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Ұйымшылдың 
ұтары көп

Гүлденсе ауыл, гүлденеміз бәріміз
Жыл қорытындысы

9-ақпан – Мұқағали Мақатаевтың туған күні

Қасиетті қарасаз ауылындағы Ер-
кін Ібітанов атындағы мәдениет үйінде  
жылдағы дәстүр бойынша ақиық ақын 
Мұқағали Мақатаевтың туған күні той-
ланды. Нар тұлғалы, дара мінезді, ойы 
асқақ, поэзия әлемінің асқар шыңы, ақын 
М. Мақатаевтың туғанына 91 жыл толуы-
на орай, «Болашағым сен тұрсаң, мен 
өлмеспін!» атты әдеби-сазды кеш өтті. 

Ақ ұлпа жерді жапқанда,
Ағаштар сырға таққанда,
Бозарып атқан ақ таңда,
Бозарып тұрып ақпанда,
Есіңе мені алғайсың! - деп ақынның 

өзі жырлағандай ақпан айында ел-жұрты 
ақынды есіне алды. 

Шараның басын Қазақстан-
ның еңбек сіңірген қайраткері Асқар                        
Наймантаев пен аудан әкімінің орын-
басары Нұрбол Сағатбекұлы ақынның 
ескерткішіне гүл шоқтарын қоюмен 
бастады. Әдеби-сазды кешті аудандық 
«Хантәңірі» халық театры «Райымбек, 
Райымбек!» поэмасының желісіне не-
гізделген сахналық қойылыммен ашты. 
Шараны айтулы жырау Сүйіндік Серік 
ашып, жүргізіп отырды. Мемлекеттік 
сыйлықтың иегері Мұқағали Мақата-
евтың туғанына 91 жыл толуына орай 

ұйымдастырылған «Болашағым сен 
тұрсаң, мен өлмеспін!» атты аудандық 
байқау да осы күні өз мәресіне жетті. 
Байқау «Эстрадалық ән», «Дәстүрлі 

ән», «Көркем сөз» жанры бойынша  өтіп, 
жеңімпаздар анықталды. Аудандық бай-
қауда ұлы ақынға арнап жыр жазып, ән 
айтқан ұл-қыздарды сахна төрінде ау-
дан әкімінің орынбасары Нұрбол Сағат-
бекұлы айтулы шарамен құттықтап, 

жеңімпаздарды марапаттады. Келесі сөз 
кезегін Қазақстанның еңбек сіңірген қай-
раткері Асқар Наймантаев алып, жерле-
стерін қуаныштарымен құттықтады. 

Байқаудың қорытындысына келсек, 
«Эстрадалық ән» номинациясы бойын-
ша: бас жүлдені Нарынқол ауылынан 
қатысқан Әділғазы Арман, І орынды  На-
рынқолдан Арқалық Тоғжан, ІІ орынды 
Тегістік ауылынан Бақтыбай Аяжан, ІІІ 

орынды Текес ауылының қатысушыла-
ры Уәлихан Айбек, Сапар Алтынайлар 
алды.

«Дәстүрлі ән» номинациясы бой-
ынша: Бас жүлдені Қақпақ ауылының 
өнерпазы Жолдасов Нұрлан, І орын-
ды Тегістік ауылының әншісі Монтай 
Айбол, ІІ орынды Қарасаздың күміс 
көмейі Отанұлы Бақытжан, ІІІ орынды 
Нарынқол ауылынан қатысқан Жансерік 
Рүстем мен Қайнар ауылынан Алтай 
Ақнұр иеленді.

«Көркем сөз» номинациясы бойын-
ша:І орынды сарыбастаулық Әділұлы 
Айқын, ІІ орынды Тегістік ауылынан қа-
тысқан Болатбай Балнұр еншіледі. ІІІ 
орынды Қарасаздың тумасы Нұркен Құ-
марбек пен Текес ауылынан бақ сынаған 
Сабыр Елзаттар бөлісті.

Шара соңында байқаудың жүлдегер-
лері өнерлерін ортаға салып, жиылған 
халықтың қошеметіне бөленді. Ақынның 
сөзіне жазылған әндерді әуелете орын-
дап, поэзия үні асқақтады. Қазақ елі 
барда, өлең сүйер халық барда ақынның 
аты да, өлеңі де ешқашан өшпейді. 

Дастан ҚАСЕНҰЛЫ, 
Қарасаз ауылы.

Күшіміз бірлікте

Босағамыздан жаңа аттаған 
барыс жылы елімізге бұрын-соң-
ды болмаған дүрбелеңін ала 
келгені белгілі. Халықтың басы-
на әкелген қайғы-қасіретін жуық 
арада естен шығара қою мүмкін 
емес. Бірақ оған уақыт, белгілі 
бір саяси жүйе тудырған қиын-
дықтан басқа, сол қиындықтың 
атын жамылып  қарапайым ха-
лықтың арасына сыналай кіріп 
кеткен ниеті бұзық, ойы арам 
қаскөйлерден  басқа кімді кіна-
ларсың. Қарапайым халық әділ-
дік іздеді. Күн сайын шарықтап, 
онсыз да шықпа жаным шықпа-
мен күн кешіп жатқан қарапай-
ым халықтың тынысын одан әрі 
тарылта түскен атың өшкір қым-
батшылыққа қарсы бейбіт шеруге 
шықты. Араларына жат пиғылды 
арандатушылар кіріп кетеді, ақ 
ниетпен басталған игі бастама-
ны жаманшылыққа қарай бұрып 
әкетеді деп,тіпті де ойлаған жоқ. 
Амал не, қаскөйлердің мақсаты 
өз дегеніне жетіп тынды. Нәтиже-
сінде айтарлықтай адам шығыны 
орын алды. Жүздеген  отбасы 
қайғының қара бұлтын жамыл-
ды. Дүние-мүлікке орасан нұқсан  
келді. Дүние табылар-ау, адам 
өмірін қайта қалпына қалай кел-
тірерсің. Өне-бойды тітіркендір-
ген қаңтардың қасіреті де міне, 
осындай суық та сұрқай құбылыс 
арқылы айықпас дертке душар 
қылғандай әсер еткені анық.

Міне, қасіретпен басталып, 
қайғымен аяқталған қаңтар 
оқиғасына да бір айдан аса уақыт 
болыпты. Мемлекет басшысы Қа-
сым-Жомарт Тоқаевтың халықты 
бірлікке шақырған ой-ниеті орын-
ды жүзеге асырылуы нәтижесінде 
елдегі ахуал қайта түзеліп келеді. 
Мемлекет  басшысы өзі бастап, 
жанды шараларды ұйымдасты-
руға  ұйтқы болуы осыны аңғар-
тады. Халқымыз бұған дейін де 
қасірет-қайғының неше түрін 
басынан өткізгені белгілі. Бірақ, 
бәрін де жеңіп шыққаны ақиқат. 
Ал, жеңіске жетудің басты се-
бебі, қиындыққа қарсы бір жаға-
дан бас, бір жеңнен қол шығара 
әрекет ету екендігі тағы да аян. 
"Ұйымшылдың ұтары көп", деген 
тәмсіл еш уақытта да мән-мағы-
насын жоймай уақытпен бірге  
жасасып, халықтың үмітін үкілеу-
мен келе жатқанын жоққа шығара 
алмаймыз. Күшіміз-бірлікте деп 
мемлекет басшысы атап көрсет-
кендей, ойымыз бен күш-қуаты-
мызды ортақ мақсат жолында 
тоғыстыра білсек, қандай қиын-
дық болса да жеңіп шығатыны-
мызға өз  басым сенімдімін.

Ербол ЖҰМАҚАНОВ, 
аудандық  мәслихаттың 

депутаты.

Ауыл әкімдері тұрғындар алдында есеп берді
Қазақстан Республикасы Президентінің “Орталық  атқарушы органдар басшыларының, әкімдердің, ұлттық жоғары оқу орындары 

ректорларының халыққа есеп беру кездесулерін өткізу туралы” 2016 жылғы 5 ақпандағы  № 190 Жарлығына сәйкес барлық деңгей-
дегі әкімдердің тұрғындар арасында есеп беру кездесулері жылдағы дәстүр бойынша биыл да Жаңа келген жылмен бірге бастал-
ды.  Уақыт шіркінде тоқтау жоқ-ау! Күні кеше ғана сияқты еді, аудан, ауыл әкімдері тұрғындардың басын қосып,жыл ішіндегі жеткен 
жетістік, кеткен кемшілік, толайым табыс туралы есеп беріп, көпшілікті желпінтіп, өздері де серпіліп қалғаны. Содан бері де көзді 
ашып- жұмғанша зымырандай зулап бір жыл өте шығыпты. Міне, енді ел тізгінін ұстап жүрген азаматтар әдеттегісінше ел алдында 
өткен жыл ішінде атқарылған жұмыстар жайлы есеп беріп, ауылдың тыныс-тіршілігі, тұрғындардың хал-ахуалы, әр сала бойынша 
межелі жоспардың орындалуын баяндау үстінде. Бір айта кетерлігі, биылғы есепті жиналыстың жылдағыдан өзгерек сипат алуын-
да. Жылда ауыл әкімі осы жиында ауылдың жай-жапсарынан хабардар ететін.  Науқанға айналған шара ауыл әкімдерінің тұрғындар 
алдында есеп беруімен биылғы жылы да жалғасын тапқан. Аудан әкімі қорытынды есебін, ауыл әкімдерінің есебін таразылап, 
салмақтап барып қана беретінге ұқсайды. Қош делік. Сонымен, ақпан айы туысымен ауыл әкімдерінің есепті жиналысы өздері бас-
шылық жасайтын округтер аясында басталып, ортан беліне жетіп те қалды. 

ҚЫЗЫЛШЕКАРА
Өткен жылды қо-

рытындылауға ар-
налған алғашқы 
есепті жиын Сүмбе 
ауылдық округіне қа-
расты Қызылшекара 

ауылының тұрғында-
рымен өткізілді. Жина-
лысқа аудан  әкімінің 
орынбасары Нұрбол                                 
Сағатбекұлы, аудан 
әкімінің аппарат бас-
шысы Гуля Кенеба-
ева, аудандық мәс-
лихаттың депутаты 
Ербол    Жұмақанов, 
мекеме, ұйым, құқық 
қорғау орындарының 
өкілдері,құзырлы орын-
дардың басшылары қа-

тысты. Есепті жиынды 
аудандық мәслихаттың 
депутаты  Е.Жұмақанов 
ашып, жүргізіп отырды. 

Алғашқы болып 
мінбеге көтерілген Сүм-
бе ауылдық округінің 

әкімі Елжан   Бестібаев 
ауылдық округте өткен 
жыл ішінде атқарылған 
жұмыстар жайлы мәнді 
де нәрлі баяндама жа-
сады. Округке  қатысты 
бюджеттің, ауыл шару-
ашылығы саласындағы 
межелі жоспардың 
орындалуы, білім мен 
денсаулық, жұмыспен 
қамту және әлеумет-
тік ахуал, шағын және 
орта бизнесті дамыту, 

ауыз су, ауылды көгал-
дандыру, абаттандыру, 
тазалық, ел мен жер, 
ауыл өміріне қатысты 
басқа да мәселелер 
әкімнің баяндамасына 
арқау болды. Жеткен 

жетістік, толайым та-
быс, кеткен кемшілік 
көпшіліктің алдына 
жайылып  салынды. 
Межелі жоспардың 
орындалуына кері 
әсерін тигізген түйт-
кілді дүниелер де әкім 
сөзінің тасасында қал-
май, себеп-салдары 
келтіріле отырып ба-
яндалды. Әкімнің сөзін 
ықыласпен тыңдаған 
ауыл тұрғындары өз-

деріне сөз кезегі келген-
де жеке бастың мәсе-
лесін емес, ауылдың 
жайын, болашағын, 
шешілуін қажет етіп 
отырған өзекті мәсе-
лелерді тілдеріне тиек 
жасады. Оның ішінде, 
суармалы жерлерде-
гі су тапшылығы мен 
жайлау мәселесі ұзақ 
талқыланды. Халықтың 
көкейіндегі тағы бір 

мәселе-күнделікті тұр-
мыста  пайдаланыла-
тын ауыз-судың берілу 
тұрақсыздығы мен 
беймезгіл тоқтай беруі. 
Жауапты адамдардан 
тиісінше уәделер алған 
тұрғындардың көңілі 

жайланғандай болды. 
Жиналыстың мәнін арт-
тырған бір жәйт, ауыл 
жастарының туған 
жерді көркейтуге деген 
ерекше құлшыныста-
ры.  Сөз тізгінін алған 
жалынды жастардың 
ұсыныс-тілектері олар-
дың ауылға деген 
ерекше сүйіспеншілігі-
нен хабар береді. Ер-
теңгі ел тізгінін ұстар 

жастардың бұл бел-
сенділігі-Қызылшекара 
ауылының келешегінің  
кепілі!

СҮМБЕ
Жуырда Сүм-

бе ауылдық округінің 
әкімі Елжан Бестібаев 

2021 жылғы ауылдық 
округтің әлеуметтік- 
экономикалық дамуы 
бойынша және алда 
тұрған мақсаттар жай-
лы тұрғындар алдын-
да есеп берді. Есепті 
кездесуге ауылдық 
округтің тұрғындары, 
аудан әкімінің орын-
басары Самат   Са-
тылғанов және бөлім, 
мекеме басшылары, 

құқық қорғау орган-
дарының қызметкер-
лері қатысты. Аталған 
ауылдық округтің жал-
пы жер көлемі 41025 
га. жерді құрайды.                               

(Жалғасы 2-бетте.)                                                                                        
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Ауылдың    басты тіршілік көзі ауыл 
шаруашылығы саласы болып табы-
лады.

 Күн тәртібіндегі бірінші мәселе 
бойынша ауыл әкімі Е. Бестібаев 

округ аймағында бір жыл ішінде 
атқарылған жұмыстары мен үстіміз-
дегі жылда істелетін жұмыстар жай-
лы есепті баяндамасын оқыды. Ке-
лесі кезекте арнайы сөзге жазылған 
Сүмбе ауылдық округінің ақсақал-
дар алқасының төрағасы Бүркітжан 
Әбітаев сөз кезегін алды. Б. Әбітаев 
ауыл тұрғындарының атынан аудан 
және ауыл басшыларына алғысын 
білдіріп, шешімін таппай жүрген 
бірқатар мәселелердің жай-жапса-
рын жеткізді. Жайылымдық жер-
лердің жеке меншік иелігіне өтпеуін 
т.б. түйткілді мәселелерді қадаға-
лауын өтінді. Туған жеріне қарай-
ласып, ауылдың көркеюіне көмек 
қолдарын созып жүрген жастарға 
алғысын айтып, ауыл әкімінің ба-
яндамасына қанағаттанарлық де-
ген баға берді. Өз кезектерімен 
сөзге жазылып ел алдына шыққан 

ауыл азаматтары бүгінгі күнде 
өзекті болып тұрған мәселелерді 
бүкпесіз баяндап берді. Суармалы 
жерлерге уақытылы әрі жеткілікті 
судың келмейтіндігін тағы сол си-
яқты мәселелер тілге тиек болды. 
Жиын аяқталғаннан кейін ауыл 
әкімі тұрғындарды жеке мәселелері 
бойынша қабылдап біршама ұсы-
ныс-пікірлер айтылды.   

                                                        
ҰЗАҚ

Ел алдындағы есеп беру жиын-
дары Ұзақ батыр ауылдық округінде 
жалғасын тапты. Ұзақ батыр ауыл-
дық округінің орталығы Сарыбастау 
ауылы да бір кездері экономика-

сы өрге домалап, архар-меринос 
аталатын ақтылы қойымен атағы 
республикаға мәшһүр болғанын 
ешкім әлі ұмыта қойған жоқ. Сол 
қойдың жүні мен етінің өзі-ақ ауыл 
мәдениетін көтерудің қайнар көзіне 
айналған. Нәтижесінде басқа ауыл-
дарда жоқ Мәдениет үйі, жаңа жо-
балы орта мектеп, монша, емхана, 
балабақша, колхоз кеңесі, кірпіш 

зауыты, 1000 адамдық стадион, 
избест шығаратын орын осы жер-
де бой көтеріп, ауыл ғана емес ау-
данның да қажетін өтегені белгілі. 
Осылардың бәрін жоғары дәрежеде 
ұйымдастыра білген колхоз басшы-
сы Нүсіпбек Әшімбаевтың еңбегі бү-
гінде ұрпақтарына үлгі болып отыр. 
Ауыл тұрғындары келешекті кемелі-
нен ойлаған Нүсіпбектей ардагер 
ағаларын әрдайым құрмет тұтады. 

