛАУ ЖӨНІНДЕГІ ОКРУГТІК САЙЛАУ 

КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ 
№1 округтік сайлау комиссиясының мүшелері:

Аты, жөні, тегі

Курмангалиева Жанна Женисовна
Абдыкаримов Жарас
Кожакаева Аякоз Алиайдаровна

Данабатыров Ерлан Бекенович

Унербаева Марал Байдаулетовна

Саяси партияның, өзге де қоғамдық бірлестіктің, 
жоғары тұрған сайлау комиссиясының атауы

"AMANAT" партиясы"   қоғамдық бірлестігінен
Ақсу аудандық ардагерлер кеңесі қоғамдық бірлестігі
"Ауыл" Халықтық-демократиялық патриоттық партия-
сы" қоғамдық бірлестігінен
«Алматы агроөнеркәсіптік кешені қызметкерлері 
кәсіподағы»  қоғамдық бірлестігі
"Қазақстан Халық партиясы" қоғамдық бірлестігінен 

Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Жансүгіров ауылы, О.Жұмашев көшесі 
№29, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Есмұрат Сиқымов атындағы орта мектебі, мектеп жанындағы интернатымен" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекаралар:№1, №5 сайлау учаскелері кіреді.

Аты, жөні, тегі

Рахимбергенов Камза Абдрахманович
Женис Акнур Асхаткызы
Рысдаулетова Айнагул
Бекетов Дастан Жетписбаевич

Канабеков Саян Буркитбекович

Саяси партияның, өзге де қоғамдық бірлестіктің, 
жоғары тұрған сайлау комиссиясының атауы

"AMANAT" партиясы"   қоғамдық бірлестігінен
Ақсу аудандық ардагерлер кеңесі қоғамдық бірлестігі
"Қазақстан Халық партиясы" қоғамдық бірлестігінен 
"Ауыл" Халықтық-демократиялық патриоттық партия-
сы" қоғамдық бірлестігінен
«Алматы агроөнеркәсіптік кешені қызметкерлері 
кәсіподағы»  қоғамдық бірлестігі

Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі 
№8, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы орта мектеп-гимназиясы" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі, Жансүгіров ауылы, Жидебаев көшесі № 104А, «Қазақстан Республика-
сы Ішкі істер министрлігі Жетісу облысының полиция департаменті Ақсу ауданының полиция 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

Шекаралар: №2, 44 сайлау учаскелері кіреді.

Аты, жөні, тегі

Калиев Елдос Айдарович
Колдейбаева Асемь Жумабаевна
Байтасова Айгуль Калиевна

Таласбаев Мухит Мукашевич
Арашева Акбота Жумагалиевна

Саяси партияның, өзге де қоғамдық бірлестіктің, 
жоғары тұрған сайлау комиссиясының атауы

"AMANAT" партиясы"   қоғамдық бірлестігінен
Ақсу аудандық ардагерлер кеңесі қоғамдық бірлестігі
«Алматы агроөнеркәсіптік кешені қызметкерлері 
кәсіподағы»  қоғамдық бірлестігі
"Қазақстан Халық партиясы" қоғамдық бірлестігінен 
"Ауыл" Халықтық-демократиялық патриоттық партия-
сы" қоғамдық бірлестігінен

Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр көшесі 
№42, "Ақын Сара" жастар мәдени орталығы.

Шекаралар: №3 сайлау учаскелері кіреді.

Аты, жөні, тегі

Омарсагымова Гульмира Амантаевна 
Кушкенов Сексенбай Адилбаевич
Жақсылық Асхат

Тойшыбекова Айзат Жанбырбаевна

Дуйсекова Эльмира Жумагазиевна

Саяси партияның, өзге де қоғамдық бірлестіктің, 
жоғары тұрған сайлау комиссиясының атауы

"AMANAT" партиясы"   қоғамдық бірлестігінен
"Қазақстан Халық партиясы" қоғамдық бірлестігінен 
"Ауыл" Халықтық-демократиялық патриоттық партия-
сы" қоғамдық бірлестігінен
"Білім және ғылым қызметкерлерінің Ақсу аудандық 
жергілікті кәсіптік одағының" қоғамдық бірлестігі
«Алматы агроөнеркәсіптік кешені қызметкерлері 
кәсіподағы»  қоғамдық бірлестігі

Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Есеболатов ауылы, Жамбыл көшесі 
№40, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Ңұрсұлтан Есеболатов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі ГЭС бастауыш мектебін қосқанда.

Шекаралар: №6, №7, №8, №9,  №10, №11 сайлау учаскелері кіреді.

Аты, жөні, тегі

Касымбеков Суртай Кабидолданович
Жандайбекова Лязат
Нұрлан  Шернияз Нұрланұлы

Тасболатова Найля Менгалиевна 
Наурызбаева Индира Касымжановна  

Саяси партияның, өзге де қоғамдық бірлестіктің, 
жоғары тұрған сайлау комиссиясының атауы

"AMANAT" партиясы"   қоғамдық бірлестігінен
"Қазақстан Халық партиясы" қоғамдық бірлестігінен 
"Ауыл" Халықтық-демократиялық патриоттық партия-
сы" қоғамдық бірлестігінен
Ақсу аудандық ардагерлер кеңесі қоғамдық бірлестігі
«Алматы агроөнеркәсіптік кешені қызметкерлері 
кәсіподағы»  қоғамдық бірлестігі

Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Қаракөз ауылы, Жамбыл көшесі №19, 
"Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Бижарас Садырбайұлы атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекаралар: №12, №13, №14, №17, №18 сайлау учаскелері кіреді.

№2 округтік сайлау комиссиясының мүшелері:

№3 округтік сайлау комиссиясының мүшелері:

№4 округтік сайлау комиссиясының мүшелері:

№5 округтік сайлау комиссиясының мүшелері:

Аты, жөні, тегі

Кузембаев Руслан Аскерович 
Муканова Самал Токтаровна 
Мылтыкбаев Сайлаубек Нурмекенович
Сакмолдин Жанат Турарбекович

Жуманов Елдос Жанарысович

Саяси партияның, өзге де қоғамдық бірлестіктің, 
жоғары тұрған сайлау комиссиясының атауы

"AMANAT" партиясы"   қоғамдық бірлестігінен
Ақсу аудандық ардагерлер кеңесі қоғамдық бірлестігі
"Қазақстан Халық партиясы" қоғамдық бірлестігінен 
"Ауыл" Халықтық-демократиялық патриоттық партия-
сы" қоғамдық бірлестігінен
«Алматы агроөнеркәсіптік кешені қызметкерлері 
кәсіподағы»  қоғамдық бірлестігі

Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Сағабүйен ауылы, Абылайхан көшесі №26, 
Сағабүйен ауылдық мәдениет үйі.

Шекаралар: №15, №16, №19, №20 сайлау учаскелері кіреді.

Аты, жөні, тегі

Ахметова Сауле Ануарбековна 
Турсатаев Жанат 
Муздыбаева Бакытнур Курмашевна

Кангалаков Санжар Жумабаевич
Калшаева Мадина Нуркамаловна

Саяси партияның, өзге де қоғамдық бірлестіктің, 
жоғары тұрған сайлау комиссиясының атауы

"AMANAT" партиясы"   қоғамдық бірлестігінен
Ақсу аудандық ардагерлер кеңесі қоғамдық бірлестігі
"Ауыл" Халықтық-демократиялық патриоттық партия-
сы" қоғамдық бірлестігінен
"Қазақстан Халық партиясы" қоғамдық бірлестігінен 
«Алматы агроөнеркәсіптік кешені қызметкерлері 
кәсіподағы»  қоғамдық бірлестігі

Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Ақсу ауылы, Айсеркенов көшесі №13, "Жетісу 
облысы білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Ма-
мания орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекаралар: №4, №21, №22, №23 сайлау учаскелері кіреді.

Аты, жөні, тегі

Есжанова Макира Макатаевна

Жұманбекова Арайлым Дулатбекқызы

Избасарова Гулмира Абилманаповна
Нугманова Зейнеп Кайратовна 

Мамырова Эльмира Жауатаровна 

Саяси партияның, өзге де қоғамдық бірлестіктің, 
жоғары тұрған сайлау комиссиясының атауы

«Алматы агроөнеркәсіптік кешені қызметкерлері 
кәсіподағы»  қоғамдық бірлестігі
"Ауыл" Халықтық-демократиялық патриоттық партия-
сы" қоғамдық бірлестігінен
"AMANAT" партиясы"   қоғамдық бірлестігінен
"Білім және ғылым қызметкерлерінің Ақсу аудандық 
жергілікті кәсіптік одағының" қоғамдық бірлестігі
"Қазақстан Халық партиясы" қоғамдық бірлестігінен 

Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Суықсай ауылы, С.Омаров көшесі №10 
А, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Юрий Гагарин атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ақтөбе, 
Баласаз бастауыш мектептерін қосқанда.

Шекаралар: №24. №25, №26, №27, №28, №29, №30 сайлау учаскелері кіреді.

Аты, жөні, тегі

Есимбекова Айгуль Жалелхановна
Даутбекова Айгерим Толеугалиевна
Мукажанова Самал Омиралиновна

Түстебаева Алия Адильбековна
Рахимов Мурат Ауесханович

Саяси партияның, өзге де қоғамдық бірлестіктің, 
жоғары тұрған сайлау комиссиясының атауы

"AMANAT" партиясы"   қоғамдық бірлестігінен
Ақсу аудандық ардагерлер кеңесі қоғамдық бірлестігі
"Білім және ғылым қызметкерлерінің Ақсу аудандық 
жергілікті кәсіптік одағының" қоғамдық бірлестігі
"Қазақстан Халық партиясы" қоғамдық бірлестігінен 
"Ауыл" Халықтық-демократиялық патриоттық партия-
сы" қоғамдық бірлестігінен

Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Егінсу ауылы, Алтынсарин көшесі 
№22, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік 
мекемесінің "Егінсу орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекаралар: №33, №34, №37, №38, №39, №40 сайлау учаскелері кіреді.

Аты, жөні, тегі

Калиакпаров Бауыржан Есболатович 
Жумасилова Назым Саятхановна 
Кененбаева Бибигуль Шариповна
Кайнарбекова Шолпан Рахимовна

Нарымбаева Айгуль Аманжоловна

Саяси партияның, өзге де қоғамдық бірлестіктің, 
жоғары тұрған сайлау комиссиясының атауы

"AMANAT" партиясы"   қоғамдық бірлестігінен
"Қазақстан Халық партиясы" қоғамдық бірлестігінен 
Ақсу аудандық ардагерлер кеңесі қоғамдық бірлестігі
«Алматы агроөнеркәсіптік кешені қызметкерлері 
кәсіподағы»  қоғамдық бірлестігі
"Ауыл" Халықтық-демократиялық патриоттық партия-
сы" қоғамдық бірлестігінен

Округтік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Матай ауылы, Депо көшесі №1, Матай пай-
далану локомотив депосының мәдениет үйі.

Шекаралар: №41, №42, №43 сайлау учаскелері кіреді.

№6 округтік сайлау комиссиясының мүшелері:

№7 округтік сайлау комиссиясының мүшелері:

№8 округтік сайлау комиссиясының мүшелері:

№11 округтік сайлау комиссиясының мүшелері:

№12 округтік сайлау комиссиясының мүшелері:

АҚСУ АУДАНДЫҚ 
МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

         _________________                        № 38-142                       2023 жыл 17 қаңтар                    

Ақсу ауданы бойынша №44 учаскелік сайлау комиссиясы мүшелерін сайлау туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 

Заңының 10-бабының 3-тармағына, 17-бабының 1-тармағына, Жетісу облыстық аумақтық сайлау 
комиссиясының 2022 жылғы 5 желтоқсандағы №50-1 «Жетісу облысында дауыс беруге арналған 
учаскелердің бірыңғай нөмірлерін белгілеу туралы» қаулысына, Ақсу ауданы әкімінің 2022 жылғы 
30 желтоқсандағы №8 «Ақсу ауданында сайлау учаскелерін құру туралы» шешіміне және Ақсу 
аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 2022 жылғы 30 желтоқсандағы №51 «Ақсу ауданы 
бойынша учаскелік сайлау комиссияларын құру туралы» қаулысына сәйкес, аудандық мәслихат 
ШЕШТІ:

1. Ақсу ауданы бойынша қаулының қосымшасына сәйкес реттік нөмірі 44 жалпы саны 1 
учаскелік сайлау комиссиясы құрылсын және учаскелік сайлау комиссиясының мүшелері 
төмендегі қосымшаға сәйкес бекітілсін.

Ақсу аудандық мәслихатының төрағасы                                                Б. СҮЛЕЙМЕНОВ

Аудандық мәслихаттың 2023 жылғы «17» қаңтардағы
№38-142 шешіміне қосымша

№ 44 учаскелік сайлау комиссиясының мүшелері:
№ Аты, жөні, тегі Қай партиядан сайланған

Учаскелік сайлау комиссиясының орналасқан жері: Жансүгіров ауылы, Жидебаев 
көшесі №104 А, Ақсу ауданының Полиция бөлімі.

Рамазанова Умит Наукановна
Нурахметова Айгерим Бериковна
Исанова Гульназ Абуталиповна
Аркабаева Роза Дакишевна
Молдахметова Гульзат Рысбаевна

аумақтық сайлау комиссиясы
аумақтық сайлау комиссиясы
аумақтық сайлау комиссиясы
аумақтық сайлау комиссиясы
аумақтық сайлау комиссиясы

1
2
3
4
5

АҚСУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ



3 бетАЌСУ ӨЊІРІ20 қаңтар 2023 жыл

Мен 42 жастамын. Зейнетақы 
жинағымның бір бөлігін емделуге алғым 
келеді. Жаңа жылдан бастап мен үшін 
жеткіліктілік шегі қалай өзгереді және ол 
немен байланысты?

ҚР «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне экономикалық 
өсімді қалпына келтіру мәселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы» Заңына сәйкес азаматтар өздерінің 
зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын 
үй жағдайларын жақсарту, тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлеміне кірмейтін 
емдеу және міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру үшін пайдалануға құқылы.

Зейнетақы жинақтарын азаматтар БЖЗҚ-
дағы зейнетақы жинақтары сомасының 
қолжетімді шегінде тұрғын үйге, емделуге 
немесе басқарушы компанияларға аударуға 
шектеусіз рет пайдалана алады.

Ең төменгі жеткіліктілік шектерінің мөлшері 
жыл сайын қайта қаралады. Өйткені, олар-
ды есептеу кезінде жыл сайын индекстелетін 
ең төменгі жалақы, ең төменгі зейнетақы, ең 
төменгі күнкөріс деңгейі сияқты әлеуметтік 
көрсеткіштер қолданылады.  

2023 жылға ең төменгі жалақы 70 000 
теңгені, ең төменгі зейнетақы 53 076 теңгені, 
мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең 
төменгі мөлшері 24 341 теңгені, ең төменгі 
күнкөріс деңгейі 40 567 теңгені құрайды 
деп көзделген. Шектерді есептеу кезінде 
ескерілетін басқа да әлеуметтік маңызды 
көрсеткіштер көтерілді. Тиісінше, шектер де 
өзгертілді. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
олардың қандай болатыны туралы ақпарат 
БАҚ-та, сондай-ақ, Қордың enpf.kz сайтында 
орналастырылған.

Осы көрсеткіштерге сәйкес, 2023 жылы 
Сіз үшін ең төменгі жеткіліктілік шегі 6 440 
000 теңгені құрайды. Осы сомадан жоғары 
қаражатты емделу үшін пайдалануға болады. 

Естеріңізге сала кетейік, ҚР «Қазақстан Ре-
спубликасында зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы» Заңында зейнетақы жинақтарының 
ең төменгі жеткіліктілік шегі - ай сайынғы 
зейнетақыны республикалық бюджет тура-
лы заңда белгіленген ең төменгі зейнетақы 
мөлшерінен төмен емес мөлшерде қамтамасыз 
ету үшін қажетті зейнетақы жарналарының 
міндетті түрлері есебінен қалыптастырылған 
зейнетақы жинақтарының ең төменгі мөлшері» 
деп айқындалған. 

Басқаша айтқанда, ең төменгі жеткіліктілік 
шегі - бұл салымшының зейнетке шыққаннан 
кейін ең төменгі зейнетақыдан кем емес 
төлемдер алуы үшін шотта қалуға тиісті 
ең төменгі сома (бұл ретте зейнетақы 
төлемдерінің жалпы сомасында базалық 
төлем де ескеріледі).  

