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Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары! 

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

Осыған орай, жылыту маусымында 
көмірдің жетіспеушілігін және әлеуметтік 

Қыстың қамын жазда ойла!

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.
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ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2023 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ 
БАСТАЛДЫ

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

«Ақсу ауданының тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы,  

жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй 

инспекциясы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі.

Жапырақты күз. Жылы, шуақты күн.  
Бұл нағыз ауыл болып сенбілікке шығып, 
ауламызды тазалайтын шақ. 

Бүгін 25 қазан Республика күніне бай-
ланысты Ақсу ауданында «Таза ауыл – 
таза Қазақстан» ұранымен тазалық күні 
ұйымдастырылды. Себілікке барлық ме-
кеме – ұйымдар қатынасты.

Сенбілік  – бұл тек еңбек ету мен та-
залау ғана емес. Бұл қарым - қатынас, 
эстетика, жақсы көңіл - күй, қоршаған 
ортаға қамқорлық, және жас ұрпаққа 
керемет үлгі! Күнделікті жұмыс басты 
болып, компьютердің алдында телміріп 

ТАЗА АУЫЛ - ТАЗА 
ҚАЗАҚСТАН

отыратын қызметкерлер таза ауада бір  
– бірін жаңа көргендей әңгімелесе жүріп, 
талай жұмысты тындырды. Ағаштарды 
кесіп, ақтап, қураған шөптерді шауып, 
қураған жапырақтар мен қоқыстарды 
алып тастады. 

Әр мекеме өздеріне бөлініп берілген 
жерлерді  қуаныш пен көтеріңкі көңіл – 
күйде жылдам аяқтады. Сөйтіп, ортақ 
күш - жігердің арқасында бірнеше сағат 
ішінде аумақтар өзгеріп шыға келді. 
Барлықтарыңызға алғыс білдіреміз.

Е.СЫМХАНОВ.

Сіздерді Республикамыздың әр 
азаматы үшін айтулы – Тәуелсіздік 
күнімен құттықтаймыз! Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік күніне 
орай шын жүректен шыққан ыстық 
ықыласымды қабыл алыңыз. Бұл күн – 
ата-бабамыз аңсаған арманның жүзеге 
асқан, елімізге еркіндік сыйлаған Ұлы 
күн.

Еліміздің жалынды жастары баста-
рын бәйгеге тігіп, бодандық құрсауынан 
шығуға ұмтылған қыршын ерліктері 
бүгінгі Тәуелсіз Еліміздің жарқын 
істерімен жалғасын табуда. Бостандық 
пен еркіндіктің бастауы болып табыла-
тын осы салтанатты күні Сіздерге игілік 
пен бақыт, бақ - дәулет, ырыс тілеймін. 
Қазақстанның тұрақты дамуы мен 
кемелденуі жолындағы еңбектеріңіз та-
бысты, барлық бастамаларыңыз сәтті 
болсын!

Еліміздің мәртебесі биіктеп, әлемге 
шарықтай беруіне деген ыстық 
ықыласымызды жеткіземіз. Еліміздің 
дәулеті, жеріміздің сәулеті жолындағы 
игілікті істеріңіз табысты болсын!

Сіздерге игілік, барлық бастамалар-
да сәттілік, ертеңге сенімділік тілейміз! 
Осындай маңызы бар тарихи думанда 
еліміздің туы асқақтап, келешегі көркейе 
берсін. Сіздерге мықты денсаулық, 
отбасыларыңызға бақыт, сәтті күндер, 
зор жетістіктер тілейміз.

Есім БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі.

Қадірлі 
ақсулықтар!

25 қазан - Республика күні. 
Тәуелсіздігіміздің тұңғыш  декларациясы 
қабылданған күн.

Президентіміз Қасым – Жомарт Тоқаев 
Ұлытауда өткен Ұлттық құрылтайдың оты-
рысында Республика күні елдің мемлекет 
құру жолындағы тарихи қадамының сим-
волы болуы керек екенін айтып, «Ұлттық 
мерекелер мен атаулы күндер тізбесіне 
бірқатар өзгеріс енгізген жөн. Мен Респуб-
лика күніне ұлттық мереке мәртебесін 
қайтаруды ұсынамын. Сондықтан қазанның 
жиырма бесі күні жыл сайын Егемендік 
күнін еліміздің басты мерекесі ретінде атап 
өтуіміз керек», - деді.

Иә, 1990 жылы 25 қазанда Қазақстанның 
егемендігі туралы декларация қабылданды. 
«Бұл еліміздің тәуелсіздік жолындағы 
тұңғыш қадамы болатын. Осы құжатты 
қабылдаған кезде Тұңғыш Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев аса маңызды, тіпті 
шешуші рөл атқарды», - деді мемлекет бас-
шысы.

Бұл саяси мереке. Бүгін Қазақстанның 
мұқым халқының достығы, төзімділігі, жет-
кен жетістігі, ұлттық стратегиялық мүддесі 
мейлінше насихатталып, патриоттық, бүгінгі 
Қазақстан патриоттығын айқындайтын фак-
торлар әлемге паш етілуі тиіс.

Аудандық мәслихат, мәслихат де-
путаттары атынан барша ақсулық 
жерлестерімізді Ұлттық мерекемізбен шын 
жүректен құтттықтаймыз. Еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болсын. Алдыға қойған 
мақсаттарымызға жете берейік.

Бейбіт СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық мәслихат хатшысы.

Құрметті 
жерлестер!
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1991 жылы өзін-өзі дер-
бес, егеменді мемлекет 
ретінде жариялаған Қазақстан 
қарқынды дамып келе жатқан 
экономикасы, тұрақты қоғамы 
және ауқымды жоспарла-
ры бар ел ретінде әлемдік 
қауымдастықта өз орнын алды. 
Жаһандану заманындағы  қауіп 
қатерлерді ескере отырып, 
мемлекетіміз рухани және 
ұлттық құндылықтарын ұлықтап, 
тек қана алға ұмтылып келеді. 

Ата-бабамыздан қалған 
салт-дәстүрлеріміз бен киелі 
жерлерімізді, ізгі қасиеттерімізді 
қайта түлету үстіндеміз. 
Мемлекетіміз тәуелсіздік жо-
лында талай қиындықтарды 
бастан кешірді. Небір зұлмат 
соғыстарды, ашаршылық пен 
түрлі солақай саясатты өткерді. 

 Иә, киелі-құтты еліміздің 
өткені мен бүгініне зер салсақ 
салыстыруға да келмейді. 
Тоқсан бірде мемлекетіміз 
тәуелсіздік алғанымен, оның 
заңнамалық базасы болмады, 
өзге елдермен арада қарым-
қатынас тетігі орнатылмады. 
Бұған қоса, экономикалық 
және саяси даму жолымызды 
айқындауымыз керек болды.

Ширек ғасырда еліміз бірталай 
жетістіктерге қол жеткізді. 
Соның ішінде, ядролық қарудан 
алғаш болып бас тартып, Семей 
полигонының жабылуы, қазақ 
азаматтарының ғарыш кеңістігін 
бағындыруы, Қазақстан халық 
Ассамблеясының құрылуы, 
елорданың Алматы қаласынан 
Астанаға ауыстырылуы, 
Қазақстанның Еуропаның 
Қауіпсіздік және ынтымақтастық 
ұйымына төрағалық етуі, 
Дүниежүзілік сауда ұйымына  
мүше боулы – ел тарихында 
алтын әріптермен жазылған 
ауқымды оқиғалар екені даусыз. 

Осының барлығы біздің 
егемендігіміздің баға жеткісіз 
табысы, оның нақты жемістері 
мен перспективалары екендігі 
айқын. Отыз жылдың ішінде 
жеткен жетістіктерімізді сара-

 ТҰҒЫРЫ БИІК 
ТӘУЕЛСІЗДІК

лай отырып, біз бүгінгі таңда 
болашаққа толық сеніммен 
қарай аламыз.

Жаһандану заманындағы  
қауіп қатерлерді ескере отырып, 
Қазақстан рухани және ұлттық 
құндылықтарын ұлықтап, тек 
қана алға ұмтылып келеді. 

Себебі, ата - бабамыздың 
қанымен аман қалған жерімізді 
бүгінде ертеңгі ұрпаққа аман 
жеткізу біздей жастардың, аға-
апаларымыз бен ұлағатты 
ұстаздарымыздың басты 
мұраты болып табылады. Бүгінгі 
таңдағы іске асырылып жатқан 
түрлі сабдалы саясат пен ре-
формалар ертеңімізді жарқын 
ететін күнге мүмкіндік және 
үлкен қадам.

Межелеген мақсаттарға жету 
үшін қандай үлкен шыдамдылық 
пен қанша күш жұмсалғанын 
елестету қиын. Шын мәнінде, 
бүгінгі Қазақстан – біздің бірлігі 
бекем халқымыздың ерен 
еңбегінің арқасы деп білемін.

Тәуелсіздік – тәңірдің 
біздің ұрпаққа берген үлкен 
бақыты, халқымыздың мәңгілік 
құндылығы.  Біз өз мақсатымызға 
тек қана көп ғасырлық та-
рих пен құндылықтарды, озық 
дәстүрлерді тиімді жаңғырту 
үшін орасан зор нәтижелерге 
айналдырған кезде ғана қол 
жеткіземіз.

Сол себепті қазақтың 
жаужүрек батырлары найзаның 
ұшымен қорғап қалған ұшқан 
құстың қанаты талатын ұлан-
ғайыр аумақтың иесі ретінде, 
әрбір қазақстандық өзіне 
жүктелген міндетті абыроймен 
атқаруға тиіс. Алға қойған мұрат 
пен мақсатты іске асыру үшін ел 
болып жұмыла кірісіп, елім деп 
еміренген әрбір азамат өз үлесін 
қосу керек.

Тәуелсіз Қазақстанның 
таңы нұрлы, егемен еліміздің 
ұрпағының еңсесі биік болып, 
көк аспанда қасиетті көк туымыз 
мәңгі желбіресін!

Марал ҚУАТҚЫЗЫ.

Таршылық пен тұрпайы тірлік 
топырақ шашқан заманда көріп 
тәуелсіздікті аңсаған ата - ба-
баларымыз имандылықтарын 
жоғалтпай көшпелілер десе-
де отырықшылардан бірде 
кем соқпайтын материалдық 
мұраға, рухани қазынаны 
дүниеге әкелгенін салиқалы 
зерттеушілер дәлелдегені 
мәлім. Соның бірі Күлтегін 
ескерткіштері – өне бойы 
ғажайып жазулармен қашалған 
үш метрлік сын тасы бұған 
дәлел.

Алайда, біздің бұылмаған 
салтымыз, ұмытылмаған та-
рихымыз жоғалмаған мүлкіміз 
қалды ма? Тіпті кейінгі ұрпақ 
біздің замандастарымыз 
имандылыққа шаш етектен 
қарыздармыз. Көзіміз шор-
ланып, көкейіміз торланып, 
жүрегіміз қорланған кешегі за-
манда имандылық деген ұғым 
есімізге іріп шықты ма? Атеист 
бол деді - болдық, «Дін – апи-
ын» деді – дедік.

Бірақ, ықылым заманнан 
бері дін құдыретін біз өмір 
сүрген тек коммунизм зиялы-
лары ғана ұқпапты. Дегенмен, 
сол зиялылардың бірі алып 
Дос-таевский мұны ерте олар-
дан әлдеқайда анық сезіп: 
«Дінді мансұқ еткен адамзат, 
әйтеуір бір сойқан соққыға ду-
шар болар», - деп айтып кет-
кен екен. Міне, бұғанда  өзіміз 
куә боп көзіміз көрді, жетпіс 
жыл мызғымас қамалдың қақ 
айырылғанын.

Енді Құдайға шүкір, 
тәуелсіздігіміздің ақ таңы 
айқара ашылған жылдардан 
бері сан жоғалтқанымызды тау-
ып, шашқанымызды теріп, бет 
алған дәуірде, әкеден – ұлға, 
шешеден – қызға, енесінен – 
келінге, абысын – ажынға же-
тер әдеп, имандылық иірімдері 
қанатын еркін жайып келеді.

Ал, имандылық – ол ең жоғар-
ғы адамгершілік. Айналаңды 
жоғары адамгершілік рухы 
қоршап тұрса. Яғни, адамзат 
ойлап тапқан ой асылдарының 
жиынтығын игеру, бойына сіңіру 
адамгершілікке тән өлшем 
десек «Иманжүзді адам», 
«иманды бол», «иман тапқыр» 
тағы басқа да «иманға» 
қатысты сөздерді қолданғанда, 
сол адамның пәктігіне, 
адалдығына, инабаттылығына 
сенгеніміз, тәнті болғанымыз 
аңғарылмай ма. Тағы «Има-
нын үйірді», «иманын оқыды» 
дегенде, әлбетте адам 
ғұмырында пендешілікке бой 
үйіруі де мүмкін ғой. Мұндай 
да адамгершіліктің өлшемі 
толмай, орталанып қалуын 
толтыру, жоғары дамгершілік 
деңгейіне көтеру сияқты.

Бұл жерде дінін, ділін 
құрметтеп өткен ата - баба-
ларымыз білгенге қасиетті, 
білмеске қасіретті сыры мол 
дүниеде қариясын құдайдай 
сыйлауды, бірін-бірі жаманатқа 
қимауды, пайымсыздықтан, 
еліктеушіліктен, бейопа 
әдеттерден жирендіруді осы 
дініміз, имандылық арқылы 
меңзеп кеткендей.