Бас қосуға жиналған ауылдық 
округтің халқы мен аудан атқамі-
нерлерінің алдында ауыл әкімі 
Шалқар Әлдибеков 2021 жылғы 
атқарылған жұмыстар және ауыл-
дың өткен жылдағы әлеуметтік-э-
кономикалық жағдайы мен алда 
тұрған мақсаттарын баяндады. 
Жиынға қатысушылар ауыл әкімінің 
жылдық баяндамасына бірауыздан 
қанағаттанарлық деген баға беріп, 
көкейде жүрген сұрақтарын қой-
ды. Мінбеге көтерілген ауылдық 
ақсақалдар алқасының төрағасы 
Мақсат Әшімбаев ауыл тұрғында-
ры атынан ауылда негізгі күнкөріс 
көзі малшаруашылығы мен егін-
шаруашылығы болғандықтан осы 
салаларға көптеп көңіл бөлу керек 
еекендігін баса айтты. Соның ішінде 
бір кездері алтынға бағаланған жі-
бек жүн мен терінің бүгінде ешқайда 
өтпей, қадірі кетіп тұрғанын айтты. 
Жүн мен теріні пайдаға жаратудың 
жолдарын іздестіру, мүмкіндік болса 
жүн өңдейтін тері өңдейтін кәсіпо-
рын ашылса деген ойымен бөлісті. 
Биылғы құрғақшылыққа байланы-
сты шаруалардың қиын күндерді 
бастан кешіріп отырғанын жеткізді. 
Суармалы және жайылымдық жер-
лердің мәселесін ортаға салды. 
Жайлау мәселесі талқыланды. 
Жерді игеру үшін үлкен техника-
лардың керек екендігі сөз болды. 
Айтылған мәселелер алдағы уақыт-
та оң шешімін табатын болса ауыл 

халқының жағдайы жақсарып, тұр-
мыстары түзеле түсетіндігі белгілі. 
Жиын соңында әдеттегідей ауыл 
әкімі Ш. Әлдибеков ауылдық округ 
тұрғындарын жеке мәселелері бой-
ынша қабылдады.

                                                        
ТЕКЕС 

Ақпан айының 15-ші жұлдызын-
да Текес ауылық округінде ауыл 
әкімінің 2021 жылғы атқарылған 
жұмыстары негізінде халыққа есеп 

беру жиналысы өтті. Күн тәртібін-
дегі мәселе: Текес ауылының 
әлеуметтік-экономикалық дамуы. 
Аталған мәселеге байланысты атқа-
рылған жұмыстар легімен танысты-
ру мақсатында алғашқы сөз тізгіні 
ауыл әкімі Таубалдиев Нұрболат 
Құрашұлының баяндамасына беріл-
ді. Баяндама мәресіне жете сала, 
халық  тарапынан басшылыққа сан 
түрлі сауалдар қойылып, баяндама 
қызу талқылауға түсті. Ауыл тұрғын-
дары атқарылған жұмыстарға риза-
шылығымен қатар, ұсыныс-талап-
тары мен қарсылықтарын да сөз 
етті. Халық тарапынан қойылған 
сұрақтарға жиналысқа қатысушы 
мекеме мамандары арнайы жау-
ап беріп, біршама ұсыныстарды 

қабылдады. Жастар тарапынан 
айрықша ұсыныстар айтылды. 
Ауыл тұрғындары егістік пен шөп 
суару мәселесіндегі Байынқол ка-
налына тәуелділік мәселесі мен су 
тапшылығы әсерінен жұрт өнімінің 
аздығын айтып шағымданды. 
Күрмеуі қиын су мәселесі тұрғын-
дармен басшылықтың бірлескен 
әрекеттері нәтижесінде шешімін та-
батын болды. Сонымен қатар, Ауыл 
партиясынан сайланған аудандық 
маслихат депутаты Руслан Ретаев  
Текес ауылының Б.Дембаев атын-
дағы орталық көшесіндегі қолайсы-
здықты шешуді кезек күттірмейтін 
мәселе етіп қарастыруды талап етті. 
Орталықта мектептің орналасуына 
қарамастан, жылдамдықты асыра 
жүретін көлік иелеріне қарсылығын 
жолдап, жолдарға жасанды ке-
дергілер қою жайын ақылдасты. 
Жаяу жүргіншілерге арналған жол 
мәселесі де назардан тыс қалма-

ды. Халықтың әкім баяндамасына 
берген бағасы қанағаттанарлықтай 
дәрежеде деп тұжырымдалып кө-
терілген мәселелер келісімді түрде 
шешімін табуға қарастырылатыны 
нақтыланды.  

«ХАНТӘҢІРІ».

(Жалғасы. Басы 1-бетте.)                                                                                        

Гүлденсе ауыл, гүлденеміз бәріміз
Ауыл әкімдері тұрғындар алдында есеп берді

"Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру" мемлекеттік қызметін көрсету қағидалары
Мемлекеттік қызмет

Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі      
1. Мемлекеттік қызметті облыстардың, респу-

бликалық маңызы бар қалалардың, астананың, ау-
дандардың және облыстық маңызы бар қалалардың 
жергілікті атқарушы органдары, аудандық маңызы 
бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің 
әкімдері (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) 
көрсетеді.

2. Мемлекеттік қызметті алу үшін жеке және 
заңды тұлғалар (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) портал арқылы көрсетілетін қызметті бе-
рушіге мыналарды ұсынады:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен 
куәландырылған осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәй-
кес жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге 
арналған электрондық құжат нысанындағы өтініш;

2) жер учаскесінің нысаналы мақсаты өзгерген 
кезде, жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнына 
тең соманы бюджет кірісіне төлеу, Кодекстің қажет 
болған жағдайда, өзгертілген нысаналы мақсат үшін 
2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республика-
сы Еңбек кодексінің 9-бабы 5-тармағына сәйкес ка-
дастрлық (бағалау) құны мен осы учаске бұрын мем-
лекеттен сатып алынған баға арасындағы айырмаға 
тең соманы бюджетке төлеу қажет болған жағдайда, 
жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны актісінің 
көшірмесі.

Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық 
жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап етуге 
жол берілмейді.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің си-
паттамасын, нысанын, мазмұны мен нәтижесін, 
сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету ерекшелік-
терін ескере отырып, өзге де мәліметтерді қамтитын 
қажетті құжаттар мен мемлекеттік қызмет көрсетуге 
қойылатын негізгі талаптардың тізбесі осы Қағида-
ларға 2-қосымшаға сәйкес "Жер учаскесінің ныса-
налы мақсатын өзгертуге шешім беру" мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында жазылған.

Жеке басты куәландыратын құжат туралы, 
заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара 
кәсіпкерді тіркеу туралы не жылжымайтын мүлікке 
меншік құқығын растайтын дара кәсіпкер ретінде 
қызметінің басталғаны туралы, жер учаскесіне құқық 
белгілейтін және сәйкестендіру құжаттары туралы, 
жер учаскесіне ауыртпалықтың жоқтығы туралы 
мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық 

үкіметтің" шлюзі арқылы талап етеді.
Көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинеті-

не" мемлекеттік қызмет көрсетуге арналған сұра-
нымның қабылданғаны туралы мәртебе, сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет көрсету күні мен уақыты көр-
сетілген хабарлама жіберіледі.

4. Көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қыз-
меткері осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетіл-
ген құжаттарды қабылдайды, тіркейді және оларды 
өтінішті қабылдаған күні көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысына не оны алмастыратын адамға 
береді.

Көрсетілетін қызметті алушы 2015 жылғы 23 
қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек ко-
дексіне сәйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
демалыс және мереке күндері жүгінген жағдайда, 
өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырыла-
ды.

Өтініш беруші құжаттар топтамасын толық ұсын-
баған және (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайда, көрсетілетін қызметті 
беруші 1 (бір) жұмыс күні ішінде өтінішті қабылдаудан 
бас тарту дайындайды және көрсетілетін қызметті 
алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті 
беруші басшысының ЭЦҚ-сы қойылған электрондық 
құжат нысанында хабарлама жолдайды.

5. Көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не 
оны алмастыратын адам құжаттардың мазмұнымен 
танысады, қарар қояды және жер өз құзыреті шегін-
де 1 (бір) жұмыс күні ішінде жер қатынастары жөнін-
дегі уәкілетті органға не сәулет және қала құрылысы 
саласындағы құрылымдық бөлімшеге учаскесінің 
мақсатын өзгерту туралы өтініш жібереді.

6. Жер қатынастары жөніндегі уәкілетті орган-
ның не сәулет және қала құрылысы саласындағы 
құрылымдық бөлімшенің жауапты орындаушысы өз 
құзыреті шегінде өтініш келіп түскен күннен бастап 
1 (бір) жұмыс күні ішінде жер учаскесін мәлімделген 
нысаналы мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін 
айқындайды және оны барлық мүдделі мемлекеттік 
органдарға, инженерлік және коммуналдық қамта-
масыз ету жөніндегі тиісті қызметтерге бір мезгілде 
келісуге жолдайды. 

7. Келісуші органдар 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
жер учаскесін мәлімделген нысаналы мақсаты бой-
ынша пайдалану мүмкіндігі туралы тиісті қорытын-
дылар береді.

8. Жер қатынастары жөніндегі уәкілетті орган-
ның немесе сәулет және қала құрылысы саласын-
дағы құрылымдық бөлімшенің жауапты орында-
ушысы өз құзыреті шегінде қорытындылар келіп 
түскен күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде жер 
учаскесін мәлімделген нысаналы мақсаты бойынша 
пайдалану мүмкіндігін айқындайды.

9. Жер қатынастары жөніндегі уәкілетті орган-
ның жауапты қызметкері материалдарды жер комис-
сиясының қарауына дайындайды.

10. Жер комиссиясының қорытындысы жер 
учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту мүмкінді-
гі туралы ұсыныс жер комиссиясына келіп түскен 
сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде хаттамалық 
шешім нысанында екі данада жасалады. 

11. Жер қатынастары жөніндегі уәкілетті орган-
ның не сәулет және қала құрылысы саласындағы 
құрылымдық бөлімшенің жауапты орындаушысы өз 
құзыреті шегінде жер комиссиясының тиісті қоры-
тындысы келіп түскен сәттен бастап 1 (бір) жұмыс 
күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің тиісті 
шешімін әзірлейді.

Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауыл-
дық округ әкімдері шешім (өкім) қабылдаған жағдай-
да, жер комиссиясының қорытындысы көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесіне жіберіледі.

12 Көрсетілетін қызметті берушінің жер 
учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы не 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 
шешімі жер комиссиясының тиісті қорытындысы 
келіп түскен сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде 
қабылданады.

13. Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қы-
зметкері портал арқылы көрсетілетін қызметті 
алушының "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті 
берушінің уәкілетті адамының ЭЦҚ-сы қойылған 
электрондық құжат нысанында тиісті шешім жолдай-
ды.

14. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік 
қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүй-
есіне мемлекеттік қызмет көрсету сатысы туралы 
деректердің енгізілуін қамтамасыз етеді.

15. Ақпараттық жүйе істен шыққан жағдайда, 
көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызмет-
ті берушінің құрылымдық бөлімшесінің ақпарат-
тық-коммуникациялық инфрақұрылымға жауапты 
қызметкерін дереу хабардар етеді.

Бұл жағдайда ақпараттық-коммуникациялық 

инфрақұрылымға жауапты қызметкер техникалық 
проблема туралы хаттама жасайды және оған көр-
сетілетін қызметті беруші қол қояды.

16. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тар-
туға мыналар негіз болып табылады:

1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттары-
ның және (немесе) оларда қамтылған деректердің 
(мәліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушының және (не-
месе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
ұсынылған материалдардың, деректердің және 
мәліметтердің Кодекстің 9-бабының 5-тармағында 
және 97-бабының 3-2-тармағында белгіленген та-
лаптарға сәйкес келмеуі;

3) мемлекеттік қызмет көрсету үшін талап 
етілетін Кодекстің 49-1-бабының 5-тармағына сәй-
кес келісім туралы сұранымға келісуші органдардың 
теріс қорытындысы.

 3-тарау. Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті бе-
рушілердің және (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әре-
кетсіздігіне) шағымдану тәртібі

17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері 
бойынша көрсетілетін қызметті берушінің шешіміне, 
әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының атына, мемлекеттік 
қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау 
жөніндегі уәкілетті органға беріледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп 
түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы 
Заңның 25-бабының 2-тармағына сәйкес тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуы 
тиіс.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын баға-
лау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуы тиіс.

18. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерімен 
келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы 
Заңның 4-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәй-
кес сотқа жүгінеді.

Еркебұлан МҰҚАНОВ,
 «Сарыжаз ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ-нің бас маманы.

Жыл қорытындысы
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РАЙЫМБЕК АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ  РАЙЫМБЕКСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
Райымбек ауданы бойынша шетелдіктер үшін туристік 

жарнаның мөлшерін бекіту туралы
Об утверждении ставок туристского взноса для         

иностранцев по Райымбекскому району

ПРОЕКТЖОБА

Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқа-
ру және өзін-өзі басқару туралы" Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 5 
қарашадағы №787 "Шетелдіктер үшін туристік жарна төлеу қағидалары" қаулысының 2-тара-
уының 4,5-тармақтарына сәйкес, Райымбек аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

1. Туристерді орналастыру орындарындағы шетелдіктер үшін туристік жарнаның мөлшері 
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда – болу құнының 0(нөл) пайызы 
бекітілсін.

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Райымбек ауданы әкімінің орынбасары Самат      
Сатылғанов Нақысбекұлына  жүктелсін. 

3. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

В соответствии Закона Республики Казахстан «О местном государственном управле-
нии и самоуправлении в Республике Казахстан», с пунктами - 4, 5 главы -2 постановления                  
Правительства Республики Казахстан от 5 ноября  2021 года №787  «Правила уплаты турист-
ского взноса для иностранцев»,  Райымбексий  районный  маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить ставки туристского взноса для иностранцев в местах размещения туристов 
с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно – 0 (ноль) процентов от стоимости пребы-
вания;

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  заместителя акима рай-
она Самат Сатылғанов Нақысбеквич.

3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

Ауылдық округ әкімдерінің 2021 жылғы ауылдық округтің әлеуметтік-
экономикалық дамуы бойынша тұрғындар алдындағы есебі

НарыНқол ауылдық округіНің әкімі а. ШЕНЕБЕкоВТың БаяНдамасы
Құрметті ауыл тұрғындары!
Қазақстан Республикасының Президенті 

Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халыққа 
жария еткен «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: 
Іс-қимыл кезеңі»атты жолдауы әрбір адамның 
өміріне оң әсер етумен ерекшеленеді. Мем-
лекет басшысының бұл Жолдауы Қазақстан 
халқының игілігі мен мақсат-мұраттарының 
орнығу жолын көздейтін тарихи құжат деп 
есептеймін. 

Құрметті қауым!
Округке қарасты Нарынқол, Қостөбе екі 

елді мекен бар. Жалпы халық саны – 7444.
Нарынқол ауылында – 7272 адам, 1170 

түтін. 
Қостөбе ауылында – 172 адам, 44 түтін. 
Оның ішінде: қазақтар – 7681, басқа ұлт 

өкілдері-63.
Ұлы Отан соғысының ардагері-0, зейнет-

керлер саны-810, «Күміс алқа» және «Алтын 
алқа» наградаларымен марапатталған батыр 
аналар саны-221, ауған соғысы ардагерлері 
саны-2, Чернобыль апатына қатысқан-3 адам.

Округ бойынша жалпы жер көлемі – 
29,592 га,

- ауылдық округ жері – 3168га.
- Суармалы жер – 2010 га.
- Егістік жер – 3010 га.
- Жайылымдық жер – 21,404 га.

Салық саласы
Нарынқол және Қостөбе елді мекендері 

бойынша 2021 жылы жергілікті алымдар мен 
салықтың өз мерзімінде жиналып төленуі мен 
бюджетке өткізілуі туралы берешек қарыздар-
мен жұмыстар жүйелі жүргізілді.

2021 жылға: Мүлік және жер салығынан 
болжам – 2 млн. 129 мың теңге, орындалға-
ны – 100%.

Көлік салығы орындалды – 14 млн. 271 
мың теңге.

Берешек қарыздары бар шаруа қожа-
лықтарына хабарламалар таратылып, салық 
Кодексі бойынша түсініктемелер беріліп, бе-
решек қарыздарын мерзімінде төлеуге жұмы-
стар жүргізілуде. Алдағы уақытта да берешек     
қарыздармен жұмыстар атқарылатын болады.

Бюджет 
2020 жылы Нарынқол ауылында өңір-

лерді дамытуға 2023 жылға дейінгі бағдарла-
масы шегінде 292 млн. 895 мың теңге бөлінді. 
Атап айтқанда:

1. Көшелерді көркейту және абаттанды-
руға   «Асыл-Тау» ЖШС мекемесі, Ұзақ, Рай-
ымбек көшелері кеңейтіліп, қатты жабынмен 
жаңартылды, Ұзақ, Райымбек, Өмірзақов, 
Төле би, Рысқұлов, Жәмеңке, Соқпақбаев, 
Есенаманов, Албан-Асан көшелеріне жаяу 
жүргіншілер жолы салынды, ауыл көшелерін 
жарықтандыру жұмыстары биылғы жылы 
аяқталады.

2. Ауылдың кіреберіс жеріне 7 млн. теңге-
ге «Қош келдіңіздер» жазуы жазылды.

3. Орталық көшелердегі қоршаулар 
жаңартылды. Құны – 2  млн. теңге.

4. 5 жарнама тақтасы жасалынып бел-
гіленген орындарға орнатылды. Құны – 2.5 
млн. теңге.