Сәлеметсіз бе! Менің атым - Шолпан, 
2023 жылдың қаңтар айының басында 61 
жасқа толамын. Демек, мен зейнетке шыға 
аламын ғой? Қайда жүгінуім керек?

Қазақстан Республикасы Парламентінің Се-
наты ҚР «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне мемлекеттік жастар 
саясаты және әлеуметтік қамсыздандыру 
мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы»  Заң жобасын 
қарап, мақұлдады. Осы Заңда 01.01.2023 
жылдан бастап 01.01.2028 жылға дейін 

әйелдер үшін зейнетақы жасын 61 жастан ба-
стап белгілеу жоспарлануда, яғни әйелдер үшін 
зейнетақы жасын ұлғайту 01.01.2028 жылға 
дейін тоқтатылды. Осыған сүйене отырып, 
сіздің зейнет жасы - 61 жасқа толатыныңызға 
байланысты зейнетақы төлемдеріне құқығыңыз 
бар. 

Сондай-ақ, 63 жасқа толған ер адамдар және 
бірінші және екінші топтағы мүгедектік мерзімсіз 
уақытқа белгіленген адамдар зейнетақы 
төлемдерін алуға құқылы.

Жасына байланысты зейнетақы және 
мемлекеттік базалық зейнетақы тағайындау, 
сондай-ақ, БЖЗҚ-дан міндетті зейнетақы 
жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары есебінен төлемдер алу үшін 
бірыңғай өтініш және құжаттар топтамасымен 
«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік 
корпорациясының Халыққа қызмет көрсету 
орталығына ғана жүгіну қажет. 

Алушыға сонымен қатар мемлекеттік 
кепілдікті төлеу бойынша белсенді қызмет 
(әдепкі бойынша) (егер ол қалыптасқан бол-
са, инфляция деңгейін ескере отырып, нақты 
енгізілген жарналар сомасы мен зейнетақы 
жинақтарының сомасы арасындағы айыр-
ма) көрсетілетін болады. БЖЗҚ-дан алғашқы 
зейнетақы төлемі өтініш тіркелген күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде немесе алушы-
да БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдеріне құқық 
туындаған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде жүзеге асырылатын болады. БЖЗҚ-дан 
берілетін одан кейінгі ай сайынғы төлемдер 
зейнетақы төлемдерінің белгіленген кестесіне 
сәйкес жүзеге асырылады. 

Егер өтініш берілген күнгі зейнетақы 
жинақтарының сомасы тиісті қаржы жылына 
арналған республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген ең төменгі зейнетақының он екі 
еселенген мөлшерінен аспаған жағдайда, бұл 
сома алушыға БЖЗҚ-дан бір рет төленеді (2023 
жылы - 636 912 теңге = 12 * 53 076).

Егер зейнетақы шотындағы сома көп бол-
са, онда ай сайынғы төлем былай есептеледі: 
жинақ сомасы 6,5% - ға көбейтіліп, 12-ге 
бөлінеді.  

Егер кезекті ай сайынғы төлем жүзеге 
асырылғаннан кейін ЖЗШ-дағы зейнетақы 
жинақтарының қалдығы республикалық бюджет 
туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54 пайызынан 
кем соманы құраған жағдайда, бұл қалдық 
кезекті төлем сомасымен бірге төленеді.

БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алу үшін 
бірінші және екінші топтағы мүгедектік мерзімсіз 
уақытқа белгіленген адамдарға тікелей кеңсеге 
немесе сайттағы «Электрондық қызметтер» 
бөлімі арқылы Қорға жүгіну керек.

Зейнетақы төлемдерін алуға қажетті 
құжаттар тізімі БЖЗҚ сайтында егжей-тегжейлі 
көрсетілген.

Менің жалақым аз, бірақ лайықты 
зейнетақы алғым келеді. Зейнетақы 
төлемдерінің мөлшеріне қалай әсер ете ала-
мын?

Зейнетақы төлемдеріне әсер ететін бірінші 

нәрсе - зейнетақы жарналарының жүйелілігі мен 
уақытылы аударылуы. Зейнетақы төлемдерінің 
мөлшеріне ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) 
да әсер етеді.

ЕЗЖ - бұл салымшылардың өз бастамасы 
бойынша БЖЗҚ-ға аударатын ақша. Оны жеке 
тұлғалар, жеке және заңды тұлғалар үшінші 
тұлғаның пайдасына енгізе алады. Бұл ретте 
ЕЗЖ төлеу мөлшері мен кезеңділігін жеке не-
месе заңды тұлға дербес белгілейді. 

ЕЗЖ есепке алынатын жеке зейнетақы 
шотын ашуға Қорға түскен алғашқы ерікті 
зейнетақы жарнасы негіз бола алады. Осы-
лайша, салымшыға (алушыға) Қордың 
кеңсесіне барудың қажеті жоқ. Пайдасына 
ЕЗЖ жүргізілетін жеке тұлғаны сәйкестендіру 
ЕЗЖ аудару кезінде төлем тапсырмасының 
электрондық форматында көрсетілген дер-
бес деректер (ТАӘ, ЖСН, туған күні) бойынша 
жүзеге асырылады. Ал БЖЗҚ барлық қажетті 
мәліметтерді, яғни жеке тұлғаның жеке ба-
сын куәландыратын қолданыстағы құжаттың 
деректемелері, тұрақты тұратын жері туралы 
өзге де мәліметтерді мемлекеттік органдардың 
тиісті ақпараттық жүйелерінен алады.

БЖЗҚ-дан ЕЗЖ есебінен зейнетақы 
төлемдеріне құқық зейнетақы жинақтары бар 
мынадай тұлғаларда бар:

1) елу жасқа толған;
2) мерзімсіз уақытқа 1 және 2 топ мүгедектігі 

белгіленген;
3) Қазақстан Республикасының заңнама-

сында айқындалған, кету ниетін немесе дерегін 
растайтын құжаттарды ұсынған, Қазақстан 
Республикасынан тыс жерлерге тұрақты 
тұрғылықты жеріне кететін немесе кеткен 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар;

4) Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында 
және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы 
қорында ерікті зейнетақы жарналарының және 
оларға есептелген инвестициялық кірістің со-
малары шегінде зейнетақы жинақтары кемінде 
бес жыл бар болған адамдар. Яғни, ЕЗЖ 
есебінен қаражат жинауды мысалы, 20 немесе 
30 жаста бастағанда, тиісінше 25 немесе 35 жа-
ста сіз алғашқы төлемдеріңізді ала бастайсыз. 

Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ-ға ЕЗЖ 
төлеуді екінші деңгейдегі банктер (ЕДБ) немесе 
«Қазпошта» АҚ арқылы жүзеге асыруға бола-
ды. Жекелеген ЕДБ жарналарды онлайн (ұялы 
қосымша немесе өзіне-өзі қызмет көрсету тер-
миналдары арқылы) аударуға мүмкіндік береді. 
Бұдан басқа, жұмыс берушіге өтініш беру 
мүмкіндігі бар. Соның негізінде жұмыс беруші 
БЖЗҚ-ға өтініш берушінің не үшінші тұлғаның 
пайдасына ЕЗЖ  үнемі аударып отырады. 

Жақында маған 2 топтағы мүгедектік 
белгіленді. Енді зейнетақы жинағымды ем-
делуге мерзімінен бұрын ала аламын ба?

ҚР «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Заңына 
сәйкес, БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алу 
құқығы белгілі бір жағдайларда, соның ішінде 
1 және 2 топтағы мүгедектік мерзімсіз уақытқа 
белгіленген жағдайда туындайды. БЖЗҚ 
алушыларға зейнетақы төлемдерін Қазақстан 

Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен 
жүзеге асыруға міндетті. Көрсетілген тәртіп, 
оның ішінде БЖЗҚ-дан белгіленген ке-
сте бойынша зейнетақы төлемдерінің 
жылдық сомасының мөлшерін есептеу 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен 
қалыптастырылған зейнетақы жинақтарынан 
зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру 
қағидаларында және Үкіметтің 02.10.2013 
жылғы №1042 қаулысымен бекітілген 
зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеуді 
жүзеге асыру Әдістемесінде айқындалған. 
Осылайша, егер 2 топтағы мүгедектік 
мерзімсіз уақытқа белгіленсе, Сіз бекітілген 
кесте бойынша ай сайын БЖЗҚ-дан зейнетақы 
төлемдерін ала аласыз.

Жұмыс беруші міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналарын қызметкерлерге 
қандай жағдайларда төлеуі керек?

ҚР «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 
Заңына сәйкес міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары (МКЗЖ) қызметкердің ай сайынғы 
табысының 5% мөлшерінде белгіленеді. МКЗЖ 
аударымдарын жұмыс беруші өз қаражаты 
есебінен, кәсіптері өндіріс, жұмыс, кәсіптер 
тізбесінде көзделген еңбек жағдайлары зи-
янды (ерекше зиянды) жұмыстарда істейтін 
қызметкерлердің пайдасына жүзеге асырады. 
(ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы 
№ 1562 қаулысын қараңыз). 

Өндірістік нысандарды аттестаттау 
нәтижелерімен расталған зиянды (ерекше зи-
янды) еңбек жағдайлары тізбеден шығарылған 
жағдайда, жұмыс берушілер міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналарын төлеуді жүзеге асыр-
майды.

МКЗЖ жұмыс берушінің зиянды еңбек 
жағдайлары үшін өтемақысы болып табылады 
және жұмыс беруші оны қызметкердің пайда-
сына өз қаражаты есебінен жүзеге асырады. 
Зейнетақы жарналарының бұл түрі республи-
када 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап енгізілді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 
жылғы 18 қыркүйектегі № 984 Қаулысымен 
бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының зейнетақы қағидаларының (бұдан 
әрі – Зейнетақы қағидалары) 10-тармағына 
сәйкес ҚР «Қазақстан Республикасын-
да зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 
Заңында көзделген құқықтарды, міндеттер мен 
жауапкершілікті, сондай-ақ, БЖЗҚ, МКЗЖ ау-
дарылатын жеке тұлға (зейнетақы төлемдерін 
алушы) және агент арасындағы құқықтық 
қатынастардың өзге де ерекшеліктерін 
белгілейтін МКЗЖ есебінен зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы шарт(қосылу шарты) 
бекітілді.

МКЗЖ Қазақстан Республикасының 
ұлттық валютасында табыс төленетін ай-
дан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірілмей 
төленеді.  Арнаулы салық режимін қолданатын 
шаруашылық жүргізуші субъектілер 
оны Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасында көзделген тәртіппен және 
мерзімдерде іске асырады.

Мади БАЙДҮЙСЕН,
«БЖЗҚ» АҚ Жетісу облыстық 

филиалының Операциялық бөлімінің 
Жансүгіров ауылындағы жетекші маманы.

БЖЗҚ ӨЗЕКТІ САУАЛДАРҒА 
ЖАУАП БЕРЕДІ

БІЛГІМ КЕЛГЕН БЕС СҰРАҚ?

Ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар «Жетісу 
облысының Ақсу ауданында орналасқан ауданы -13,6 га 
«Жансүгір» кен орнында құм-қиыршық тас қоспасын өндіру 
кезінде бұзылған жерлерді қалпына келтірудің жұмыс жоба-
сы» бойынша өткізіледі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу орны: 
Жансүгіров ауылы, Қабанбай Батыр көшесі 24 мекен-жайы 
бойынша. АЖ өткізу күні мен уақыты: 01.03.2023 жылы сағат 
11:00 белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: «ЕР-НУР 
202»  ЖШС Жансүгіров ауылы, Жамау Бухарбай көшесі 
2/1, БСН 160140026553. Ықтимал әсерлері туралы жоспар 
құрастырушы «Курмангалиев Р.А.» ЖК ЖСН 830514301679 
тел. 87012775623, E-mail: rufat.taldyk@mail.ru. Жоба матери-
алдарымен htlps://ecoportal.kz, https://www.gov.kz/memleket/
entities/zhetysu-natural?lang=ru сайттан танысуға болады. 
Zoom конференциясына қосылу: конференция идентифика-
торы: 9279903131, кіру коды: bbNb3r. Өз ескертулеріңіз бен 
ұсыныстарыңызды «Жетісу облысының Табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ ЖАО 
мекенжайына жолдауға болады. zhumadilova.kamshat@mail.
ru. Тел. 87282329267, Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр 
көшесі, 26.

Общественные слушания в форме открытых собраний прово-
дятся по проекту «Рабочий проект рекультивации нарушенных 
земель при добыче песчано-гравийной смеси на месторождении 
«Жансугур», площадью -13,6 га, расположенного в Аксуском райо-
не области Жетісу». Место проведения общественных слушаний: 
с.Жансугуров, ул. Қабанбай Батыр 24. Дата и время проведения 
ОС: 01.03.2023 года в 11:00 Инициатор намечаемой деятельности: 
ТОО «ЕР-НУР 202» с.Жансугуров, ул. Жамау Бухарбай 2/1, БИН 
160140026553. Составитель отчета о возможных воздействиях ИП 
«Курмангалиев Р.А.» ИИН 830514301679 тел. 87012775623, E-mail: 
rufat.taldyk@mail.ru. Ознакомится с материалами проекта можно 
на сайте: htlps://ecoportal.kz, https://www.gov.kz/memleket/entities/
zhetysu-natural?lang=ru. Подключиться к конференции Zoom: 
Идентификатор конференции: 9279903131, Код доступа: bbNb3r. 
Направить свои замечания и предложения можно по адресу МИО 
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природо-
пользования области Жетісу» zhumadilova.kamshat@mail.ru. Тел. 
87282329267, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра, 26.

«ЕР- НУР 202»  ЖШС-і.

Жаңа инновациялық технологияларды қолдана отырып, 
мұғалімдердің білімі мен тәжірибесін жетілдіру мақсатында  
Сағабүйен ауылында Т. Тоқтаров орта мектебінде «Мұғалімнің 
кәсіби құзіреттілгі – нәтижеге бағытталған білім беру негізі» 
тақырыбында аудандық семинар өтті.

Биыл ғана қолданысқа берілген жаңа білім мекемесінде 
балалардың сапалы білім алуларына барлық жағдай жасалған. 
Жаңа мектепте заманауи жабдықталған физика, химия, биоло-
гия, информатика, мультимедиялық кабинеттер, интербелсенді 
тақталарымен жабдықталған, технология кабинеттері бар. 
Сондай-ақ, мектеп аумағында стандартқа сай спорттық ойын 
алаңдары, жүгіру жолдары және демалуға арналған орындар 
орналасқан. Ғимаратқа бейнебақылау жүйесі, дабыл түймесі 
орнатылып, интернет желісі тартылған.

Семинар сабағына оқушылар белсене қатысты. Сабақты 
Салкинбекова Гүлім жүргізді. Семинарға мектеп ұстаздары 
мен ата-аналар қатысып оқушылардың сыни ойлау арқылы 
бірлескен топтық жұмыста шешімін анықтауға, мәтінмен 
жұмыс жасауға, істі тәжірибесінде пайдалануға қадам жасауға 
бағытталған жұмыс түрлерін талдады. Қатысушылар үшін се-
минар мазмұнды тәжірибе алмасу алаңы болды.

Семинардың қорытынды бөлімінде оқушылар мен ата-
аналар өз сауалдарын қойып, кері байланыс орнатып отыр-
ды. Сабақ соңында ата-аналар ұжымының біліктілікті артты-

МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ШЕБЕРЛІГІ – САПАЛЫ БІЛІМНІҢ КЕПІЛІ

ру бағытындағы сапалы әрі сындарлы жұмыстарына алғыс 
білдіріп, алдағы уақытта ұзақ мерзімді бірлескен ынтымақтастық 
жалғасын табатынына сенім білдірді.

Қоғамымыздың  алға басуы,  ізгілікпен татулықтың қайнар 
көзі мектеп болып табылатыны, даусыз. Әрине «Мектеп» атты  
кеменің тізгінін мығым ұстау әр адамның қолынан келе бермейді. 
Әсіресе, қазіргі білім саласындағы үздіксіз өзгерістердің 
енуін саналы қабылдап, әрекет ету ұстаз қауымынан аса 
жауапкершілікті қажет етеді. Ал ұстаздың шығармашылық 
тұрғыдан дамуына ықпал ететін де мектеп басшысы.