Тіршілік қашанда 
мейірімділікке құштар десек, 
сол мейірімділік дінімізде, 
имандылықта  оны одан әрі 
талдап талқылаудың қажеті ша-
малы. Бұл тізгіндеуге төзбейтін, 
көгендеуге көнбейтін ойлары-
мызды көбірек имандылыққа 
бұрып, Ар мен Намысқа 
жүгіндірсе дегендей.

Өз дәуірінде ХІV Далай-Лама 
«Жарық дүниенің бәрі сыбай-
лас. Адам өзін меңгерумен 
әлемді де меңгереді. Ендеше, 
болашақтағы бақытымыз бен 
қасірет-қайғымыз біздің қазіргі 
іс-әрекетімізден тумақ»,-деген 
екен. Біздің бабаларымыздың 
ішінде де одан да зор әрі батыр, 
көпті көрген көсем, суырылып 
сөйлейтін шешен, әділдігі асқан 
би жетерлікті болған. Олар има-
нын ауыздарынан тастамаған, 
сол арқылы бауырмалдықты, 
қ а й ы р ы м д ы л ы қ т ы , 
парасаттылықты насихаттап 
отырған.

Дәл қазір ауылдан бас-
тап қалаға дейінгі орта-

Имандылықты қадірлеп 
ойланайық – онымен 

ойнамайық
(Тәуелсіздікті елімізден бұрын дініміз алған)

лық мешіттерде кілең 
жастарымыздың дінін 
құрметтеп барулары әрине 
ой тұсауларының шешіліп, 
тіл шідерлерінің алынғанын 
көрсетсе ендігі жерде бұл жаста-
рымыз бұрынғы қиянатқа көнбес 
деп қуанасың.

Көптеген дінімізге байланыс-
ты деректерді оқып - зерт-
теп байқасақ бұрынғы патша 
ағзамда қызыл империяда 
біздің дінімізден зәредей шо-
шынып, 16 республиканың діни 
орталығын бірақ жерге жинап 
тыбыр еткізбепті. Осы Орта Азия 
және Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасы екінші  
дүниежүзілік соғыстың күйіп 
тұрған шақта құрылғаны белгілі. 
Бірақ қандай мақсаты болғанын 
біле бермейміз ғой. Өйткені, 
Кеңестер одағы құрылған кезде 
барлық мешіт, шіркеулерді жауып 
тастағаны да белгілі. 

Осыған орай, діни орталықты 
құруға байланысты мына бір 
қызықты деректерді байқап 
көрейік. Бұл 1943 жылғы 
немістердің дәуірі аспандап 
тұрған шақта өзбектен шыққан 
дін білгірі Эшон Бабахан де-
ген кісі Сталинмен кездеседі.
Ол кезде Сталинградтың өзі 
немістердің қолына өте бастаған 
шақ. Сталин бірден «Осы соғыста 
кім жеңеді»,-деп Эшон Бабаханға 
тесіле қарайды. Ол ешқандай 
саспастан «Совет Одағы жеңіп 
шығады»,- деп нық жауап беріпті. 
Оған шүбәланған Сталин: «Біз 
қалай жеңеміз? Ленинградты 
Гитлер басып алды. Сталинград-
та қолдан кетті»,-депті. Сонда 
Бабахан: «Қай ел жетім-жесірін 
қорғаса, ғаріп-қасірді қолдаса 
сол ел жеңіске жетеді»,-деп жау-
ап беріпті. Бұл сөз Сталинге ұнап 
қалады да «Не тілегің бар?»,-
деп сұрапты. Сонда Эшон Баба-
хан  келген бұйымтайын бірден 
алға тартып, Орта Азия діни 
басқармасын ашу қажеттілігін 
қозғапты. 

Осы әңгімеден кейін Эшон Ба-
баханды Калинин өз кабинетіне 
шақырып, Орта Азия діни 
басқармасын ашуға рұқсат 
бергенін айтыпты. Міне, осы-
лайша 1943 жылы Сталиннің 
қол қоюымен Орта Азия және 
Қазақстан діни басқармасы  ашы-
лып, орталығы Ташкент болыпты. 
Эшон Бабахан оларға дұға жа-
сап, еліне қайтады. Көп ұзамай-
ақ немістер қирай жеңіліп, шегіне 
бастайды. Бұл дін жолындағы 
ұрымтал әрі таңданарлық кез 
болып, бірақ Қазақстанның сая-
саты Мәскеуге, діні Ташкенге 
байланған екен.

Енді дініміздің елден бұрын 
тәуелсіздік алып Ташкеннен 
қалай бөлініп шыққаны оған 
қандай себептер болғаны жай-
лы 5 жыл еліміздің қазиы, 10 
жыл бас мүфти болып дін сала-
сында 25 жыл басшылық еткен 
Рәтбек қажы Нысанбайұлының 
естелігінде былай дейді: - Араб 
елінде оқып жүрген кезімде 
Діни басқарманы қалайда бөліп 
алуды ойластырып жүрдім. 
1980 жылдары оқуымды өте 
жоғары біліммен аяқтап кел-
ген соң Эшон Бабаханның ұлы 
Зияудинханның орнына бір жа-
рым ай атқарушы мүфти бол-
дым. Сол кезде мені болашақ 
діни басына даярлап жатқан бо-
латын. Осыған орай, мені КСРО-
ның Дін істер жөніндегі кеңесінің 
басшысы Юрий Христораднов 
Мәскеуге екі рет шақырды. Зи-
яудин Бабаханның қартайып, 
көзі көруден қалғанын орнына 
мені тағайындайтынын айтты. 
Зияудиннің өзі де «Орныма екі 
адам лайық: бірі Қазақстанның 
қазиы Рәтбек Нысанбаев, екіншісі 
балам Шамсиддин Бабахан» 
депті. Ұсыныстан мен бас тарт-
тым да Шамсиддин Бабаханды 
мүфтилікке сайладық. Құрылтай 
біткен соң Зияудин қонаққа 

шақырып, баласы Шамсиддин 
екеумізді отырғызып қойып: 
«Сен креслоның иесісің, Рәтбек 
діннің иесі. Рәтбекпен бірге бол, 
әйтпесе мына өзбектер сені бір 
күнде тұрғызбайды, ал қазақтар 
сені қорғайды»,-деп ашық айт-
ты.

Егер мен өзім бас мүфти 
болғанда Ташкенде қалып 
Қазақстанды бөліп жету жос-
парым орындалмай қалатын 
болған соң бас тартқан едім. 
Сөйтіп, 1989 жылы Колбинмен 
хабарласып және Алматымен 
толық келісіп алдымда  1990 
жылдың 12 қаңтарында жұма 
күні Қазақстан Мұсылмандары 
Діни басқармасын құрдық. Бұл 
Құдайдың қиюластырып бізге 
нәсіп еткен нығметі болса, 
Кремлден Христорадновтың 
бұйрық бергізіп, Ташкенттен 
іргемізді бөліп беруі еді. Осы-
лайша мемлекетімізден бұрын 
дініміз тәуелсіздігін алған бола-
тын деп жазыпты.

Өзбектеніп бара жатқан 
дінімізді дербес діни басқарма 
ретінде бөліп алуда қыруар 
еңбек сіңірген Рәтбек қажы 
Нысанбайұлы туралы да 
айта кетейік. Ол Ливия 
университетінің 98 пайыз 
арабтар оқитын Шариғат және 
халықаралық заң факультетіне 
1969 жылы түсіп, 1978 жылы 
күллі арабтардың ішінде жалғыз 
қазақ университетті бакалавр-
доктор дәрежесімен ең үздік 
белгімен бітірген. Бір қызығы 
Усуль-фикхтан сабақ беретін 
ұстазы соңғы емтиханда жауа-
бына 93 балл ең үздік дегенді 
білдіретін баға қояды. Бұған 
наразы болған басқа арабтар 
үстінен арыз жазып, араб-
тар тапсыра алмай жатқанда 
қайдағы бір русь қалайша 93 
балл алады. Ол ұстазды па-
ралап қойған, қайта емтихан 
алыңдар деп шу шығарған. 
Сөйтіп, ұстазын араластырмай 
ректор, декан, тағы екі профес-
сор барлығы төрт адам қайта 
емтихан алады. Олар қойған 
барлық сұрақтарға жауап бер-
ген соң тағы екі сұрақ қойған. 
Комиссия тыңдап болған соң 
ұстазыңыз сізге қиянат жасап-
ты нәтижеңіз 100 балл деп 
бір ауыздан қолдаған. Міне, 
осылайша студент кезінде-
ақ докторлық атақты бірден 
алып, Совет Одағы бойынша 
тұңғыш мұсылман ғалымы 
болып елге оралған, жеті 
тілде бірдей сөйлейтін ислам 
ғалымы ретінде қазақтың атын 
Кеңес дәуірінде – ақ шығарған 
екен. Ол 1991 жылы бірінші 
болып Құран-Кәрімді арабша 
түпнұсқасынан қазақ тіліне 200 
мың данамен аударған тұңғыш 
ғалым. 

Міне, біздерді имандылыққа 
бастайтын талай қиын  - 
қыстауды көрген дініміздің 
тәуелсіздік жолындағы қысқаша 
тарихы осындай.

P.S. Я, жоғарыда 
айтқанымыздай имандылықты 
жастарға кеңінен насихат-
тап, мұқтаж жандарға мешіт 
арқылы азды-көпті көмек 
көрсетіп жүрген ауыл, ау-
дан имамдарының білімі 
мен білгенінің жартысын да 
білмейтін, миына да кірмейтін 
кейбір керауыз шалдардың 
оларға қатысы жоқ өтірікті 
шындай ғып сыртынан ғайбат 
сөйлеулерін естігенде әрине 
көңілге кірбің ұялатады. Осы-
дан барып имандылықты сон-
дай шалдардан бастаған жөнбе 
дейсің. Егер ұқса! Ұқпаса «Өзің 
білме, білгеннің тілін алма»,-
деген сөз дәл сондайларға  
айтылған шығар. Олай болса, 
имандылыққа ойланайық, оны-
мен ойнамайық!

Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.
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Мемлекеттік қызметтерді цифрландыру - көп уақытты қажет ететін 
процесс. Ең қарапайым болып көрінетін қызметті ұсыну көптеген 
әрекеттер мен ресурстарды қамтиды, бірақ қазіргі цифрлық 
технологиялардың дамуына байланысты бұл процестерді автомат-
тандыру мүмкіндігі пайда болды.

Мемлекет пен азаматтар арасында диалог орнатылуда, соның 
арқасында халықтың нақты не қажет екендігі белгілі болады. 
Қазақстандықтардың қажеттіліктерін талдау нәтижесінде түрлі жо-
балар құрылуда, олардың арасында онлайн-көмекшілер бар. Енді 
қолыңызда компьютер болмаса, сіз көптеген қызметтерді алу үшін 
әрдайым жеделхат-ботқа, Facebook және ВКонтакте чат - боттары-
на немесе «eGov Mobile» қосымшасына кіре аласыз.

2019 жыл қазақстандық-тардың атаулы анықтамадан бас тар-
туымен есте қалады. Бұл оқиға тарихта қалатыны сөзсіз. Енді бұл 
қажет емес. Айтпақшы, болашақта тағы 27 анықтаманы жеңілдету 
жоспарлануда. Содан кейін қазақстандықтар үшін қажетті құжатты 
іздеу үшін Халыққа қызмет көрсету орталықтары мен басқа да 
мемлекеттік органдарға бару қажеттілігі мүлдем жоғалады.

Бүгінгі таңда қазақстандықтар қызметтерді тез ғана емес, қай 
жерде болса да дәл сол жерде ала алады. Ең бастысы, азамат-
тар бұл мүмкіндікті «eGov Mobile» электрондық үкіметінің мобильді 
қосымшасының көмегімен пайдаланады. Оны түсіну қиын болмай-
ды. Телефонға ЭЦҚ жүктеу немесе ХҚКО арқылы мобильді азамат-
тар базасына тіркелу жеткілікті.

Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру мен оңтайландырудың 
барлық осы процестері құжаттардың санын және қызмет көрсету 
мерзімдерін қысқартуға бағытталған, осылайша қазақстандықтарды 
қағазбастылықтан арылтады, бұл ретте оларды ХҚКО кезектерінде 
тұрып қалуға ауыртпалық түсірмейді. 

Айтпақшы, бұл жақын арада мемлекеттік қызметтерді цифрлан-
дыру саласында күтілетін өзгерістердің аз ғана бөлігі.

Гүлжан СУГРАЛИНА, 
Қарасу ауылдық округ әкімі аппаратының бас маманы, 

іс жүргізушісі, «Аманат» партиясының мүшесі.

Мемлекеттік қызмет көрсету 
процесін жетілдіру туралы

Ауылшаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіру дегеніміз - дерекқорға 
ауыл шаруашылығы жануары тура-
лы мәліметтерді енгізе отырып және 
ветеринариялық паспорт бере отырып, 
бірдейлендіруді жүргізуге арналған 
бұйымдарды (құралдарды) пайдала-
ну, таңбалау арқылы жануарларға жеке 
нөмір беруді қамтитын жануарларды 
есепке алу жүйесі.

Қазақстан Республикасының 2002 
жылғы 10 шілдедегі №339 «Ветерина-
рия туралы» Заңының  32 бабының 1 
тармағына сәйкеса ауыл шаруашылығы 
жануарлары уәкілетті орган белгілеген 
тәртіппен жануарлар ауруларының 
профилактикасы мен диагностикасы 
жөніндегі ветеринариялық дауалаудың 
жүзеге асырылуын бақылау және 
қадағалау мақсатында әрбір жануарға 
қадағалау жүргізуге мүмкіндік беретін 
міндетті сәйкестендіруге жатады.