5. Қысқы және жазғы мезгілдерде күтіп 
баптауға бөлінген 15 млн. теңге толығымен 
игерілді.

2021 жылы қаралған қаржы көздері 
жоспар бойынша толық игерілді.

Ауыл шаруашылығы саласы
Ауыл тұрғындарымен өткен жиындарда 

айтылып келген маңызды мәселелердің бірі – 
жерді мақсатына сай пайдалану және құжатта-
рын заңдастырып реттеу. Бүгінгі күнге 270 ша-
руа қожалықтарының ғана заңды құжаттары 
бар, ал қалған 190 шаруа қожалық төрағалары 
әлі күнге дейін жер учаскелерін заңдастырған 
жоқ. Қазіргі кезде, пайдаланылмай жатқан 
жерлерді түгендеу және оларды ауылшару-
ашылық айналымына енгізу жұмыстары жүр-
гізіліп,өз мақсатында пайдаланбаған 405,49 
га. жер аудандық жер қорына қайтарылуға 
жіберілді.

2021 жылдың көктемгі егіс науқанына   2 

ДТ,44 МТЗ-80,82,Т-1,25 культиватор, 3 сеялка 
қатысты. 658 га. жерге арпа егіліп,1100 тон-
на өнім орылды, 690 га. жерге картоп егіліп 
14973 тонна өнім алынды Күз мезгілінде дәнді 
дақылдарды оруға 4 комбайн жұмылдырылып, 
мерзімінде жиналып алынды.

Округте мал саны:
- Ірі-қара – 5172 бас;
- Жылқы – 4621 бас;
- Қой, ешкі – 17495 бас болды.
2021 жылы округтегі малдарға мал дәрі-

герлік алдын алу, емдеу, профилактикалық егу 
жұмыстары толығымен орындалды.

2021 жылы мал шаруашылығынан 1250 
тонна ет,40 тонна жүн өндірілді. Округ ау-
мағында мал басы жылдан-жылға өсуде. Ел-
басының ауылдық жерлерде етті бағыттағы 
ірі-қара малын көбейту және оны асылдан-
дыруға байланысты, округте 6 шаруа қожалық 
айналысуда.

1) «Жігер» ШҚ төрағасы Ерденебаев 
Төлен 2 бас ақбас

2) «Жандос» ШҚ төрағасы Абдраманов 
Қыдырәлі 3 бас ақбас,

3) «Медет» ШҚ төрағасы Қожабек Жаңа-
бай 2 бас ақбас,

4) «Ринат» ШҚ төрағасы Талқыбаев         
Бауыржан 2 бас ГЕРАФОРД,

5) «Бейсен» ШҚ төрағасы Ерғали Бей-
сен1 бас ангус,1 бас ақбас асыл тұқымды 
бұқасын алды.

6) «Аида» ШҚ төрағасы Иембердиев 
Тоқтарбай 2 бас ақбас асыл тұқымды бұқасын 
алды.

Әлеуметтік сала
Ауылдық округ бойынша  32 адамға үй-

ден әлеуметтік көмек көрсетіледі. Оның ішінде 
9-жалғыз басты қарт, 14 мүгедек, 9 мүмкіндігі-
шектеулі бала. Ай сайын әлеуметтік бұрыштар  
арқылы көмектер беріледі және үнемі бақыла-
уда тұрады. 

2021 жылы халықтың әлеуметтік тұрғы-
дан әлсіз топтары: табысы аз және көпбала-
лы отбасыларға, мүгедек жандарға, ауылдық 
округ бойынша жалпы көлемі 80 тонна көмір 
(әр отбасыға 2 тоннадан) 40 отбасыға, 200 от-
басыға азық-түлікпен қамтамасыз етілді.

1. «Жартас Райымбек» қайырымдылық 
қорының төрайымы Қайғатырова Роза Ер-
ланқызы «Мектепке жол акциясы» аясында 
40 мектеп сөмкесін таратты. Құны 600 теңге 
( әр сөмке заттарымен 15 000 теңге).80 (сек-
сен) қыстық аяқ киім  және жылыту маусымы-
на байланысты 5 отбасыға пеш орнатылып 
берілді.

2. Ауыл әкімдігі 10 тонна көмір, 140 кг. ет 
және азық-түлікпен 30 отбасыға көмек көрсет-
ті.

3. Қызылұш заставасы 10 отбасына тегін 
тас көмір берді.

4. Ауылдық аналар алқасының ұйымдас- 
тыруымен Юсупов Тілек сынды азаматтар 70 
отбасының ұйытқысы болып отырған ақ жау-
лықты аналарымызға сый-сияпат көрсетті. 

5. Аз қамтылған, көпбалалы, асыраушы-
сынан айырылған тұрғын үй кезегінде тұрған 4 
тұрғын мемлекет тарапынан үйлі болды:

- Жүкеева Мадина –көпбалалы ана,
- Әбіләшімова Айман – көпбалалы, 

жалғыз басты ана,
- Шалғынбаева Айман – жалғыз басты 

ана,
- Кәдібек Нұрбүбі – көпбалалы ана,
- Башабаева Қайыпжамал – жалғыз ба-

сты ана.
Осы орайда атап өтетін істердің бірі ауыл-

дан шыққан азаматтар, ауыл тұрғындарының 
ұйымдастыруымен  ас беретін орын яғни қа-
тымхана құрылысы аяқталып, қолданысқа 
берілді.

Аталарымыз: «Ырыс алды ынтымақ» 
дейді, яғни «Бір жеңнен қол, бір жағадан бас 
шығара» отырып, осындай ізгі істерге мұрын-
дық бола білген жомарт жүрек жандарға алғы-
сымыз шексіз.

Жұмыспен қамту
Тиімді шағын және орта бизнес – қала 

мен ауылды дамытудың берік негізі.
Әсіресе, микробизнес еліміздің әлеумет-

тік-экономикалық және саяси өмірінде маңыз-
ды рөл атқарады.

Осы тұрғыда «Бизнес бастау» бағдарла-
масы бойынша ауылдық округте 19 азамат 
оқып, оның 14 ауылшаруашылығы бойынша, 
1 ет бағыты бойынша, 1 тәтті нан, 1 дөңгелек 
жөндеу, 1 шаштараз, 1 тауық өсіру бойынша 
583,000 теңгеден мемлекеттік грант алып бү-
гінгі таңда өз жұмыстарын жүргізіп отыр.

Талғар несие серіктестігінен жанұялық 
мал бордақылау үшін 1 жанұя  3 млн. теңге 
несие алды. (Беделхан Ерсін)

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау 
қоры» АҚ нан 12 млн. теңге 4 жанұя (Керімба-
ев Қуаныш, Игенбердиева Рыскүл, Әбдіқайым 
Бейбіт, Әбек Абылай)

«КТ Жаркент» 6,900 000 теңге ірі қара 
өсіру үшін 1 отбасы (Байжұма Айтжан               
Нұржанқызы) алды.

Жұмыссыз ретінде тіркелгендер саны 
– 98 адам, оның ішінде қоғамдық жұмысқа 
тартылғаны 62 адам, кәсіптік оқуға - 6  адам 
оқытылып, әлеуметтік жұмыс орнына - 8 
адам орналасты. Жаңа ашылған жұмыс орны 
– 40,жастар тәжірибесінен – 9 адам өтті, жұ-
мысқа орналасқандар саны – 100 адам, мем-
лекеттік атаулы әлеуметтік көмек алғандар 
саны – 66 адам.

Ауылдық округте пробация қызметінің 
есебінде 9 азамат тіркеуде тұрады. Жұмысқа 
орналасқаны -9, ақысыз мәжбүрлі қоғамдық 
жұмыста– 3 адам.

Денсаулық саласы
Денсаулық саласындағы қызметкер-

лер ана мен бала денсаулығын сақтау және 
оларға дер кезінде көмек көрсету үшін аянбай 
еңбек етіп келеді. 2021 жылы  ауылымызда 
114 сәби дүниеге келді (2020 жылы 60 сәби). 
Сәби өлімі - 4. 

Білім саласы
Ауылдық округте 3 орта мектеп, 1 баста-

уыш мектеп, 1 мектепаралық оқу өндірістік 
комбинаты бар.

О.Жандосов атындағы орта мектебінде 
ҰБТ-ның орташа балы 2021 жылы  67,6 %, 
(2020 жылы   60 % болса,)

Т.Жанұзақов атындағы орта мектебінде 
ҰБТ-ның орташа балы 2021 жылы  69 %, (2020 
жылы   68,9 % болса,)

Б.Соқпақбаев атындағы орта мектебінде 
ҰБТ-ның орташа балы 2021 жылы  79 %.(2020 
жылы 89,2 %).

Қылмыс
Жалпы қылмыс саны – 15,толығымен 

ашылды. Оның ішінде:
- Ұрлық жасау - 7,
- Басқаның мүлкін иемденіп алу- 3,
- Ұсақ бұзақылық жасау – 2,
- Қасақана орта дәрежедегі дене жарақа-

тын салу - 2,
- Мас күйінде көлік тізгінін басқару-1 орын 

алды.
Алда тұрған міндеттер.

1. Ауылды көркейту және абаттандыру 
жұмыстарын жандандыру.

2. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлерді айналымға келтіріп, өз мақсатында 
пайдалануға жұмыстар жүргізіп, мал басын 
асылдандыру.

3. Шағын және орта кәсіпкерлікті жандан-
дыру. 

Құрметті ауыл тұрғындары!
Қазақстан Республикасының Президенті 

Қасым-Жомарт Кемелұлының Қазақстан 
Халқына Жолдауындағы «Азаматтардың 
барлық сындарлы өтініш-тілектерін жедел әрі 
тиімді қарастыратын «Халық үніне құлақ аса-
тын мемлекет» тұжырымдамасын іске асыру 
– бәрімізге ортақ міндет»оны жүзеге асыруда 
ауылдық округ әкімдігі аппаратының қызмет-
керлері алдағы уақытта жүйелі жұмыстар ұй-
ымдастырып, үлкен табыстарға жетеміз деп 
сіздерді сендіремін. Отбасыларыңызға аман-
дық, жұмыстарыңызға табыс, елімізге ынты-
мақ, бірлік тілеймін!

Жемқорлық  қоғамның дерті
Сыбайлас жемқорлық – заман ағысымен өсіп – өркендеп, 

мол қаражат және қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге 
тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған кеселдің 
бірі. Бұл кесел дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге 
де орасан зор нұқсан келтіріп отыр. 

Сыбайлас жемқорлық - деген түсінік латын тілінен алғанда 
«corruptio», яғни «параға сатып алу», «пара» деген мағына бер-
се, Рим құқығында «corrumpire» жалпы сөзбен айтқанда «сын-
дыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, параға сатып алу деген түсінік 
берсе, Орыс тілінің түсіндірме сөздігі сыбайлас жемқорлықты 
пара беріп сатып алу, лауазымды адамдардың, саяси қайраткер-
лердің сатқындығы ретінде сипаттайды. Ал Қазақстанда Сыбай-
лас жемқорлықпен күрес туралы заңы сыбайлас жемқорлыққа 
келесідей анықтама береді. Ол: «мемлекеттік міндеттерді орын-
дайтын адамдар, тікелей өзі немесе делдал арқылы өздерінің 
лауазымды құзіреттерін және онымен байланысты мүмкіншілікті 
немесе өз құзіреттерін басқаша пайдаланып мүліктік пайда алу 
үшін заңмен қарастырылмаған мүліктік жайлылықты және ар-
тықшылықты қабылдау, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалармен 
аталмыш жайлылықты және артықшылықты оларға заңсыз беру-
ге осы адамдарды парамен сатып алу деп түсіндіреді.

Парақорлық мемлекеттік органдардың тиісті қызмет атқа-
руына кері әсерін тигізіп, беделіне нұқсан келтіреді, заңды 
қағидаларды теріске шығарып, азаматтардың конституциялық 
құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі болып, аза-
маттардың мемлекеттік органдарға деген көзқарасын өзгертеді. 
Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлықпен күресті 
барлық мемлекеттік органдар мен онда қызмет атқаратын лауа-
зымды тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттік органдар басшылары 
өз өкілеттігі шегінде кадр, бақылау, заңгерлік және өзге де қыз-
меттерін тарта отырып, заң талаптарының орындалуын қамта-
масыз етуге міндетті.

Қазіргі заманда біздің елде сыбайлас жемқорлықтың кең етек 
жайғаны соншалықты қызметін асыра пайдаланып пара ала-
тын мемлекеттік қызметшілер азаймай тұр. Бұл дерттің алдын 
алып қанша күрессе де еш нәтиже бермей жатқаны көңілге сызат 
түсіреді.Біз кезінде осыдан 30 жыл бұрын КСРО- ның құрамында 
қандай едік? Ол кездегі халықтың менталитеті бөлек еді сана-
мызда, мәдениетімізде жемқорлықтың не екенін де білмеді, бәрі 
адал социалистік мемлекетте өмір сүрді. Осындай мемлекет-
тен бөлініп шығып, қазіргі таңда біздің ел сыбайлас жемқорлық 
кең етек жайған үлкен бір дертке айналған мемлекет болғаны 
өкінішті.

 А.Б. БЕДЕЛХАН
аудандық соттың бас маманы.    

Жирен – жаман әдеттен

Рухани қазына
«Артық ғылым кітапта, ерін-

бей оқып көруге» деп Абай ата-
мыз айтқандай, балалардың оқу 

сауаттылығын арттырып, оқуға 
құштарлығын қалыптастыруда 
кітапхананың орны айырықша.

Кітап – рухани байлықтың 
қайнар көзі.Балаларды кітап 
оқуға тәрбиелеу барысында жан 
– жақты қызмет жасау маңызды.

Осы орайда Жамбыл ауыл-
дық кітапханасында балалар 
әдебиеттерін насихаттау аясын-
да «Балаларға базарлық» атты 
тақырыпта библиографиялық 
шолу ұйымдастырылды. Шара-
ның мақсаты: Балаларды кітап 
оқуға насихаттау, адалдыққа, 
елжандылыққа, еңбексүйгіштікке 
тәрбиелеу.

Балалардың назарына Гүл-
зат Шойбекова «Тұғырылханның 
көк туы»,Тілеуғазы Бейсембек 
«Зерек бала», Шәкен Күмісбай-
ұлы «Сәби болғым келеді», Ора-
зақын Асқар «Ауыл балалары 
мен қала балалары», Асқаржан 
Сәрсеков «Алақай», Адыр-
бек Сопыбеков «Көңілді біздің 
күніміз»,Көмек Ыбырайұлы 
«Шуақ», Әбділдабек Салықбай 
«Айдана мен Ақжолтай», Берік 

Садыр «Әлем әзіл әңгімелері» 
және де басқа кітаптар  ұсыныл-
ды.

Кітапханашы Айзат 
Рақыштың «Балалықтың соңғы 
күзі» атты хикаяттар мен әңгіме-
лер жинағына тоқталды. Бұл хи-
каят – жеткіншектердің өмірдің 
ащысын татып үлгерген кермек 
тағдыры жайлы сүбелі туынды.
Небары 15 жастағы Арманның 
күйігі – әкесінің маскүнемділі-
гі.Оны мезгілсіз есейткен де 
осы жағдай. Хикаят Арманның: 
«Араққа қарсы амал табамын!» 
- деп өзіне серт  беруімен аяқта-
лады.  Қазіргі қоғамдағы өзекті 
мәселені жазушы балалар  тағ-
дыры арқылы бейнелеген.

Сондай-ақ, Серік Нұғыман-
ның  «Қыранның балапаны»  
атты кітабындағы «Бәсіре», 
«Сүйінші», «Байғазы», «Тұ-
сау кесу», «Сыбаға», «Ерулік», 
«Тоқым қағар»  атты салт–дәстүр 
әңгімелерінің тәрбиелік мәні зор 
екеніне тоқталды.         

Күлшахан АЛТЫНБЕКОВА,
        Жамбыл ауылдық 

кітапханасының 
меңгерушісі.

Балаларға базарлық
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Иттер мен мысықтардың 
иесіне арналған жаднама

Мемлекеттік қызмет
"Сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) өткізуді талап етпейтін мемлекет 
меншігіндегі жер учаскелеріне құқықтарды алу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі

«Қарасаз ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінде    
орналасқан өзіне – өзі қызмет көрсету бұрышы туралы 

Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі мен мерзім-
дері:

1-кезең: сұратылған жер учаскесін мәлімделген ны-
саналы мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін айқын-
дау, жер учаскесін таңдау актісін дайындау, жер комисси-
ясының қорытындысын беру 23   (жиырма үш) жұмыс күні;

Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қабылдау 
күні мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді, бұл 
ретте көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесін Мемлекеттік корпорацияға мемлекет-
тік қызметті көрсету мерзімі аяқталғанға дейін бір күн 
бұрын береді;

2-кезең: жерге орналастыру жобасы бекітілген күн-
нен бастап жер учаскесіне жер пайдалану құқығын беру 
туралы шешім шығару 7 (жеті) жұмыс күні;

*құжаттар топтамасын тапсыру үшін барынша жол 
берілетін күту уақыты – 15 (он бес) минут;

*барынша жол берілетін қызмет көрсету уақыты – 15 
(он бес) минут.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрін-
де.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – көр-
сетілетін қызметті берушінің жер учаскесіне құқық беру 
туралы шешімі не осы Стандарттың 10-тармағында көз-
делген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсету-
ден уәжді бас тарту.

Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру ныса-
ны: қағаз түрінде.

5. Мемлекеттік қызмет жеке және заңды тұлғаларға 
(бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегiн көр-
сетіледі.

6. Мыналардың:
*көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – 

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және 
"Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" 2001 

жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы-
ның (бұдан әрі – Мерекелер туралы заң) 5-бабына сәйкес 
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі-жұ-
ма аралығында, сағат 13.00-ден 14:30-ға дейінгі түскі 
үзіліспен, сағат 9.00-ден 18:30-ға дейін.

Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсе-
ту нәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі 
үзіліспен, сағат 9.00-ден 17:30-ға дейін жүзеге асырыла-
ды.

Мемлекеттік қызмет жер учаскесінің орналасқан 
орны бойынша алдын ала жазылусыз және жеделдетіп 
қызмет көрсетусіз, кезек тәртібімен көрсетіледі;

*Мемлекеттік корпорацияның жұмыс кестесі –          
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және 
Мерекелер туралы заңның 5-бабына сәйкес жексенбі 
және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап 
сенбіні қоса алғанда, түскі үзіліссіз, жұмыс кестесіне сәй-
кес сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет жер учаскесінің орналасқан жері 
бойынша жеделдетіп қызмет көрсетусіз және алдын-ала 
жазылусыз, "электрондық кезек" тәртібімен көрсетіледі, 
электрондық кезекті "электрондық үкіметтің" www.egov.
kz веб-порталы (бұдан әрі – портал) арқылы брондауға 
болады.

7. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бой-
ынша оның өкілі), оның ішінде жеңілдіктері бар адамдар 
көрсетілетін қызметті беруші кеңсесіне және Мемлекеттік 
корпорацияға бір данада мыналарды ұсынады:

1-кезең:
1) осы Стандартқа сәйкес нысан бойынша жер 

учаскесіне құқық беруге арналған өтініш;
2) жеке басты куәландыратын құжат (жеке басты 

сәйкестендіру үшін).
2-кезең:
Бекітілген жерге орналастыру жобасы.

Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық 
жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды талап етуге жол 
берілмейді.

Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы, заң-
ды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу), дара кәсіпкерді тіркеу 
туралы не дара кәсіпкер ретінде қызметінің басталғаны 
туралы, жылжымайтын мүлікке меншік құқығын, жер 
учаскесіне құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжат-
тарын растайтын, жер учаскесіне ауыртпалықтың жоқ 
екені туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші 
және Мемлекеттік корпорацияның жұмыскері "электрон-
дық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйе- лерден алады.

Көрсетілетін қызметті беруші және Мемлекеттік 
корпорацияның жұмыскері, егер, Қазақстан Республика-
сының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қы-
зметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелердегі заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға 
көрсетілетін қызметті алушының келісімін алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжат-
тарды:

Көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған кезде 
– қағаз тасығыштағы өтініштің қабылданғанын оның 
көшірмесіндегі құжаттар топтамасын қабылдау күні мен 
уақыты көрсетіле отырып, кеңседе тіркелгені туралы бел-
гі растайды;

Мемлекеттік корпорацияға тапсырған кезде – көр-
сетілетін қызметті алушыға өтініштің қабылданғаны тура-
лы қолхат беріледі;

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды көр-
сетілетін қызметті алушыға (не өкілеттігін растайтын құ-
жат бойынша оның өкіліне) беру жеке куәлігін көрсеткен 
кезде қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация нәтижені бір ай бойы сақта-
уды қамтамасыз етеді, содан кейін оны одан әрі сақтау 

үшін көрсетілетін қызметті берушіге береді. Көрсетілетін 
қызметті алушы бір ай өткеннен кейін жүгінген жағдай-
да, Мемлекеттік корпорацияның сұратуы бойынша көр-
сетілетін қызметті беруші дайын құжаттарды көрсетілетін 
қызметті алушыға беру үшін Мемлекеттік корпорацияға 
жібереді.

Көрсетілетін қызметті алушы Стандарттың осы тар-
мағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық 
топтамасын бермеген жағдайда, Мемлекеттік корпораци-
яның жұмыскері осы Стандартқа сәйкес нысан бойынша 
өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

8. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға 
мыналар негіз болып табылады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көр-
сетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың және 
(немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) дұрыс 
еместігінің анықталуы;

2)көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың 
заңды күшіне енген үкімінің болуы, оның негізінде көр-
сетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті алумен байланысты арнайы құқығынан ай-
рылуы;

3) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті ұсынылған ма-
териалдардың, деректер мен мәліметтердің 2003 жылғы 
20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 
24-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде және 6-тармағын-
да,  т 43-бабы 3-тармағының алтыншы бөлігінде және 
6-1-тармағында, 49-2-бабы 6-тармағының екінші бөлігін-
де, 50-бабының 2, 2-1 және 4-тармақтарында белгіленген 
талаптарға сәйкес келмеуі.

Бауыржан БАУБЕК, 
Жамбыл ауылдық округі 

әкімінің аппараты
 ММ-нің бас маманы. 

Білгеніңіз жөн!

1) иттер мен мысықтарды аудандар-
дың, қалалардың жергілікті атқарушы 
органдары құрған мемлекеттік ветерина-
риялық ұйымдарда немесе жекеменшік 
ветеринарлық клиникаларда тіркеуге қою 
(одан әрі-ветеринариялық ұйымдар);

2) иттер мен мысықтардың олар-
ды асырап отырған орыннан өз еркімен 
шығып кетуіне жол бермеу;

3) иттер мен мысықтардың айнала-
сындағыларды мазалауға әкеліп соқпай-
тын және қауіп төндірмейтін жүрісін қамта-
масыз ету;

4) иттер мен мысықтардың тарапынан 
тұрғын үй-жайларда даңғырды болдырмау;

5) иттер мен мысықтардың нәжісімен 
және өзге де тіршілік әрекет ету өнім-
дерімен көп пәтерлі тұрғын үйлердің ор-
тақ пайдаланылатын орындарының (кіре-
берістердің, баспалдақтардың, баспалдақ 
алаңдарының, лифтілердің, жертөле-
лердің, шатыр астыларының, үйлердің 
төбелерінің), балалар алаңдарының, жол-
дардың, жаяу соқпақтардың, шағын гүл-
бақтардың, демалыс аумақтарының ласта-
нуына жол бермеу, ал ластаған жағдайда 
ластанған орынды жедел тазалау;

6) иттер мен мысықтарды зоотехни-
калық, зоогигиеналық және ветеринар-
лық-санитарлық талаптарға сәйкес асы-
рау, қоғамдық қауіпсіздік талаптарының 
сақталуын қамтамасыз ету;

7) иттер мен мысықтарды олардың 
биологиялық қажеттіліктеріне сай асырау, 
оларға адамгершілікпен қарау, қараусыз 
қалдырмау, оларға қажетті көлемде тамақ 
пен ішетін су беру, қатал ұсталуына жол 
бермеу;

8) аудандардың, қалалардың жергілік-
ті атқарушы органдары құрған мемлекеттік 
ветеринариялық ұйымдар мамандарының 
талабы бойынша иттер мен мысықтарды 
бақылау үшін, диагностикалық зерттеу 
және емдеу, алдын алу шараларын жүргізу 
үшін бөгетсіз беру;

9) иттер мен мысықтарды жыл сайын, 
екі айлық жасынан бастап аудандардың, 
қалалардың жергілікті атқарушы органда-
ры құрған мемлекеттік ветеринариялық ұй-
ымдарға байқау және құтырма мен басқа 
да инфекциялық, паразитарлық ауруларға 
қарсы егу үшін әкелу;

10) жүйелі түрде, тоқсанына бір рет-
тен кем емес иттер мен мысықтарды тері 
паразиттеріне және гельминттерге қарсы 
профилактикалық өңдеу жүргізу;

11) иттер мен мысықтардың                   
ауруының барлық жағдайларында неме-
се ауруға күдікті болғанда дереу аудан-
дардың, қалалардың жергілікті атқарушы 
органдары құрған мемлекеттік ветерина-
риялық ұйымдарына хабарлау, зерттеудің 
қорытындылары бойынша мамандардың 

ұсыныстарын мүлтіксіз орындау;
12) иттер мен мысықтардың белгісіз 

себептермен өліп қалған жағдайларында 
немесе құтыру ауруына шалдығуға ұқсас 
белгілері болғанда дереу аудандардың, 
қалалардың жергілікті атқарушы органда-
ры құрған мемлекеттік ветеринариялық ұй-
ымдарына хабарлау және оларды ветери-
нариялық қызмет мамандарының келуіне 
дейін оқшаулау;

13) иттер мен мысықтардың адамдар-
ды сілекейлеу, тырнап алу, тістеу жағдай-
лары туралы, аудандардың, қалалардың 
жергілікті атқарушы органдары құрған 
мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарына 
және тиісті денсаулық сақтау мекемелері-
не дереу хабарлау;

14) ит немесе мысықтан жарақат 
алған тұлғаға өзі туралы толық деректерді 
дереу беру (фамилиясы, аты, әкесінің аты, 
тұрғылықты мекен жайы);

15) иттер мен мысықтарды одан әрі 
асырауға мүмкіндік болмаған жағдайда 
оны басқа тұлғаға, иттер мен мысықтарды 
қорғау ұйымына беру немесе аудандар-
дың, қалалардың жергілікті атқарушы ор-
гандары құрған мемлекеттік ветеринари-
ялық ұйымдарына хабарлау;

16) иттер мен мысықтардың өліктерін 
алып кетуін ұйымдастыру мақсатында ау-
дандардың, қалалардың жергілікті атқа-
рушы органдары құрған мемлекеттік вете-
ринариялық ұйымдарына дереу хабарлау 
және олардың есептен шығарылуын 
қамтамасыз ету. 

Иттерді және мысықтарды көп пә-
терлі тұрғын үйлердің ортақ пайдала-
нылатын орындарында (кіреберістерде, 
баспалдақтарда, баспалдақ алаңдарын-
да, лифтілерде, жертөлелерде, шатыр 
астыларында, үйлердің төбелерінде), сон-
дай-ақ осындай үйлердің жанындағы ау-
мақтарда асырауға жол берілмейді.

Жеке тұрғын үйлер, жеке құрылы-
стар аумақтарында иттердің қашып кетуін, 
адамдарға және жануарларға шабуыл 
жасауын болдырмайтын жағдайларда ит-
терді оқшау аумақта және (немесе) байлап 
асырау қажет. Егер аумақта ит күзеті болса, 
иттің аумақта бар екендігі туралы аумаққа 
кіреберісте иттің бейнесі салынған, "Ит кү-
зетеді! Охраняется собакой!" деген жазба 
жазылған, көлемі 20х30 сантиметрден кем 
емес ескерту тақташасымен хабарланады.

Осы Қағидалар иттер мен мысықтар-
дың барлық иелеріне, меншік түрлеріне 
қарамастан жеке және заңды тұлғаларға 
қолданылады.

Азамат НҰРЛЫБЕК,
аудандық "Ветеринариялық 

станциясы" ММ-нің ит аулауда 
жауапты маманы.

Электронды үкімет

Ақпараттық технологиялар қарыштап дамыған бүгінгі күні элек-
трондық жүйеге көшу аса маңызды болып отыр. Бұл ретте мемлекет 
пен қарапайым халық арасында байланыс орнатуды жеңілдету үшін 
электронды үкімет жұмыс істейді. Елімізде электронды үкімет құру 
идеясын Мемлекет басшысы өзінің республиканы әлемдегі бәсекеге 
қабілетті елу елдің қатарына енгізу туралы Қазақстан халқына жыл 
сайынғы Жолдауында білдірген болатын. Сөйтіп, 2004 жылғы 10 қара-
шада электронды үкіметті енгізу туралы «Қазақстан Республикасында 
электронды үкіметті қалыптастырудың 2005-2007жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы» Президент Жарлығымен бекітілді. «Элек-
тронды үкімет порталы» - Қазақстан азаматтарының және республи-
ка қонақтарының Қазақстан туралы, оның үкіметі, заңнамасы, ұлттық 
назар аударарлық орындары туралы  ресми ақпарат ала алатын, со-
нымен қатар, онлайн режимде мемлекеттік органдар қызметіне ие бо-
лып және айыппұл төлеуге мүмкіндік беретін бірыңғай ресурс. Портал-
ды пайдаланушыларға үйде отырып ақ мекемелерден анықтамаларды 
алуға, кез келген мемлекеттік органға сұраныс жасауға және олардың 
жағдайын бақылауға мүмкіндік туды. Электронды үкімет порталын-
да интерактивті қызметтерді енгізу құжаттар пакетін жинауға кететін 
уақытты бірнеше есе қысқартты. Электронды үкіметтің дамуымен аза-
маттар мемлекеттік салымдар мен төлемдерді, айыппұлдарды, комму-
налдық қызметтерді төлеуге мүмкіндік алды. Егер бұрын қызметтерді 
төлеу үшін банкке немесе тиісті мекемелерге бару қажет болса, онда 
қазір қызметті онлайн алуға және төлеуге болады. Мемлекеттік қыз-
меттерге электронды түрде қол жеткізудің мақтанышпен айтатындай 
артықшылықтары бар. Ең басты ерекшеліктерінің бірі – уақыттың үнем-
делуі. Egov.kz порталының мүмкіндіктерін пайдалану үшін үйден және 
жұмыс орнынан арнайы сұранудың мүлдем қажеті жоқ. Азаматтарға 
ыңғайлы болу үшін 2014 жылы Egov мобильдік қосымшасы пайдала-
нуға берілген болатын. Мобильдік қосымшаның көмегімен азаматтар 
медициналық ұйымға тіркеуге тұра алады, некеге тұруға электронды 
түрде өтініш қалдыра алады. Алайда портал тек ақпараттық ресурс 
қана емес, оның пайдаланушыларына мемлекеттік органдардың әр 
түрлі электрондық қызметтері ұсынылады. Мәселен, цифрлық қолтаң-
ба арқылы кез келген тұрғынның мемлекеттік органдардан анықтама-
лар алуға, мемлекеттік сатып алуларға қатысуға (егер сіз заңды тұлға 
болсаңыз)немесе белгілі бір мемлекеттік органға тікелей шағымдануға 
(«Виртуалды қабылдау»), коммуналдық қызметтерді төлеуге мүмкіндік 
бар. Порталдағы барлық қызметтерді қолдану үшін азаматтарда ал-

дымен электронды цифрлық қолтаңбасы(ЭЦҚ) болуы қажет. Электрон-
ды цифрлық қолтаңба портал арқылы, үйден шықпай ақ мемлекеттік 
қызметтерді алу үшін өте қажет. Бұл ыңғайлы, әрі қолжетімді. Бүгінде 
мемлекеттік қызмет түрлерінің басым бөлігін үйден шықпай ақ элек-
тронды үкімет порталы арқылы алуға болады. Әсіресе, ауыл тұрғын-
дары үшін бұл өте тиімді. Жолға шығындалмайды,  түрлі мекемелердің 
табалдырығын тоздырып уақытын жоғалтпайды.  

Қазіргі уақытта мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру, оларды 
электронды форматқа көшіру жұмыстарын дамыту шаралары «Қара-
саз ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде де 
жалғасуда. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы жақсар-
тылуда. Ауылдық әкімшілік ғимаратында арнайы кезек күту орны, «өзі-
не-өзі қызмет көрсету-EGOV» кабинеті бар. Ауыл тұрғындарына әлеу-
меттік желілер арқылы да насихат жұмыстары жүргізіліп, электронды 
түрде құжат алуға келушілерге толық жағдай жасалынған.

Бүгінге дейін жергілікті жұртшылыққа ыңғайлы бірқатар жобалар 
іске асып та үлгерді. Атап айтқанда ауыл тұрғындары иелігінде жылжы-
майтын мүліктің бар-жоғы, соттылығы болуы немесе            болмауы, 
зейнетақы қозғалысы туралы анықтамаларды алып жатыр және ЭЦҚ 
ала алады. Үкімет ұсынған қызметтерді халық ақпарат алмасудың 
жылдамдығы арқасында тез меңгеруде. Керекті құжаттың электронды 
нұсқасын пайдалану арқылы қағазбастылық артта қалып, халыққа қыз-
мет көрсету сапасы артып келеді. Бұл – электронды үкіметтің игілігі. Ал 
электронды құжат – экономиканы дамытудың негізгі тетігі екені анық. 

Ауыл тұрғындарымен өткізілетін әрбір мерекелік шараларда, 
жиындарда электронды үкімет туралы қысқаша түсіндірме жұмыстары 
жүргізіледі және халық көп шоғырланатын орындарда хабарландыру-
лар ілінген. Кез келген азаматтың өзіне қажетті құжатты электронды 
нұсқада алуына толық мүмкіндік бар. Ауылдық әкімшілік ғимаратын-
дағы «өзіне-өзі қызмет көрсету-EGOV» кабинетінде арнайы мамандар 
Сіздерге түрлі анықтамаларды алуға көмек көрсетеді. Өзіңізбен бірге 
жеке куәлігіңіз болса жеткілікті.