Осы орайда мектебіміздің көшбасшысы – Базарбаева Күлжан 
Оспанқызының еселі еңбегін тілге тиек етпей кету мүмкін 
емес.  Осы уақыт аралығында қаншама жетістіктердің орын 
алуына  бірден-бір себепші болған да сол кісі. Осы бір нәзік 
жанның бойындағы қайрат, жігер, данагөйлік, мәдениеттілік, 
ізеттілік сарқылмайтын бұлақтай деп айтсам артық болмас. Ол 
кісінің ұйымдастыру қабілетінің  шыңы өз жемісін беруде. Атап 
айтсақ, ол кісі мектеп басшысы болғаннан бері әр оқу жылының 
соңында өткізілетін мектеп жетістіктерінің мониторингі бойын-
ша жыл сайын аудан бойынша жүлделі орындарды иеленуде.

Светлана ТЛЕУБАЕВА,
Т.Тоқтаров атындағы орта мектептің орыс тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі. 

ХАБАРЛАНДЫРУ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ!



4 бетАЌСУ ӨЊІРІ20 қаңтар 2023 жыл

Біләл Сүлейұлы!
Намысты, білімді, жан - жақты тұлға 

болатын. Ол – елін шетсіз - шексіз 
сүйген жан еді! 

1937 жылғы 15 желтоқсан күні Біләл 
Сүлейұлын Советтер Одағының НКВД 
сы «Халық жауы» деп танып, оны ату 
жазасына кесті. 44 жасында мінезді 
қазақ оқығаны шаһид болды. 

Кім үшін? 
Не үшін? 
Оны неге атты?! 
Тәуелсіз Қазақстан үшін күрескен 

арысты неге ұмыттық?! 

***
Біләл – жер жәннаты – Жетісудың 

Баянжүрек тауының баурайында туған 
қазақтың абадан азаматы еді. 1893 
жылдың 3 сәуірінде дүние есігін ашқан. 
Мағжан Жұмабай, Сұлтанмахмұт 
Торайғырұлы сынды Алаш оғландарымен 
бір жылда туған оқымысты. 

Бала кезінен-ақ зерек, алғыр, ақылды 
болып өсіпті. Барлық сабағын тек қана 
үздік бағаға оқыған. 

Ол өзінің ана тілінен бөлек орыс тілі 
мен ағылшын тілін, араб пен түрік тілін, 
татар мен башқұрт тілін өте жетік біліпті. 
«Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім 
біл!» деген осы екен ғой! 

Біләл – Қапалдағы атақты Маман-
Тұрысбек әулеті ашқан «Мамания» 
мектебінде және Уфадағы «Ғалия» 
жоғары дәрежелі мектеп-медресесінде 
оқып, қанаттанған жас талап.  

Талапкер Біләл 1913 – 1916 жылдары 
Орынбор қаласындағы Мұғалімдер семи-
нариясында оқыған. Осы жылдары Біләл 
ұлт ұстазы, қазақтың аса көрнекті мем-
лекет және қоғам қайраткері, профессор 
Ахмет Байтұрсынұлының шәкірті болып, 
дәрісін алып, тағылымын тыңдаған. 

Орынбор мұғалімдер семинариясын-
да оқитын семинарист Біләл «Қазақ» 
газетінің редакциясында корректор 
қызметін атқарып, Ахмет Байтұрсынұлы, 
Міржақып Дулатұлы ағаларының жанын-
да жүріп, Алаш идеясын түсініп, жүрегіне 
Алаш сөзін ұялатқан болатын. 

«Қазақ» газетінде қызмет еткен жыл-
дары Біләл ұлтқа ақысыз-пұлсыз қызмет 
етуді үйреніп, қос дегдардың өнегесін, 
үлгісін көрген-тін. 

Дүние бір орнында тұрмайды. 1916 – 
1917 жылы І Жаһан соғысына қазақтар 
да қатысып, Күнбатыс майданында Ресей 
патшалығы үшін қолдарына қару алған 
болатын. Соғысқа 19-43 жас аралығында 
оқу сауаты жоқ қазақтың жасы мен 
кәрісі қатысқан-ды. Сондай қиын шақта 
қазақтың оқыған-тоқыған азаматтарын 
бастап ұлт көсемі Әлихан Бөкейхан 
атамыз майдан даласына барған-тын. 
Оқығандар тобында Біләл да болыпты. 
Бір жылдай майдан даласындағы оқ пен 
оттың ішінде болып, елге хабар таратып, 
соғысып жүрген сарбаздарға дәрігерлік 
көмек көрсетіпті. 

Соғыстан кейін Біләл аға дипломын 
қолына алып, туған жеріне Қапалына 
келеді. Қапалдағы татар қыздар 
мектебіне мұғалім болып қызметке 
тағайындалады. Ауыл-аймақтың баласы-
на әріп үйретіп, сауат аштырады. Ол Ах-
мет ұстазының әдістемесін көпке үйретіп, 
қазақтың ұлттық  әліпбиін насихаттаған 
Алаш  мұғалімі еді. 

1917 жылдың ақпанында Ресей патша-
сы ІІ Николай тақтан құлады. Империяның 
ішкі жағдайы ушығып тұрған сәтте 
қазақтың оқыған азаматтары бір тудың 
астына жиналып, Құрылтай шақырды. 

Алаш ұлттық мемлекетін жариялап, 
Алаш Орда Ұлт кеңесі үкіметін құрды. 
Біздің мемлекетіміздің негізі 1917 жылы 
желтоқсан айының 12 күні қаланған 
болатын. Біләл осы жылдан бастап 
саясат ісіне араласып, Алаш Орданың 
Жетісудағы өкілі болып, ұлт-азаттығы 
үшін күреске шықты. Ол – еркіндік үшін 
күрескен боздақ! 

ҰМЫТЫЛҒАН 
АЛАШ БОЗДАҒЫ

істеп, абақтының тас еденінде жатып өзін 
жетілдірген не деген қайсар ер еді!  Ал 
біз ше?!... Жылы үйде әрі ақ төсекте жа-
тырмыз. Қарнымыз – тоқ, көйлегіміз – көк. 
Қанша тілді білеміз? 

Біләл – сегіз қырлы, бір сырлы нағыз 
жігіттің төресі. Ол – ақын, сатирик, дра-
матург, журналист, аудармашы, лингвист-
ғалым. 

Әр жылдары «Тілші» (Қазіргі «Жетісу» 
газеті) газетінің редакторы, Семей 
пединститутының ректоры, Алматыдағы 
Абай атындағы Қазақ педагогика 
институтының Қазақ тілі мен әдебиеті 
кафедрасының доценті, Қазақ Оқу-ағарту 
комиссиартының (министрлігі) орынбаса-
ры, Қарақалпақстан Республикасы Оқу-
ағарту комиссары (министрі) қызметін 
атқарған үлкен тұлға.  

Біләл Сүлейұлы лингвист-ғалым әрі 
жоғары оқу орнының ұйымдастырушысы 
ретінде  1926 жылдың 26 ақпан – 5 на-
урыз күндері  Баку қаласында өткен 
Бірінші Бүкілодақтық түркітанушылар 
құрылтайына қатысқан. Ұстазы Ах-
мет Байтұрсынұлы, әріптестері Елдес 
Омарұлы, Әміре Қашаубайұлы бастаған 
азаматтармен бірге әліпби мәселесін 
талқылаған оқымысты. 

Біләл Сүлейұлы – тәуелсіздік үшін, 
азаттық үшін күрескен қазақ өрені. Бүгінгі 
қазақ баласының оқып, елі мен жерін 
сүйетін азамат болып өскенін қалаған 
жан. Қазақтың жерінің тұтастығын 
тілеген, әрбір азаматтың бай-қуатты бо-
луын көксеген халық жанашыры. 

Ол –  өте ақылды еді. Парасат-пайым 
иесі еді. Оны және оның ұстаздары 
мен достарын коммунистік билік бірін 
қалдырмай атып, есім-сойларын ұзақ 
уақыт ұмыттырып тастады…

Біләл – қазақтың болашағын, ұлтының 
мүддесін биік қойған, елі үшін қара басын 
қатерге тіккен, сол жолда қасқайып тұрып 
құрбан болған арыс. Асылында, Біләл 
– мен үшін, сен үшін және біздер үшін 
кеудесін оққа тосқан боздақ еді! 

Біз осындай айбатты, айбарлы ерлер 
сияқты ұлтшыл, мемлекетшіл болып 
өсуге міндеттіміз. 

Сөз соңында оқу-ағарту ісіне мол үлес 
қосқан ағартушының бірер сөзін оқырман 
назарына ұсынғым келеді. Бұл ойлар әлі 
де өзектілігін жоймаған, құндылығы аса 
маңызды. «Ұлтқа сынық инедей пайда 
тигізе алмайтын мектептің болғанынан 
да болмағаны қайырлы» немесе «Ауыл 
мектебі – ұлт мәдениетіміздің, ұлт 
әдебиетіміздің, адамшылық салтының 
ең алғашқы қайнап шығатын жері. Ауыл 
мектебін жөндемесек, жалпы қара 
бұқараны оқытпасақ, қалалы жерге келіп 
өзге елдің мектептеріне бірен-сарандап 
кіріп «закон» оқығанымызбен ұзап еш 
қайда бара алмаймыз». 

P.S.: Жақында 2023 жылы мерейтойла-
ры тойланатын тұлғалардың тізімі жаса-
лыпты. Ішінде біз айтқан кейіпкердің аты 
жоқ екен. Өкінішті! 

2021 жылы Біләл Сүлейұлының 
әдеби-ғылыми мұрасын жинап, архив 
мәліметтерін топтастырып, ұмыт қалған 
тарихи тұлғаның «Үміт» атты алғашқы 
шығармалар жинағын дайындап, басып 
шығарғанмын. Аталмыш кітаптың мерей-
той тізімін даярлауға жауапты биобибли-
ограф мамандардың көзіне түспегеніне 
қынжылдым... 

P.S.S: Қазақстанда Біләл Сүлейұлының 
атында не мектеп, не арнаулы оқу 
орны жоқ. Педагог, ғалым, білім беру 
саласының ұйымдастырушысы ретінде 
өз заманында зор істерді атқарған ерді 
құрметтеуге, лайықты бағасын беруге 
еш асығар емеспіз. Осы мерейлі жылын-
да туған жерінде еленер ме екен деген 
үмітіміз бар... 

Елдос ТОҚТАРБАЙ,
жазушы, алаштанушы,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі.

АЛАШ ҚАЙРАТКЕРІ, ҒАЛЫМ, ӘДЕБИЕТШІ, АҒАРТУШЫ БІЛӘЛ 
СҮЛЕЙҰЛЫНЫҢ ТУҒАНЫНА – 130 ЖЫЛ!

1918 жылдың қаңтарында Алаш Орда 
Үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейхан 
көсеміміз ұлттық әскер құру керек деп 
бұйрық береді.  Жетісудағы атты әскер 
жасаған құру ісін Біләл қолға алып, ауыл-
аймақтан білекті, шымыр жігіттерді жинай 
бастайды. Біләл – Алаш әскерін құрған 
сардарлардың бірегейі. 

1920 жылдың 5 наурызында Алаш Орда 
Үкіметі тарап, жұмыс істеуін тоқтатуға 
мәжбүр болады. Екі жыл бес ай жиырма 
күнге жуық өмір сүрген мемлекетіміз әскер 
және халық санының аздығынан, қару-
жарақ пен азық-түліктің тапшылығынан 
қиналды. 

Амалсыз қазақ халқы Советтер Одағына 
қосылып, қайтадан құлдық, отарлық өмірге 
тағдырын аманаттады... 

Қазақстанға Совет үкіметі орнаған 
жылы-ақ қанды қырғын басталды. 1921 
жылы Қазақстанның Ақтөбе, Ырғыз, Орал, 
Жымпиты, Ойыл, Торғай, Сарыарқа, 
Жетісу өңірлерінде алапат ашаршылық 
пен жұт болды. Біләл жұт жайлаған да-
ланы кезіп, ашыққан, тарыққан ағайынға 
демеу болып, ашаршылыққа қарсы күрес 
ұйымын құрған. 

Ол – шынайы халық перзенті еді! 
Біләл – Советтік Қазақстанның оқу-

ағарту саласына үлкен үлес қосқан 
қайраткер. Білім менеджері. 

Қазақстанның Ақтөбе, Жетісу облы-
старында білім басқармасын басқарып, 
бірқатар бастауыш, орта және арнаулы 
оқу мектептерін ашқан ұстаз еді. 

Семей қаласындағы педагогикалық 
институтты құрып, алғашқы ректоры 
қызметін атқарған. 

1929-1930 жылдары – Орынбордағы 
бұрынғы КИНО (Қырғыз оқу-ағарту инсти-
туты) оқу орнын Орал, Ақтөбе қалаларына 

көшірген Қазақстанның арнайы өкілі 
қызметін атқарған. 

1929 жылдары Сталин бұрынғы 
Алаш қозғалысына мүше болған қазақ 
оқығандарын лек-легімен түрмеге 
қаматып, итжеккенге айдатқан.

1930 – 1932 жылдары Біләл Сүлейұлы 
да түрмеге қамалып, жазасын өтеген-
ді. Біләл аға түрмеде жатып өз бетінше 
ағылшын тілін үйреніп, өзін-өзі дамытқан 
болатын. Түрме бастығының балаларына 
математика, орыс тілі пәнінен сабақ беріп, 
ақша тапқан екен. 

Түрмеде жатып тіл үйреніп, жұмыс 

«Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің кейбір бұйрықтарына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары – Қазақстан Республика-
сы Қаржы министрінің 2022 жылғы 22 
қарашадағы № 1178 бұйрығына сәйкес 
2023 жылғы 10 ақпандағы астықты және 
дәнді дақылдардың жекелеген түрлерін 
әкелу және экспорттау кезінде Ілеспе 
Тауар Құжаттары (Сопроводительно 
Накладные Товары) ІТҚ/СНТ міндетті 
тіркеуі енгізіледі.

Басқа тауарлық баптар үшін ІТҚ/
СНТ міндетті тіркеу пилоттық жоба 
аяқталғаннан кейін күшіне енеді, яғни 
2023 жылғы 1 сәуірден бастап, бұл рет-
те ЕАЭО елдерімен өзара саудадағы 
экспорттық-импорттық операциялар 

Құрметті салық төлеушілер!
үшін леспе тауар құжаттарының міндетті 
тіркеу мерзімі кейінге шегерілмейді.

СНТ-ны мiндеттi тiркеу күшiне 
енгiзiлгеннен кейiн СНТ ұсынбағаны және 
СНТ-дағы мәлiметтердiң нақты тасымал-
данатын жүкке сәйкес келмегенi үшiн 
әкiмшiлiк жауаптылық көзделген.

ӘҚБтК-нің 283-1-бабына сәйкес, СНТ 
ұсынбау немесе уақтылы ұсынбау, ата-
уы сәйкес келмеуі, тауардың санын 
(көлемін) СНТ-да қате көрсету – бес-
тен отызға  дейінгі айлық мөлшерде 
айыппұл салуға әкеп соғады, кәсіпкерлік 
жүргізуші субъектіге байланысты есептік 
көрсеткіштер.

АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША 
МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР 

БАСҚАРМАСЫ.

Согласно Приказа Заместителя 
Премьер-Министра – Министра финана-
сов Республики Казахстан от 22.11.2022 
года № 1178 «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства финан-
сов Республики Казахстан» с 10 февраля 
2023 года вводится обязательное оформ-
ление СНТ при импорте и экспорте зерна 
и отдельных видов зерновых культур.

По другим товарным позициям обяза-
тельное оформление СНТ вступает в силу 
по завершении пилотного проекта, т.е. с 1 
апреля 2023 года, при этом, по экспортно-
импортным операциям во взаимной тор-
говле со странами ЕАЭС перенос срока 
обязательного оформления СНТ не пред-
усмотрен.

При вступлении в силу обязательного 
оформления СНТ предусмотрена админи-

Уважаемые налогоплательщики!
стративная ответственность за непред-
ставление СНТ и несоответствие све-
дений в СНТ фактически перевозимому 
грузу.

В соответствии со статьей 283-1 Ко-
декса об административных правона-
рушениях непредставление либо не-
своевременное представление СНТ, 
несоответствие наименования, недосто-
верное отражение количества (объема) 
товаров в СНТ влечет штраф от 5 до 
30 месячных расчетных показателей в 
зависимости от субъекта предпринима-
тельства.