"Ветеринария туралы" 2002 жылғы 
10 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 8-бабының 38) тармақшасына 
және "Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы" 2013 жылғы 15 
сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 10-бабының 1) тармақшасына 
сәйкес Ауылшаруашылығы жану-
арларын бірдейлендіру ережесі 
ауыл шаруашылығы жануарла-
рын бірдейлендіруді жүргізу тәртібін 
айқындайды.

Қазақстан Республикасының 
Ауылшаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 30 қаңтардағы №7-
1/68 бұйрығының 1 - тарауының 
2-тармағына сәйкес Ауыл шаруашылығы 
жануарларының төлі мынадай жасқа жет-
кен күнінен бастап он төрт жұмыс күнінен 
кешіктірілмей бірдейлендіріледі:

бұзаулар, қозылар, лақтар, боталар – 
туған күнінен бастап жеті күн өткеннен 
кейін;

құлындар – төрт айлық жасынан бастап 
(таңбалау кезінде), туған күнінен бастап 
жеті күн өткеннен кейін (чиптеу кезінде);

тақ тұяқты жануарлардың төлі (есек-
тер, қашырлар, пони, зебра, құлан және 
басқа жануарлар) – төрт айлық жасынан 
бастап (таңбалау кезінде), туған күнінен 

Ауылшаруашылығы жануарларын 
бірдейлендіру  

бастап жеті күн өткеннен кейін (чиптеу 
кезінде);

асыл тұқымды торайлар, әрі 
қарай өсіруге және өсімін молайтуға 
арналған торайлар және халықтың 
шаруашылықтарында күтіп-бағылатын 
торайлар – туған күнінен бастап жеті күн 
өткеннен кейін;

Осы бұйрықтың 1 - тарауының 8 
тармағына сәйкес Жеке нөмірді беру 
ауылшаруашылығы жануарларының 
түріне қарай келесі тәсілдердің бірімен 
жүргізіледі:

1) сырғалау (тоғыз айлық жасқа 
дейін сойылмаған, ауылшаруашылығы 
кәсіпорындарында, шаруа және фермерлік 
қожалықтарда күтіп - бағылатын, 
өнеркәсіптік өсіруге және бордақылауға 
арналған ірі қара мал, ұсақ мал, түйелер, 
шошқалар және торайлар үшін);

2) таңба басу (төрт айлық жасқа 

толғаннан бастап) немесе чип салу 
(туғаннан бастап жеті күн өткеннен кейін) 
(жылқылар және тақ тұяқты жануарлар 
үшін);

3) татуировка (ауыл шаруашылығы 
кәсіпорындарында, шаруа және 
фермерлік қожалықтарда күтіп-бағылатын 
және өнеркәсіптік өсіруге, тоғыз айлық 
жасқа жеткенге дейін кейіннен сою үшін 
бордақылауға арналған торайлар үшін).

Осы бұйрықтың 2 – тарауының 29 
тармағына сәйкес Ауылшаруашылығы 
жануарларын бірдейлендіруді жүргізуге 
арналған бұйымдар (құралдар) 
бүлінген немесе жоғалған кезде (ауыл 
шаруашылығы жануарының жеке нөмірін 
айқындау мүмкін болмаған жағдайда) 
жануар иесі басқа ауыл шаруашылығы 
жануарларының жеке нөмірлерін 
ветеринариялық паспорттармен және 
дерекқормен салыстырып тексергенге 

дейін жануарды оқшаулайды.
Егер ауыл шаруашылығы жану-

арларын бірдейлендіруді жүргізуге 
арналған бұйымдар (құралдар) бірнеше 
ауыл шаруашылығы жануарларынан 
жоғалған жағдайда, ауыл шаруашылығы 
жануарларының жеке нөмірлерін анықтау 
ветеринариялық паспортта (ауыл 
шаруашылығы жануарының жынысы, 
түсі, қосымша белгілері) көрсетілетін 
қосымша деректер бойынша жүргізіледі.

Көрсетілген жағдайларда ауыл 
шаруашылығы жануарларының иесі 
тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің 
ветеринариялық ұйымына жүгінеді. 
Ауылшаруашылығы жануарларының 
жеке нөмірлерін белгілеу ауыл 
шаруашылығы жануарларының иесі 
өтініш берген күннен бастап күнтізбелік 
бес күннен аспайтын мерзімде жүзеге 
асырылады.

Осы тармақта көрсетілген себептер 
бойынша ауыл шаруашылығы жануар-
ларын қайта бірдейлендіру жануар иесі 
өтініш берген күннен бастап күнтізбелік 
отыз күннен аспайтын мерзімде ауыл 
шаруашылығы жануарына жаңа жеке 
нөмір бере отырып, осы Қағидаларда 
белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

Ауылшаруашылығы жануары-
на жаңа жеке нөмір беру кезінде 
дерекқорда және ветеринариялық па-
спортта ауыл шаруашылығы жануа-
рын қайта бірдейлендіру себептерін 
көрсете отырып және осы Қағидалардың 
38-тармағында көзделген шараларды 
қабылдай отырып, ауыл шаруашылығы 
жануарының алдыңғы жеке нөміріне бай-
ланыстыра отырып, тиісті ақпарат (қайта 
бірдейлендірілді) көрсетіледі.

Ауылшаруашылығы жануарларын 
бірдейлендірумен қамтамасыз етпеу 
Қазақстан Республикасының «Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 406 
бабының 5-тармағына сәйкес әкімшілік 
жауапкершілікке тартылады.

Қосымша мәліметтерді  2-94-43 неме-
се 8-777-397-97-37 телефоны арқылы 
алуларыңызға болады.

Ұлан ЕСБОЛАТОВ,
кәсіпорын директорының м.а.   

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА !

Саналы және салиқалы ұрпақ 
– мемлекетіміздің мызғымас 
бөлшегі. «Ағаш түзу өсу үшін 
оған көшет кезінде көмектесуге 
болады, ал үлкен ағаш болғанда 
оны түзете алмайсың» деп бе-
кер айтылмаған.  Балаға от-
басында берілген тәрбие оның 
адам болып қалыптасуына 
тікелей әсер ететін фак-
тор. Жанұяда ата - ана, 
балабақашада тәрбиешілер, 
мектепте ұстаздар әр балаға 
жауап береді. Ұрпақ тәрбиесі 
ұлтымыз үшін бірінші кезектегі 
мәселе.

Осы ретте "Молықбай 
Байсақұлы" атындағы 
мәдениет үйінде аудандық 
білім бөлімінің ұйытқы болуы-
мен «Баланың жақсы болуы 
ата - анадан» тақырыбында 
аудандық ата-аналар жиналы-
сы өтті. Оған облыстық білім 
басқармасы,облыстық және 
аудандық аналар кеңесінің 
төрайымдары, білім беру 
ұйымдарының ата-аналар 
комитеттері, мектеп директор-
лары мен тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасарлары қатысты.

Жиналыстың басты мақсаты – 
ата-ананың бала тәрбиесіндегі 
рөлі, балалардың мүддесі үшін 
мектеп пен ата-аналардың 
өзара ынтымақтастығын 
нығайту болды. Жиынды 
аудандық аналар кеңесінің 
төрайымы Алма Жанатбекқызы 
ашып, жүргізді.

Мінберге көтерілген аудандық 
білім бөлімінің басшысы 
Бегімбек Рамазанов бала 
өміріндегі, мектеп қабырғасында 
орын алатын жағдайларды 
баяндап, 2022-2023 оқу 
жылындағы жасөспірімдер 
тәрбиесіне қатысты жаңалықтар 
мен өзгерістерге тоқталып өтті. 
Сондай-ақ бала тәрбиесіне жау-

БАЛАНЫҢ ЖАҚСЫ БОЛУЫ 
АТА - АНАДАН

апты алдымен ата-ана, содан 
кейін ұстаз екенін тілге тиек етті. 

Келесі болып сөз алған 
аудандық ішкі істер бөлімінің 
кәмелетке толмағандар 
жөніндегі аға инспекторы по-
лиция подполковнигі Қарақат 
Дәулетқызы жұмыс барысындағы 
бала мен ата-ана арасындағы 
ситуацияларды мысалға ала 
отырып, жиынға қатысушыларға 
бірнеше кеңес берді. Артынша 
соңғы тоғыз айдағы көрсеткішті 
баяндады. 

Облыстық білім басқармасы-
ның бас маманы Меруерт Аб-
дыкалиева облыс бойынша 
ағымдағы жыл қорытындысын 
саралады. Және мектеп 
ұстаздары мен ата-аналарды 
біраз сын тезіне алды. Себебі, 
соңғы көрсеткішкердің нәтижесі 
көңіл қуантарлықтай емес. 
Бұзақылық мен ұрлық әрекеттері 
көбейгенін де атап өтті. Ал 

олардың осындай қадамға ба-
рулары отбасындағы тұрмыстық 
ахуал немесе кикілжіңдер, өзара 
түсініспеушіліктерден туындай-
тыны айдан анық.

Облыстық аналар 
кеңесінің төрайымы Жамал 
Қасымбекқызы қатысушлармен 
алдымен сергіту сәтін өткізді. 
Тәрбиеге байланысты ұлы 
тұлғалар өмірінен мысал 
келтірді. Ата – аналар мен 
ұстаздарды ұлттық тәрбиені 
насихаттауға шақырды. 

Е.Сиқымов атындағы орта 
мектебінің психологы Роза Бай-
молдаева «Бала – жанұя ай-
насы» тақырыбында тренинг 
өткізді. Сондай-ақ, қатысушылар 
назарына аталмыш тақырыпта 
видеороликтер ұсынылды. Ар-
тынша жадынамалар тараты-
лып, концерттік бағдарлама 
қойылды.

М.ҚУАТҚЫЗЫ.
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Маман ауылына қарасты малшы-
жалшылардың балалары да Қарағаш 
мектебіне тегін оқуға алынады. Бірі Бей-
сембай Кедесов (Смайылов) болады. 
Бейсембай оқуды үлкен ыждақатпен 
оқып, Қарағаш мектебін тұңғыш рет 
«озық» бағамен бітірген төрт баланың 
бірі. Одан Уфа қаласына барып, тағы 
үш жыл жоғары оқуды оқып қайтады. 
1914 жылы Қарағаш мектебіне 
мұғалім қызметіне орналасады. Ма-
ман ұрпақтарының Бейсембай Кедесов 
сенімді адамы саналады. Аягөз маңында 
Мұхамедқали деген болысты өлтіріп, 
Матай еліне қашып келген, елі Керей, 
Омар Маман (Сейітбаттал) ауылынан 
пана табады. Омар дауысты, үнді адам 
әмбе шариғаттан ілімі болғандықтан 
Қарағаштағы мешітке мәзім (азаншы) бо-
лып орналасады. Омар өз білгендерімен 
қатар, құран кәрім мен шариғат на-
сихаттауда Бейсембай Кедесовтың 
біліміне үйлескен адамы деп те ата-
лады. Тұрысбекұлы Құдайбергеннің 
қазаншысы Қарабала, жалшы Арыстан-
бек  те Бейсембай мен Омарға жақын 
тартылады. 1915 жылы Бейсембай Ке-
десов Қарағаш мектебі қызметінен, Тас-
бекет қыстағындағы 6 сыныптық «При-
ходская школаға» директор қызметіне 
ауысады. 1916 жылғы ақ патшаның 
«июнь» жарлығымен Бейсембай Ке-
десов мың адам басы болып, Мәскеу 
түбіне дейін барады. 1917 жылғы ақпан 
төңкерісінен кейін елге есен оралады. 
Қопалдың бұрынғы тұрғыны Бердіқожа 
Жантасов: «Қопал мен Ақсу өңіріне 
қызыл армияның алғашқы отрядтары 
келгенінде Бейсембай мен Омар мәзім 
оларды қолдағандықтан, екеуі алғашқы 
Совдеп мүшесі болады. Бейсембай 
Кедесов Қарағаш өлкесі бойынша ко-
миссар болып тағайындалады. Осылай 
тұңғыш «большевик» атанады. Қарағаш 
пен сондағы қазына үйлерді қорғайды. 
Бөгде жандарды Қарағашқа кіргізбей, 
жолатпай бағады. Бейсембай Кедесов 
бастаған Қарағашты қорғаушыларды ақ 
гвардияшылдар басып алып, өздерін 
азаптап өлтіреді. 

Бейсембай Кедесовтың жүргізген 
жұмыстары мен қазасын дәлелдейтін 
1929 жылы «Еңбекші қазақ» газетіне 
«Қазамбайдың құйрығы», бір малайдың 
мұрыны, Бейсембай ердің өлімі» 
деген фельетон да шыққан. Ілияс 
Жансүгіровтың «Қара бауырлар» атты 
пъесасы жазылған. Заматында ол пъе-

Бай болғансып, бес тиын беріп қарасса,
Ең аяғы онысы да жоқтаулы.

Кедей байғұс істемесе жұмысты,
Ретімен қалай түзер тұрмысты.
Байдың егер жұмысшысы жоқ болса,
Қалай жұмсар алтын менен күмісті.

Егін, шөпке жауын-шашын тимесе,
Жердің жүзі көк шапаның кимесе.
Жан-жануарлар қалайынша күн көрер,
Не жұтса да тамақтарын түйнесе.