Бұл тиімді, кедергісіз әрі уақытыңызды үнемдейсіз!
Электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтер-сыбайлас 

жемқорлықты азайтудың кепілі!!!

Ерәлі ТҰРДӘЛІ, 
«Қарасаз ауылдық округі әкімінің аппараты» 

мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы.

Назар аударыңыздар!
Жылу беру маусымында 

тұрғын үйлерде от жағу пеш-
терінің ақауы салдарынан 
орын алатын өрт оқиғасы 
мен көмірден шыққан газдан улану факторла-
рының алдын алған жөн.  Электр қыздырғыш 
құралдарын пайдалану, қолдан жасалған, 
істен шыққан электр жылыту пештерін пай-
далану, тұрғын үйлердегі пешті пайдалану 
кезінде өрт қауіпсіздігінің ережелерін сақтамау 
салдарының соңы өрт оқиғалары орын алуы-
на әкеп соқтырады.  Төтенше жағдайлардың 
алдын алу мақсатында төмендегі өрт қауіпсізгі 
ереже талаптарын сақтау қажет:             

1) Жылу беру маусымында пештер, қа-
зандықтар және басқа да жылу беру құрал-
дары мен жүйелері жөнделіп, тексеруден өт-
кізілуі қажет. Жарамсыз пештер мен басқа да 
жылу беру құралдарын пайдалануға тыйым 
салынады.

2) электр өткізгіштердің, ажыратқыштар-

дың және тоқ көздерінің дұрыс жұмыс істеуін 
қадағалаңыз;

3) электр аспаптарын, плиталарды жа-
рамды күйде қолданып, перделер мен жиhаз-
дардан алшақ, жанбайтын тіреулерде орна-
тыңыз; 

4) электр аспаптарын бір нүктеге қосуға 
жол бермеңіз, бұл электр желісінің шамадан 
тыс қуаттығына әкеп соқтырады;

5) қолдан жасалған қыздырғыш электр 
аспаптарын, қуаттың артып кетуін және қысқа 
тұйықталуды болдырмау үшін калибрленбеген 
ерігіш ендірмелерді және басқа да қолдан жа-
салған аппараттарды қолданбаңыз;

6) үйді жылыту үшін газ плиталарын қол-
данбаңыз;

7) үйден шығарда барлық газ және электр 
қондырғыларының өшірілгеніне көз жеткізіңіз;

8) сіріңке мен жанды-
рғыш құралдарды балалар-
дың қолы жетпейтін жерде 
сақтаңыз;

9) балаларды қараусыз жалғыз қалдыр-
маңыз;

10) тұрғын үй ауласында тазалық жұ-
мыстарын жүргізу кезінде өртеу жұмыстарын 
жүргізбеу;

11) автокөліктің электр сымдарының жа-
рамдылығын мамандермен қарау жүргізу;

Барлық тұрғындарды тұрғын үйлердегі 
және басқа да орындардағы өрт қауіпсіздігі 
талаптарын сақтауға шақырамыз.

Төтенше жағдай немесе өрт оқиғалары 
болған жағдайда тез арада «101», «112»  не-
месе «2-13-59» телефонына хабарласу керек.

Б. СӘКЕН, 
аудан әкімі аппаратының 

бас маманы. 

Тұрғын үйдегі өрт қауіпсіздігі
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Ұстаздар жарысқа түсті
Шаңғы

Ақпан айы басталғалы таулы 
өңірде қыс күшіне ене түскендей. 
Шыңылтыр аяз бет қарып тұр. 
Араға он-он бес күн салып жауған 
қар таулы өлкенің сәнін кіргізе 
түсті. Айнала аппақ қарға, тамаша 
әлемге айналған шақта шаңғымен 
сырғанағанға жететін ештеңе жоқ. 
Райымбек ауданында, оның ішінде 
Сарыжаз ауылында шаңғы спорты 
жап-жақсы дамыған. Сондықтан 
болар қарсауыт өңірде шаңғыдан 
ауылдық, аудандық, облыстық 
жарыстар тұрақты түрде жалға-
сып келеді. Ауылдағы Сарыжаз 
орта мектебінде Ерлік Маратовтай 
шаңғыдан тұрақты облыс, бірне-
ше дүркін республика чемпионы 
атанған ұстаз әрі жаттықтырушы 
бастаған шаңғышылар ауданның, 
облыстық жарыстың алдын берген 
емес.

Өткен аптада Райымбек аудан-
дық білім бөлімі мен білім саласы 
қызметкерлері кәсіподағы «Қамқор 
– 2» филиалының ұйымдасты-
руымен Сарыжаз ауылындағы 
«Солдат сай» деп аталатын өңір-
де шаңғыдан аудан ұстаздары 
арасында жарыс өткізілді. «Қысқы 
денсаулық фестивалі» деп аталған 
бұл жарысқа ұстаздар ұжымы ұй-
ымшылдықпен қатысып, демалыс 
күнін спорт мерекесіне, думанына 
айналдырып жіберді. 

"Спорт – денсаулық кепілі". 
Адамның мәнді де мағыналы,  
сергек қалпында ұзақ ғұмыр сүруі 
дәл осы спортпен байланысты. 
Сондықтан ауыл спортын дамыту-
да, оның ішінде мұғалімдеріміздің 
денсаулығын жақсарту, салауатты 
өмір салтын насихаттау мақсатын-

да қыс мезгілінде осындай жарыс 
өткізу дәстүрге айналған. Жарысқа 
келген қадамдарыңыз құтты бол-
сын! Баршаңызға жеңіс, сәттілік 
тілеймін!,-деді аудандағы білім 

саласы қызметкерлері кәсіподағы 
«Қамқор – 2» филиалының төраға-
сы Ұлықпан Әбек жарыстың салта-
натты ашылысында. Салтанатты 
шақта аудандық білім бөлімінің 
бас маманы Ернұр Нұрманұлы, 
мектеп директорлары атынан 

К. Байшығанұлы атындағы орта 
мектептің директоры Миятжан 
Сақанұлы құттықтап, ізгі тілектерін 
білдірді. 

«Солдат сай» деп аталатын 

табиғаты керемет, айналасын ке-
уделі таулар қоршаған сай ішінде 
35 жасқа дейінгі ерлер 2 шақы-
рымға, әйелдер 500 метрге жарыс 
жолына түсті. 45 жасқа дейінгі ер-
лер мен әйелдер де осы көлемдегі 
бәсекеге түсті. 45 жастан жоғары-

лар жарты шақырымда күш сы-
насты. Мұндай тамаша, қызықты, 
тартысты жарыс мектеп басшы-
лары арасында өткізілді. Ұстаздар 
шанамен сүйреу, шанамен биіктік-

тен сырғанау бойынша да бәсекені 
қыздыра түсті. 

Жарыстың қорытындысы бой-
ынша 35 жасқа дейінгі ерлер ара-
сында Сарыжаз орта мектебінен 
қатысқан Мақсат Совет, әйелдер 
арасында Сарыжаз орта мектебі-

нен келген Динара Макеева 1 
орынды жеңіп алды. Мағжан Абай, 
Нұрсұлтан Асанбеков және Майра 
Уәли, Эльмира Тілеубекова 2 – 3 
орыннан көрінді. 45 жасқа дейін-
гі ерлер арасында Сарыжаз орта 
мектебінен қатысқан Ерлік Мара-
тов, әйелдер арасынан тағы да 
Сарыжаз орта мектебінен Аяужан 
Бекмұханбетова 1 орынды иеленді. 
Жасұлан Азанбаев, Босқынбаев, 
Мамаева, Лена Төлес 2 – 3 орын-
нан көрінді. 55 жасқа дейінгі және 
60 жасқа дейінгі ерлер арасында 
Мұрат Абу, Ертай Сатаев, әйелдер 
арасында Құралай Молдабаева, 
Баян Қырықбаева 1 орынды жеңіп 
алды. Қайрат Үшқұлақов, Дәурен 
Спатаев, Рүстем Желеуов, Қайрат 
Қожаев, Жанна Иманқұлова, Бағи-
ла Тайженбетова, Арай Тоқбаева, 
Гүлзада Асқарбековалар 2 және 
3 орындарды иеленді. Команда-
лық есеп бойынша Ерлік Маратов 
бастаған Сарыжаз орта мектебінің 
шаңғышалыр 1 орынды талассыз 
жеңіп алды.

Жарыс жеңімпаздарын аудан-
дық білім саласы қызметкерлері 
кәсіподағы «Қамқор-2» филиалы-
ның төрағасы Ұлықпан Әбек баға-
лы заттай сыйлықтармен мара-
паттады. Жарысты өз деңгейінде 
ұйымшылдықпен өткізілуіне атса-
лысқан азаматтарға алғысын айт-
ты. Осылайша, ұстаздар арасында 
шаңғыдан өткен жарыс спорт ме-
рекесіндей есте қалды.

           
Қанат БІРЖАНСАЛ,

                    Сарыжаз ауылы.

Тәрбие тал бесіктен

Қызды - өріс, ұлды - қо-
ныс деп білген қазақтың ұрпақ 
тәрбиесіне ерекше назар ау-
даруы тегін емес. Халқымыз 
қоғамдағы ер-азамат атына 
лайықты ұлды тәрбиелеу үшін 

арнайы тәрбие бағытын қа-
лыптастырса, ел анасы болуға 
қабілетті қыз баланы тәрбие-
леудің өзіндік қағидаттары мен 
бағыты бар. 

Қыз бала жаратылысынан 
нәзіктік пен сұлулықтың симво-
лы іспеттес. Осынау ерекшелі-
гіне орай, қоғамдағы орны мен 
өмір салты да басты назарда. 
Қыз тәрбиесімен айналысу 
шаңырақ шеңберіндегі отбасы 
мүшелерінен бөлек, тұтас бір 
қауым мойнындағы жауапкер-
шілік. Өкінішке орай, нәзік жан-
дыларға көрсетілер құрметпен 
қатар, төнер қауіп те, сұқта-
на қарайтын көздер де көп. 
Қыз баланың балғын балалық 
шағынан бастап, жасөспірімдік 
кезеңіне дейінгі және бойжет-
кендік кезеңі, тіпті  тұрмыстағы 
ана болып күн кешуіндегі әйел 
тағдыры, оның  қауіпсіздігі мен 
қалыпты өмір сүруінің кепілдігі 
барша қоғам назарында. Қыз 
балаға жасөспірімдік шағында 
тәрбие беретін ошақтардың 
бірегейі- мектеп. Осыған орай, 
ауданымыздағы Ораз Жандо-
сов атындағы орта мектебін-
де “Кәмелетке толмағандар 

арасында жасалған жыныстық 
тиіспеушіліктің және ерте жүк-
тіліктің алдын алу” мақсатын-
да жоғары сыныптың оқушы 
қыз- дарымен кездесу өтті. 
Кездесуде бірқатар жауапты 

тұлғалар қыздарға кеңес беріп, 
түрлі  танымдық ақпараттар-
мен бөлісті. Алғашқы сөз тізгіні 
аудандық аналар алқасының 
төрайымы Балжан Омароваға 
берілді. Сөзіне ақын Ақұштап 
Бақтыгерееваның “Өмірде қыз 
болу бар да, нағыз қазақ қызы 
болу бір бөлек” деген сөзін тұз-
дық еткен ардагер ұстаз қазақ 
қызының бойындағы асыл қаси-
еттерімен бірге сыр-сымбаты да 
өзге ұлттан дараланып тұруы 
тиістігін нақтылады. Қыз бала 
бойындағы ұлттық құндылықтар 
жайын  сөз еткен төрайым сөзін  
АПБ Тергеу бөлімшесінің по-
лиция капитаны Альбина Сра-
ждинқызы жалғады. Мектеп 
оқушылары полиция капитаны-
на кәмелетке толмағандар ара-
сындағы құқықбұзушылар жай-
лы маңызды сауалдар қойып, 
мардымды жауап алды. АПБ 
кәмелетке толмағандардың 
істері жөніндегі полиция инспек-
торы, полиция аға лейтенанты 
Әсел Сәдуақасова жасөспірім-
дер арасында орын алатын 
суицид пен оның алдын алу 
жолдарына тереңінен тоқталып,  
құқықтық тәрбие маңызын ерек-

ше атап өтті.  Кездесуге қаты-
сушы полиция қызметкерлерінің 
қыздарға берген кеңесі олардың 
Заң аясындағы құқықтық сауат-
тылықтарын жетілдіруге үлкен 
септігін тигізгеніне көз жеткіздік.  
Ерте жүктілік мәселесінде дәрі-
гердің кеңесі басты қажеттілік. 
Осыған орай, Нарынқол ауыл-
дық ауруханасының гинеколог 
дәрігері Тойлыгүл Байларова 
ерте жүктіліктің қауіптілігін сал-
мақтады. Дәрігердің айтуынша, 
жүктілік кезінде ағза күшейген 
тәртіпте жұмыс істейді, жүрек 
қан тамыры, эндокриндік жүйе 
және ішкі органдарға үлкен 
жүктеме түседі. Мұның қиын-
дығы- жасөспірімнің гармондық 
қайта құрылуы жүктіліктің қайта 
құрылуға жүктелгені және қыз 
баласының жас организмінің 
осындай жүктемелерге әзір 
еместігі. Әрбір қыз бала ден-
саулығына алаңдаушылық 

білдіретін ақ халатты абзал 
жан ерте жүктіліктің негізгі                             
себебін-жыныстық тәрбиенің 
олқылықтарымен түйіндеді. 
Ата-аналар комитетінің мүшесі 
ретінде Майнұр Сейдахметова 
көп талқыланатын қыз тәрби-
есінің маңызды тұстарын тіл-
ге тиек етті. Қызды тәрбиелеу 
оны барша қоршаған ортадан 
оқшаулау еместігін түсіндіріп, 
қыз баланы тәрбиелеудің 
жан-жақтылығына дәлелдер 
келтірді. Кездесудің қорытын-

ды сөзі мектептің тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары Бағдагүл 
Қаратайқызына берілді. Кезде-
судегі салиқалы әңгімеге көңілі 
толған ұстаз сөз соңын Мұқаң-
ның: 

"Қыздарды көрсем 
                             бір түрлі, 
Өзімнен- өзім 
                           мұңданам.
Тиям да бейқам күлкімді
Өзімнен-өзім 
                    сыр бағам”- 

өлеңімен астарлы қорытты.
Жауапты тұлғалар мен ұс-

таздардың айтқанын байыппен 
тыңдап, сараптай  отырған қы-
здардың сауалдары да толы-
сып қалған екен. Ауызша сұрақ 
қоюмен қатар,  қыздар жазбаша 
сауал қоюда да ерекше белсен-
ділік танытты. Кездесудің маңы-
здылығы  құрылған еркін диалог 
арқасында айқындала түсті. 
Дегенмен, ұяңдығы басым ауыл 

қыздарының ауызша сұраққа 
қарағанда жазбаша сауалда 
белсенділік танытқандары ер-
кін диалог шеңберін сәл шек-
тегендей. Десе де, жиналысқа 
қатысушы қыз балалардың 
өрілген бұрымдарына тағылған 
ақ бантиктері  мен арнайы мек-
теп формалары көзді ерекше 
баурап, жаныңды жылытады. 
Осынау ақ бантик пен ақ жейде 
астарында жатқан тазалық-кір-
шіксіз тәрбиеден хабар береді. 

Ақерке БИЖАН.

Жуырда Ораз Жандосов атындағы орта 
мектебінде Мұқағали Мақатаевтың 91 жыл-
дығына орай «Мұқағалитану» айлығы іс-ша-
расы аясында 6 «А» сынып білім алушыла-
рының «Ей өлең, қайтсем саған жан бітірем» 
атты ашық тәрбие сағаты өткізілді. Шара ба-
рысында білім алушылар Мұқағали Мақатаев-
тың өлеңдерін жүрекпен оқып, көрініс көрсетіп 
әуелетіп ән шырқады.

Тәрбие сағатының мақсаты-білім алушы-
ларға ақын өлеңдерін үйретіп өміріне шолу 
жасау. Ақын мен халық арасындағы байла-
нысты көрсетуде білім алушылар  өз шығар-
машылықтарын жолдады. Барлық бала өз 
шығармашылығында ақын бейнесін барын-
ша жақсы көрсетуге тырысқан. Болашақ өнер 
иелері деп сенім артып отырған шәкірттерім 
– Қали Аңсар, Қоғамбай Нұрислам, Дүйсен-
бай Іңкәр, Тоқтасын Аяжан, Жұмақадір Шұғы-
ла, Төрехан Ақарыстар Мұқағали Мақатаев 
өмірінен алынған сахналық қойылым көрсет-
ті. Оқушылар өз өнерлерін ортаға салып 
көпшіліктің қошеметіне бөленді. Шәкірттер-
мен  бірге мектебіміздің ұстаздары да ақын-
ның өлеңдерін шабыттана оқыды.

Ақын шығармалары мен оның баға жет-
пес туындыларын айтып тауыса алмаймыз. 
Жерлес ақынымыз, ақиық Мұқағали Мақата-
евқа арналған осындай іс-шаралар неғұрлым 
көбірек болса деймін.  