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДОХОДОВ ПО АКСУСКОМУ 
РАЙОНУ.
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(Жалғасы. Басы өткен санда).
Орыс елшісі Бранцевтің айтуына 

қарағанда, ұрыс қатты болған. “Қазақтың 
жеңілуіне себеп екі ұдай болып жаула-
сып жүрген Әбілхайыр сұлтан мен Қайып 
сұлтанға қараған жасақтардың әскер басы-
лары өздерінің соғыс қимылдарын келісіп 
жүргізбеген”. 18-ғасырдың басындағы 
қазақтардың жағдайын Ш.Уалиханов бы-
лайша суреттеген “18-ғасырдың алғашқы 
онжылдығы қырғыз халқының өміріндегі 
сұмдық уақыт болды. Олардың ұлыстарын  
жоңғарлар, еділ қалмақтары,  жайық  ка-
зактары және башқұрттар әр жақтан 
талқандады, малын айдап әкетіп тұттас 
әулеттерді тұтқын етіп алып кетті” .  

1718-жылы көктемде жоңғарлар 
Жетісудан Арыс, Бөген, Шаян өзендері 
бойына шұғыл жорық жасап, Түркістан 
қаласына тақап келді. Олардың ниеті 
қазақ хандарының ордасын басып алу бо-
латын. Сырдария орта ағысы басындағы 
қазақ қалалаларына қауіп төнді. Бірнеше 
шайқас болды. “Жоңғарлар қазақ орда-
сын шапты,” бірақ санының аздығымен өз 
қоныстарынан ұзап кетуі олардың толық 
жеңіске жетуіне мүмкіндік бермеді.

Бұл жағдайда батырлар бастаған 
қазақ жасақтары едәуір табысқа жетті. 
Олар Елек, Мұғалжар, Ұлытау аудан-
дарынан 30 мың адам болатын әскер 
жинп алды. Түркістан ауданына аттанып, 
жоңғарларды Оңтүстік Қазақстанның 
едәуір бөлігінен қуып шықты.  Жоңғар 
билеушілерінің қазақ  жүздеріне қарсы 
неғұрлым батыл қимылдар жасауын 
Жоңғар хандығының Цинь билеушілері 
әскерлерінің шапқыншылық жасау қаупі 
тежеген еді. Бірақ 1722 жылы Қытай им-
ператоры Канси қайтыс  болғаннан кейін 
бұл қауіп уақытша болса да бәсеңдеді. 
1723 жылы Жоңғар-Қытай бітімі жасалды 
. Шығыс жақтағы өз тылын қауіпсіздендіріп 
алған жоңғар қонтайшылары қазақтармен 
соғысқа мықтап дайындала бастады. 
Бірақ 1722 жылы Қытай императоры Канси 
қайтыс болғаннан кейін бұл қауіп уақытша 
болса да  бәсеңдеді.

1723 жылы Жоңғар-Қытай бітімі жасалды. 
Шығыс жақтағы өз тылын қауіпсіздендіріп 
алған жоңғар қонтайшылары қазақтармен 
соғысқа мықтап дайындала бастады. 

2.1 “АҚТАБАН ШҰБЫРЫНДЫ, 
АЛҚАКӨЛ СҰЛАМА” ОҚИҒАСЫНЫҢ 

БАСТАЛУЫ
1723 жылға қарай қазақ-жоңғар 

қатынастарындағы жағдай күрт өзгерді. 
Қытай императоры Канси өліп, жоңғар-
қытай шарты жасалды, Ертіс бекініс 
шебінің құрылуына байланысты Ресей 
үкіметі қандай да болсын нақты талап-
тар қоймады. Оқиғалардың күтілмеген 
бетбұрысын жоңғар қонтайшылары мен 
тайшылары қазақ жеріне шабуыл жасау 
үшін пайдаланбақшы болып ұйғарды. 
Қазақ хандықтарының бытыраңқылығын 
пайдаланып және алдағы соғысқа мықтап 
дайындалып алған жоңғар билеушілері 
1723 жылы өз әскерлерін Қазақстан шегіне 
аттандырды . 

Жоңғар басқыншылығына қарсы күрес 
қазақ мемлекеттілігін сақтап қалу жөніндегі 
маңызды саяси шешімдерге ықпал 
жасаған негізгі факторға ғана емес, қазақ 
халқының өмір сүруінің өзі туралы мәселе 
туған кезде өмірлік қажетті факторға ай-
налды. Өткен замандағы аса көрнекті 
тарихнамашы Шәкәрім Құдайбердиев 
жоңғарлар басқыншылығы - Ақтабан 
шұбырынды, Алқакөл сұлама” кезеңінде 
бүкіл халықтың үштен екісі қырылды деп 
көрсетеді. Жоңғарлардың 1723 жылғы 
шапқыншылығы елеулі оқиға  болып қана 
қойған жоқ, ол қазақ халқы өмірінің барлық 
салаларына және бірінші кезекте саяси 
ахуалына қатысты болды.

Жоңғарлардың бұл теңдесі жоқ әрекетке 
өздерінің әрбір қадамын әр түрлі жеті 
бағыт бойынша күтпеген жерден берілетін 
және қуатты соққының барлық салдарын 
өлшестіре отырып мұқият дайындағанын 
мойындау керек. 1723 жылғы  
шапқыншылыққа дайындалу барысын-
да жоңғар ханы Цеван Рабтанның елеулі 
рөл атқарғаны да көрінеді .   Қазақтардың 
көптеген рулары мен қауымдары көшпелі 
шаруашылық үшін өмірлік маңызы бар 
жұмыстар басталған сол бір ерте көктем 
кезінде жоңғарлардың күтпеген жерден 
жасаған шабуылына қарсы әзір емес 
еді.Оның үстіне жоңғарлардың жекеле-
ген жасақтарының ширек ғасыр ішін-дегі 
жыл сайын деуге болатын шабуылына 
ұшырап, халықтың өзі моральдік жағынан 
күйзеліс жағдайында болатын, ал көптеген 
сұлтандар мен рубасылары бір-біріне 
барған сайын   оқшауланып  алған-ды.  
1723 жылы Жетісу мен Ертіс өңірінің  

АҚТАБАН ШҰБЫРЫНДЫ, АЛҚАКӨЛ СҰЛАМАҒА - 300 ЖЫЛ!

қазақтары біріші болып жау табанына түсті, 
шабуылдың тұтқиыл да тегеурінді болғаны 
сонша, жұрт ең қауқарсыз қарттар мен 
бала-шағаны тағдырдың тәлкегіне тастай 
қашты. Сондықтан ол жылдар жөнінде 
халық жадында “зар заман жылдар” қасіреті 
ретінде сақталған.

Шоқан Уалиханов бұл дәуірді “Қазақ 
халқының өміріндегі сұмдық ауыр уақыт 
болды. Жоңғарлар, Уолга бйындағы 
қалмақтар тұс-тұстан қазақтардың 
ұлыстарын қырғынға ұшыратты, малда-
рын айдап әкетті. Қазақтарды бүкіл семья-
ларымен тұтқындап  алды” деп жазған. 
Қазақ халқы өз өміріндегі аса ауыр апат 
зор зобалаңға тап болып, адам айтқысыз 
аянышты күндерді басынан кешірді. Ата 
қоныс, құтты мекен, мал мүлкінен және 
баспанасынан айырылып, аш жалаңаш 
жаяу жалпы шұбырған қарапайым халық 
бұқарасы жаздың қайнаған ыстығында қар 
көк мұз қақаған аязында күн көрісі малын 
жұтатып, үіп өлді. Ашаршылыққа ұшыраған 
жұрт  жол жөнекей қозықұйрық сияқты жа-
байы өсімдіктерді теріп жеп қайыр сұрап 
күнелтті Әйелдер мен балалар және қарт 
адамдар адам төзгісіз жол азабына шыдай 
алмай, бұрғылап жапан түзде қалып аштан 
қырылды . Қазақтардың ауыздан ауызға та-
рап келген аңыздарында бұл кезең “Ақтабан 
шұбырынды Алқакөл сұлама” деп атала-
ды. Мұның былай аталуы жаудан қашып 
жаяу шұбырған қалың қауым, әрі болды-
рап әрі ашаршылықтан бұралып, Алқакөл 
көлінің жағасына келіп сұлап жатқанда, 
көп ішінен бір ақсақал адам шығып “Адам 
баласы өмірде көрген жақсылық пен 
жаманшылықтың бәрі ұмытпауы керек біз 
осы көрген күніміздіне деп айтсақ болар 
деп сұрапты. Сонда тағы бір қария орны-
нан тұрып мұның аты Ақтабан шұбырынды 
Алқакөл сұлама болсын депті. Мұның мәнісі 
атамекен мал мүлкінен айырылып, жаяу 
жалпы босқан ел шұбыра шұбыра табаны 
ағарып, азып-тозды деген сөз екен. Бұл 
оқиға қазақтың кіші жүзі арасында Сауран 
айналған деген атпен әйгілі болды. 

Жоңғар феодалдарының шапқыншы 
әскерлерінен қашқан кіші жүз қазақтары 
соңынан түскен жауды көз жаздыру үшін 
Сауран қаласын айнала көшкендіктен, бұл 
оқиға “Сауран айналған” деп аталған екен.          

Әдебиетте Алқакөл сұлама термині 
жөнінде алуан пікірлер айтылады. Біреулер 
қателесіп Алқакөл емес, Алакөл деп 
есептейді. Бұл жөнінде сол қасіреттің куәгері 
болған Қожаберген жыраудың Елімай да-
станында: Қырылу Алқакөлден басталып 
тұр, - деп тікелей көрсетілген. Жекеле-
ген зерттеушілердің  пікірінше ”Алқакөл” 
- Сырдарияның арғы жағындағы,өзеннің 
сол жақ жағалауындағы Бетбақдаладағы 
көл. Екінші бір нұсқа бойынша, ”Алакөл 
емес,”Алқакөл”, бұл ”топтасып, қол ұстасып” 
алдында жатқан адамның тізесіне басын 
қойып отыру немесе тізіліп жату, жорықтағы 
демалыс әдісі.”Сұлама” - әбден шаршап-
қалжырап, басын көтере алмай жату.  

Қожаберген жыраудан кейін  Е. Бекмаха-
нов ”Алқакөл” емес,   ”Алакөл”деп санады. 
Бұл түсінікте де,өйткені Алакөл ”Жоңғар 
қақпасының” кіре берісінде жатыр. Сөйтіп 
жоңғар феодалдары қазақтарға қатты 
соққы беруге және қазақ жеріне, одан әрі 
Орта Азияға басып кіруге ұйғарды. Шабуыл 

жасауға 1723жылдың көктемі таңдалды.
Қыс қыстаудан жүдеп шыққан қазақ 

ауылдары жайлауға көшуге дайында-
лып жатқан кез еді. Сол жылы қатты жұт 
болды. Қазақтардың жадында: ”Қайың 
сауған ақ тышқан жылы” айрықша қалған. 
Қазақтардың халықтық күнтізбесі бойынша, 
тышқан жылы мен қоян жылында көбінесе 
жұт болып, мал қырылып отырған. Мұны 
кейінгі жылдардағы мұрағат материалдары 
растайды.  Қазақтар нақ осындай кезеңде 
жоңғарлардың ауыр соққысына ұшырады. 
Қазақ жеріне шабуыл жасағанда жоңғарлар 
кенеттен тез арада тегеурінді қимылмен ба-
сып кіру факторын да пайдаланды.

2.2  АЛАПАТ АУЫР ЖЫЛДАР
Жоңғарлар ірі-ірі жеті сына сияқты 

қозғалып, 70 мың  адамнан тұратын 
әскермен шабуыл жасады. Мәселен, Це-
ван Рабтанның баласы Галдан Церен 10 
мың әскерімен Балқашқа, және одан әрі 
Қаратауға қарай аттанды. Қонтайшының 
інісі Құлан Батур Алтайға және Көктал 
өзенінің бойына беттеді.      

Қонтайшының немересі Әмірсананың 
жасағы Нұра өзенінің алабына бағыт алды. 
Галдан Цереннің баласы Цеван Доржы 
Шелек өзенінің аңғарына аттанды. Гал-
дан Цереннің екінші баласы Лама Доржы 
Ыстықкөлге бағыт ұстанды. Нойон Дода 
Доржым Шу өзеніне қарай ұмтылды. Це-
ван Рабтанның өзі Іледен өтіп Жетісудің 
оңтүстігіне қарай жылжыды. Басып кіруге 
жалпы басшылықты Цеван Рабтанның 
ағасы Шона Доба жүзеге асырды. Олар өз 
жолындағыны жыланша жылап, қынадай 
қырды. Қыс жұтынан әбден қажыған қазақ 
қауымдары күшті қарсылық көрсете ал-
мады. Шу аңғарынан жалайырлар қуып 
шығарылды. Олар көп шығынға ұшырап 
Ұлытау мен Көкшетау жаққа кетуге мәжбү 
болды. Талас өзенінен Арыс өзенінің 
орта ағысына дейін қоныстанып жатқан 
наймандардың садыр руы түгелге дерлік 
қырғынға ұшыратылды, тірі қалғандары 
босып кетті. Қожаберген жыраудың 
дастанындағы мәліметтерге қарағанда, 
найманар Алтайдан кеткен. 

Қаратауда, Арыс өзені алабында да 
ойран салынды. Қапы қалған қазақтар ма-
лын, үйін, мүлкін тастап кетуге мәжбүр 
болды. 1724 - 1725 жылдары жоңғар 
феодалдарының шапқыншы әскерлері 
Сырдария алабындағы отырықшы егінші 
ауылдар мен қалаларды ойрандап, қазақ 
хандығының астанасы Түркістан қаласын 
және қазақ хандығына қарасты Ташкент, 
Сайрам т.б қалаларды басып алып, талан-
таражға ұшыратты және қиратты. Жетісу мен 
Сырдария өңіріндегі егістік жерлер құлазып, 
қаңырап, қолөнер мен сауда-саттық жым-
жылас болды. Бұл егіншілік ошақтары 
мен қолөнер, сауда орталықтарынан қол 
үзу елдің экономикасын қатты күйзелтті.  
Көптеген адамдар Талас, Боралдай, Арыс, 
Шыршық өзендерінен, Сырдариядан өту 
кезінде қаза тапты. 

Қазақ рулары Сырдарияға қарай қашып, 
оның арғы бетінде ғана өздерін қауіпсіз 
сезіне аламыз деп санады. Жоңғарлар 
ауыл-ауылды тонады. Бұл жөнінде Ре-
сей капитаны И. Унковский “Қонтайшының 
баласы Шона Добаның Қазақ ордасы-
на аттандырылғаны, ұрыс барысында 

ол қазақтардың үш қалашығын алғаны 
және қазақтардың 1000 отбасын әкеле 
жатқаны, олардың көп кешікпей күтіліп 
отырғаны жөнінде хабар бар екенін” хатқа 
түсіреді. Ал берілген қалалар Ташкент, 
Сайрам, Харамурт, болды. Қазақ ауылда-
ры әсіресе қонтайшы Шоба-Добаның ша-
буылдарынан қатты зардап шекті. Ол өз 
жасақтарымен Талас аңғарына, Сырдария 
өзенініңбойына өтті. Түркістан, Қарамұрт ( 
Шымкент түбінде) Тараз, Шымкент, Таш-
кент қалаларын жаулап алуды ол өз та-
бысы деп санай алатын. Шона-Добаның 
жасақтары қазақ қоныстарына жортуыл 
жасап, ауылдарды шапты тұтқындар алды. 
Тек соның жасақтары ғана қазақтардың 
5000 дай отбасын тұтқынға алды олардың 
мың отбасы қонтайшының ұлысарына 
жіберді .                                                                          

18 ғасырдың 20 жылдарына қарай 
жоңғарлар қазақ жерінің орасан көп бөлігін 
басып алды. Жоңғарлар мен қазақтар 
иеліктерінің арасындағы шамамен 
алғандағы шекара Ұлытау, Балхаш көлі 
мен Шу, Талас өзендері арасындағы өңір 
болды. Үмбетей жырау өз толғауларында 
жоңғарлардың Баянауыл, Қызылтау, 
Абралы,Шыңғыс таулары мен Қара Ертіс 
бойындағы мамырықты және Алатауды 
қалай жаулап алғаны суреттеген. Жоңғар 
жайсаны Черен Дондук Лепсі және 
Қаратал аңғарында көшіп жүрді. Онда 
қонтайшынікінен кем түспейтін жеке үлкен 
жасақтары болды. Ұлы жүздің Жетісуда 
көшіп жүретін ру басылары соның 
жасақшыларына бағынды. Сондай ақ 
көптеген қазақтар Шу, Талас аңғарларына, 
Бетбақдалаға кетіп қалды.                                                 

Левшиннің атап өткеніндей, “ отар-
лар мен табындар күн санап кеми берді, 
айырбас сауда тоқтап қалды, жұрт жап-
пай қайыршылық пен қайғы қасіретке 
ұшырады, кейбіреулері аштан өліп, басқа 
біреулері әйелдері мен балаларын тастап 
кетті...           