Тұра алмайды, ерлер дағы зайыпсыз,
Тұра қалса, қандай үлкен ылайықсыз.
Әйелдер де тұра алмайды һәм ерсіз,
Ерлі-зайып қосылып тұрса ғайыпсыз.
Екі үлкен ағып жатқан өзеннен,
Суға кетпей, қалай өтер қайықсыз. 

Бір-біріне мұқтаждығы міне осы,
Өте барар мұқтаждықпен тұрмысы.
Өлік болып, кірсең барып қабірге,
Келмесе егер мұқтаждықпен тұрғысы.

Бірінсіз – бірі тұра алмауын байқадым,
Амалсыздан басымды ұрып шайқадым.
Ебін тауып, байланыстырған бір Алла,
Сансыз мақтан, сансыз шүкір айтамын.

Айқап, 1914 жыл.
 

СҰЛУ ҚЫЗҒА ҮГІТ
Сұлу қыз, сүйегің тал, белің нәзік,
Таба алмас ешбір адам сенен жазық.
Шырағым, алды-артыңды бақап 
                                                     жүрсең,
Өзіңе жақсылығың болар азық.
«Қыз болсаң, пәлендей бол» деген 
                                                          атақ,
Жалғансыз айтылғаны біздерге анық.
Абайсыз тура жолдан тайып кетсең,
Қылады дұшпандарың бізге салық.
Әркімге сезім-түйін айтқан сөзің,
Тындаса шын көңілмен құлақ салып.
Жаман іс, қатты сөзің білінген жоқ,
Ойлайсың келесіні көңілге алып.
Жан-тәні тазалығың қыл үстінде,
Кетпесін жауын, дауыл соғып-қағып.

қалде болып, қала болып орнығып, отыру 
жағына келгенде теріс ойда, қия жолда 
еді. Себебі: «Қала болсақ – хұкмет ба-
лаларымызды солдатқа алады. Солдат 
болған соң шоқынбағанда не қалды?» 
– деген пікірде. Бұндай ойлар елдің 
надандығынан туған зары. Қай заманда 
болсын надан елге һәр бір жаңғырық іс 
тікендей қадалады.

Биыл наурыздың ортасында Ара-
сан елінің  қазағы мәшһүр Маманов, 
Тұрысбековтер Арасан болысының атқа 
мінген адамдарын шақыртып алып, во-
лостной управитель (болыс)  Сұлтанқұл 
Тұрысбековтың үйінде кеңес қылды. 
Бұ кеңестен туған пайда – он төрт стар-
шын Арасан елі өздерінің ыңғайлы, 
көңілі сүйген жерлеріне «қала» болуға 
сөз қосты. Ең әуелі әлгі бауырлас Ма-
манов, Тұрысбековтер өздерінің ауы-
лы – «Қарағаш» деген жерді түзетіп, 
көшелерін ыңғайлай бастады. Қарағаш 
станциясынан 15 шақырымдай түстік 
жақта тегін 30 шамалы үйді бір ауыл етті. 
Бір мешіт, мектебі бар. Есенғұл қажы Ма-
манов, Құдайберген Тұрысбеков, марқұм 
Сейітбаттал қажының екі ұлы, Сұлтанқұл 
Тұрысбеков, Ғанимұхаммед Тұрысбеков, 
Бекқожа Тұрысбековтердің ауылдары осы 

са республикалық балалар театрында 
талай қойылыпты. Жерлесіміз, арда аза-
мат Бейсембай Кедесовтың өз заманында 
«Айқап» журналы мен «Қазақ» газетіне 
шыққан «Қарағаш» туралы хабарламасы 
мен үш өлеңін ұсынайын.

ҚАРАҒАШ
Біздің Жетісу облысының қазақтары 

бөтен жерлердегі қазақтарға қарағанда 
«мәдениет» (культура) жағынан артта 
келеді. Ел жылдан жылға қысымшылық 
көріп, жерлерінен айырылып жатса да 
дүниенің қалынан, заманның ауанынан 
әлі күнге хабарсыз дерлік дәрежеде. Рас, 
елдің бәрі бірдей емес. Аз-маз оқу оқыған 
жігіттеріміз болса елді шамалары келген-
ше ағартуға тырысып, қызмет етуден тар-
тынбайды. Ел осы уақытқа шейін көшпе 

Қарағашта.
Бұл жақта бұл іс – қала болуға бірінші 

жүріс. Бүгін Қарағаш қала болса, ертең 
бүкіл Арасан қала болады. Сөйте-сөйте 
көршілес Төмен Ақсу, Тау Ақсу елі қарап 
тұрмас. Бір іс бастала салып оңғарылу 
оңай емес. «Көш жүре түзеледі» – деген 
ғой.

«Айқап»,
1914, №7, 120 – бет.

МҰҚТАЖДЫҚ
Туысыңмен қарсы алады мұқтаждық,
Сенімдікке саналады көп, аздық.
Шығармасаң маңдайыңнан теріңді,
«Бермеді» деп өкпелеуге жоқ аздық.

Дүниедегі барлық адам атаулы,
Мұқтаждықпен бір-біріне матаулы.

БЕЙСЕМБАЙ 
КЕДЕСОВ

Үлгі бол, бөтен қызға тілге ілініп,
Олар да қор болмасын артта қалып.
Шырағым, жаның тірі, көзің отты,
Қор болма, жеңгелердің тілін алып,
Жар болар кісіңді де бұрын байқа,
Өкінбе абайсызда қалғып қалып.
Әр істің көз жіберіп соңын ойла,
Ұмытпа осынымды құлаққа алып.

ТҮН
Түн бойы тоқтамастан кетіп барам,
Дөп ойлап, таң шапағын барып табам.
Жүруге қап-қараңғы, тым көңілсіз,
Сонда да аяқ бастым алға таман.
Тып-тыныш жанды нәрсе бәрі ұйқыда,
Жалғыз-ақ жер құрттары шырылдаған,
Кей жерде тұма суы сырылдаған.
Өтуге орындар жоқ тіптен қиын,
Батпақ боп су жайылып пырылдаған.
Самал жел күн батыстан соқсадағы,
Қара бұлт күн шығыстан сырылмаған.
Ұйқыны қандырсам да тым ұзақ күн,
Қозғалыс білінбейді сілкіну үн.
Сөйтсе де тоқтамастан мен барамын,
Үміт зор бір уақытта шығар деп күн.

1914 жыл, «Қазақ» газеті, 
                         24 мамыр, №63. 

                                                                  
Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

Бүгін Астанада Қазақстан дра-
ма театрларының республикалық 
XXVIII фестивалі жұмысын бастады. 
Биылғы жылы салтанатты іс-шара 
театр мен киноның көрнекті актри-
сасы, КСРО Халық артисі, Қазақстан 
Мемлекеттік сыйлығының лауреа-
ты Шолпан Жандарбекованың 100 
жылдығына арналған. 

Сондай-ақ, фестиваль аясында 
Қазақстанның Халық артисі Қадыр 
Жетпісбаевтың 80 жылдығына 
арналған іс-шаралар жоспарланған.

23 қазанға дейін жалғасатын іс-
шараға сараптама кеңесінің шешімі 
бойынша іріктеуден өткен 10 театр 
қатысады. Қойылымдарды таны-
мал театр сыншыларынан құралған 
қазылар алқасы бағалайды.

«Бұл фестиваль еліміздің мәдени 
өміріндегі ең ауқымды және маңызды 
жобалардың бірі. 

Ол көрермендерді шығармашылық 
ұжымдармен таныстырып қана 
қоймай, сонымен қатар жас актерлер-
ге, режиссерлерге және жазушыларға 
үлкен сахнадан мәлімдеме жасауға 
мүмкіндік береді. 

Фестиваль бағдарламасы ба-
рынша ауқымды, және бұл бізге ең 
өзекті мәселе бойынша сарапта-

Астанада Қазақстан драма 
театрларының фестивалі 

басталды
ма жүргізуге мүмкіндік береді», - деді 
Мәдениет және спорт министрі 
Дәурен Абаев ресми ашылу салтана-
ты аясында.

Министрдің айтуынша, Шолпан 
Жандарбекованың шығармашылық 
жолы - сүйікті ісіне адалдық пен нағыз 
кәсібиліктің жарқын үлгісі.

Фестивальге "С.Қожамқұлов" 
атындағы Жезқазған қазақ музыкалы-
драма театры, "Ғ.Мүсірепов" 
атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық балалар мен 
жасөспірімдер театры, "Ә.Мәмбетов" 
атындағы мемлекеттік драма және 
комедия театры, "Ф.Достоевский" 
атындағы Мемлекеттік орыс дра-
ма театры, Ақмола облыстық орыс 
драма театры, "Қ.Қуанышбаев" 
атындағы мемлекеттік академиялық 
қазақ музыкалық драма театры, 
"С.Сейфуллин" атындағы Қарағанды 
облыстық академиялық қазақ дра-
ма театры, "М.Горький" атындағы 
Мемлекеттік академиялық орыс дра-
ма театры, Түркістан музыкалық 
драма театры, Республикалық 
академикалық неміс драма театры 
қатысады.

ҚР МСМ баспасөз қызметі.
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Адал туған қызымсың өмірдін мәнің 
                                                      сездірген,
Дос - дұшпанның алдында 
                       еңсемді көтеріп жүргізген.
Дана қып берген баладан 
                          айналып жүрген әкемін,
Дәулетің артып, бақ қонып, арта берсін 
                                                     дәулетің.
Ағайын, жора - жолдасың 
                                      жеңісіңе қуансын,
Денің сауда әрдайым үстем болсын 
                                                     мерейің.
Жоламасын жамандық, бәле - жала 
                                                   зұлымдық,
Ақ жолыңнан тайдырмай жетелесін 
                                                           Тәңірің.
Періштең қолдап әр сәтте 
                           құтты болсын қадамың,
Аталарың жол сілтеп, ем алғандар 
                                                      көбейсін.

Өсиет қыздарыма
Жаратқан адамға ой мен сана беріп, 
                  өзіне деген сенім қондырған.
Азғырушы күшті болса, адасып 
         пенделері ақ адал жолынан тайған.
Келмей жатып тәубәға кешірім 
сұрамай, дәулет сұрамаңдар Алладан.
Үміттеніңдер зор байлықтан, руһани 
   жолдан, хабарсыз қалмай тауфиқтан.

Тәңірім
О, Жаратқан Тәңірім! Бергеніңді 
                                         қайтып алмассың,

Құбас қылып қалдырмай бала сүйдірдің, 
                                                       қуанттың.
Ризашылығымызды сөзбен жеткізе 
                                                      алмаспын,
Өтінемін, қатарынан табылайын өтірік 
                                                   өлгендердің.
Ризамын көзімді аштың, ояттың, жаным 
                                                           жәйсаң,
Тәжірибем бар, жаман мен жақсыны 
                                                         ажыратам.
Көкірегім сайрап, басымды иіп алдыңа 
                                                         барғанда,
Күнәмді кешіріп, бақ қондыр ұрпағыма, 
                                                  бақыт сыйла.
Өмірдің сүйкімді сәттері тоқтамасын, 
                                                  ұзақ болсын,
Бала - шағам, халқым қалмақтың 
                                        кесірінен тозбасын.
Аспаннан нұр төгіліп, жер ананың нәрі 
                                               таусылмасын, 
Алладан сұрап алған ұрпақ, аруақтарды 
                                                    еске алсын.

Қазақ халқы
Қазақ халқы дана, бабалардың үлесін 
                                                   қастерлеген, 
Ұрпаққа үлгі болар хандарды құрметтеуді 
                                                      өсиет еткен.
Қазағым мақтанады Әбілмәмбет, 
                               Кенесары, Абылаймен,
Еліне абырой атақ сыйлап кеткен 
                                       ақылшы билерімен.
Қазағыма аса қымбат батырлардың 
                                            қаны сіңген жері, 
Ақ жаулықты аналардын бақыты, 
                                    іңгәлаған сәбидің үні.
Шерімізді қобыздың, домбыраның 
                                       үнімен тарқатамыз, 
Тегімізді тамырын кең жайған 
                            бәйтерекпен бейнелейміз.

Тәңірім 

Тәңірім ризамын қамшының сабындай 
                                                            өміріме, 

ҰЛЫМ МЕН ҚЫЗЫМ ҚАЛДЫ, 
АРТЫМДА ІЗІМ ҚАЛДЫ

Ұлым, қызым бар, жанашыр ағайын, 
                                             дос та жоқ емес.
Жақсылармен жолдас болып 
                                            шабыттандым, 
Амал қанша шуақты күндерім 
                                              қайтып келмес.