Ұлжан ҚОЖАМБЕРДІ, 
О. Жандосов мектебінің мұғалімі.

«Мұқағалитану» ашық сабағы

Білім ордаларында
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Фитосанитариялық есептілік - маңызды мәселе

Экономика

Аудан көлемінде ауыл шаруашылығы 
дақылдарына зиян тигізетін 144 түрлі зиян-
кес,  85 түрлі өсімдіктердің аурулары мен 46 
түрлі арамшөп түрлері бар. Осындай зиянке-
стер егістіктерге түрлі деңгейде зиян келтіріп, 
олармен күрес жұмыстарын дұрыс жүргізбе-
ген жағдайда өнім сапасын және түсімді ай-
тарлықтай төмендететіні белгілі.

Ауданымызда экономикалық зияндылық 
шегінен (бұдан әрі - ЭЗШ) жоғары үйірлі ше-
гіртке тектестерге (азиялық шегіртке, марок-
колық шегіртке және итальяндық прус) және 
саяқ шегіртке тектестерге қарсы химиялық 
өңдеуге бюджет қаражатынан фитосани-
тариялық іс-шаралар ұйымдастырылады. 
Ал басқа көп зиянды және аса қауiптi зиян-
ды организмдердің саны ЭЗШ-ден жоғары 
анықталған жағдайда жеке және заңды тұлға-
лардың қаражаты есебінен өз аумақтарында 
фитосанитариялық iс-шаралар (химиялық 
өңдеулер) жүргiзіледі. Бұл - «Өсімдіктерді 
қорғау туралы» және «Өсімдік карантині ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Заңдарының 
талаптары. 

Химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізу 
өте қауіпті, бірақ оның маңыздылығы және 
экономикалық тиімділігі өте жоғары. Әр ша-
руашылық химиялық препараттарды қолдану 
барысында регламенті сақтап, арнайы киім, 
респиратор киіп, қауіпсіздік техникасын дұрыс 
қолданып, оны қатаң сақтауға  міндетті. Пе-
стицидтерден босаған ыдыстарды тұрмыста 
қолдануға мүлдем болмайды. Пестицидтердің 
ыдыстары залалсыздандырылмауы (кәдеге 
жаратылмауы, жойылмауы) тиіс. Пестицид-
терден босаған ыдыстарын залалсызданды-
ру (кәдеге жарату, жою) үшін маманданды-
рылған ұйымдарға тапсырылады, оған иесінің 
өз қаражаты есебінен жүргізіледі. Сондай-ақ, 
жеткізушімен (өндірушіге, импорттаушыға, 
сатушыға) келісім шарт болған жағдайда, 
металл ыдыс немесе полимер материалдан 
жасалған арнайы ыдыс жеткізушіге  зарар-
сыздандырылмаған, бірақ сырты таза және 
тығыз жабылған күйде қайтарылады. Бұл 
ретте ұйымның атауы, зарарсыздандырылған 
пестицидтің аты, оның саны, зарарсыздан-
дыру (кәдеге жарату, жою) орны мен тәсілі, 
жұмыстарды жүргізуге жауапты адамның тегі 
көрсетілетін акт рәсімделеді. Сонымен қатар 
әрбір шаруашылық қолданған препараттары, 
атқарылған химиялық жұмыстары туралы 
есептер беріп тұруға да міндетті.

«Фитосанитариялық нормативтерді, 
фитосанитариялық есепке алу нысандарын, 
сондай-ақ оларды ұсыну қағидаларын бекіту 
туралы» 2015 жылғы 29 маусымдағы Қа-
зақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің бұйрығында фитосанитариялық 
есепке алу нысандары және есептердің ны-
сандарын ұсыну қағидалары бекітілді. Яғни, 
барлық пестицидтерді (улы химикат) қолда-
нушы шаруашылықтар (қызметі мемлекеттік 
фитосанитариялық бақылау объектілеріне 
байланысты жеке және заңды тұлғалар) 
бекітілген нысандар бойынша тиісті уақытта 
фитосанитариялық есептерді өз аудандық 
(қалалық) аумақтық инспекциясына (Кеген  
аудандық аумақтық инспекциясына) тапсы-
руға міндетті. Ал Кеген аудандық аумақтық 
инспекциясы өз кезегінде тиісті мерзімде об-
лысқа тапсырады.

Фитосанитариялық есепке алу нысанда-
рының (формы фитосанитарного учета – ФУ) 
мерзімі:

1) лицензия негізінде пестицидтерді, 
биоагенттерді өндіруді (формуляциялауды), 

сатып алуды және өткізуді, биоагенттерді 
өсіруді және өткізуді жүзеге асыратын фи-
тосанитариялық есепке алу субъектілерінің 
пестицидтерді, биоагенттерді өндіру және 
(немесе) өткізу туралы есебін жылына екі рет, 
есепті кезеңнен кейінгі 10 шілдеге дейін және 
10 қаңтарға дейін;

2) пестицидтердің, биоагенттердің қозға-
лысы туралы есеп, жылына екі рет, есепті 
кезеңнен кейінгі 10 шілдеге дейін және 10 
қаңтарға дейін;

3) пестицидтерді, биоагенттерді сақтау 
туралы есеп жыл сайын, 10 қаңтарға дейін;

4) бүрку және дәрілеу техникасы мен 
жабдықтары (ауыл шаруашылығы авиация-
сы, аэрозоль генераторлары, атомайзерлік, 
штангалық, желдеткіш бүріккіштері, бүрку 
және дәрілеу техникасының өзге де түрлері) 
бар фитосанитариялық есепке алу субъек-
тілерінің бүрку және дәрілеу техникасының 
болуы туралы есеп, жыл сайын, 10 қаңтарға 
дейін;

5) өз өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру 
үшін пестицидтерді, биоагенттерді қолдануды 
жүзеге асыратын фитосанитариялық есеп-
ке алу субъектілерінің химиялық өңдеулер 
жүргізуі туралы есепті ай сайын, наурыздан 
қыркүйекке дейін, есепті айдан кейінгі әрбір 
айдың 10-күніне дейін ұсынады;

6) өңдеу бойынша қызметтер көрсе-
тетін фитосанитариялық есепке алу субъек-
тілерінің химиялық өңдеу бойынша қызметтер 
көрсетуі туралы есеп ай сайын, наурыздан 
қыркүйекке дейін, есепті айдан кейінгі әрбір 
айдың 10-күніне дейін;

7) тыйым салынған және жарамсыз 
пестицидтерді және олардың ыдыстарын, 
сондай-ақ пайдаланылған пестицидтердің 
ыдыстарын залалсыздандыруды жүзеге асы-
ратын фитосанитариялық есепке алу субъ-
ектілерінің тыйым салынған және жарамсыз 
пестицидтерді және олардың ыдыстарын, 
сондай-ақ пайдаланылған пестицидтердің 
ыдыстарын зиянсыздандыру жөніндегі есеп 
жыл сайын, 10 қаңтарға дейін;

8) пестицидтерді, биоагенттерді сақтау-
ды жүзеге асыратын фитосанитариялық есеп-
ке алу субъектілерінің қойма үй-жайларының 
болуы туралы есеп, жыл сайын, 10 қаңтарға 
дейін.

Осы көрсетілген фитосанитариялық 
есептерді орындамағандар мен есеп берме-
ушілер 2002 жылғы 3 шілдедегі «Өсімдіктерді 
қорғау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 13 және 14-5 баптар талаптарын 
бұзған, орындамаған болып табылады. 

Осыған байланысты өсімдіктерді қорғау 
жөніндегі мемлекеттік инспекторлар есеп бер-
меген жеке және заңды тұлғаларға «Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Кодексінің 403 бабының тиісті тар-
мақтарына сәйкес жеке тұлғаларға – бес, 
лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне – он, орта кәсіпкерлік субъек-
тілеріне – он бес, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi-
не елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде 
айыппұл салуға әкеп соғады. 

Жоғарыда айтылған мәселелер бойын-
ша Кеген аудандық аумақтық инспекциясы-
ның өсімдіктер  карантині жөнінідегі  инспек-
торына    2-01-32 нөміріне хабарласып, кеңес 
алсаңыздар болады.

Самал ТАЛДЫБАЕВ,
Кеген аудандық аумақтық 

инспекциясының өсімдіктер 
карантині жөніндегі  инспекторы.

Маман кеңесі

Қазіргі уақытта біз кейбір тағамдар-
дың қауіптілігі туралы жиі естіп жатамыз. 
Алайда, бұндай тағамдардың денсаулыққа 
кері әсерін байқағанымызда ғана қауіпсіз 
жағына мән бере бастаймыз. Көп жағдайда 
адамдар денсаулыққа зиянды тағамдарды 
күнделікті тұтынып жататындарын және 
балаларын да тамақтандыратынын ескере 
бермейді. Сауатты тұтынушы сапалы және 
денсаулыққа зияны жоқ тағамдарды таңдай-
ды.

Өзіміздің денсаулығымызға пайдасы 
бар, құнарлы тағамдарды таңдай білу үшін, 
дастарханымызға келетін азық-түліктердің 
қалай жасалатынын, құрамында не бар 
екенін білгеніміз жөн. Көбіміз шұжықтың 
жасалуын, ішіндегі заттары туралы біліп 
жатамыз. Кейбір шұжықтарды тіпті азық 
ретінде қолдануға да келмейді. Алайда, 
барлық өндірушілер бірдей емес. Қандай 
тағам түрлерін қолданбау керек, сан түрлі 
тағам өнімдерінің ішінен пайдалысын қалай 
таңдап алуға болады?

Күнделікті қолданатын тағам рацио-
нында денсаулығымызға кері әсер ететін 
тағамдық құндылығы күмәнді, пайдасыз 
«өлі» заттардың болмауына назар аударуы-
мыз қажет. Бұндай заттар асқазанымызға 
алдамшы тойымдылық сезімін беріп, ішек 
құрылысымыздың микрофлорасын бұзады. 
Кейбір тағамдар артық каллория көзі бо-
лып табылады, сондай ақ ағзаға ешқандай 
пайда бермейді. Ал кейбір тағамдардың 
құрамында улы компоненттер, «жасырын» 
майлар болады. Е-951(аспартам) - қант 
алмастырушы және көптеген тағамдарға 
қосылатын дәм күшейткіш-Е 621 – (глутамат 
натрия) зиянды тағам қоспалары адам ден-
саулығына залал келтіреді. Осындай қоспа-
лардың зиян екенін бірінші кезекте ата-ана-
лар білу керек, өйткені бөтен қоспалары бар 
тағамдар балалардың жүйке жүйесіне әсер 
етіп, аллергиялық реакция тудырады.

Рационымызға мүмкіндігінше қосуға бо-
латын не мүлде болмайтын тағам түрлерін 
атап өтейік. Біріншіден, рафинадталған 
қант. Күнделікті қолданатын норма – 2 шай 
қасық қант болу керек. Бұл жерде қант ра-
финадталған емес, мысалы бал, кептірілген 
жемістер, зефир т.б. қолданған жөн. Рафи-
натталған қантты қолдануды шектеу қажет. 
Қанты бар шай, кофе ішпеген дұрыс. Екінші 

шектеу қойылған тағам түрі, тәтті сусындар, 
газдалған, газдалмаған сусындар. Өйткені 
бұндай сусындарда қанттан басқа, денса-
улыққа зияны жетерлік көптеген бояулар, 
консерванттар болады. Келесі өнім – тұз. 
Норма бойынша 4 гр, бұл бір шай қасық. 
Мысалы, сорпа не қоспаға тұз қосса, са-
латтарға тұз қоспаса да болады. Майонез, 
кетчуп, тұздалған, қақталған балық пен 
етті қолдануды шектеу керек. Ағзада тұз 
мөлшерінің көп болуы бүйректе тастың жи-
налуына, , артрит, артроз, буында тұздың 
жиналуына, остеохондроз және гипертони-
калық аурулардың туындауына әкеледі.

Қақталған және қуырылған тағамдарды 
қолдануды шектеу. Тағамдарды қуырған кез-
де канцероген пайда болады. Майды қатты 
қыздырған кезде, химиялық реакция нәти-
жесінде рак тудыратын зат түзіледі. Әсіресе, 
ішек, асқазан және сүт безі обырына әкелуі 
мүмкін. Ұзақ уақыт сақталатын темір сауыт-
тағы консервілер де «өлі», құнарлылығы, 
ағзаға пайдасы жоқ деп саналады. Жаңа 
піскен, аппақ нанды да қолданбаған жөн. 
Сондықтан, нанды кепкен күйінде, ұнның 
қатты сұрпынан дайындалған, жүгері неме-
се қара ұнмен араластырып пісірген кезде 
асқазан-ішек жолдарының жұмысы жақса-
рады.  Қытырлақ картоп (чипсы), қуырылған 
картопты (фри) – мүлдем жемеу керек.

Сан алуан азық-түліктердің ішінен 
өзімізге пайдалы, дәрумендерге бай, құра-
мында жасанды бояғыштар мен канце-
рогенді заттары жоқ тағамды таңдау үшін 
тұтынушы  таңдау жағынан сауатты болға-
ны дұрыс. Қандай да тағамды сатып алмас 
бұрын, сыртқы қорабына, сақталуына назар 
аударып, құрамдағы компоненттерімен та-
нысып алу қажет. Сыртында жазылмаған 
жағдайда, сатушыдан ақпарат алуға бола-
ды. Кеден Одағының Техникалық регла-
ментінің 022/2011 «Азық-түліктердің сыртын 
таңбалауы туралы» бөлігіне сәйкес, сатушы 
Сізге тауар туралы толық, әрі нақты ақпа-
ратты беруге міндетті. Бұндай ақпарат сіздің 
денсаулық жағдайыңызға тікелей байланы-
сты болады.

Сапалы азық – денсаулық кепілі екенін 
ұмытпайық!

Аудандық санитариялық-
эпидемиологиялық басқармасы. 

Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі Желшешек ауруы – герпес виру-
сының түрі-Varicella-zoster типімен 
шақырылған,тез таралатын жұқпалы 
ауру.Бұл вирустың жұғу жолдары на-
уқас жөтелгенде,түшкіргенде және 

денесіндегі дақты көпіршікті өзгері-
стер сау адам денесіне жанасқанда 
жүзеге асады . Желшешек ауруы 
алғашқы 2-3 күнде өте жұқпалы,яғни 
науқас денесінде бөртпелер және 
дақты көпіршіктер пайда болғанға 
дейін. 

Желшешек ауруы-негізінде бала-
ларда көбірек кездеседі және қауіпсіз 
өтеді,ал жастарда,үлкендерде,екі қа-
бат әйелдерде және иммундық жүй-
есінде ақауы бар адамдарда ауыр 
ағымда өтуі мүмкін. Желшешек көбі-
несе қыстың аяғында және көктемнің 
басында байқалады,осы уақытта өте 
жұқпалы болып табылады. Бұрын 
желшешек ауруымен ауырмаған 
адамдар вирус пен қатынаста болған 
кезде 80-90% жедел ауырады. Вирус 
адамға енген кезінде алғашқы симп-
томдар пайда болғанша білінбеуі 
мүмкін.  Ол әдетте 14-16 күнге, кейде 
10-21 күнге дейін созылуы мүмкін.

Симптомдары  Жоғары темпе-
ратура, әлсіздік және денеде көптеп 
таралған іші сұйықтыққа толы, қат-
ты қышитын көпіршікті бөртпелердің 
пайда болуы. Бірнеше күннен кейін 
көпіршіктер жарылып, қабыршықта-
лады және 1 апта көлемінде жаңа 
көпіршіктер қайтадан пайда болады. 
Науқас өзінде қандай да бір белгілер 
пайда болғанға дейін, вирусты тарата 
беруі мүмкін.

Асқынуы Жоғарыда айтылған-
дай желшешек ауруы қатты қиын-
дықтар тудырмайды,бірақ кейбір 
адамдарда ауыр ағымда өтуі мүмкін.
Ондай адамдарға жастар, үлкендер 
және иммундық жүйесінде ақауы 
бар кез келген адамдар (СПИД пен 
ауыратындар немесе гормональды 
дәрілерді қабылдайтындар) жатады. 
Желшешек ауруының ең көп тараған 
асқынуына денедегі көпіршіктер ай-
наласындағы теріні зақымдайтын 
бактериалды инфекцияның пайда 
болуы жатады, ол ары қарай өкпеге, 
сүйекке,тіпті қанға дейін таралады.
Басқа да асқынуларына вирустық 
өкпе тінінің қабынуы және бас миы 
тінінің қабынуы жатады. 

Аурудың емі науқастағы бөртпе-
лердің таралуына, жоғарғы темпера-
тураға және әлсіздікке қарсы бағыт-
талады. Желшешек ауруын алдын 
алу мақсатында қарсы арнайы екпе 
(вакцина) қолданылады. Ол бала-
ларға және әлі желшешек ауруымен 
ауырмаған жастарға , үлкен кісілерге 
қолданылады.

Жансая СЕКЕН,
 «Н.Өмірзақов атындағы орта 

мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» 
КММ-нің мейірбикесі.

ЖЕЛШЕШЕК 
ауруы дегеніміз не?