Егер оңтүстікке кетпесе, үш жақтан 
қысым көріп, қудаланған оларды қырып 
жіберу мүмкін еді. Ұлы жүз бен орта жүз 
қазақтары Сырдариядан өтіп, Ходжент-
ке көшіп, Орта жүз руларының көпшілігі 
Самарқанға кетті, ал Кіші жүз Хиуа мен 
Бұқараға шегіне көшіп барды.                                                                  

Ақтабан шұбырынды жылдары Отан 
алдындағы өз жауапкершілік шамасын 
түсінген халық еркін жасытпады. Табан 
тірескен және ұзаққа созылған шайқастар 
жүріп жатты. Ташкент қаласының қазақ 
жасағы бастаған 300 мыңдай тұрғындары 
үш айға жуық қахармандықпен қорғанды. 
Ташкенттің ізінше Сайрам мен Түркістан 
да құлады. Бүкіл халықтық қарсыласуды 
ұйымдастырушылар Бөгенбай, Қабанбай, 
Саңырақ, Жәнібек, Малайсары, Елшібек 
және басқалар халықты туған жерін 
қорғауға көтерді. Жоңғар әскерлері қазақ 
халқының табанды қарсыласуымен 
санасуға мәжбүр болды. Жау таулы жер-
лерде, алыстағы далалық аудандарда, 
қалаларда тойтарыс алды.  Қожаберген 
жыраудың айтуынша, айтуынша қазақтар 
ұрыса отырып шегінген, жасақтар 
Бетбақдала құмдарына қуып келе жатқан 
жаудан қара үзіп кетіп  Таңбалытас 
ауданындағы ұрыстарда оған тойта-
рыс берген, сөйтіп оны Сарысу өзенінің 
жағасында қорғанысқа көшуге мәжбүр 
еткен. Жоңғарлар Түркістанға шабу-
ыл жасаған кезінде Айшыбек батырмен 
бірге Қабанбай қала қорғанысына тікелей 
қатысты.

Жаулап алушыларға Түркістанды 
қорғаушылар ғана қарсылық көрсеткен 
жоқ. Сайрамды жау қоршаған кезінде де 
қала тұрғындары қахармандық көрсетті. 
Жоңғарлар қаланы шабуыл арқылы 
бірден басып ала алмады, олар қаланы 
айнала қоршап, қамауға алды. Олардың 
мақсаты қаланы басып алу, тонау бола-
тын. Алайда мұны істей алмады. Сонда 
қонтайшы өз әскелерінің бір бөлігін тауға 
жіберіп, қаланы сумен жабдықтап тұрған 
Сайрамсу және Тубалық өзендерінің ар-
насын бұрып жіберуге бұйрық берді. Сай-
рам тұрғындары сусыз қалды. Аңызда бұл 
туралы былай делінген:” Олар қаланы 
қорғап, ұзақ уақыт бекінді, бірақ ақырында, 
дінсіздер жеңді” .                                       

Жоңғарлар мұнда мол мүлікке жолығып, 
көптеген тұтқындар алды. Тұтқындарды 
шығыс Түркістан ауданына алып кетті. 
Қазақтар Сырдарияның орта ағысына 
ғана емес, бұл өзеннің төмеңгі сағасына 
қарай да шегінуге мәжбүр болды. Ресей 
елшілігінің курьері Николай Мине сыртқы 
істер алқасына жоңғарлар “ондағы жердің 
бәрін, тіпті Сыр өзеніне және Бұхара 
жанындағы Ходжентке дейін иеленіп алды 
деп хабарлады .

Көптеген қазақтар Сырдарияның сол 
жақ жағалауындағы Бетбақдалаға, Жызық 
және Нұраты таулары ауданында, Зе-
равшан аңғарына кетті. Бұл жөнінде орта 
азиялық тарихшы Хожамқұлибек Балхы 
былай деп көрсетеді: 

(Жалғасы бар).

Ақтабан 
шұбырынды, 

Алқакөл сұлама

Бекболат СЕЙДАЗИМОВТЫҢ
Қазақстан жаңа заман 
тарихы пәні бойынша 

жазылған  курстық 
жұмысынан.
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Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Мемлекеттік кірістер комитеті «Салық және бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер ту-
ралы «Қазақстан Республикасының Кодексіне 
(Салық Кодексі) өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» және «Салық және бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы 
«Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық 
кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына (жоспарлы Заң) 2022 
жылғы 21 желтоқсанда Мемлекет басшысы қол 
қоюына байланысты салық заңнамасының негізгі 
өзгертулері бойынша салық төлеушілердің  наза-
рына жеткізу үшін жолданып отыр.

Уәкілетті өкілді айқындау рәсімін оңайлату 
бойынша

электрондық түрде мемлекеттік кірістер орган-
дарында мүдделер білдіру үшін уәкілетті өкілді 
айқындау рәсімін оңайлатуды көздейтін Салық 
кодексінің 16-бабына толықтырулар енгізілді 
(2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа 
енгізіледі). Осы норма шеңберінде Салық 
төлеушінің кабинетінде – веб-қосымшасында 
тараптардың әрқайсысының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған 
электрондық құжатты ресімдеу мүмкіндігі іске 
асырылады, онда салық төлеуші өзінің уәкілетті 
өкілін, сондай-ақ өкілдің өкілеттіктерінің тізбесін 
айқындай алады. Бұл норма сенімхатты но-
тариалды ресімдеу қажеттілігін болдырмауға 
және салық төлеушілердің – жеке тұлғалардың 
уақытша және қаржылық шығындарын 
қысқартуға мүмкіндіктер береді.

Екінші деңгейдегі банктермен өзара іс-қимыл 
бойынша

Салық кодексінің 24-бабында:
мемлекеттік кірістер органдары салық 

төлеушілер банк шоттарын ашқан, өзгерткен 
және жапқан кезде екінші деңгейдегі банктердің 
және банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың, хабар-
лама мерзімдерін өзгертуін көздейтін 1) және 6) 
тармақшаларға өзгерістер енгізілді (2023 жылдың 
1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі);

пайда болған күннен бастап 2 ай ішінде 
өтелмеген салық берешегі бар борышкер-
лер бойынша банктік үзінді көшірме бойынша 
Екінші деңгейдегі банктерге сұрау салу үшін 
шекті төмендетуді көздейтін, 13) тармақшаның 
сегізінші абзацына өзгерістер енгізілді (2022 
жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 1 қаңтарға 
дейін қолданылады), 5 000 АЕК (бұрын 4 ай және 
салық берешегі 10 000 АЕК); 

салық берешегі, әлеуметтік төлемдер бой-
ынша берешегі бар салық төлеуші келіскен 
жағдайда, банк салық берешегін, әлеуметтік 
төлемдер бойынша берешекті толық өтегеннен 
кейін осындай банктік шот бойынша шығыс опе-
рацияларын жүзеге асыру шартымен банк шо-
тын ашуға құқылы. оның ішінде салық төлеушінің 
көрсетілген банктік шоттан берешектің осы 
түрлерін аудару жолымен 15) тармақша 
екінші бөлікпен толықтырылды (2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі).

Мемлекеттік кірістер органдары шет мем-
лекеттерден, халықаралық және шетелдік 
ұйымдардан ақша және (немесе) өзге де мүлік 
алатын тұлғалар тізілімін жариялау бойынша 

Уәкілетті органның Салық кодексінің 29-
бабы 1-тармағының бірінші бөлігінің 1) және 
2) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар 
тізілімін өзінің интернет-ресурсында жария-
лауын көздейтін Салық кодексінің 29-бабының 
3-тармағына толықтырулар енгізілді (2023 жылғы 
1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі). 

Салық кодексінің 29-бабының 3-тармағына 
сәйкес мемлекеттік кірістер органдары шет 
мемлекеттерден, халықаралық және шетелдік 
ұйымдардан, шетелдіктерден, азаматтығы жоқ 
адамдардан ақша және (немесе) өзге де мүлік 
алатын адамдар туралы деректер базасын 
жүргізеді. 

Бұл ретте мұндай адамдар туралы 
мәліметтерді жариялау туралы талап жоқ. 

Осыған байланысты, мемлекеттік кірістер 
органдарының осындай тұлғалардың тізілімін 
(есептіліктің өзінсіз) жариялауын көздейтін 
түзету енгізілді.

Жалдамалы жұмыскерлердің саны ту-
ралы салық төлеушінің деректеріне ашық 
қолжетімділікті ұсыну бойынша 

салық құпиясы болып табылмайтын, 
салық есептілігінде көрсетілген жалдама-
лы жұмыскерлердің саны туралы мәліметтер 
көзделетін Салық кодексінің 30-бабы жаңа 19) 
тармақшамен толықтырылды (2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі).

Салық міндеттемелерін орындау мерзімдерін 
өзгерту бойынша 

Салық кодексінің 51 бабында: 
5-тармақтың 1-бөлігі салықтарды және (неме-

се) төлемдерді төлеу бойынша бөліп-бөліп төлеу 
туралы шешімге салық міндеттемесін орындау 
кестесін қоса беруді көздейтін екінші ұсыныспен 
толықтырылды (2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 
2023 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады); 

салық төлеушінің дәлелді өтініші негізінде 
салық міндеттемесін орындау кестесін қайта 
қарауды, сондай-ақ кестені қайта қарау бір рет-
тен артық емес жүзеге асырылуы мүмкін екенін 
белгілеуді көздейтін 7-тармақпен толықтырылды; 

онда мемлекеттік кірістер органдары шектеу-
лер қойған мүлікті кейінге қалдыру, бөліп төлеу 
үшін кепіл нысанасы бола алады деп көзделетін 
Салық кодексінің 52-бабы 2) тармақшасының 
бесінші абзацы жаңа редакцияда жазылды 
(2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 1 
қаңтарға дейін қолданылады);

Салық кодексінің 54-бабының 2-тармағы 
салықтардың және (немесе) төлемақылардың 
сомаларын төлеу жөніндегі кестеде белгіленген 
салық міндеттемесін орындау кезінде бұзылған 
деп тану үшін мерзімді 5 жұмыс күніне 
дейін ұлғайтуды көздейтін 5) тармақшамен 
толықтырылды (2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі); 

Салық кодексінің 55-бабының 1-тармағы 
Салық кодексінің 54-бабы 2-тармағының 2) және 
5) тармақшаларында белгіленген жағдайларда 
кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу қолданысы 

тоқтатылған кезде мемлекеттік кірістер органы 
салық төлеушінің кепілге алынған мүлкінен және 
(немесе) үшінші тұлғадан не банктен өндіріп 
алуды көздейтін кепілдікті орындауды талап 
ететін жаңа редакцияда жазылды (2022 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі).

Арнайы мобильді қосымшаны пайдалана от-
ырып, арнайы салық режимін қолданған кезде 
тіркеу есебінен шығарылған күні бойынша 

Салық кодексінің 67-бабының 6-тармағына 
(2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілсалық төлеуші қызметін оңайлатылған 
тәртіппен тоқтатқан кезде (қызметін тоқтата 
тұру жағдайларын қоспағанда), оған жеке та-
быс салығы мен әлеуметтік төлемдер есептел-
ген, соңғы ай өткен күннен кейінгі күннен бастап 
дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылды 
деп танылатынын көздейтін Салық кодексінің 
67-бабының 6-тармағына толықтырулар енгізілді 
(2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі).

Салықтық тексерулер бойынша
Салық кодексінің 69-бабының 6-тармағына, 

136-бабы 5-тармағының 1) тармақшасына, 
137-бабының 3-тармағына, 145-бабының 1 
және 2-тармақтарына, 147-бабының 1, 3 және 
5-тармақтарына, 150-бабының 2-тармағына 
өзгерістер енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап қолданысқа енгізіледі)

«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызмет са-
ласында жаңа реттеуші саясатты енгізу және 
Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының 
жекелеген функцияларын қайта бөлу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 
30 желтоқсандағы Заңы шеңберінде (01.01.2023 
ж. бастап қолданысқа енгізіледі) Қазақстан 
Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді. Мәселен, 2023 жылғы 
1 қаңтардан бастап тәуекел дәрежесін бағалау 
негізінде ерекше тәртіп бойынша жүргізілетін тек-
серулер бойынша нормалар алынып тасталады. 

Осыған байланысты, Салық кодексінің 
ережелері салықтық тексерулер түрін енгізу 
бөлігінде енгізілген өзгерістерге сәйкес келтірілген 
– тәуекел дәрежесін бағалау негізінде мерзімді 
салықтық тексерулер;

Салық кодексінің 146-бабының 8-тармағына 
мемлекеттік кірістер органдарының 
хронометраждық тексеру жүргізу мерзімдерін 30 
жұмыс күнінен артық ұзарту мүмкіндігін болдыр-
мауды көздейтін өзгерістер енгізілді (2023 жылғы 
1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі);

Салық кодексінің 158-бабының 3-тармағына  
салық төлеуші куәгерлерді тарта отырып хатта-
ма (акт) жасау арқылы оны алудан бас тартқан 
кезде салықтық тексеру актісін тапсыру рәсімін 
регламенттеуді көздейтін өзгерістер енгізілді 
(2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі).

«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік 
корпорациясын (Мемлекеттік корпорация) 
бақылау бойынша 

Мемлекеттік корпорацияның қызметіне бақылау 
жүргізуді көздейтін Салық кодексінің 69-бабы 
3-тармағының 6) тармақшасына және 175-бабына 
толықтырулар енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан 
бастап қолданысқа енгізіледі). 

Салық төлеушілерді ақпараттандыру бойынша 
Салық кодексінің 73-бабының 1-тармағы 

сервистік бағдарламалық өнімдер арқылы 
ақпараттық хабарламаларды, оның ішінде 
басшыға және (немесе) бюджетпен есеп айырысу 
жөніндегі жауапты қызметкерге жіберуді көздейтін 
9) тармақшамен толықтырылды, бұл жаңалық ірі 
кәсіпкерлік субъектілеріне қолданылмайды(2023 
жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі).

Мемлекеттік қызметті алу бойынша жеке 
тұлғаның құқықтарын кеңейту бойынша

«электрондық үкімет» порталы арқылы 
ғана емес, сондай-ақ кез келген сервистік 
бағдарламалық өнімдер арқылы баламалы 
негізде «Жеке практикамен айналысатын адам-
ды тіркеу есебі» мемлекеттік қызметін алу бой-
ынша жеке тұлғаның құқықтарын кеңейтуді 
көздейтін Салық кодексінің 79 және 80-баптарына 
өзгерістер енгізілді (2023 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап қолданысқа енгізіледі);

Мемлекеттік кірістер органының шешімі 
негізінде ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару 
бөлігінде

ҚҚС төлеушінің ойын бизнесі бойынша салық 
есептілігін табыс етпеуі, салық төлеушіні хабар-
дар етпей ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару 
үшін негіз болып табылатындығын көздейтін 
Салық кодексінің 85-бабы 4-тармағының 1) 
тармақшасына өзгеріс енгізілді (2023 жылдың 1 
қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі);

ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару кезінде 
ұсынылатын декларациялар тізбесін қысқартуды 
көздейтін Салық кодексінің 85, 209 және 424-бап-
тарына өзгерістер енгізілді (2023 жылдың 1 
қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі). ҚҚС 
бойынша тарату декларациясын ұсыну жөніндегі 
міндет қолданылатын салық төлеушілердің 
тізбесінен мемлекеттік кірістер органының 
шешімі бойынша ҚҚС бойынша тіркеу есебінен 
шығарылған адамдар (қойылған күнінен бастап) 
алынып тасталды.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша 
анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабар-
лама орындалмаған жағдайда электрондық шот-
фактураларды жазып беруді шектеу бойынша 

«Электрондық шот-фактуралардың жазы-
луын шектеу» пилоттық жобасын заңнамалық 
бекітуді, тәуекел дәрежесі бойынша камералдық 
бақылаудың бұзылуын градациялауды және 
камералдық бақылаудың нәтижелері бой-
ынша хабарламаны орындау тәртібін қайта 
қарауды көздейтін, Салық кодексінің 19-бабы 
2-тармағының 7) тармақшасына, 95-баптың 
2-тармағына, 96-бапқа, 13-тарау 120-1-бап-

пен толықтырылды, 145-баптың 3-тармағына, 
402-баптың 1-тармағының 3) тармақшасына және 
412-бабына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді 
(2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі).