Д.А.Қонаевқа
«Аға» деп айтар едім оны, бірақ оның
                    жасы менен көп үлкен емес, 
Мейірімділігімен  жұртты таң қалдырған       
  әйелдер ғана емес, ерлер де күрескен. 
Әрқашан ұқыпты, күлімсіреп, ұқыпты 
                                                 және жұмсақ,
 Ол өзінің қарапайым көзқарасымен 
                                    жұртты таң қалдырған. 
Арасанда онымен кездесудің 
                                                         сәті түсті, 
Әйелімен демалуға жиі келетін. 
Біз санаторийде таңертең күзетші 
                                              сияқты болдық, 
Оны көру үшін, олар одан да көп нәрсені 
                                              армандаған жоқ.
 Бірақ ол кортежді тоқтатып, көліктен 
                                                     бізге түсті, 
Анау - мынау әңгіме айтып, жұрттың 
                                                    қолын қысты. 
- Міне, адамзат, мен ойладым, 
                                              мұндайлар бар,
 Көлікке отыра сала сәттілік тілеп 
                                 арамыздан кетіп қалды. 
Мен өмірімде бірнеше бастық көрдім, 
Мысалы, Сіз ешкіммен райкомға 
                                             бара алмайсыз,
 Обком көшеде сөйлегенді жаман деп 
                                                          есептеді.
 Директорлар менімен, ақымақ сияқты 
                                                   көрінді маған. 
Қонаев сияқтылар жүз жылда бір туады, 
Қазақ халқына Алланың берген сыйы. 
Ол біздің жүрегімізді талантымен, 
                                                 даналығымен,
Немерелерімізге оны еске алуды, 
Құран оқуды өсиет етеміз.

Қандай бақыт
Қазақ болу қандай бақыт, 
Мұқтаждық пен қиыншылыққа 
                                                 ұшырамаңыз.
Мен жарықта дөңгелектей берейін,
Маған қорқынышты бұлттар қалыңдады.
Мен соғыстардан өттім, аштық, 
                                             анамның соты,
Балалар үйінде ерік күшейе түсті.
Туыстарынан айырылып, көшеде 
                                                 қаңғып жүрді,
Жылауға, өзімді аяуға, өзіме 
                                              тыйым салдым.
Алланың еркі Бостан деп аталады,
Менің ата - бабаларым Найман батыр,
Мерамсоптар, Төлегетай, Матай,
Екі қанат - Әулие Шаппа және Қаптағай.

Дала Моцарты 
Құрманғазы

Қандай ғажапсың киелі далам 
                                                   әр мезгілде,
 Арманым бар, шапсам деген айғыр 
                                                          ерттеп.
Таулы аймақтар қуанта қарсы алады 
                                                         азаннан,
Үрейленемін әр кезде күн ұясына 
                                                     батқаннан.
Құрманғазыны дала Моцарты деп 
                                                           атадым,
Ұлы сазгерді Сарыарқаның рухы қонған. 
Балбырауын күйінде ат шабысы мен 
                                                               қатар,
Ләззат аласың кербез бишінің 
                                                      қимылынан.
Дана туған ұлына мейірімі шексіз 
                                                        Алланың,
Дарын сыйлап күйшілерге, термешіге, 
                                                            ақынға.
Титтей болса да ұқсайын деп көсем 
                                                      бабаларға,
 Сайрадым - ау мен, домбыраны алып 
                                                            қолыма.

Жамбыл Жабаев
Асылдарды тектілерді көрген 
                                                Жамбыл ақын,

/БОСТАН РЫЗАБЕКҰЛЫ РЫЗАБЕКОВТЫҢ ӨЛЕҢДЕРІ/

Ақ жолға түскен 
Ғалия қызына 
берген батасы

Бір ғасыр өміріңде еліңнің құрметін 
                                                    көріп өттің.
Көсем ақын, дарынды ақын деп 
                                                       аталдың, 
Күміске қаптаған гауһар тастай 
                                                 жарқырадың.
Киелі ақын бата алдың түсіңде 
                                                бабалардан,
Азулы, күллі қазақ қастерлеген 
                                               Сүйінбайдан.
Үмітін ақтадың оның, қабыл алып 
                                                      батасын,
Жауырының жерге тимей өттің сен 
                                                       өмірден.
Нәзік жандыларды өткір сөзбен арбап,
Сұлулықты, ақылды жоғары бағаладың.
Сезімдерде – қадірін білдің 
                                              махаббаттың,
Соңғы демің қалғанша Бұрымды 
                                                    сүйіп өттің.

Достар кетеді 
Мені ақымақ санағым келмейді, 
                    олар мені мақтан тұтса, ұят. 
Мен жай ғана қалпымды түзу ұстаймын, 
        кейде бір сөзбен шаншып аламын. 
Достарым маған: - «Ал, Бостан... мен 
                                                 жауап бердім,
- Мені қалдырма немесе қалдыр, 
Мен Қаймолда емеспін, 
Мен Алашбай емеспін, 
Олар сенің санаңды қозғамайды, мені 
                                                   мазалама. 
Қазір мен өзімді емес, әлемді аралап 
                                                        жүрмін,
Достарым басқа әлемге кетіп бара 
                                                           жатыр. 
Алашбай Қапалда жерленген, 
Қаймолда әйелімнің қасынан 
                                          тыныштық тапқан.

Сөйлескенді 
ұнатамын

Мен достарыммен сөйлескенді 
                                                   ұнатамын,
Біз кез - келген нәрсе туралы, 
тіпті дәмді тағамдар туралы сөйлесеміз.
Роман сальцо оны мақтайды, 
Иван қияр,
Ал, мен бауырсақ, қазы, мен оларға 
                           қарта беремін, еті майлы.
Біз кез - келген нәрсе туралы, 
                                          ауа - райы туралы, 
Астықтың сапасы туралы айтамыз,
Сиырлар аз сүт береді.
Әрине, саясат туралы сөйлесуге 
                                                   қарсы емес,
Біреуін алысқа жіберейік, екіншісінде 
                                         ақымақты көреміз.
Бүгін ақын Ілияс пен сатқын Сәбит 
                                  туралы әңгіме болды,
Алғашқы махаббатын есіне алды, 
                                    әйелі Ілияс, Фатима.
Мен оны алғаш көргенде ессіз бала 
                                                               едім,
Күлімсіреген ботадай көздерін ұмыта 
                                                   алмаймын.
Ілиястың өлеңдерін мен жақсы көремін,
Фатима Ғабитқызы пұтқа табынамын,
Мен Ақсу өзенінің жағасында тұрған 
                      Құлагерді жиі армандаймын.
Ол достарына "Ботагөз" кітабын пешке 
                                   тастағанымды айтты,
Ал, Мұқанов ақынның өлімін жек көрді, 
                                    мен оны кешірмедім.

Бостан РЫЗАБЕКОВ.
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Ойтоғандықтар облыс  
шығармашылығынан  келген  
әділ қазы  мүшелерін  Ойтоғанға  
кіреберістен  өлеңдетіп, шашу  
шашып, көпшілік болып  қарсы  
алды.  Ойтоған  ауылы  Ілияс  ата  
ескерткіші жанынан  ауыл әкімі 
В.Беріккқызы бастап  Ойтоған 
ауылының  ардагер ұстазы Ақсу  
ауданының  құрметті  азаматы 
Жұмабике Шайболатқызы,  ар-
дагер атамыз  Қанат Досқалиев, 
Қоғамдық кеңес басшысы  Кау-
кенбаев  Төлепбек  аға  қазылар 
алқасын  қарсы  алса ,ауыл 
әжелері шашу шашып, ауыл 
жетістігімен  Ойтоған  жерінен  
шыққан  тұлғаларды әнге  қосып 
6 жігіт домбырамен  арнау айт-
ты. Келген  қонақтар  Ілияс  
ескерткішіне  гүл шоқтарын 
қойды.

Ойтоған ауылына  кіре берісте  
ең алғашқы  үй  Ақсу  ауданы 
бойынша Социалистік  еңбек  ері 
атағын алған   Құрманбаев  Жан-
бай  атамыздың  үйіне тоқтап, 
келіні Әрия әжемен  амандасты.  
Келе бере орталық  көшеде  
салынған  доп ойын  алаңындағы  
спорт ойындарын тамашалап 
өтсе, мектеп  алаңында  ауыл  
атқа мінер  жастардың  ұлттық 
ойындары  өттіп жатты.  Ойтоған  
ауылдық  клубы  орналасқан  
Әділбек  көшесіне бір  топ  асық  
ойнап жатқан  балалар келген  
қонақтарды  көрісімен  сүйінші 
сұрап  клуб  ауласында жиылған  
көпшілікке  хабар  жеткізді. 12 
қыздан  құрылған  «Күншуақ» би 
үйірмесінің  қыздары  «Шашу» 
биімен қарсы алса, екіге  
бөлінген  «Ақ әже» үйірмесінің  
мүшелері келген қонақтарды    
шашу шашып қарсылды. . Кел-
ген қонақтарды  той өткізіліп 
жатқан  ауыл  көрінісі Ілияс  
ауылы тойына Жұмабике  
Шайболатқызы  ертіп  кірді. 
Клуб  ауласында  ақ шаңққан  
үш киіз үй тігіліп  ауылға  сән 
беріп тұрса,  алдыбақан басын-
да  ән салып  ойнаған  жастар,  
кермеде  байланған  аттар,   
ұлттық  көріністе  жүн  сабап 
жіп иіріп жатқан  әжелер, келі 
түйіп бауырсақ пісіріп жатқан  

 АУЫЛЫМ – АЛТЫН 
БЕСІГІМ 

ОБЛЫСТЫҚ БАЙҚАУ  

келіншектер көрініске әдемілік 
берді. Ерлер жағы  қазақша  
күрес  тамашалап   арқан  тар-
тыс ойындарын  көрсетіп жатты 
.  Келген қонақтарға   Жұмагүл 
апа саһардан  сабын жасалу 
жолдары таныстырса, қазан 
- қазан  қайнаған ет асылып 
жатқаны, сірне  тағамдарының  
жасалу  жолдары    көрсетілді.  
Салт- дәстүр бойынша киіз 
үйлер  алдында тұсау  ке-
сер  ырымы, мен  Ашамайға  
отырғызып сүндет  тойға  шақыру  
көріністері  көпшілікті  дүр еткізді.  
Тойдың  алды  дегізіп  той егесі  
көкпар  беріп, сол жерде келген  
қонақтардан  бата  сұралды.  Той 
дастарханы дайындығы  өз ал-
дына жүріп жатты.  Келген  әділ-
қазы  мүшелері   той  көрінісінен  
шығып  Ойтоған  ауылдық 
клубының  ішінде  коридорға  
жағалай қойылған клубтың негізгі 
жетістіктері, би үйірмелері, «Қол 
өнер» үйірмелері,   «Шежіре 
қарт- тәлім  отауы» үйірмесінің  
мүшесі   Үмітқазы  атаның  
ағаштан  жасалған  бұйымдары, 
«Қылқалам шеберлері»  сурет 
үйірмесі және қазақ ұлттық  ас  
мәзірі  көрмесімен танысты. 
«Ақ әже» үйірмесінің жасаған 

қолөнер бұйымдарынан  
көрмеде  ұйымдастырылды.  
Ойтоған ауылдық  
к ө р к е м ө н е р п а з д а р ы н а н  
құрылған «Ауылым - алтын  
бесігім»  тақырыбында  жар-
ты  сағаттық  концертті  тама-
шалады.  Әділқазы  мүшесі  
Айгүл Ташболатқызы сөз  
соңында, ауыл берекесі  
көпшілікпен  білінетінін, барлық  
берілген  байқау ережесіне сай  
өткізілгенін, ауыл  көріністерінен  
ерекше әсер  алғанын  айтып  
көпшіліктің  көңілін  көтеріп  тас-
тады. 

Ежелден  қасиетті киелі  ме-
кен  атанған  Ойтоған  ауылы  
тойды киіз үйлерде  берілген  
табақ - табақ тартылған  ет-
термен  құйылған  қымыз бен  
жалғастырды. Әнде  шырқалып  
тойға жиылған  көпшілік  бірінің 
дастарханынан  бірі  ауыз 
тиіп  талайға дейін  Ойтоған  
ауылының  үстінде  ән қалықтап  
тұрды.

    Э.РАХЫМБЕКҚЫЗЫ, 
бастауыш  партия 

ұйымының  мүшесі,                                                  
Ойтоған ауылдық  клубының  

әдіскері.  

Биыл елімізде ең үлкен қоғамдық 
бірлестік, қазыналы қарияларды бір 
шаңырақ астына біріктіріп отырған 
Республикалық ардагерлаер ұйымының 
құрылғанына 35 жыл толуына орай, 
Арасан ауылында ұйымдастырылған 
«Өнерім- өмірім» атты көркемөнерпаздар 
байқауымен қатар қазақтың жа-
сыл желекті қызыл күрең даласында 
есейіп, айдарлы шағынан бастап-ақ, 
асқар Алатаудың арқасында ойнап, 
алақанында әлдиленген, ақ жал таула-
рына шығып, ақ жұлық өзенін кешіп өскен, 
бүгінде жетпістің желмаясына мінген 
ауыл ақсақалдар алқасының төрағасы 
Батқалбеков Нұртілеу Нұрахмет ұлының 
«Арасаным- ардағым» атты кітабінің 
тұсау кесері өтті.Тұсау кесер рәсіміне, 
арнайы халқаралық «Алаш» әдеби 
силығының лауреаты, жазушы, ақын 
Арасанбай Естенов Ақсу ауданының 
ішкі саясат, мәдениет, тілдерді да-
мыту және спорт бөлімінің басшы-
сы Н.Н. Қасымбеков, "М.Байсақұлы" 
атындағы мәдениет үйінің директоры 
А.С.Досмұхамбетов, аудандық Арда-
герлер, қоғамдық кеңесінің төрағасы 
А.А.Айтбаев, Көкөзек ауылдық мәдениет 

үйінің директоры С.Т.Рахымбеков, Ара-
сан ауылдық округінің әкімі Д.А.Джакупов 
және көпшілік оқырман қауым қатысты. 
Құттықтау сөз Арасан ауылдық округінің 
әкімі Д.А.Джакуповке беріліп, қазақтың 
салты бойынша ақынға сый - сияпат жа-
сады. 