Қаңтар оқиғасынан кейін Қазақстанда мұнай өнімдерін саудалау 
хақында 180 күнге шекті бағалар қойылған болатын. Атойлаған бағаға 
ауыздық болған осы мерзім шегіне жеткенде баға саясатында тағы 
келіспеушіліктер орын алмай ма?  

Өткен жылдар легінде мұнай бағасының аспандап кеткеніне 
«бағам қайда барасың» деп ашынғанымыз ащы шындық. Жұрттың 
қитығына тиген бағаны өзгерту мақсатында нарықта дүрбелең дау 
шыққан еді. «Егемен Қазақстан» сайтында жарияланған энергетика 
министрлігіндегілердің сөзіне қарағанда, қазіргі уақытта мұнайға қа-
тысты бірнеше мәселелер шешіліп жатыр.  «Жаңа Қазақстанды құра-
мыз» деген Үкіметтің алға қойған міндетінің бірі-бағаны бақылауға 
алу. Энергетика министрі Болат Ақшолақов осы мәселеге қатысты 
бірқатар істердің басын ашып айтты. Ең бірінші, мұнай өндіру зауыт-
тарына назар аударылды. Үш мұнай өндіру зауыттарының ішіндегі 
ірісі-Шымкент зауытының жұмысын жеделдету мақсатында қуатын 
арттыруға жағдай жасалмақ. Кезінде көп өнім берген кәсіпорынның 
қазіргі кезде жұмысы бәсеңдеген, оған себеп жыл сайын жөндеуді 
қажет ететін  зауыттағы құрылғылар ескірген. Зауыттарды жаңала-
уға енді үш жыл көлемінде уақыт беріледі. Айта кету керек, алдағы 
уақытта жылына тек  бір ғана зауыт толық жөндеуден өтуге тиіс. Өй-
ткені, бағаның шарықтап кеткеніне зауыттардың  қос-қостан күрделі 
жөндеуге өткендігі де бірден-бір себеп.  «Шымкент МӨЗ-дің аумағы 
кең және зауыттың жалпы шаруашылықтары қысқа мерзімде ұлғайып 
келе жатқан қажеттіліктерді қамтып, қуат көлемін арттыруға мүмкін-
дік береді. Алайда кәсіпорынды мұнаймен қамтамасыз ету мәселесін 
естен шығаруға болмайды. Қазір Атырау-Кеңқияқ мұнай құбырының 
өткізу қабілетін кеңейту жөнінде ойлану қажет. Оңтүстіктегі МӨЗ-де 
көміртек шикізатын өңдеуді үздіксіз жүргізу үшін өткізу қабілетін 6 млн 
тоннаға дейін арттыруға байланысты қосымша жұмыстарды қолға 
алу керек. Жөндеу аралық кезеңге байланысты 3 МӨЗ-дің ағымдағы 

жөндеу цикліне талдау жүргізіліп, зауыттарда өңдеудің қайталама 
процестері тоқтауының жиынтық уақыты жылына 100 күннен асаты-
ны белгілі болды. Сондықтан қазір 5 жылға арналған жөндеу кестесін 
әзірлеп жатырмыз. Бұл жылына 3 зауыттың біреуін ғана тоқтатуға 
мүмкіндік беріп, өндіріс көлемін тұтастай жыл көлемінде теңестіруге 
жол ашады» - деп  түсіндірді экономика министрі. 

Келесі аталған айтулы мәселе-шаруаларды дизель отынымен 
қамтамасыз ету. Оңтүстіктегі ауыл шаруашылығы тауарларын өн-
дірушілерге дизельді жөнелту шаралары осы жылдың ақпан айынан 
бастап жүргізіледі. жеткізілімдердің жалпы көлемі екі маусымға да 
800-850 мың тонна дизель деңгейінде болжанып отыр. Әрине, орын-
далуға тиіс міндеттердің барлығы алдымен компаниялар мен мини-
стрліктің арасындағы келісімнен кейін ғана іске кіріседі. 

Бағаны реттеу мәселесінің қаралу барысында газ тарату стан-
циясы жоқ жекелеген саудагерлерді бұл саладан алшақтату қолға 
алынатын болады. Енді тек сату нүктелері мен сақтау қоймасы 
барларға ғана рұқсат етіледі. Өйткені, сауда бәсекесінде баға баға-
мындағы үлкен өзгерістерге солардың да қатысы бар. Мұнай өнімін 
шекарадан асырғанда бағаны бірқалыпты ұстап қалу амалы әлі та-
былмапты. Сол себепті, өнімді өзге елге шығаруға шекті мерзімді 
ұзарту жоспарда бар. Аталмыш мұнайға қатысты барлық мәселенің 
берілген 3 ай ішінде күрмеуі шешілуі тиіс. «Жаңа Қазақстанның» эко-
номикасы қалай өзгермек? Әу бастағы бар былық осы тақырыптан 
басталған еді, ендігі халыққа  мәселенің оң нәтижесі керегі анық.     
Болат Ақшолақовтың «Қол қусырып қарап отырған жоқпыз» деген  
бірауыз сөзінен үміттіміз. Енді аталған сөздің айтылған жерде қал-
майтындығына көз жеткізу үшін әліптің артын бағудан басқа амал жоқ.

Еңлік НҰРБОЛҚЫЗЫ,
ҚазҰУ-дың 2-курс студенті.

Мұнай бағасы жайлы болжамдар айтылды
Салық және халық

Бақылау-касса машинасының фискальды түбіртегін берілмегені туралы немесе төлем 
карталары бойынша төлемді қабылдаудан бас тарту туралы хабарлайтын Қазақстан         
Республикасының тұрғындары арасында «Азаматтық бақылау – түбіртекті талап ет» ак- 
циясы өткізіле бастады. Бұл туралы ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті хабарлады.

Мемлекет басшысының өзін-өзі реттеу, қоғамдық бақылау тетіктерін мораторий қол-

дану кезеңінде жандандыру туралы тапсырмаларына сәйкес Мемлекеттік кірістер комитеті 
бақылау-касса машинасының фискальдық түбіртектерін бермеу не төлем карталары бой-
ынша төлемді қабылдаудан бас тарту фактілерін анықтау үшін 2021 жылғы 20 қазаннан 
бастап «Азаматтық бақылау-Түбіртекті талап ет» акциясын қайта бастады.

«Азаматтық бақылау – түбіртекті талап ет» акциясына кез келген ниет білдіруші аза-
мат қатыса алады. Барлық жіберілген өтініштер мемлекеттік кірістер органдарымен қарас- 
тырылатын болады.

Фискальдық түбіртекті бермеу немесе төлем карталары бойынша төлемді қабылда-
удан бас тарту фактілері туралы AppStore және Play market-тен «WIPON CASHBACK» те-
гін мобильді қосымшасын жүктеу арқылы хабарлауға және фискальдық түбіртекті бермеу 
фактісі расталған жағдайда телефон теңгеріміне сыйақы (жеке табыс салығы шегеріле 
отырып 1000 теңге) алуға болады.

Кәсіпкер туралы ақпаратты білу үшін (идентификациялау) сатып алушы кассаның жа-
нында орналасқан QR-кодты сканерлеуге болады. Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан 
Республикасының барлық азаматтарын өздерінің азаматтық ұстанымдарын білдіруге, 
заңды бұзушыларға бей-жай қарамауға және «Азаматтық бақылау – түбіртекті талап ет»        
акциясына белсенді қатысуға шақырады.

Райымбек ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы.

Азаматтық бақылау- 
түбіртекті талап ет
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Су тасқыны 
кезіндегі қауіпсіздік

 «Нарынқол орман шаруашылығы» 
коммуналдық мемлекеттік меке-
месінің ұжымы мекеменің директор 
орынбасары ӨТЕГЕНОВ Данияр 
Досымбекұлына атасы 

ӨТЕГЕНҰЛЫ Сенбектің
қайтыс болуына байланысты       
қайғысына ортақтасып, көңіл         
айтады. 

НҰРАҚЫНОВ Марат 
ТұрдақынұлыШекара шебі қырағылықты қажет етеді

Тұрғындар назарына!

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы  «11» ақпандағы 

№51 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2013 жылғы «29» қарашадағы 

№1275 қаулысымен бекітілген.
Шекаралық белдеуге кіруге және онда болуға 

рұқсаттамалар беру қағидалары
1. Жалпы ережелер
1.Осы шекаралық белдеуге кіруге және онда 

болуға рұқсаттамалар беру қағидалары (бүдан әрі – 
Қағидалар) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік  
комитеті Шекара  қызметінің (бұдан әрі – Шекара қы-
зметі) шекаралық белдеуге кәруге,онда болуға рұқ-
саттамаларды (бұдан әрі – рұқсаттама) беру тәртібін 
айқындайды.

2. Рұқсаттамалар беру тәртібі
2.Жеке тұлға рұқсаттама алу үшін Шекара қыз-

метіне Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бой-
ынша «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы 
электронды форматта  өтініш  береді. 

3.Жеке және заңды тұлғалар шекаралық  белде-
уге  шаруашылық, кәсіпшілік немесе өзге де қызмет-
ті жүргізуге, қоғамдық-саяси, мәдени немесе өзге де 
іс-шараларды өткізуге рұқсаттама алу үшін Шекара 
қызметіне веб-портал арқылы электронды форматта 
мынадай құжаттарды ұсынады:

1)Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бой-
ынша рұқсаттамалар алуға ұсыну, онда жұмыс жүр-
гізудің немесе іс-шаралар өткізудің  сипаты, орны, 
қатысушылары, уақыты, пайдаланылатын кәсіпшілік 
және өзге де кемелер, көлік және өзге де техникалық  
құралдар туралы, ал қажет болған жағдайларда, егер 
бұл  шектес  мемлекетпен Қазақстан  Республикасы-

ның  халықаралық шарттарында ескертілсе, Мемле-
кеттік  шеараны  кесіп өту орны мен уақыты туралы 
мәліметтер көрсетіледі;

2) тиісті  уәкілетті органдардың шекаралық бел-
деуде шаруашылық, кәсіпшілік немесе өзге де қыз-
метті жүргізуге, қоғамдық-саяси, мәдени немесе өзге 
іс-шараларды жүргізуге  рұқсат құжаттарының көшір-
месі.

4.Шекара  қызметінің портал  арқылы  өтінішті 
немесе  ұсынуды  қарау және рұқсаттама  беру мерзімі 
өтініш немесе ұсыну енгізілген сәттен бастап  он жұ-
мыс күнінен аспайды.

5.Қағидалардың  3-тармағында көрсетілген құ-
жаттардың толық көлемде ұсынылмауы не өтініште 
немесе  ұсынуда  дұрыс емес мәліметтерді көрсету 
фактісі белгіленген жағдайда Шекара қызметі үш жұ-
мыс күні  ішінде  Қағидаларға 3-қосымшаға  сәйкес  
нысан бойынша жазбаша уәжді бас тартады.

6.Рұқсаттамаларды беруді Шекара қызметі  Қағи-
даларға 4-қосымшаға  сәйкес  нысан бойынша портал 
арқылы  электрондық форматта жүзеге асырады.

7.Рұқсаттама  тиісті уәкілетті органдар шару-
ашылық, кәсіпшілік немесе  өзге де  қызметті, қоғам-
дық-саяси, мәдени немесе өзге де іс-шараларды жүр-
гізуге берген рұқсаттың қолданылу мерзімдерін ескере 
отырып, өтініште немесе  ұсынуда көрсетілген, бірақ  
күнтізбелік бір жылдан аспайтын мерзімге беріледі.

Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін рұқсатта-
ма күшін жояды.

8.Шекаралық  белдеуге тікелей  сол жерде тұра-
тын адамдарды  өткізу сол жергілікті  жерде нақты  
тұратыны  туралы  жергілікті  атқарушы  органдар 
берген  анықтамасы болған жағдайда, жеке  басын  
куәландыратын құжаттары бойынша   жүзеге асыры-
лады.

Шекаралық белдеуде  тұратын, бірақ одан тыс 
жерде оқитын орта мектеп оқушылары, оқу орында-
рының студенттері жергілікті атқарушы органдардың  
олардың  шекаралық белдеудің  елді мекендерінен 
оқуға шығаратындарын растайтын анықтамалары 
бойынша   шекаралық белдеуден шығады (кіреді).

Шекаралық белдеуге ата-анасымен немесе өз-
дерімен  бірге жүретін адамдармен  кіретін 16 жасқа 
дейінгі  балалар туралы мәліметтер  осы адамдардың 
рұқсаттамасына енгізіледі. 

9.Жақын  туыстары  қайтыс болған (ауырған) 
жағдайда  адамдар өздерінің жеке басын куәланды-
ратын құжаттар және медицина  ұйымдары растаған  
тиісті жеделхаттар (анықтамалар), ал  туыстары  
жерленген жерлерге  бара  жатқанда жерлеу орнын 
растайтын мәліметтер бойынша шекаралық белдеуге 
рұқсаттама рәсімдей  кіреді.

10.Рұқсаттамалар  жоғалған (бүлінген) жағдай-
да жеке және заңды тұлға портал арқылы Шекара 
қызметіне рұқсаттаманы  жоғалту  фактісі  бойынша  
түсініктемені көрсетіп, оны қайта беру туралы  өтініш-
хатты ұсынады.

Шекара қызметі рұқсаттаманы қайтадан беруді 
үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде  портал арқылы  
электрондық форматта  жүзеге асырады.

11.Шекара қызметі Мемлекеттік шекараны қорғау 
мүдделерін ескере  отырып, «Қазақстан Республи-
касының Мемлекеттік шекарасы туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сәйкес рұқсаттамалардың  
қолданылуына  шектеу енгізуі немесе оны уақытша 
тоқтата тұруы мүмкін. 

ҚР ҰҚК Шекара қызметі 
Райымбек ауданы бойынша 

шекара басқармасы.

Мерзімді түрде әлеуметтік желілерде медициналық 
сақтандырусыз  көмек қажет болған кезде оны алу мүмкін 
емес деген қате пікір қалыптастыратын жарияланымдар пай-
да болады. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры МӘМС 
жүйесінде сақтандырылмаған пациенттердің  қандай медици-
налық  көмекке сенім арта алатындығын және ол қызметтің 
қалай көрсетілетінін еске салуға шешім қабылдады.

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры медицина-
лық көмектің бірыңғай сатып алушысы болып табылады және 
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) 
шеңберінде және міндетті медициналық сақтандыру (МӘМС) 
жүйесінде халыққа көрсетілген медициналық қызметтер үшін 
ақы төлеуді жүргізеді. 

МӘМС тізбесіндегі қызметтер «САҚТАНДЫРЫЛҒАН» 
мәртебесі бар азаматтарға ұсынылады. 

Сақтандырылмаған пациенттер қандай көмек күте ала-
ды? Оларға ТМККК-де көзделген медициналық көмектің түр-
лері ұсынылады.

ТМККК кімге тиесілі?
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі бюд-

жет қаражатынан төленеді және олар:
- Қазақстан Республикасының азаматтарына,
- қандастарға, 
- босқындарға, 
- Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұра-

тын (және тұруға ықтиярхаты бар) шетелдіктерге,
- Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұра-

тын (және тұруға ықтиярхаты бар) азаматтығы жоқ адамдарға. 
Қазақстан Республикасында уақытша болатын шетелдік-

тер мен азаматтығы жоқ адамдардың, пана іздеген адамдар-
дың айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулары болған 
кезде ТМККК алуға құқығы бар. 

ТМККК - ге не кіреді?
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлеміне 

мыналар кіреді:
1. Жедел жәрдем қызметтері, оның ішінде белгілі бір 

жағдайларда медициналық авиацияны тарта отырып (яғни 
шұғыл көмек қажет болған жағдайда пациентке оның сақтан-
дырылғанына немесе сақтандырылмағанына қарамастан көр-
сетілуі тиіс); 

2. Медициналық-санитарлық алғашқы көмек қызмет-
тері (МСАК, яғни бұл негізінен сіздің емханаңыздың учаскелік 
қызмет деңгейінде көрсетілетін негізгі қызметтер), оның ішін-
де:

1) ең көп таралған ауруларды диагностикалау, емдеу 
және басқару;

2) халықтың нысаналы топтарын (балаларды, ересек-
терді) профилактикалық тексеру;

4) иммундау (вакцинация);
5) салауатты өмір салтын қалыптастыру және насихат-

тау;
6) ұрпақты болу денсаулығын қорғау жөніндегі іс-шара-

лар;
7) жүкті және босанғаннан кейінгі кезеңдегі әйелдерді 

бақылау;
8) инфекциялық аурулар ошақтарындағы санитари-

ялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактика-
лық іс-шаралар.

3. Амбулаториялық жағдайда мамандандырылған 
медициналық көмек (бұл емхана деңгейінде, оның ішінде 
есепте тұрғандар үшін және шұғыл жағдайлар туындаған кез-
де көрсетілетін қызметтер):

1) АИТВ-инфекциясының және туберкулездің профилак-
тикасы және диагностикасы;

2) жарақаттар, уланулар немесе басқа да шұғыл жағдай-
лар кезіндегі қызметтер, оның ішінде елдегі эпидемиологи-
ялық жағдайдың нашарлауын тудыратын аурулар кезіндегі 
және оларға күдік туындаған жағдайларда сақтандырылған 
мәртебесіне қарамастан барлық адамдар үшін мобильді бри-
гаданың қызметтері;

3) әлеуметтік маңызды аурулар кезіндегі диагностика 
және емдеу;

4) динамикалық бақылауға жататын созылмалы аурулар 
кезіндегі диагностика және емдеу.