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша 
бұзушылықтар анықталған жағдайда: 

- тәуекел деңгейі жоғары бұзушылықтар бой-
ынша – камералдық бақылау нәтижелері бой-
ынша мемлекеттік кірістер органдары анықтаған 
бұзушылықтарды жою туралы хабарлама;

Анықтама үшін: бұл ретте тәуекел дәрежесі 
жоғары бұзушылықтарға тауарларды өткізу, 
жұмыстар мен қызметтер көрсету бойынша 
нақты айналым жасауды белгілеу мақсатында 
электрондық нысанда шот-фактуралар жазып 
берілгеннен кейін жүргізілген камералдық бақылау 
нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар 
жатады; тәуекел деңгейі орташа бұзушылықтар 
бойынша – камералдық бақылау нәтижелері бой-
ынша мемлекеттік кірістер органдары анықтаған 
бұзушылықтарды жою туралы хабарлама; 

Анықтама үшін: камералдық бақылау 
нәтижелері бойынша қалыптастырылатын стан-
дартты хабарламалар; 

тәуекел деңгейі төмен бұзушылықтар бойын-
ша – анықталған бұзушылықтардың сипаттама-
сын және олардың тәуекел дәрежесін қоса бере 
отырып, камералдық бақылау нәтижелері бойын-
ша анықталған бұзушылықтар туралы хабарлама 
рәсімделеді. 

ЭШФ жазып беруді шектеуге қатысты
Белгіленген мерзімде орындалмаған және 

(немесе) тәуекел деңгейі жоғары хабарла-
ма орындалмаған деп танылған жағдайда 
мемлекеттік кірістер органдары электрондық 
шот-фактуралардың жазылуын шектеуді 
жүргізеді. 

Электрондық шот-фактураларды жазып 
беруді шектеуді қолдану кезінде шот-фактура 
қағаз жеткізгіште жазып беріледі және шот-
фактураларды жазып беруді шектеуді алып 
тастаған күннен бастап күнтізбелік он бес 
күн ішінде электрондық шот-фактуралардың 
ақпараттық жүйесіне енгізілуге тиіс.

Хабарламаны орындау тәртібін қайта қарауға 
қатысты 

Камералдық бақылау хабарламасын «ресми 
орындау» бойынша  мәселені шешу мақсатында, 
түзетулер ұсынылатын түсіндірмелерге нақты та-
лаптарды көздейді. 

Осылайша, хабарламада көрсетілген тәуекел 
деңгейі орташа бұзушылықтармен келіспеген 
жағдайда, салық және (немесе) бухгалтерлік 
есеп (есеп) тіркелімдерінен және (немесе) 
көрсетілген бұзушылықтарға жататын, салық 
есептілігіне енгізілген деректердің дұрыстығын 
растайтын құжаттардан үзінді көшірмелерді қоса 
бере отырып, бұзушылықтардың жоқтығы туралы 
түсініктеме беру қажет. 

Хабарламада көрсетілген тәуекел деңгейі 
жоғары бұзушылықтармен келіспеген жағдайда 
орындау, бұзушылықтарда көрсетілген опера-
цияларды (мәмілелерді) жүзеге асыру фактісін 
растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере 
отырып, түсініктеме беру жолымен жүргізіледі. 

Түсініктемелерде түсініктеме берген тұлғаның 
хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен 
келіспеуі мән-жайлары құжаттардың міндетті 
түрде қоса берілуімен көрсетілуі тиіс. 

Сондай-ақ, электрондық нысанда жазылып 
берілген шот-фактураларды қайтарып алуды, 
түзетуді немесе толықтыруды көздейтін хабарла-
маны орындау тәртібінің бөлігіне толықтырулар 
енгізілді. 

Банктік шоттар бойынша шығыс операцияла-
рын тоқтата тұру жөніндегі шаралар, хабарламаға 
жауап бермеген және/немесе тәуекелдерді 
басқару жүйесін талдау және қолдану үшін қажетті 
құжаттардың базалық тізбесін ұсынбаған салық 
төлеушілерге қатысты ғана қолданылатын бола-
ды.

Cалықтық өтінішті алып тастау бойынша 
Салық кодексінің 97-бабының 8-тармағына 

салық төлеушінің салық өтінішінің орнына салық 
төлеушінің сұрау салуы негізінде салықтардың, 
бюджетке төленетін төлемдердің, әлеуметтік 
төлемдердің, айыппұлдардың, өсімпұлдардың 
барлық немесе жекелеген түрлері бойынша бюд-
жетпен есеп айырысулардың жай-күйі туралы 
салық төлеушінің дербес шотынан үзінді көшірме 
беруді көздейтін өзгерту енгізілді (2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі). 

Инвестициялық салық кредиті туралы келісім 
жасасу кезінде өсімпұлды есептеу бойынша 

Салық кодексінің 117-бабы 3-тармағының 
бірінші бөлігі тоғызыншы абзацпен толықтырылды, 
онда өсімпұл инвестициялар жөніндегі уәкілетті 
органмен жасалған инвестициялық салықтық 
кредиті туралы келісім оның қолданылу мерзімі 
ішінде болған кезде және осындай кредит берілген 
салықтар бойынша есептелмейді.

Дебиторлардың шоттарынан берешекті өндіріп 
алу бойынша 

Салық кодексінің 123-бабына өзгерістер 
енгізілді:

2 және 4-тармақтарға заңды күшіне енген 
соттардың дебиторлардан берешек сомаларын 
өндіріп алу туралы шешімдері болған кезде салық 
төлеушінің (салық агентінің) пайдасына шешім 
негізінде дебиторлардан одан әрі өндіріп алу үшін 
осындай сот шешімі ұсынылатынын көздейді(2023 
жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі). 

Сондай-ақ, ұсынылған дебиторлар тізіміне 
қарамастан, мемлекеттік кірістер органдары 
дебиторларды белгілеу бойынша, оның ішінде 
дебиторлық берешекті растауға қарсы тексерулер 
жүргізе отырып, тақырыптық тексеру жүргізуге 
құқылы.

Дебиторлық берешек болмаған жағдайда 
дебитор өзара есеп айырысуларды салысты-
ру актісімен бір мезгілде мемлекеттік кірістер 
органына салық төлеушінің (салық агентінің) 

алдындағы берешекті өтеу фактісін растайтын 
құжаттарды ұсынады; 

5-тармақтың бірінші бөлігінде салық 
төлеушінің (салық агентінің) салық берешегі со-
масын өндіріп алу туралы инкассалық өкімдерді 
дебитордың банк шоттарына қою үшін өзара есеп 
айырысуларды салыстыру актісі, дебитордың 
тексеру актісі (оның ішінде дебиторлық бере-
шек сомасын растайтын қарсы тексеру) және 
соттың шешімдері негіздеме болуын көздейтін 
(2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі).

Мониторингке жататын салық төлеушілерді 
әкімшілендіру бойынша

Салық кодексінің 132-бабына:
ірі салық төлеушілердің мониторингіне жата-

тын салық төлеушілерінің дәлелді шешіммен 
келісетіні туралы хабарламаны ұсыну мерзімін 
бес күнтізбелік күннен бес жұмыс күніне өзгерту 
бөлігінде 2-тармақтың бесінші бөлігіне (2024 
жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) 
өзгерістер енгізілді;

«электрондық үкіметтің» веб-порталында 
тіркелген «электрондық үкіметтің» веб-
порталын пайдаланушының жеке кабинеті 
және электрондық цифрлық қолтаңба 
және электрондық құжат туралы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес 
электрондық тәсілмен мемлекеттік кірістер ор-
гандарымен өзара іс-қимыл жасайтын салық 
төлеушілердің веб-қосымшасына мемлекеттік 
кірістер органы жолдау арқылы талапты, ха-
барламаны және/немесе дәлелді шешімді тап-
сыру рәсімін оңайлатуды көздейтін салықтық 
әкімшілендірудің бизнес-процесстерін ав-
томаттандыру мақсатында 3-тармақпен 
толықтырылды (2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі). Бұл ретте талаптың, 
хабарламаның және дәлелді шешімнің нысанда-
рын уәкілетті орган бекітеді.

ЭШФ АЖ-да жазылып берілген, орындалған 
жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілері 
бойынша

Салық кодексінің 190-бабының 2-тармағына 
және 202-бабының 1-тармағына толықтырулар 
енгізілді, Салық кодексінің 193-бабының 
2-тармағына салық есебі үшін есепке алу 
құжаттамасымен ЭШФ АЖ-да жазылып 
берілген, орындалған жұмыстардың, көрсетілген 
қызметтердің актілерін тану бөлігінде өзгерістер 
енгізілді (2018 жылғы 1 сәуірден бастап 
қолданысқа енгізіледі). 

Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары бой-
ынша

Салық кодексінің 190-бабының 4-тармағына 
толықтыру, 231-бабының 1 және 3-тармақтарына, 
232-бабының 6-тармағына, 249-бабының 
1-тармағына, 250-бабының 5-тармағына, 
251-бабына өзгерістер енгізілді (2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) 

Сақтандыру және қайта сақтандыру 
ұйымдарының ХҚЕС 17 жаңа стандарты-
на көшуіне байланысты сақтандыру (қайта 
сақтандыру) шарттарын жасасу және орындау 
жөніндегі қызметке байланысты сақтандыру, 
қайта сақтандыру ұйымдарының салықтық 
есебін реттеу бойынша қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын қадағалау және бақылау жөніндегі 
уәкілетті органның талаптарын ескере отырып, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
белгілеген есептілік деректеріне негізделетінін 
көздейтін түзетулер қабылданды. 

Төтенше жағдай кезеңінде ірі кәсіпкерлік 
субъектілерінің келтірген залалы бойынша 

енгізілді: Салық кодексінің 243-бабының 
1-тармағына толықтырулар (2022 жылғы 
1 қаңтардан 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін 
қолданылады), 404-бабы 2-тармағының 2) 
тармақшасына өзгерістер енгізілді (2022 жылдың 
1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі).

Ірі кәсіпкерлік субъектісінің төтенше жағдай 
кезеңінде шеккен тауарлардың бүлінуі, жоғалуы-
қылмыстық қудалауды жүргізетін органның 
салық төлеушіні төтенше жағдайға байланы-
сты қылмыстық істер бойынша жәбірленуші 
деп тану туралы қаулысының көшірмесі болған 
кезде төтенше жағдай кезеңінде келтірілген за-
лал сомасында бухгалтерлік есепте ескерілген 
тауарлардың құнына шегеруге жатады төтенше 
жағдай күнінде және олар бойынша: осын-
дай бүлінгенін, тауардың жоғалғанын растай-
тын құжат және бүлінгені туралы мәліметтер 
Салық кодексінің 215-бабының 7-1-тармағында 
көзделген тіркелімде көрсетілген. 

Төтенше жағдай нәтижесінде тауар бүлінген, 
жоғалған жағдайда ірі кәсіпкерлік субъектісі 
белгілі бір шарттар сақталған кезде есеп-
ке жатқызылатын бұрын танылған ҚҚС-ты 
азайтпауға да құқылы.

КТС бойынша кірістер ретінде қаралмауы 
жылдық жиынтық табысқа енгізілетін табыс 

ретінде қаралмауды көздейтін Салық кодексінің 
225-бабы 2-тармағының 22) тармақшасына 
өзгерту және 26-1) тармақшасымен толықтыру 
енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі): 

энергия беруші ұйымның мемлекеттік немесе 
жергілікті атқарушы органдардан, басқа да энер-
гия беруші ұйымдардан немесе электр энергия-
сын беру жөніндегі қызметті жүзеге асырмайтын 
электр желілерінің меншік иелерінен теңгерімге 
өтеусіз негізде қабылдаған электр желілерінің 
құны; 

Салық кодексінің 258-бабының 6-тармағына 
және (немесе) 268-бабының 2-1-тармағына 
сәйкес күрделі жобалар (құрлықтағы газ жоба-
ларын қоспағанда) бойынша көмірсутектерді 
барлауға және өндіруге немесе өндіруге 
арналған келісімшарт бойынша жер қойнауын 
пайдаланушының шартты коэффициентті 
қолдануы нәтижесінде пайда болған амор-
тизацияланатын активтер топтарының (кіші 
топтарының) құн балансын ұлғайту.

Жеке тұлғаларға қайырымдылық көмек 
көрсету бойынша 

коммерциялық емес ұйымдар қор нысанын-
да көрсететін қайырымдылық көмек бойынша 
Салық кодексінің 1-бабы 1-тармағының 38) 
тармақшасына, 225-бабы 2-тармағының 29) 
тармақшасына, 394-бабының 51) тармақшасына 

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРДІҢ  НАЗАРЫНА!

САЛЫҚ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ 
ӨЗГЕРТУЛЕРІ
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өзгерістер енгізілді (2019 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап қолданысқа енгізіледі):

- қайырымдылық көмек ұғымы төтенше жағдай 
салдарынан зардап шеккен жеке тұлғаға өтеусіз 
негізде берілетін мүлікті толықтыруға байланы-
сты кеңейді; 

- қор нысанында құрылған коммерциялық 
емес ұйымнан жарғылық капиталына мем-
лекет жүз пайыз қатысатын заңды тұлғаның 
қайырымдылық көмек шеңберінде өтеусіз алған 
мүліктің құны, күрделі жөндеу құны, мемлекеттік 
меншік объектілерін реконструкциялау жылдық 
жиынтық табысқа енгізілмейді; 

- қайырымдылық көмек шеңберінде өтеусіз 
негізде тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін 
қызметтер қоры нысанында құрылған 
коммерциялық емес ұйымның ҚҚС-тан беруі бо-
сатылады.

КТС бойынша әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорына аударымдар бойынша 

Қазақстан Республикасының заңнамасында 
айқындалатын мөлшерде әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қорына аударым-
дар бойынша шығыстар сомасы бойынша КТС 
бойынша шегерімді салық төлеуші төленгені 
бойынша емес, әлеуметтік аударымдарға ұқсас 
есептелген аударымдар бойынша жүргізетінін 
көздейтін Салық кодексінің 243-бабының 
12-тармағына өзгерту енгізілді (2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі). 

Уақытша теңгерімдеу ақысы бойынша 
Қазақстан Республикасының темір жол көлігі 

туралы заңнамасында көзделген уақытша 
теңгерімдеу ақысы: 

- жолаушыларды темір жол көлігімен тасы-
малдау кезінде жолаушыларды, багажды, жүк-
багажды, почта жөнелтілімдерін тасымалдау 
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын темір жол 
тасымалдаушысына жолаушыларды темір жол 
көлігімен тасымалдау кезінде магистральдық 
темір жол желісінің қызметтерін көрсетуге бай-
ланысты Ұлттық инфрақұрылым операторы 
шеккен шығыстар бойынша өтеусіз негізде, оның 
ішінде магистральдық темір жолдың реттеліп 
көрсетілетін қызметтеріне тарифке 0 мөлшерінде 
уақытша төмендету коэффициентін қолдана оты-
рып шегерім жолаушыларды темір жол көлігімен 
тасымалдау кезіндегі желілер; 

- жүктерді тасымалдаушы үшін жолаушы-
лар қозғалысындағы локомотивтік тартым 
операторына төленген уақытша теңгерімдеу 
ақысы (табиғи монополиялар салаларында 
басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік ор-
ган белгілеген мөлшерлер шегінде) бойынша 
шығыстар бойынша шегерімге құқық;

Қазақстан Республикасының теміржол көлігі 
туралы заңнамасына сәйкес жолаушылар 
қозғалысындағы Локомотив тарту операторының 
уақытша теңгерімдеу ақысын алуды іске асыру 
жөніндегі айналым деп тануы; 

- Ұлттық инфрақұрылым операторының жо-
лаушыларды темір жол көлігімен тасымалдау 
кезінде жолаушыларды, багажды, жүк-багажды, 
почта жөнелтілімдерін тасымалдау жөніндегі 
қызметті жүзеге асыратын темір жол тасымал-
даушысына өтеусіз негізде, оның ішінде та-
сымалдау кезінде магистральдық темір жол 
желісінің реттеліп көрсетілетін қызметтерінің 
тарифіне 0 мөлшерінде уақытша төмендету 
коэффициентін қолдана отырып, магистральдық 
темір жол желісінің қызметтерін көрсетуін іске 
асыру жөніндегі айналым деп танымау теміржол 
көлігімен жолаушылар; 

- пайдаланылған немесе ұлттық 
инфрақұрылым операторы жолаушыларды, 
багажды, жүк-багажды, почта жөнелтілімдерін, 
магистральдық теміржол желісі қызметтерін та-
сымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын 
теміржол тасымалдаушысына жолаушыларды 
темір жол көлігімен өтеусіз негізде, оның ішінде 
уақытша төмендету құралын қолдана отырып 
тасымалдау кезінде көрсету үшін пайдалана-
тын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер 
бойынша ҚҚС сомаларын есепке жатқызу құқығы 
жолаушыларды темір жол көлігімен тасымал-
дау кезінде магистральдық темір жол желісінің 
реттеліп көрсетілетін қызметтерінің тарифіне 0 
к мөлшеріндегі коэффициент бойынша Салық 
кодексінде: 243-бап 14-2-тармақпен, 255-бап 5 
және 6-тармақтармен, 372-бапта 2-тармақ 10) 
тармақшамен және 5-тармақ 38) тармақшамен, 
400-бап 6 және 8-тармақтармен толықтырылды 
(2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2024 жылғы 1 
қаңтарға дейінгі кезеңде қайта басталады, бұрын 
қолданыста болған нормалар 2020 жылғы 1 
қаңтардан бастап 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін 
қолданылады).