Жыр мерекесінде  автор әр түрлі 
тақырыптағы  өлеңдерін әдебиетке 
әуес жас буын оқушылар шығып оқыды. 
Автор өзінің шығармашылығы  жай-
лы оқырмандармен ой бөлісті. Кітапқа 
автордың әр жылдары жазылған 
өлеңдері мен толғау, дастандары 
топтастырылған. Олардың тақырып 
ауқымы да сан алуан. 

Туған жер, туған ауыл мен оның 
көрікті табиғатына деген сүйіспеншілік, 
ағайын - туыс арасындағы қарапайым 
адамгершілік қарым - қатынас, 
сыйласымдылық пен береке - бірлік, 
кешегі қиын- қыстау кезеңдердегі ел 
басына төнген ауыртпашылық - ақын 
шығармашылығының алтын арқауы бо-
лары сөзсіз.

         Алима ШАПИЫҚ,
Арасан ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы. 

 ЖАҚСЫ КІТАП - ЖАН 
АЗЫҒЫ 

Жер жаннаты Жетісу 
облысының өңірлік төлтаңбасы 
(герб) шеңбер ішінде 
орналасқан. Мемлекеттік 
тудың көк және алтын түсіне 
негізделіп, бұлтсыз ашық аспан-
ды, облыс халқының бiрлiк, 
ынтымақ жолына адалдығын 
аңғартады. Көк түс бейбiтшiлiк 
пен жақсылықтың, ал сары түс 
байлық пен берекенің белгісі 
ретінде қабылданады.

Негiзгі нышандардың бірі – 
шаңырақ, мемлекеттiң іргетасы 
– отбасының бейнесi. Ол – киiз 
үйдiң жоғарғы бөлігі, көшпелi 
түркiлер үшiн туған жерді, 
еркіндікті, Отанды бейнелейді. 
Бiр шаңырақтың астында 
татулықта өмiр сүретiн облыс 
халқының өсiп - өркендеуiн, ру-
хани байлығын, бет - бейнесiн 
білдіреді. Шаңырақтың екі уық 
тәрізді элементінде алтын 
түспен «ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ» де-
ген жазу жазылған.

Өңірлік төлтаңба (герб) орта-
сында тау бейнеленген. Жетісу 
Алатауының ұзындығы 450 км, 
ені 100-250 км. Биіктігі 4622 
метр. Гербте мәңгі ерімейтін 
мұздықтар суреттелген.

Жетісу облысы Қазақстан 
Республикасының оңтүстік - 

Жетісу облысының өңірлік 
төлтаңбасы (герб)  

шығысында орналасқандықтан, 
таңның алғашқы шапағы киелі 
өңірден бүкіл елімізге нұрын 
шашады. Күн сәулесінің таудың 
арғы жағынан таралғаны 
көрсетілген.

Ортасында – Талдықорған 
қаласының символы «Жетісу 
монументі» және Ұлы Жібек 
Жолының нышаны – көш керуен 
(түйелер) бейнеленген.

Су толқындары, ондағы сары 
және көк сызықтар – Жетісу 
жеріндегі жеті өзенді, Балқаш, 

Алакөл көлдерінің айдынын 
білдіреді.

Өңірлік төлтаңбаның (герб) 
екі жағында орналасқан 
таутекелердің бейнесі – Жетісу 
аймағының бірегей табиғатын 
суреттейтін, өлкенің тарихи-
мәдени мұрасы. Петроглиф-
тер тастағы безендірулерінен 
алынған.

Жетісу жері – бау-бақшасы, 
дәнді дақылдары жайқалған 
аграрлық өңір болғандықтан, 
жасыл желекті өсімдіктер, 
бүршік жарған гүлдердің бейнесі 
көрсетілген.

Шеңбер қазақтың қошқар 
мүйіз ою - өргенімен көмкеріліп, 
шынайы мағынасы шексіздікті 
білдіреді.

Төлтаңбада (герб) 
сипатталған элементтер көркем 
үйлесім тауып, мағыналы-
эстетикалық композицияны 
құрайды.

Жетісу облысының өңірлік 
төлтаңбаның (герб) авторы:  
Дауренбаев Есет Жеңісұлы, ҚР 
Суретшілер одағының, Еуразия 
дизайнерлер одағының мүшесі, 
ҚР Көркем академиясының 
корреспонтент мүшесі, вице-
президенті.

«Жастар салауатты өмір салты үшін» жастар қоғамдық 
бірлестігінің, «Тамшыбұлақ» қоғамдық қорының гранты ая-
сында «Таза бұлақтар» әлеуметтік жобасы жүзеге асырылуда. 
Жобаның мақсаты -  Қапал ауылындағы таза су көздерін сақтау 
және бұлақтардың аумағын абаттандыру. 10 бұлақтың аумағын 
жұмыссыз азаматтардан, жастардан, эко волонтерлерден 
құралған топ тазартты. Жоба аясында 5 бұлақты бетондау және 
қоршау жұмыстары жүргізілді.

Жанат ЕСІМБЕКОВ,
«Тамшыбұлақ» қоғамдық қорының жетекшісі. 

Табыс тарихы!
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Қолданыстағы еңбек 
заңнамасында сыбайлас 
жемқорлық қылмыс жасаған адам-
дар үшін белгілі бір шектеулер 
қарастырылған.Квазимемлекеттік 
сектор ұйымына жұмысқа тұру 
кезінде адам сыбайлас жемқорлық 
қылмыс жасағаны туралы 
мәліметтердің бар не жоқ екені ту-
ралы анықтама ұсынуға міндетті.

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

Бас прокуратураның Құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитеті адамның сыбай-
лас жемқорлық қылмыс жасағаны 
туралы мәліметтерді беруді 
мемлекеттік қызметтер көрсету са-
натына ауыстырды. Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтің қабылдануы 
және ұсынылуы www.egov.kz 
«электрондық үкімет» веб-порталы 
арқылы жүзеге асырылады.

Қызметтің орындалу мерзімі 

Мемлекеттік қызмет 
көрсету саласындағы 
жаңалықтар 

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

Сондай-ақ, қызметкерлерге 
қатысты мәліметтерді алу үшін, 
олардың келісімі болған жағдайда 
«жеке кабинет» және (немесе) sms-
растау арқылы жұмыс берушілерге 
қолжетімді. Осындай қызметті 
мобильді азаматтар базасында 
тіркелген жағдайда ғана алуға бо-
лады.

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

Талғат ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  

Жетісу облысы бойынша 
басқармасының қылмыстық 

саладағы құқықтық ақпаратты 
қалыптастыру прокуроры.

«Цифрлық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасы  – 
бұл цифрлық технологияларды 
қолдану есебінен елдің әрбір 
азаматының тұрмыс деңгейін 
арттыруды көздейтін маңызды 
кешенді бағдарлама.

Бағдарламаның негізгі 
мақсаттары Қазақстан 
Республикасының экономи-
касын дамытудың қарқынын 
арттыру және халықтың өмір 
сапасын жақсарту, сондай-ақ, 
экономиканың негізінен жаңа 
траекториясы – болашақтың 
цифрлық экономикасына өту бо-
лып табылады.

«Цифрлық Қазақстан» 
бағдарламасы шеңберінде іске 
асырылған барлық іс-шаралар 
мен жобалар мемлекеттік 
басқарудың тиімділігі мен 
ашықтығын арттыруды, халықтың 
жұмыспен қамтылуын қамтамасыз 
етуді, білім және денсаулық са-
пасын, сондай-ақ  мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді 
қашықтықтан алуды мүмкін етеді.

Архив саласы Құжаттардың 
бірыңғай электрондық архиві 
ақпараттық жүйесі 

«Е-Архив» бағдарламасымен 
жұмыс жасайды. «Е-Архив» 
бағдарламасы цифрлық 
жеткізгіштердегі құжаттардың 
сақталуын қамтамасыз етуге, 
электрондық картотеканы құруға, 
қағаз түпнұсқалардың өмірін 

ұзартуға, Ұлттық архив қорының 
құжаттарын жедел іздестіруге, 
сондай-ақ, мемлекеттік орган-
дар мен мемлекеттік архивтер 
жұмысының тиімділігін арттыруға 
оң әсерін тигізеді. Бұл бағдарлама 
қағаз жеткізгіштегі құжаттарды 
электрондық форматқа көшіру 
жұмысын жүзеге асырады. Жалпы 
архив жұмысын заманауи түрде 
ілгерілетудегі маңызды бағыттың 
бірі оны цифрлық форматқа ауы-
стыру. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет  
архивтік анықтамалар, архивтік 
құжаттардың көшірмелерін немесе 
архивтік үзінділерді алу, өтінішті 
қабылдау және мемлекеттік 
қызметті көрсетудің нәтижесін 
беру: белгіленген нысан бойынша 
өтінішпен көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесіне, "Азаматтарға 
арналған үкімет" Мемлекеттік кор-
порациясы" коммерциялық емес 
акционерлік қоғамына (бұдан 
әрі – Мемлекеттік корпорация) 
не "электрондық үкімет" www.
egov.kz (бұдан әрі – портал) веб-
порталы арқылы жүзеге асыры-
лады.     Портал арқылы жүгінген 
кезде өтініштерді қабылдау 
Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сәйкес демалыс, 

мереке күндері, жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейінгі уақыттар 
ескеріліп, мемлекеттік қызмет 
нәтижесін беру келесі жұмыс күні 
жүзеге асырылады.

Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2017 жылғы 
12 желтоқсандағы № 827 
қаулысымен бекітілген 
«Цифрлық Қазақстан - 2020» 
мемлекеттік бағдарламасына 
сәйкес «Құжаттардың бірыңғай 
электрондық архиві» ақпараттық 
жүйесін (бұдан әрі –ҚБЭМ АЖ) 
құруды облыс бойынша архив 
мекемелері 2015 жылдың 18 
ақпанынан бастап электрондық 
жүйеге енгізуде. Аталған жоба 
шеңберінде Ұлттық архив қоры 
құжаттарының құрамы мен 
мазмұны және оны толықтыру 
көздері туралы деректер жиынын 
(каталогын) «Жетісу облысының 
мемлекеттік архиві» КММ Ақсу 
филиалы электронды форматқа 
бүгінгі таңға 220 қордың 235 
тізімдемелері және 6209 сақтау 
бірліктері енгізілді.

Д.БИДАХМЕТ,
«Жетісу облысының 

мемлекеттік архиві» КММ Ақсу 
филиалының ақпараттық 
технологиялар архивисті. 

Құрметті аудан тұрғындары!
Суық күндер келгенде, пеш жағу кезенмен бірге пештерді орнату және 

қолдануға өрттер көбее басталады. Жылдың басынан осы бұзушылықтар 
арқылы 1 өрт өқиғасы тіркелді.Қыстың күні үйсіз қалмау үшін өрт 
қауіпсіздік ережелерін қатаң түрде сақтауларыңызды сұраймыз. Осыған 
орай, Сіздерге айтарымыз отпен сақ болыңыздар. Өздеріңізге белгілі 
әрбір пеш  есікшесінің алдында  ағаш едені үстінде  50х70 см.  кем емес 
темір қаңылтыр болуы қажет. Пешті салған кезде түтін жүретін жолдары 
ағаш балкалардан және басқа жанатын заттардан кем дегенде 38 см. 
кірпіштен бөліну  керек. Пешті жаққан кезде бензин, керосин, дизел отынды 
пайдалануға тиім салынған. Пештін үстінде,  немесе жанында киім, отын-
ды кептіруге болмайды.Бірақ елдің көбісі оны қалай болса солай салып, 
немқұрайлықпен қарайды. Пештерді, түтін жүретін жолдары уақытында  
жөндеп,тазалап туру керек. Пеш жағу кезен басталған сон,екі ай сайын 
түтін жүретін жолдарды тазалап туру, күлді үстіне шығарар алдында су 
құйып, темір жәшікке немесе арнайы қазылған шұңқырға төгіп жүру керек. 
«Өрт сөндіргеннен гөрі оның алдын алғаны дұрыс»- дейді халық мақаласы. 
Шындығына егер өрт қауіпсіздігі тәртібін қатан сақтап,байқап жүргенде 
ғана өртті болдырмауға болады. Өкінішке орай, тұрғындар осы қарапайым 
ережелерді естен шығарып кетеді.

Тұрғын үйлерде және кәсіпорындардың аумақтарында сонымен қатар 
пештерінің жанына жанғыш заттарды, қоқыстарды және т.б. заттарды  
тастауға болмайды. Халқымыз «Өрт тілсіз жау» деп бекер айтпағандықтан 
өрттен тек қана мүлікке ғана  зақым келмей адамдардың денсаулығы, кейбір 
жағдайда кісі өліміне әкеп соғуы мүмкін. Сақтанғанды Құдай сақтайды.

Міне, осындай өрттен сақтандыру қарапайым ережелерін  аудандық 
Төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлерімен тұрғын үйлер араланып 
тұрады. Бірақ осы қарапайым ережелерді бұзушылар көптен кездеседі.

Нұрдәулет ЖАҚСЫБАЕВ,
аудандық ТЖБ бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі.

ТҰРҒЫН ҮЙ СЕКТОРДАҒЫ 
ЖЫЛЫТУ МАУСЫМЫ

БЖЗҚ-ның 1 қыркүйектегі негізгі көрсеткіштері.
2022 жылдың 1 қыркүйегіндегі жағдай бой-

ынша, Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 
салымшыларының шоттарында 13,97 трлн. теңге  
зейнетақы жинақтары қалыптасты. Бір жыл ішінде 
(01.09.2021ж. - 01.09.2022 ж.) сома 1,02 трлн теңгеге 
немесе 7,9 % өсті. 