Салық төлеушінің басқару органы мүшелерінің 
қызметтік іссапарлары мен сапарлары кезіндегі 
өтемақы сомаларын шегеру бойынша (2023 
жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) 

Салық кодексінің 244-бабы 1-тармағы бірінші 
бөлігінің 1) тармақшасының төртінші абзацы 
алынып тасталды, ол КТС бойынша жол жүруді 
растау жөніндегі талапты отырғызу талонымен 
немесе өзге де құжатпен орындау қажеттілігін 
алып тастауды көздейді. 

Сыйақылар бойынша шегерім бойынша 
Салық кодексінің 246-бабының 4-тармағына 

толықтырулар енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан 
бастап қолданысқа енгізіледі) 

Сыйақы бойынша шегерімді есептеу кезінде 
пайдаланылатын Д көрсеткіші, сондай-ақ 
ұстаушысы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры болып табылатын борыштық бағалы 
қағаздар бойынша дисконт не купон түрін 
(бастапқы орналастыру құнынан және (немесе) 
сатып алу құнынан дисконтты не сыйлықақыны 
ескере отырып) қамтиды.

Коммерциялық емес ұйымдардың кірістері 
бойынша 

коммерциялық емес ұйымдар кондомини-
ум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу 
жүргізуге ақша жинауға бағытталған пәтерлер, 
көппәтерлі тұрғын үйдің тұрғын емес үй-жайлары 
меншік иелерінің міндетті шығыстарын жиынтық 
жылдық табыстан алып тастауды көздейтін 
Салық кодексінің 289-бабының 2-тармағына 
толықтырулар енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан 
бастап қолданысқа енгізіледі). 

АХҚО қатысушыларының аванстық төлемдерін 
есептеу және төлеу бойынша 

«Астана» Халықаралық қаржы орталығы ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Заңының 6-бабының 2-тармағында айқындалған 
шарттарға сәйкес келетін салық төлеушілерді 
(орталық органдары мен олардың ұйымдарын) 
есептеу және төлеу оның ішінде аванстық 
төлемдер бойынша салық есептілігін ұсыну 
және жасау жөніндегі міндеттемелерден боса-
туды көздейтін Салық кодексінің 305-бабының 
2-тармағы 11) тармақшамен толықтырылды (2023 
жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі).

Жеке тұлғаның табысын танымау 
бұл ұжымдық, еңбек шарттарында және (не-

месе) жұмыс берушінің актісінде белгіленген 
нормалар қызметкерлерге олардың жұмысы 
жолда өтетін, жол жүру сипатындағы, қызмет 
көрсетілетін учаскелер шегінде қызметтік са-
парлармен байланысты болған жағдайларда 
өтемақы төлемдері қызмет көрсетілетін уча-
скелер шегінде жеке тұлғаның табысы ретінде 
қарастырылмайтынын көздейтін Салық кодексінің 
319-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына 
өзгерту енгізілді (2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі); 

Салық кодексінің 319-бабының 2-тармағы 
Қазақстан Республикасының заңнамасында ны-
санды киім кию және (немесе) оны қамтамасыз 
ету жөніндегі міндет белгіленген жағдайларда 
қызметкерге берілген нысанды киімнің құны 
жеке тұлғаның табысы ретінде қаралмайтынын 
көздейтін жаңа 10-2) тармақшамен толықтырылды 
(2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі); 

қарыз және микрокредит бойынша ғана емес, 
сондай-ақ ипотекалық қарыз және ипотекалық 
тұрғын үй қарызы бойынша міндеттемелер 
тоқтатылған кезде табыс белгілі бір жағдайларда 
жеке тұлғаның табысы ретінде қаралмайтынын 
көздейтін Салық кодексінің 319-бабы 
2-тармағының 23) және 24) тармақшаларына 
өзгерістер енгізілді (2022 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап қолданысқа енгізіледі); 

Салық кодексінің 319-бабының 2-тармағы 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
бекіткен, Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын 
қайта қаржыландыру бағдарламасы шеңберінде 
ипотекалық ұйым сатып алған тұрғын үйді 
жалдау бойынша берешекті есептен шығару 
кезінде пайда болған табыс көзделетін жаңа 25-
1) тармақшамен толықтырылды (2022 жылғы 1 
қаңтардан бастап 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін 
қолданылады) (ипотекалық қарыздар) ол жеке 
тұлғаның табысы ретінде қаралмайды;

жеке тұлғаның шотына банк қана емес, оның 
қаражаты есебінен Ұлттық почта операто-
ры да қолма-қол ақшасыз төлемдерді жүзеге 
асырғаны үшін есептелетін сома жеке тұлғаның 
табысы ретінде қаралмайтынын көздейтін 
Салық кодексінің 319-бабы 2-тармағының 35) 
тармақшасына өзгерістер енгізілді (2019 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі).

төлем карточкаларын пайдалана отырып 
төлемдерді қабылдауға арналған бақылау-
касса машинасын және жабдықты (құрылғыны) 
қолдануды бұзу фактілері туралы хабарлаған 
адамның сыйақы сомасы мұндай факт 
расталған жағдайда жеке тұлғаның табысы 
ретінде қаралмауын көздейтін Салық кодексінің 
319-бабының 2-тармағы жаңа 39-1) тармақшамен 
толықтырылды (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі).

Мүліктік кірістер бойынша 
бұл тұрақ орындарын сату кезінде мүліктік та-

быс меншік құқығы пайда болған сәттен бастап 
бір жылдан аз уақыт меншік құқығында болған 
кезде пайда болуды көздейтін Салық кодексінің 
331-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына 
өзгерістер енгізілді (2022 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап қолданысқа енгізіледі); 

Салық кодексінің 331-бабының 1-тармағы 
ерлі-зайыптылардың біреуінің жылжымайтын 
мүлікке (тұрғын үйлер, саяжай құрылыстары, 
гараждар, ЖТҚ объектілері, ЖТҚ-ға арналған 
жер учаскелері, саяжайлар, ЖТҚ, гараждар) 
құқықтарын мұрагерлікке алу кезінде құнның 
өсуін айқындау мақсатында меншік құқығында 
болу ерлі зайыптылардың осындай мүлікке 
ортақ бірлескен меншік құқығы тіркелген күннен 
бастап айқындалуйн көздейтін екінші бөлікпен 
толықтырылды (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі);

жеке тұрғын үйден бұрын қайта жаңартылған 
ғимаратты ғана емес, сондай-ақ кәсіпкерлік 
қызметте пайдаланылмайтын ғимараттың бір 
бөлігін сату кезінде құн өсімінен түсетін та-
бысты айқындау кезінде бірыңғай тәсілді 
белгілеу мақсатында Салық кодексінің 331-бабы 
7-тармағының екінші және үшінші бөліктеріне 
өзгерістер енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап қолданысқа енгізіледі); 

Салық кодексінің 331-бабы 8-тармағының 1) 
тармақшасына механикалық көлік құралдарын 
және (немесе) тіркемелерді өткізу кезінде сатып 
алу бағасын (құнын) айқындау мақсатында ҚҚС 
және акциздің сомаларын ғана емес, сондай-
ақ сатып алу үшін кедендік және кәдеге жара-
ту төлемдерін және Еуразиялық экономикалық 
одақтың мүшесі болып табылмайтын елден 
әкелінген автокөлік құралдарын ресімдеу үшін 
салық төлеуші ҚҚС пен акциздерді төлеуден 
басқа, кедендік және кәдеге жарату төлемдерін 
төлеу бойынша шығыстарды ескеруді көздейтін 
толықтыру енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап қолданысқа енгізіледі).

Сандық активтер бойынша 
мүліктік табыс цифрлық активтерді сату кезінде 

пайда болатынын көздейтін Салық кодексінің 331-
бабы 1-тармағының 8) тармақшасына өзгерістер 
енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі);

Салық кодексінің 332-бабының 4-тармағына 

Қазақстан Республикасынан тыс көздерден 
алынған цифрлық активтерді өткізу кезінде 
табыстарға салық салу тәртібін белгілеуді 
көздейтін толықтыру енгізілді (2024 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі);

Салық кодексінің 363-бабы есепті салық 
кезеңінің 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 
меншігінде цифрлық активтер салықтық кезеңі 
бар Қазақстан Республикасының азаматтары-
на, қандастарға және Қазақстан Республика-
сында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға жеке 
табыс салығы бойынша декларацияны ұсыну 
жөніндегі міндеттерді жүктеуді көздейтін жаңа 12-
1) тармақшамен толықтырылды (2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі).

ЖТС бойынша табысты түзету бойынша 
Салық кодексінің 341-бабының 1-тармағы ашық 

және аралық инвестициялық пай қорларының 
пайларын өткізу кезінде құн өсімінен түсетін 
табыстарға жеке табыс салығы салынбайтынын 
көздейтін жаңа 8-1) тармақшамен толықтырылды 
(2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі) ; 

Қазақстан Республикасының Тұрғын үй 
заңнамасына сәйкес жеке табыс салығы салын-
байтын жеке тұрғын үй қорындағы жалға алынған 
тұрғын үйге ақы төлеу үшін бюджет қаражатынан 
субсидиялар көзделетін Салық кодексінің 341-
бабы 1-тармағының 41) тармақшасына өзгерістер 
енгізілді (2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі); 

Салық кодексінің 341-бабының 1-тармағы 
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған 
тәртіппен төленетін ұлттық валютада (теңгеде) 
орналастырылған жеке тұлғалардың депозиттері 
бойынша өтемақы (сыйлықақы) жеке та-
быс салығы салынбауын көздейтін жаңа 55) 
тармақшамен толықтырылды (2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап 2025 жылғы 1 қаңтарға дейін 
қолданылады); 

осы салық шегерімін растау үшін ерікті 
зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы шартты беру жөніндегі та-
лапты алып тастауды көздейтін Салық кодексінің 
347-бабының 2-тармағына өзгерту енгізілді (2023 
жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі).

ЖТС төлеу мерзімдері бойынша 
жеке тәжірибемен айналысатын тұлғалар үшін 

есептелген салық сомаларын қоспағанда жеке 
табыс салығы бойынша декларацияны тапсы-
ру үшін белгіленген мерзімнен кейін күнтізбелік 
он күннен кешіктірмей салық төлеуші өзі салық 
кезеңінің қорытындылары бойынша жеке табыс 
салығын төлеуді жүзеге асырылуы көзделетін 
Салық кодексінің 362-бабының 1-тармағына 
өзгерту енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі).. 

ОАЖ мүлкін сату кезінде айналым жасалған күн 
бойынша 

Салық кодексінің 379-бабы ОАЖ төлемін 
бөліп төлеу шарттарында мүлікті өткізу кезіндегі 
ерекшеліктерді ескере отырып, сатып алу-сату 
шарты бойынша төлемді алу мерзімі басталған 
күн немесе қандай оқиға ертерек болатынына 
байланысты төлемді алу күні бойынша сатып алу-
ды осындай өткізу бойынша айналым жасалған 
күнді тану бойынша жеке ережені көздейтін 
16-тармақпен толықтырылды (2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі).

ҚҚС бойынша нақтылайтын түзетулер
кепіл мүлкі кепіл ұстаушының меншігіне 

айналысқа түскен кезде ҚҚС есептеу 
мақсаттары үшін айналым мөлшеріне ҚҚС со-
масы енгізілмейтінін нақтылауды көздейтін 
Салық кодексінің 381-бабы 1-тармағының 2) 
тармақшасына және 410-бабының 3-тармағына 
өзгерістер енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап қолданысқа енгізіледі).

Редакцияны нақтылау, Салық кодексінің 243-
бабы 9-тармағының мақсаттары үшін казино, 
ойын автоматтары залы, тотализатор және 
букмекерлік кеңсе қызметтерін көрсету жөніндегі 
қызметті жүзеге асыру кезінде есепке жатқызуға 
рұқсат етілмеген ҚҚС сомасы есепке алынбайды.

ҚҚС-тан босату 
Салық кодексінің 394-бабында: 48) тармақшаға 

өзгерістер енгізілді, мынадай тауарларды өткізу 
жөніндегі айналымдарды ҚҚС-тан босатуды 
көздейтін 51), 52) және 53) тармақшалармен 
толықтырылды: 

- тұрмыстық аспаптарды және (немесе) 
тұрмыстық электроника аспаптарын өндірушінің 
уәкілетті өкілі болып табылатын заңды тұлға (ди-
лер) өткізетін тұрмыстық аспаптар және (немесе) 
тұрмыстық электроника аспаптары (2023 жылғы 
1 қаңтардан 2028 жылғы 1 қаңтарға дейін жарам-
ды);

- Қазақстан Республикасының аумағында 
қызметін жүзеге асыратын зергерлік және басқа 
да бұйымдар өндірісі субъектілеріне бағалы ме-
талдар өндірісі субъектілерінің тазартылған алты-
ны және (немесе) күмісі; 

- тұрмыстық аспаптар және (немесе) тұрмыстық 
электроника аспаптары, сондай-ақ олардың 
компоненттері белгілі бір шарттарды сақтай 
отырып (2023 жылғы 1 қаңтардан 2028 жылғы 1 
қаңтарға дейін қолданылады).

Импортты ҚҚС-тан босату 
Салық кодексінің 399-бабының 1-тармағы мы-

надай тауарларды әкелу импортына ҚҚС-тан бо-
сатуды көздейтін 1) тармақшаның 19), 20) және 
21) тармақшаларымен толықтырылды: 

- құрғақ шикі қант (2023 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап қолданысқа енгізіледі); 

- белгілі бір шарттарды сақтай отырып, пе-
стицидтер өндіруге арналған химиялық зат-
тар (шикізат) (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі); 

- бекітілген тізбеге сәйкес мемлекеттік емес 
мұражайлар әкелетін өнер туындылары (2023 
жылғы 1 қаңтардан 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін 
жарамды). 

ҚҚС бойынша қосымша есепке жатқызу бойын-

ша 
ҚҚС бойынша қосымша есепке алу жөніндегі 

ережелерді қолданатын адамдар тобын 
кеңейтуді көздейтін Салық кодексінің 411-бабы 
1-тармағының 2) тармақшасына толықтыру 
енгізілілді (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі): 

кәсіптік балық аулау; 
ашытқы өндірісі; 
салық төлеуші агроөнеркәсіптік кешенді да-

мыту саласындағы уәкілетті орган айқындаған 
тәртіппен келісім жасасқан жағдайда, ұзақ 
сақталатын шоколад, қант кондитерлік өнімдерін, 
печенье және ұн кондитерлік бұйымдарын 
өндіру; 

қант өндірісі.
ЭШФ үзінді көшірмесі бойынша 
Салық кодексінің 412-бабында: 1-тармақтың 

бірінші бөлігі 10) және 11) тармақшалармен 
толықтырылды, 7-тармақтың екінші бөлігінің 1) 
тармақшасына, 14-тармақтың бірінші бөлігіне 
өзгерістер енгізілді; Салық кодексінің 413-бабын-
да мыналарды көздейтін 2-тармаққа өзгерістер 
енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі): 

- егер өнім беруші Салық кодексінің 
412-бабының 13-тармағына сәйкес тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу 
бойынша ЭШФ жазбауға құқылы болса, сатып 
алушының талабы бойынша ЭШФ жазып беру 
мерзімдері (3 немесе 5 жылдан 180 күнтізбелік 
күнге дейін) қысқартылды; 

- сәйкестікті растау жөніндегі қызметті жүзеге 
асыратын тұлғалардың (МТИ 29.06.2021 
ж. №433-НК бұйрығы) және кеден дела 
саласындағы қызметті жүзеге асыратын 
тұлғалардың (уәкілетті экономикалық оператор-
лар, кеден өкілдері, Кеден тасымалдаушылары, 
уақытша сақтау қоймаларының иелері, кеден 
қоймаларының иелері) ЭШФ жазып беруі бойын-
ша міндет енгізілді.

ҚҚС әкімшілендіру бойынша 
халықаралық ұшуларды, халықаралық 

әуе тасымалдарын орындайтын шетелдік 
авиакомпаниялардың әуе кемелеріне жанар-
жағармай құю кезінде жанар-жағармай мате-
риалдарын сататын бизнес субъектілеріне тең 
жағдай жасау мақсатында «жерүсті қызмет 
көрсету қызметтерін жеткізушілермен» биз-
нес субъектілерін кеңейтуді көздейтін Салық 
кодексінің 388-бабына өзгерістер енгізілді 
(2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі); 

Салық кодексінің 429-бабының 3-тармағының 
шарттарына сәйкес келетін экспорттаушыларға 
ҚҚС асып кетуін қайтару мерзімдерін күнтізбелік 
жүз елу бес күннен жетпіс бес жұмыс күніне 
дейін қысқартуды көздейтін Салық кодексінің 
431-бабының 2-тармағына өзгерістер енгізілді 
(2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі);

Өңдеуші өнеркәсіптің өз өндірісінің тауарларын 
өндірушілер болып табылатын салық төлеушілер 
үшін есепті салық кезеңінде қалыптасқан ҚҚС 
асып кетуін қайтару және тұрақты және тұрақты 
емес өткізу шарттарына сәйкес ҚҚС асып 
кетуін қайтару  сомасын нақтылау бөлігінде 
Салық кодексінің 434-бабының 2-тармағына 
нақтылаушы түзетулер енгізілді  (2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі).

ЕАЭО елдерінен уақытша әкелінген 
тауарлардың Қазақстан Республикасының 
аумағында болу мерзімін регламенттеу бойынша 

Қазақстан Республикасының аумағында 
уақытша әкелінген тауарлардың 2 жылдан 
аспайтын болу мерзімін айқындауды көздейтін 
Салық кодексінің 440-бабының 5-тармағына 
өзгерістер енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап қолданысқа енгізіледі).

Акциз ставкалары бойынша
Салық кодексінің 463-бабы 4-тармағының 1) 

тармақшасының кестесінде:
1 және 3-жолдарға жеке фармацевтикалық 

компанияларды акциздер төлеуден босатуды 
алып тастау бөлігінде (2024 жылғы 1 қаңтардан 
бастап қолданысқа енгізіледі) өзгерістер 
енгізілді;

сатуға немесе медициналық және 
фармацевтикалық препараттар үшін пайда-
ланылатын денатуратталмаған этил спирті 
үшін 100 пайыздық спирттің 600 теңге/литр ак-
циз мөлшерлемесін белгілейтін 3-1-жолмен 
толықтырылды;

лицензия болған жағдайда, дәрілік заттарды 
және медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
өндіруге өткізілетін квоталар шегінде этил 
спиртіне акциз салудан босату нормаларын 
алып тастайтын Салық кодексінің 464-бабы 
3-тармағының 2) және 5) тармақшаларына 
өзгерістер енгізілді, сондай-ақ жоғалуына, есеп-
тен шығару және жою актісі негізінде бүлінуіне 
байланысты айналымнан алынған сәйкестендіру 
құралдары акцизден босатылатын норманы 
көздейді, бұл ретте Қазақстан Республикасының 
сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына 
сәйкес, айналыстан шығару  туралы хабарлама 
алынып тасталды.

Әлеуметтік салық бойынша
 «Астана Хаб» халықаралық технологиялық 

паркінің қатысушылары болып табылатын заңды 
тұлғалардың жұмыскерлердің табыстары бойын-
ша шығыстары әлеуметтік салық салу объектісі 
болып табылатынын көздейтін Салық кодексінің 
484-бабы 3-тармағының 3) тармақшасына 
өзгерту енгізілді (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі). 

Көлік салығы бойынша 
Салық кодексінің 494-бабында 3-тармақ 

алынып тасталды және көлік құралдары тіркеу 
есебінен алып тасталған кезде салық төлеу 
және (немесе) салық берешегін өтеу міндетін 
алып тастау жолымен мемлекеттік қызметті 
алуды оңайлату мақсатында көлік құралдарына 
салықты иеленудің нақты кезеңі үшін төлеудің 
бірыңғай мерзімін көздейтін 4-тармақ жаңа ре-
дакцияда жазылды (2023 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап қолданысқа енгізіледі).

АҚСУ АУДАНДЫҚ КІРІСТЕР 
БАСҚАРМАСЫ.

(Жалғасы бар).

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРДІҢ  НАЗАРЫНА!

САЛЫҚ ЗАҢНАМАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ 
ӨЗГЕРТУЛЕРІ
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ЕСКЕ АЛУ

Әлем өзгеруде, соған сәйкес 
мұғалім де өзгеріссіз қалмай, 
өздерінің білім беру жүйесі 
арқылы орын алған өзгерістерге 
қалай ықпал ететіндігін білуі 
тиіс.

Ұлы Абайдың «Үш - ақ нәрсе 
адамның қасиеті: ыстық қайрат, 
нұрлы ақыл, жылы жүрек» де-
ген философиялық ойлары-
мен үйлессе ғана оқыту сапа-
лы және табысты болатынына  
сенімдімін. 

Ауданымызда  мұғалімдер  
тәжірибесін  жетілдіру 
мақсатында  басқа  мектептер-
мен  тығыз ынтымақтастықта  
болып  мектеп  мұғалімдер  ара-
сында  желілік  қоғамдастығы  
құрылған. Жетекшілеріміз Ақсу 
аудандық білім беруді  дамыту 
оқу - әдістемелік орталығының 

Сағабүйен ауылының тұрғыны болған аяулы 
жар, қамқор ұл, ардақты әке АБДИКЕРОВ ЕР-
ЖАН ҒАЛЫМЖАНҰЛЫ арамызда бар болса 18 
қаңтар күні 41 жасқа толар еді. 

Сезім шіркін көңілдерді кернеген,
Қимастықтың күйін шертіп тербеген.
Күтпеп едік, көріп жүрміз бүгінде
Қиындықты біздер бұрын көрмеген.

Сағыныштан жүрек тулап алқынды,
Жылағаннан көз жасымыз сарқылды.
Жол апаты болған сол бір мамырда
Мәңгілікке жоғалттық, өзіңдей біз алтынды.

Бақыт дейді, бақыт бар ма жалғанда
Көнеміз ғой тағдыр басқа салғанға.
Өзімізді санаушы едік бақытты,
Әкешіміз ортамызда болғанда.
Алла алды, өзі берген асылын
Тілейміз біз жұмақтан орын болғанын
Туыс, бауыр, достарынан сұраймыз
Дұға оқып, естеріне алғанын!

САҒЫНА ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: ұлдары - 
Ернұр, Елдос, Ақжол, қызы - Раяна, жары 

және барша ағайын - туыстары.

БІРЛЕСКЕН ЖҰМЫС БІЗДІҢ  
ТӘЖІРИБЕМІЗДЕ 

«Біз – біргеміз!» атты  
психологиялық  тренингпен  мек-
теп  психолыгы Л.Қ.Шарипова 
жағымды  ахуал  қалыптастырды. 

Жуырда  мектебімізде  мектеп  
директоры  Г.М.Нұрлыбекованың 
бастамасымен  Мамания  
мектебінің  негізін  қалаушы  
Тұрысбек  қажыға  арнап 
мұражай  ашылған. Осыған  
байланысты мектеп  директо-
ры  Г.М.Нұрлыбекова  «Ұрпақтар  
сабақтастығы» Тұрысбек  қажы  
мұражайымен келген  қонақтарға  
таныстырылым  жасап, мектеп  
тарихымен  таныстырып  өтті.

Семинарда  Мамания  орта 
мектебі  мен  Жаңатілеу  орта  
мектебі  мұғалімдерімен  бірлесе 
өткізген  ерекше  қызығушылық  
танытқан  «Электр  тоғы  
көздері» тақырыбында  8 - сы-
ныбымен  өткізген  кіріктірілген  
сабағы  болды. Сонымен  қатар  
«Өз  тәжірибемде  не  өзгерді?» 

тақырыбында  ардагер  ұстаз  
Р.Ж.Қабанбаева  танысты-
рылымы  жоғары  деңгейде  
өтті. Абай  орта  мектебінің  
мұғалімдері С.А.Жамауова мен  
С.Н.Тәңірбергенованың «Қатты 
денелердегі  қысым. Паскаль 
заңы» тақырыбында 7 – сынып-
пен  өткізген  біріккен  сабақтары 
да, Кеңжыра орта мектебі 
мұғалімі  Айтқалиұлы  Ерболдың 
өткізген «Диалогтік  оқыту – 
оқушылардың сабаққа деген 
қызығушылығын арттырудың  
әдісі ретінде» тақырыбында  
коучингті, Н.Есеболатов 
атындағы орта мектебінің  бас-
тауыш  сынып мұғалімі, мектеп  
тренеры Б.А. Жантайлақованың  
«Іс - әрекеттегі зерттеу  арқылы  
білім  сапасын арттыру 
тақырыбында  өткізген коучинг 
жұмысы  да, «Тарас  негізгі  
орта мектебінің  биология  пәні 
мұғалімі А.Б.Қожақованың 
«Оқыту  мен  оқудағы  тиімді  
әдістер» тақырыбында  өткізген  
коучинг  жұмыстары  да  жоғары  
деңгейде өтті.

Семинарға  мұғалімдер  
қызығушылықпен  қатысты, өз 
ойларын ортаға салып көңілдері  
көтеріліп  қалды. Мұғалімдер 
семинар соңында  өз пікірлерін  
айтып, ризашылығын  білдірді. 
Семинар  жақсы  өтті  және  ал-
дыма  қойған мақсатыма  жеттім  
деп  ойлаймын.

Гүлданаш ҚАСЫМБЕКОВА,     
«Мамания  орта  мектебі, 
мектепке  дейінгі  шағын  

орталығымен»  коммуналдық  
мемлекеттік  мекемесінің  

үйлестірушісі.  

әдіскерлері Нұрсұлтанов Болат 
Нұрмұханұлы  және  Фазылжа-
нова  Зауре  Есімжанқызы. 

Ағымдағы  жылдың  12.01 
2023 жылы  Мамания  орта  
мектебінде аудандық  желілік  
қоғамдастық  жоспарына  сай 
«Бірлескен  жұмыс  біздің  
тәжірибемізде»  тақырыбында  
аудандық  семинар өтті. 

Семинардың  мақсаты:  
Оқыту  мен  оқудың  тиімді  әдіс 
– тәсілдерін  сабақ  барысын-
да  және  басқа  жұмыстарда  
қолдану, өзара  ынтымақтаса  
отырып, жаңашыл  идея, іс – 
тәжірибелермен  алмасу.

Семинарды  салтанатты  
түрде  мектеп  мәжіліс  залында 
аудандық білім беруді  дамыту 
оқу - әдістемелік орталығының 
әдіскерлері Нұрсұлтанов Болат 
Нұрмұханұлы  және  Фазыл-
жанова  Зауре  Есімжанқызы 
ашты.

«Бір ел - бір кітап» республикалық акциясы елімізде 2007 жыл-
дан бастап ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Академиялық Кітапханасы мен ҚР 
кітапханалар қауымдастығының бастамасымен өткізіліп келеді.

Акцияның мақсаты – ұлттық әдебиетіміздегі ең үздік туынды-
ларды оқу және насихаттау, оқу ісін ілгерілету, рухани мұрамызды 
сақтау, сондай-ақ жастарға рухани-адамгершілік және патриоттық 
тәрбие беруге бағытталған. Сонымен қатар, акция қоғамның отандық 
әдебиетке, оның ішінде классикаға, қазіргі әдебиет пен поэзияға деген 
қызығушылығын әрі қарай жоғарылатуына мүмкіндік туғызады.

Биылғы 2023 жылы "Бір ел - бір кітап" республикалық акциясы ая-
сында белгілі драматург, жазушы, қоғам қайраткері - Төлен Әбдіктің 
шығармаларын оқитын боламыз.

Кітапханада «Суреткердің парасат биігі»атты кітап көрмесі  
ұйымдастырылып, Төлен Әбдіктің өмірі мен шығармашылық қызметі ту-
ралы материалдар ұсынылып,кітапханашы  оқырмандарға жазушының 
еңбектерімен таныстырды.

Төлен Әбдік - қазақ прозасында ерекше қолтаңбасы бар қаламгер, 
қазақ әдебиетіне философиялық проза жанрын ала келген белгілі жа-
зушы ретінде танымал,іскер, ізденісі мол қоғам қайраткері. 

Т.Әбдік өз шығармаларында өмірді оның қайшылықтарымен, адами 
қатынастардың күрделілігімен жеткізуге тырысады. Оның шығармалары 
оқырмандардың назарын оқиғаларды жеткізудің шынайылығымен ғана 
емес, сонымен бірге баяндаудың эмоционалды құрамдас бөлігімен де 
тартады.

Құрметті оқырман! Жазушы Төлен Әбдіктің шығармашылық 
мұрасымен жақынырақ танысқыларыңыз келсе, кітапханамыздың 
қорындағы әдебиеттерді алып оқуларыңызға болады.

Баршаңызды Төлен Әбдіктің шығармаларын бірге оқуға шақырамыз!

Назира АУБАКИРОВА,
«АMANAT»  партиясының мүшесі, 

Б.Сырттанов ауылдық кітапханасының кітапханашысы.

«БІР ЕЛ - БІР КІТАП» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АКЦИЯСЫ

Биыл қазақ халқының аяу-
лы қызы, асыл қазынасы, 
мақтанышы, біртуар актрисасы, 
Қазақ КСР-інің халық әртісі Римо-
ва Бикен Ырымқызының туғанына 
100 жыл. Заманынан ерте туған, өз 
қатарынан озық болған ел еркесі 
артына өлмес мұра қалдырды. 
Қазақ КСР-нің халық артисі - Би-
кен Римованың туғанына 100 
жыл толуына орай  кітапханада 
"Театр өнерінің жұлдызы" атты 
фотокөрме ұйымдастырылды.  
Көрмеге Бикен Римова жайлы 
еңбектер мен мерзімді басылым-
дар беттеріне шыққан мақалалар, 
өмірі мен шығармашылығына 
арналған кітаптар ұсынылды.
Шара барысында оқырмандарға 
Бикен Римованың өмірі мен 
шығармашылығы жайлы айты-
лып және суреттері көрсетілді.
Көрмеден Бикен Римованың 
сомдаған рөлдерінен көрініс 
беретін А.Баталовтың  қолдау-
ымен  «Алматы облыстық Бикен 
Римова атындағы драма театры», 
М.Шахметқызы «Фотоальбом», 
Б.Римованың  «Өмір белестері» 
мен «Өнердегі өнегелі өмірлер» 
және «Қазақстан» энцикло-
педиясымен таныса аласыз-
дар. Көрменің басты мақсаты 
– оқырмандарға театр ұғымын 
насихаттай отырып, киелі өнерге 
деген сүйіспеншіліктерін артты-
ру. Ұлтымыздың сахна өнерінің 
өсіп - өркендеуіне,  кемелдеуіне 
барлық шығармашылық ғұмырын 

Театр өнерінің 
жұлдызы                                                                                                  

ҚАЗАҚ КСР-НІҢ ХАЛЫҚ АРТИСІ - БИКЕН 
РИМОВАНЫҢ ТУҒАНЫНА - 100 ЖЫЛ! 

бағыштаған қазақтың өнерпаз 
тұлғасы,кино мен театр сахана-
сында халқымыздың талай ару 
қыздары мен абзал  аналардың 
сүбелі образдарын сомдаған 
талантты актриса,қаламгер-
драматург,танымал тұлға, Қазақ 
Республикасының халық әртісі, 
Қырғыз Республикасы  өнерінің 
еңбек сіңірген қайраткері, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреа-
ты Бикен Римованың есімі ерек-
ше орында.Оның жасаған рухани 
құндылықтары келер ұрпақ үшін 
мол таусылмас қазына.

Қазақ мәдениеті мен өнерінде 
есімі ерекше аталатын дара 
тұлға Бикен Римованың өмірімен 
таныс болыңыздар! Келіңіздер, 
оқыңыздар!