Зейнетақы жинақтарының негізгі бөлігі міндетті 
зейнетақы жарналары (МЗЖ) есебінен 13,6 трлн 
теңгені құрады. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарна-
лары (МКЗЖ) бойынша зейнетақы жинақтары 416,0 
млрд. теңге, ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) бой-
ынша зейнетақы жинақтарының жалпы көлемі ша-
мамен  3,0 млрд теңге.

Кіріс ағындары, атап айтқанда, жарналар 
биыл көбейе түсуде. 2022 жылдың сегіз айында 
салымшылардың шоттарына жалпы көлемі шама-
мен 1,1 трлн теңге зейнетақы жарналары түсті, бұл 
2021 жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен 29% 
немесе 246,7 млрд теңгеге көп. Өсім жарналардың 
барлық түрі бойынша болғанын атап өту керек.  
Жарналардың жалпы көлемінің 95,3% БЖЗҚ-ға 
МЗЖ бойынша түсімдер құрайды – 1,0 трлн теңге 
(соңғы 12 айдағы өсім 29%), МКЗЖ бойынша 50,1 
млрд теңге (өсім 37%) түссе, ЕЗЖ бойынша 1,6 
млрд. теңге (өсім 293%) аударылды. 

Зейнетақы жинақтарының айтарлықтай өсуі 2022 

жылғы 1 қаңтар мен 1 қыркүйегі аралығында шама-
мен 694,7 млрд теңгені құраған таза инвестициялық 
табыстың арқасында қамтамасыз етілді.

2022 жылдың 1 қыркүйегіне  БЖЗҚ-дағы жеке 
зейнетақы шоттарының саны 12,0 млн бірлікке 
жетті. Шоттардың ең көп үлесі міндетті зейнетақы 
жарналары (МЗЖ) есебінен ашылды – 10 907 012 
бірлік. МКЗЖ бойынша қалыптасқан шоттар 581 
410 бірлік болса, ЕЗЖ есебінен қалыптасқан жеке 
зейнетақы шоттарының саны 346 793 бірлікке жетті.  

Жыл басынан бері БЖЗҚ өз салымшыларына 1 
триллион теңгеден асатын сома төледі. Оның ба-
сым бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсарту және ем-
делу мақсаттарына арналған біржолғы зейнетақы 
төлемдері (БЗТ) құрады – 868,3 млрд. теңге. Жа-
сына байланыс-ты төлемдер – 75,9 млрд. теңге, 
мұрагерлік бойынша төлемдер – 43,2 млрд теңге, 
ҚР шегінен тыс ТТЖ кетуге байланысты төлемдер – 
34,0 млрд. теңге, сақтандыру ұйымдарына аударым-
дар шамамен 17,5 млрд теңге, жерлеуге арналған 
төлемдер – 3,7 млрд. теңге және мүгедектік бойын-
ша төлемдер – 1,6 млрд. теңге.

Атап кету керек, БЖЗҚ-дан кесте бойынша ай 
сайынғы орташа төлем (зейнет жасына толуына 
байланысты) 29 859 теңге, ал ай сайынғы ең жоғары 
төлем 707 326 теңге болды.

Қазақстандықтардың зейнетақы жинақтары 
бір жыл ішінде 1 триллион теңгеге өсті

.

2022 жылдың басынан бас-
тап 1 қыркүйегіне Брыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры 
салымшылар мен алушыларға 
22,3 миллионнан астам қызмет 
көрсетті.  Оның ішінде 15,2 млн-
нан астам операция электрондық 
форматта, шамамен 5,5 млн-ы 
– автоматты түрде жүргізілді. 
Осылайша, қазақстандықтар 
зейнетақы қызметтерінің шама-
мен 92,5% қашықтан алды. 

БЖЗҚ салымшылары екі-
үш батырманы басып-ақ жеке 
зейнетақы шотынан үзінді 
көшірме, ЖЗШ-ның бар-жоғы 
туралы анықтама алып, өз 
деректемелеріне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізіп,  1 немесе 
2 топтағы мүгедектіктің мерзімсіз 
белгіленуіне байланысты 
зейнетақы төлемдерін тағайындау 
туралы, сондай-ақ, ерікті 
зейнетақы жарналары бойынша 
өтініш беріп, төлемге өтініштің 
мәртебесін қадағалап және т.б. 
қызмет түрлерін ала алады. Са-
лымшылар үшін ең танымал 
қызмет - жеке зейнетақы шоты-
нан үзінді көшірме алу. Ағымдағы 
жылдың 1 қыркүйегіндегі жағдай 
бойынша салымшылар онлайн 
форматта 15 миллионнан астам 
үзінді көшірме алды.

Міндетті зейнетақы жарна-
ларын (МЗЖ), міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналарын (МКЗЖ) 
және ерікті зейнетақы жарнала-
рын (ЕЗЖ) есепке алу бойынша 
жеке зейнетақы шоттарын авто-
матты түрде ашу – өтінішсіз қызмет 
көрсету форматында жүзеге асы-
рылады. Естеріңізге сала кетейік, 

жеке тұлғаның БЖЗҚ-да ашылған 
ЖЗШ болмаған жағдайда, ол 
алғашқы жарна түскенде БЖЗҚ 
ақпараттық жүйесінде автомат-
ты түрде ашылады. Бұл ретте 
жеке тұлға МЗЖ, МКЗЖ неме-
се ЕЗЖ аудару кезінде төлем 
тапсырмасының электрондық фор-
матында көрсетілген дербес де-
ректер арқылы сәйкестендіріледі. 
Салымшының қолданыстағы 
құжатының деректемелері 
мен тұрғылықты жері тура-
лы барлық қажетті мәліметті 
БЖЗҚ мемлекеттік органдардың 
ақпараттық жүйелерінен алады. 
Осылайша, Қор салымшыларына 
шамамен 5,5 миллион қызмет ав-
томатты түрде көрсетілді.

Кейбір қызметтерді алу үшін 
(мысалы, мұрагерлік бойынша 
немесе тұрақты тұруға шетел-
ге кетуге байланысты зейнетақы 
төлемдерін рәсімдеу) құжаттардың 
түпнұсқаларын ұсыну қажет, оны 
пошта арқылы немесе жеке өзі не 
БЖЗҚ кеңсесінде сенім білдірілген 
адам арқылы ұсынуға болады. 
Сонымен қатар Қор маманда-
рына көзбе-көз жүгінуді әлі күнге 
дейін жөн көретін салымшылар 
да бар. Сондықтан жыл басынан 
бері БЖЗҚ бөлімшелері арқылы 
Қазақстан бойынша салымшылар 
мен алушыларға дәстүрлі түрде 1 
миллионнан аса қызмет көрсетілді. 
Естеріңізге сала кетейік, Қордың 
жақын жердегі бөлімшесін enpf.
kz сайты немесе БЖЗҚ мобильді 
қосымшасы арқылы оңай табуға 
болады. Көшпелі қызмет көрсету 
барысында шамамен 56,5 мың 
операция жүргізілді. Қордың 

мұндай қызмет көрсету түрі, ең 
алдымен, халықтың әлеуметтік 
осал топтарына жататын 
(мерзімсіз мүгедектігі бар 1-ші 
және 2-ші топтағы мүгедектер) 
салымшыларға (алушылар) 
арналған. «БЖЗҚ» АҚ мен 
«Қазпошта» АҚ-ның шалғайдағы 
елді мекендерде ұлттық пошта 
операторының бөлімшелерінде 
Қор салымшыларына зейнетақы 
қызметтерін ұсыну жөніндегі 
бірлескен жобасы аясында 
2022 жылдың 1 қыркүйегіндегі 
жағдай бойынша 347 пошта 
бөлімшесінде 7,5 мыңнан астам 
қызмет көрсетілді. 

БЖЗҚ сапалы кеңес беру 
қызметтерін ұсынуға және Қор 
салымшылары мен алушыла-
ры үшін ақпараттық арналарды 
дамытуға ерекше көңіл бөледі. 
2022 жылдың 1 қыркүйегіндегі 
жағдай бойынша салымшылар 
мен алушылардан түрлі байла-
ныс арналары арқылы түскен 
612,2 мыңнан астам өтініш 
өңделді.  

Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ 
салымшылары мен алушыла-
ры байланыс орталығына 1418 
нөмірі бойынша (Қазақстан бой-
ынша қоңырау шалу тегін) ха-
барласып, сондай-ақ, enpf.kz 
корпоративтік сайты, +7 777 000 
14 18 нөмірі бойынша WhatsАpp 
және Viber мессенджерлеріндегі 
чат-бот арқылы, БЖЗҚ-ның 
Instagram, Facebook, ВКонтакте, 
Twitter, Telegram, Одноклассники 
әлеуметтік желілеріндегі ресми 
парақшаларында ақыл-кеңес ала 
алады.

Қазақстандықтар 15 миллионнан аса үзінді көшірмені онлайн алды  

"Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік 
бағдарламасы

Шетел азаматтары 
айналасындағыларға қауіп 
төндіретін ауру диагнозы қойылса, 
барлығы медициналық көмек 
ала алады. Оның түрлері мен 
көлемдері ҚР ДСМ 2020 жылғы 
9 қазандағы №121 бұйрығымен 
бекітілген. Медициналық көмек 
ТМККК қаражаты есебінен берілетін 
болады.   

Шетелдіктер, ТМД елдерінің 
азаматтары кенеттен болған 
жағдайлар мен олардың өміріне 
немесе айналасындағылардың 
денсаулығына қауіп төндіретін ау-
рулар, жазатайым оқиғалар, улану, 
жарақат алу, босану және жүктілік 
кезіндегі шұғыл жағдайлар кезінде 
жедел және шұғыл медициналық 
көмек ала алады.                                                       

Науқастың өміріне неме-
се айналасындағылардың 
денсаулығына қауіп төнген және 
оны тасымалдау мүмкін болған 
сәттен бастап медициналық көмек 
ақылы негізде көрсетіледі. Бұл 
жағдайда қаржыландыру ТМККК 
қаражаты есебінен болады. 
2000 жылғы 29 ақпандағы №320 
ҚРҮҚ бекіткен Тәуелсіз Мемле-
кеттер Достастығына қатысушы 
мемлекеттердің азаматтарына 
медициналық көмек көрсету туралы 
Келісім медициналық көмек алуға 
негіз болады.  

Қазақстандағы 
шетелдіктер қандай 
медициналық көмекке 

жүгіне алады?

 Бірге тұратын, ЕАЭО елдерінің 
бірінің (Ресей, Белоруссия, Ар-
мения және Қырғызстан) аза-
маттары болып табылатын 
еңбекші көшіп-қонушылар және 
олардың отбасының жақын 
мүшелері (жұбайы/зайыбы, ба-
лалары) алдыңғы тармақтарда 
көрсетілгендерден басқа МӘМС 
жүйесінде сақтандырылған 
мәртебесі болған кезде 
медициналық көмекті ала алады.   

МӘМС медициналық көмегін 
алу үшін шетелдіктерге алғашқы 
м ед и ц и н а л ы қ - с а н и та р и я л ы қ 
көмекке ерікті медициналық 
сақтандыру шарты қажет екенін 
білу маңызды. Келісім-шартқа ие 
бола отырып, мұндай шетелдіктер 
емханаға тіркеле алады.   

Егер еңбек мигрантының отба-
сы мүшелері жұмысқа орналаспа-
са, онда олар дербес төлеушілер 
ретінде МӘМС-ке жарналар төлеуі 
тиіс. Балалар, жұмыс істемейтін 
жүкті әйелдер, мүгедектер, сту-
денттер жеңілдік санатына кіріп, 
мемлекет есебінен сақтандырылуы 
мүмкін. Бұған Еуразиялық 
экономикалық одақ туралы шарт 
негіз болады.  

Бұл жағдайда медициналық 
көмек МӘМС, ЕМС қаражаты неме-
се шетелдіктердің жеке қаражаты 
есебінен қаржыландырылатын 
болады. Қазақстанда тұруға 
ықтиярхаты бар шетелдіктер 
медициналық көмекті ҚР азамат-
тарымен тең алады, бұл дегеніміз- 
ТМККК және МӘМС көлемінде ала 
алады (сақтандырылу мәртебесі 
болған кезде).   

Шетел азаматтарының бұл 
санаты жеңілдікке енуі мүмкін. 
Негіздеме-Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі туралы 
Кодекс (83-бап). Қаржыландыру 
ТМККК және МӘМС есебінен жүзеге 
асырылады.

"Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры" КЕАҚ Жетісу 

облысы бойынша филиалы.
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Ақсу ауданы бойынша шығып қалған учаскелік комиссия 
мүшелері туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Конституциялық Заңының 19 бабының 6 тармағына 
сәйкес, аумақтық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Конституциялық Заңына сәйкес, учаскелік сайлау ко-
миссия мүшелерін атқарып жүрген міндеттерінен өз еркімен өтініші 
бойынша келесі комиссия мүшесі босатылсын:

1). №13 учаскелік сайлау комиссиясындағы Тасболатова Найля 
Менгалиевна;

Ақсу аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының төрағасы                  Б.БАЙБОЛОВ

Ақсу аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы                                   Б.НУРЗОЛДИНОВА

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ  
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

№30 "19"  қазан  2022 жыл

Ақсу ауданы бойынша шығып қалған комиссия 
мүшелерінің орнына учаскелік сайлау комиссиясының 
мүшелерін тағайындау туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Конституциялық Заңының 19 бабының 8 тармағына 
сәйкес, аумақтық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық Заңына сәйкес, учаскелік сайлау 
комиссия мүшелерінің орнына сайлау комиссиясының құрамын 
қалыптастыратын орган осы Конституциялық заңның 10-бабында 
белгіленген тәртіппен сайлау комиссиясының мүшесін сайлағанға 
дейін келесі сайлау комиссиясының мүшелері тағайындалсын:

1). №13 учаскелік сайлау комиссиясы бойынша Батырбаев Са-
датбек Бейсенбекович;

Ақсу аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының төрағасы            Б.БАЙБОЛОВ

Ақсу аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының хатшысы                                           Б.НУРЗОЛДИНОВА

АҚСУ АУДАНДЫҚ САЙЛАУ  
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін мемлекеттік қызмет алу тәртібіндегі 
оң өзгерістер мен Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі 

Мемлекет басшысының неғұрлым талап етілетін анықтамалар мен қағаз растамаларды 
алып тастау жөніндегі тапсырмасын орындау шеңберінде ақпаратты цифрлық растауды 

қамтамасыз етілгендігін хабарлайды
Құқықтық статистика органдары-

мен мемлекеттік 9 түрі қызметтері 
алдағы уақытта көрсетіліп жүрген 
болатын, қазіргі кезде мәлімет және 
жұмыста пайдалану үшін Қазақстан 
Республикасының Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігінің 
«Соттылықтың болуы немесе бол-
мауы туралы анықтама беру», 
«Наркологиялық ұйымнан анықтама 
беру», «Психоневрологиялық 
ұйымнан анықтама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерін «Е-қызмет» персонал-
ды басқарудың интеграцияланған 
ақпараттық жүйесі арқылы 
алу мүмкіндігі іске толығымен 
асқандығын хабарлайды.

Атап айтқанда, осы бағытта 
Цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі 
Мемлекет басшысының неғұрлым 
талап етілетін анықтамалар мен 
қағаз растамаларды алып та-
стау жөніндегі тапсырмасын 
орындау шеңберінде ақпаратты 
цифрлық растауды қамтамасыз 
ете отырып, яғни өткен жылдың 
қазан айында және ағымдағы 
жылдың сәуір айында мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер тізіліміне 
(бұдан әрі – тізілім) мемлекеттік 
органдардың ұсынған ұсыныстары 
және анықтамалардың күшін 
жою бойынша жүргізіліп жатқан 
жұмыстар негізінде өзгерістер 
енгізілді, 9 мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер қазіргі кезде алынып та-
сталды, мысалы мына төмендегі 
көрсетілгендей: 

- Тұлғаның әкімшілік құқық 
бұзушылық жасағаны туралы 
Қазақстан Республикасы Бас 

прокуратурасының Құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитетінің есептері бой-
ынша мәліметтер беру (404 629 жыл 
бойы қағаз  айналымдар); 

- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры салымшысының (алушысының) 
зейнетақы жинақтарының 
(инвестициялық кірістерін ескере от-
ырып) жай-күйі туралы ақпарат беру 
(жылына 1 млн.-нан астам анықтама); 

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

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

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

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

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

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

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

1) мекен-жай анықтамасы дербес 
деректердің болуын ескере отырып, 
үшінші тұлғаларға арналған сервис 
арқылы беріледі (https://egov.kz/cms/

ru/services/pass_sr11); 
2) есепке алынуы Мемлекеттік 

кірістер органдарында жүргізілетін 
берешектің жоқ (бар) екендігі туралы 
мәліметтерді ақпараттық ресурста 
қолжетімді ету болып табылады kgd.
gov.kz (https://kgd.gov.kz/ru/app/culs-
taxarrear-search-web); 

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

4) мемлекеттік органдар үшін 
интеграциялық өзара іс-қимыл; 

5) «Электрондық үкімет» порта-
лында жалпыға қолжетімді нысанда 
жүзеге асырылады.

Осыған орай, азаматтар мен 
мемлекеттік органдар арасындағы 
артық қағаз айналымын болдырмау 
мақсатында «электрондық үкімет» 
порталында Шығыс құжатты басып 
шығару мүмкіндігінсіз ақпаратты қарау 
режимінде тізілімнен шығарылған 
мәліметтерді көрсетуді іске асыру ту-
ралы атап өтеміз. Алайда, жеке және 
заңды тұлғалардан анықтамалардың 
қағаз нысанын, әсіресе «Заңды 
тұлғалар» «мемлекеттік базасынан 
анықтамалар беру» қызметі бойынша 
басып шығарудың мүмкін еместігіне 
қатысты өтініштер келіп түседі. 

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

Сонымен қатар, заңды тұлғаларды, 
олардың филиалдары мен 
өкілдіктерін мемлекеттік тіркеу/қайта 

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

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

Бүгінгі күнде біздің үш мемлекет-
тік қызыметімізді оңайлатып және 
жеделдетіп порталдан алуға бола-

тын мүмкіндік жүзеге асырылған. 
«Соттылықтың болуы не бол-
мауы туралы анықтама беру» 
мемлекеттік қызметі толықтай 
автоматтандырылған. Мемлекеттік 
қызмет көрсетуге құжаттар 
қабылдау және нәтижесін беру пор-
тал арқылы жүзеге асырылады. 

Жүргізілген бұл жұмыс 
азаматтардың сұрауларының көп 
бөлігін үйден шықпай, 10 минуттың 
ішінде алуға мүмкіндік берді. 
Қызметті оңтайландыру аясында 
азаматтарға оны ұялы байланыстың 
абоненттік қондырғылары арқылы, 
яғни порталдың ұялы түрі арқылы 
алу мүмкіндігі ұсынылған. 

Анықтаманы «EgovKzBot» қосып 
Telegram мессенджері көмегімен 
де алуға болады. Анықтама алуға 
керектің барлығы - азаматтардың 
мобильді базасына тіркелу. 
Соттылықтың болуы не болмауы 
туралы анықтаманы апостиль-
мен беру бізге оны азаматтарға 
композитті беруге мүмкіндік берді, 
яғни «бір өтініш» қағидаты бойын-
ша. Бұл үшін композитті қызмет 
алуға өтінішті электронды түрде 
беру, электрондық үкіметтің төлем 
шлюзінің көмегімен онлайн ре-
жимде баж салығын төлеу, қағаз 
жүзінде нәтижені алу үшін, пор-
талда Мемлекеттік корпорацияның 
филилдарының мекенжайын таңдау 
мүмкіндігі жүзеге асырылған. 

Комитеттің қызметтерін 
100% электрондық нысанға 
көшіру мақсатында, ҚР Әділет 
министрлігінің «Е-Апостиль» 
сервисін жүзеге асыру аясында 
апостиль қою бойынша қызметті 
толықтай автоматтандыру бойынша 
жұмыстар жүргізілуде. 

 Талғат ОМАРХАНОВ, 
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің  

Жетісу облысы бойынша 
басқармасының қылмыстық 

саладағы құқықтық ақпаратты 
қалыптастыру прокуроры.

Еліміздің болашағының 
жарқын болуы – біздің 
жастарымыздың, өскелең 
ұрпақтың білімі мен тәрбиесіне, 
алпауыт мемлекеттермен 
тең дәрежеде бәсекелестік 
танытып, үздіксіз дамуына, 
ұлттық құндылықтарды сақтай 
отырып, өзгермелі өмірге тез 
бейімделуіне, жаңа кәсіптерді 
игеріп, алған білімдерін өмірде 
дұрыс пайдалана алуына 
байланысты. «Ел боламын 
десең, бесігіңді түзе», - деп 
ата-бабамыз ертеден – ақ 
бала тәрбиесіне ерекше мән 
берген. Өскелең ұрпақ – біздің 
болашағымыздың алтын 
діңгегі, жалынды жастар – ерек-
ше күш. Сондықтан да өскелең 
ұрпақты жан-жақты, білімді, 
өзіндік көзқарасы қалыптасқан, 
сыни тұрғыдан ойлай алатын, 
өздігінен шешім қабылдай 
білетін, рухани құндылықтарды 
бойына сіңірген, өресі жоғары 
тұлға етіп тәрбиелеу – 
мемлекетіміздің басты міндеті, 
ата-ананың парызы, білім 
беру саласы қызметкерлерінің 
борышы. Бүгін қандай ұрпақ 
тәрбиелесек, ертеңіміз сондай 
деңгейде болары анық.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың 2022 
жылғы 19 қаңтардағы №780 
Жарлығымен 2022 жылды 
– балалар жылы деп жария-
лауы балалар үшін жасалған 
үлкен қолдау мен көмек. Жыл 
бойы балаларды қорғау үшін 
денсаулық сақтау, білім беру, 
әлеуметтік қолдау бағытында 7 
бөлім, 50 тармақтан тұратын іс-
шаралар балаларға жан-жақты 
қолдау көрсетуге бағытталған 
республикалық деңгейдегі ша-
ралар жүзеге асырылуда.  Осы 
орайда балалардың өмір сүру 

Өскелең ұрпақ - біздің елдің 
жарқын болашағы

сапасын жақсарту «Білімді бала» 
жобасы аясында балалардың 
сапалы білім алуына және жеке 
тұлға ретінде дамытуға қатысты 
құқықтарын жүзеге асыруға, 
оқу-тәрбие процесінде тәрбие 
компоненттерін күшейтуге үлкен 
мән берілуде. 

Өскелең ұрпақты тәрбиелеу 
ісі отбасынан бастау алып, мек-
тепте жалғасып, үлкен өмір 
мектебіне аяқ басатыны белгілі. 
Бүгінгі таңда ұлы даланың да-
нышпаны, кемеңгер Абайдың 
«Толық адам» концепсиясы 
негізге алынып, тұлға тәрбиесінің 
тұжырымдамасының жобасының 
әзірленуі ұрпақ тәрбиесінің ел 
болашағы үшін аса маңызды 
мәселе екенін айқындай 
түседі. Білім беру саласындағы 
оң өзгерістер мен жағымды 
жаңалықтар да – өскелең ұрпақ 
үшін енгізіліп жатқан маңызды 
істер. Осы орайда биылғы 
жаңа оқу жылында қолға алы-
нып жатқан жаңа бағыттағы 
ауқымды жұмысты тілге тиек 
етуді жөн көрдім. «Қазақстан 
халқына қоры» мен «Тұрақты 
даму қоры» қоғамдық қорымен 
бірлесіп «Ауылдық жерлердегі 
тірек мектептеріне әдістемелік 
қолдау» қайырымдылық жо-
басын жүзеге асыруда. Респу-
блика бойынша  осы атаулы 
жобаға 17 мектептің енуі ауыл 
мектептері үшін үлкен қолдау. 17 
мектептің ішіне Жетісу облысы-
нан біздің Е.Сиқымов атындағы 
орта мектебінің енуі – біз үшін 
өте жақсы әрі жауапкершілігі 
аса жоғары  мүмкіндік болып 
отыр. Қор есебінен мектептің 
материалдық-техникалық базасы 
жаңаратын болса, Педагогикалық 
шеберлік орталығы мен 
Талдықорған қаласындағы На-
зарбаев Зияткерлік мектебі та-
рапынан мұғалімдерге үлкен 

әдістемелік көмек, оқушыларға 
қолдау көрсетіледі. Осы жоба 
аясында  мектебімізге «Назар-
баев Зияткерлік мектебі» дербес 
білім беру ұйымының Басқарма 
төрайымы Шәмшидинова 
Күләш Ноғатайқызы, 
Талдықорған қаласындағы 
Шеберлік Орталығы 
филиалының директоры 
Оспанов Бағдат Садриевич, 
Талдықорған қаласындағы На-
зарбаев Зияткерлік мектебінің 
директоры Сосин Виктор Нико-
лаевич келіп, керемет кездесу 
өтті. Талдықорған қаласындағы 
Шеберлік Орталығы 
филиалының тренерлерімен 
бірлескен жұмыс жүргізілуде. 
Талдықорған қаласындағы На-
зарбаев Зияткерлік мектебінің 
базасынан педагогтер 
тағылымдамадан өуде. Бұл 
– ауыл мектептері мен қала 
мектептерінің алшақтығын 
жою, ауыл мектептерінің 
оқушыларына көмек әрі 
қолдау көрсету, педагогтердің 
кәсіби құзыреттіліктері мен 
шығармашылық әлеуетін 
көтеруге ықпал ету, жалпы 
мектептің оқу -тәрбие үрдісін 
дамытуға үлкен көмек. Бұл  
бағыттағы жұмыс та өскелең 
ұрпақ тәрбиелеу мен оқытуда 
аса маңызды шара болып отыр.

ХХІ ғасыр  – білімділер 
ғасыры.  «Білекті бірді жығар, 
білімді мыңды жығар» демекші, 
білімді ұрпақ болашақтың 
тұтқасына ие болары анық. 
Заңғар жазушы М.Әуезов: 
«Халық пен халықты, адам 
мен адамды теңестіретін нәрсе 
– білім», - деген еді. Еліміздің  
жарқын болашағының  кепілі – 
білімді  ұрпағымыз көп болсын.  

Рахат ИБРАИМОВА,
Е.Сиқымов атындағы орта 
мектебі мектеп жанындағы 

интернатымен» КММ-нің 
директоры, аудандық 

мәслихат депутаты.