4. Стационарды алмастыратын жағдайларда маман-
дандырылған медициналық көмек (айтпақшы, бұл коро-
навируспен ауырған науқастарды үйде емдеуді де қамтиды):

1) әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеу кезінде;
2) елдегі эпидемиологиялық ахуалдың нашарлауын ту-

дыратын аурулар кезінде және оларға күдік туындаған жағдай-
ларда сақтандырылған мәртебесіне қарамастан барлығы үшін 
үйдегі стационардың қызметтері;

3) динамикалық бақылауға жататын созылмалы аурулар 
кезінде емдеу.

5. Стационарлық жағдайдағы мамандандырылған 
медициналық көмек (пациенттердің белгілі бір санаттары 
үшін ауруханада емдеу):

1) айналасындағыларға қауіп төндіретін инфекциялық 
немесе паразиттік аурумен ауыратын науқаспен қатынаста 
болған адамдарды, сондай-ақ бактерия тасымалдаушылар-
ды, вирус тасымалдаушыларды және қауіп төндіретін инфек-
циялық немесе паразиттік ауруға күдікті адамдарды оқшаулау 
кезінде;

2) инфекциялық, паразиттік ауруларды және айналасын-
дағыларға қауіп төндіретін ауруларды емдеу кезінде;

3)сақтандырылу мәртебесіне қарамастан адамдарға 
шұғыл көмек көрсету, оның ішінде тәулік бойы стационардың 
қабылдау бөлімшесінде емдеу-диагностикалық іс-шаралар 
өткізу;

4) жоспарлы тәртіпте.
6. Медициналық оңалту:
1) негізгі ауруды емдеуде;
2) туберкулезбен ауыратын науқастар үшін.
7. Паллиативті медициналық көмек;
8. Мамандандырылған медициналық көмек көрсету кезін-

де медициналық көрсетілімдер болған кезде қан препаратта-
рымен және оның компоненттерімен қамтамасыз ету;

9. Амбулаториялық, стационарды алмастыратын және 
стационарлық жағдайларда мамандандырылған медицина-
лық көмек көрсету кезіндегі патологиялық-анатомиялық диа-
гностика;

10. Қазақстандықтарды шетелге емделуге жіберу және 
(немесе) отандық медициналық ұйымдарда емделу үшін ше-
телдік мамандарды тарту;

11. Дәрілік заттармен, медициналық бұйымдармен, ма-
мандандырылған емдік өнімдермен, иммундық-биологиялық 
дәрілік препараттармен қамтамасыз ету. (Әлеуметтік маңызы 
бар, созылмалы аурулары бар динамикалық есепте тұрған 
адамдар үшін қарастырылған. Бүгінгі күні амбулаториялық 
деңгейде ТМККК шеңберінде дәрілік заттар мен медициналық 
бұйымдардың 347 атауы бойынша 49 нозология қамтамасыз 
етіледі. Тізбе ҚР Денсаулық сақтау министрінің № 75 бұй-
рығымен бекітілген).

Аталған барлық жағдайларда сақтандырылмаған азамат-
тар мемлекет кепілдік берген тегін медициналық көмек көлемі 
шеңберінде оларға көрсетілетін қажетті көмекке сене алады. 

«Егер сізге шұғыл көмек қажет болса, ал сізге МӘМС-де 
сақтандырылу мәртебесінің жоқтығына сілтеме жасай оты-
рып, оны көрсетуден бас тартылса, дәрігерге пациенттің өз 
құқықтары туралы мәлімдеу және олардың сақталуын талап 
ету қажет. Қорға осындай өтініштер жиі келіп тұрады, сон-
дықтан азаматтарды өз құқықтарын білуге шақырамыз», – деп 
ӘМСҚ Басқарма Төрағасының орынбасары Ілияс Мұхамед-
жан түсіндірді. 

Егер МӘМС үшін жарналар төлемесе, пациенттер тіпті 
емханаға жүгінбейтін де фактілер бар. Естеріңізге сала кетей-
ік, жоғарыда аталған жағдайлар бойынша тегін көмектен Сізге 
бас тартпау керек.

Сонымен бірге, Қор медициналық қызметтердің кең 
тізімін пайдалану үшін МӘМС жүйесінің қатысушысы болуды 
ұсынады. Атап айтқанда, бұл тар бейінді мамандардың кон-
сультациялары, диагностикалық зерттеулер, жоспарлы опера-
циялар, соның ішінде қымбат тұратын операциялар. 

Қосымша сұрақтар туындаған жағдайда оларды емхана-
ның анықтама қызметіне қоюға немесе жағдайды шешу үшін 
Пациенттерді қолдау қызметіне хабарласуға болады. Егер 
сол жерде түсіністікке қол жеткізу мүмкін болмаса, сіз үшін 
ыңғайлы байланыс арнасы бойынша Әлеуметтік медицина-
лық сақтандыру қорына хабарласуыңыз керек: fms.kz ресми 
сайты, 1406 байланыс орталығы, Qoldau 24/7 мобильді қосым-
шасы және Telegram-дағы SaqtandyryBot. 

 
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 

КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.

«САҚТАНДЫРЫЛМАҒАН» мәртебесі: қандай медициналық көмек көрсетіледі? 
ТЖБ хабарлайды

Су тасқыны, негізінен жиі неме-
се ұзақ жауған жаңбырдан, қар мен 
мұздардың тез еруінен, жағалаулар су 
қоймалары мен бөгендерді судың бұзып 
кету жағдайларынан, табиғи және жеке 
адамдардың кінәсінен де туындап жата-
ды. Тұрғылықты жерлердегі су тасқыны 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, көбінесе, 
оның алдын алу шараларына байланыс- 
ты болады. 

Су тасқынына дейін:
- қауіпті жерде уақытша тұратын 

орындарды жасамаңыз;
- азық-түлік, су, қажетті заттардың, 

дәрі-дәрмектердің және құтқару құралда-
рының қорын алдын ала қарастырыңыз;

- хабарландыру дабылдарына назар 
аударыңыз;

- жергілікті атқарушы органдарынан 
көшіру-жиналу пунктінің мекен-жайын 
анықтап алыңыз.

Д.НҰРСАПАЕВ 
аудандық ТЖБ бас маманы,

 азаматтық қорғау капитаны.

Аудандық «Хантәңірі»                    
газетінің ұжымы аудандық жер       
қатынастары бөлімінің бас маманы                           
ИЕМБЕРГЕН Рыскелдіге әкесі 

 ИЕМБЕРДИЕВ Мышанның 
қайтыс болуына байланы-

сты қайғысына ортақтасып көңіл          
айтады.

Ауданымыздың абыройлы 
азаматы, халыққа адал қыз-
мет еткен, ерекше еңбексүй-
гіштігімен ел ықыласына 
бөленген НҰРАҚЫНОВ Марат                
Тұрдақынұлы 60-тың асқары-
на таяған шақта жарық дүние-
мен қоштасты. 

Нұрақынов Марат    
Тұрдақынұлы 1963 жылы  
23 шілдеде Алматы облысы, 
Нарынқол ауданы, Қарасаз 
ауылында дүниеге келген. 
1970-1980 жылдары  Ф.Эн-
гельс атындағы орта мектепте 
оқыды. 1980-1982 жылдары 
ұжымшарда көмекші жылқышы 
болып жұмыс істеді. Алма-
ты қаласындағы зоотехника-
лық-малдәрігерлік институ-
тында білім алды. 1983-1985 
жылдары Чешенстан респу-
бликасының Грозный қала-
сында әскери борышын өтеп,  
1989-1995 жылдары М.Мақата-
ев атындағы ұжымшарда мал 
дәрігері мамандығы бойынша 
жұмыс атқарды. 1995-1997 
жылдары Нарынқол аудандық 
ветстанциясында мал дәрігері 
қызметінде, 2001-2002 жылда-
ры Қарасаз селолық округінде 
әкім аппаратында жетекші ма-
ман мал дәрігері, 2002-2008 
жылдары Райымбек аудандық, 

аумақтық басқармасынан Қа-
расаз селолық округіндегі әкім 
аппаратында ветинспектор 
қызметтерін атқарды. 2008-
2010 жылдары Айғайтас ЖШС 
ұжымында мал дәрігері бо-
лып істеді. 2010-2016 жылдар 
арасында Қарасаз селолық 
әкімі аппаратында бас маман, 
2016-2018 жылдары Қарасаз 
селолық округінің әкімі лауа-
зымын атқарды. Желтоқсан 
ұлттық көтерілісінің ардагері. 
Елге ерен еңбек сіңірген аза-
мат “Ауыл еңбегі үшін”, “Тәу-
елсіздікке қосқан үлесі үшін” 
және “Желтоқсан ардагері” ме-
дальдарымен және  ауыл ша-
руашылығын дамытуға қосқан 
үлесі үшін облыстық, аудандық 
дипломмен және мақтау қағаз-
дарымен марапатталған. Ең-
бек жолындағы соңғы қызметі 
Қазақ Ұлттық Университетінде 
жағдаяттық басқару орталығы-
ның қауіпсіздік қызметіндегі 
жоғары маман қызметі болды.

Жан жары Сәуле Қизатул-
лақызы екеуі 2 ұл, 2 қыз өсіріп 
тәрбиелеп, немере сүйген 
ұлағатты отбасы.  Перзенттерін 
елін сүюге, адамгершіліктен ат-
тамауға тәрбиелеген асқар тау 
әкенің қастерлі бейнесі мәңгі 
есте. 

Нұрақынов Марат              
Тұрдақынұлының әулетіне, 
ағайын-туыс, бауырларына, 
ізін жалғаушы ұрпақтарына ау-
дан халқының атынан қайғыра 
көңіл айтамыз!

Жаны жайсаң жанның 
жатқан жері жайлы топырағы 
торқа болсын. Пейіште нұры 
шалқып, артындағы ұрпақтары 
ғұмырлы болсын.

Райымбек ауданының 
әкімдігі, аудандық 

мәслихат, аудандық 
ақсақалдар мен 

аналар кеңесі.

Ауданымыз шекаралы аймақта 
орналасқаннан кейін оны ауданның 
барша халқы болып күзету ортақ 
парыз саналады. Өйткені, шекара 
шебінің тыныштығы күнделікті ты-
ныс-тіршілігіміздің алаңсыз болуына 
негіз қалайтыны анық. Сондықтан 
осы өңірде ғұмыр кешіп, тағдырын 
шекара тәртібімен байланыстырған 
әркім-ақ, жауапкершілік пен қы-
рағылықты жете сезінгені абзал. Сол 
арқылы өзінің Отанын қорғауға лай-
ықты үлес қосып жүргенін түсінгені 
жөн. 

Шекара болған соң мұндағы 
өмір ағымы қатаң тәртіпті, мемлекет-
тік заңдылықты талап етеді. Өкінішке 
қарай, кейбір азаматтар сол заң-
дылыққа жүрдім-бардым қарайтыны 
жасырын емес. Нақтылап айтқанда, 
шекара шебінде орналасқан На-
рынқол,Қызылшекара, Сүмбе сияқты 

ауылдардың тұрғындарының егістік, 
шабындық, жайылымдық жерлері  
шекара ішіндегі аумаққа орналасқа-
ны белгілі. Сол себепті, шаруаларын  
сол жерде жүргізетін азаматтардан 
шекаралық белдеуге кіру үшін  ар-
найы  рұқсаттама талап етіледі. Ал, 
ол рұқсаттама ауылдық округтер 
арқылы жүзеге асырылады. Мұны 
әркім-ақ жақсы білетініне талас жоқ. 
Бірақ, сол талаптың орындалуында 
кейде заңдылықтар бұзылып, қыл-
мысты оқиғаларға жол беріліп жата-
ды. Сөзіміз дәлелді болуы үшін мына 
бір оқиғаны келтірсек те жеткілікті. 

2021 жылдың желтоқсан ай-
ында ҚР ҰҚК Шекара қызметі Рай-
ымбек ауданы бойынша шекара 
басқармасының қызметкерлерімен 
жедел іздестіру жұмыстарын жүргізу 
нәтижесінде Нарынқол ауылының 
тұрғыны «А» өзі пайдаланып жүр-

ген компьютермен шекаралық бел-
деуден  өтуге арналған рұқсаттама 
түбіртегін сканер жасау арқылы ше-
каралық белдеуге (негізгі инженерлік 
құрылғылар шебі) өтуге арналған 
рұқсаттама (пропуск) түбіртегін «А» 
есімді азаматқа аты-жөнін, ЖСН 
нөмірін өзгерту арқылы қолданыл-
майтын тәсілмен жасап шығарып 
берген. Құжатты жасап бергені үшін 
қаржылай ақы алған. Былайша ай-
тқанда жалған құжат жасауды пайда 
көзіне айналдырған.

Мұндай оқиға 2022 жылдың 
қаңтар айында Қызылшекара 
ауылында да орын алды. Осы ауыл-
да тұратын «С» есімді азамат өз пай-
дасы үшін «Қ» есімді азаматқа өзі 
пайдаланып жүрген компьютермен 
рұқсаттама түбіртегін сканер арқылы 
аты-жөнін және  жеке куәлік нөмірін 
өзгерту арқылы жасап берген. Жоға-

рыда жасалынған қылмыстық іс-әре-
кеттер бойынша бұл  азаматтар ҚР 
ҚК-нің 385-бабы 1 және 3-бөлігімен 
жазаға тартылды.

Аталған 385-бап «Жалған құ-
жаттарды мөртабандарды, мөрлерді, 
бланкілерді,мемлекеттік пошта 
төлемдері белгілерін, мемлекеттік 
наградаларды қолдан жасау, дайын-
дау немесе өткізу» сияқты қылмы-
стық әрекеттер орын алғанда қолда-
нылатынын ескертеміз.

Құрметті Райымбек ауданының 
тұрғындары! Жоғарыда аталған қа-
теліктердің қайталанбауы үшін Сіз-
дерден шекаралық белдеуге кіруге 
және онда болу рұқсаттамаларын ҚР 
Үкіметінің 2019 жылғы 11 ақпандағы 
№51 қаулысы «Шекаралық белдеуге 
кіруге және онда болуға рұқсаттама-
лар беру қағидалары» тәртібі бойын-
ша алуларыңызды сұраймыз.
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Қ ұ т т ы қ т а й м ы з !Бәрекелді!

Қысқы  денсаулық  фестивалі
Қыстың сәні – қалың қар. Қыстың 

мәні – шаңғымен сырғанау. Аппақ қарда 
шаңғы теуіп, тау бөктерімен құлдилай 

сырғанағанға не жетсін?! Райымбек ау-
данындағы Сарыжаз ауылында "Қысқы 
денсаулық фестивалі" болып өтті. Жал-

пы тұрғындарға арналған шаңғыдан 
жарысты ауылдағы «Қарекет» қорының 
азаматтары ұйымдастырды. Бұл игі 

шара ең алдымен ауыл спортын дамы-
туға арналды. Мынау бір қонақ жарық 
дүниеде салауатты өмір салтына жетер 

ештеңенің жоқ екенін ұлағаттауға негіз-
делді. Шын мәнінде денсаулық фести-
валінен ешкім сырт қалған жоқ. 

Сарыжаз ауылы қарсауыт өңір. 
Биыл да жап-жақсы қар түсті. Ең басты-
сы, спорт сүйер қауым, шаңғы спортын 
жақсы көретін жандар ауылдың Лабасы 
тауы жағындағы «Солдат сайы» атала-
тын тамаша жерді шаңғымен айналы-
сатын, жүгіретін, жарысатын стадионға 
айналдырып алған. Дәл осы жерде 
ауылдық, аудандық оқушылар мен жас 
өспірімдер арасындағы шаңғы жарысы 
өректелді. Енді міне, үлкен-кіші демей 
жалпы тұрғындар қатысқан шаңғы жа-
рысына негіз қаланды.

Осы күні тартысты әрі қызықты өт-
кен бәсекеде отбасылық жарыс бойын-
ша ауылдағы Игеновтер, Дәуірбековтер, 
Жанашовтар отбасылары жеңімпаз бо-
лып танылды. Жалпы, осы күні балалар 
мен ересектер арасындағы, әйелдер 
мен ерлер арасындағы жарыстар, ма-
рафондық жарыстар болсын, жүзден 
жүйрік шыққан жеңімпаздарға «Қарекет» 
қоры атынан бағалы заттай сыйлықтар 
тапсырылды.

Қ.САТЫБАЛДЫ,
                 Сарыжаз ауылы.

Сарыжаз ауылының тұрғы-
ны, жаны таза, көңілі жайсаң                     
СӘРСЕНБЕКОВА Оразхан ақпан 
айының 25-ші жұлдызында 60 
жасқа толмақ.  Ардақты жанды  

туылған күнімен қатар келген қуа- 
нышы-зейнетке шығу жасының 
таяп, өмірлік бейнетінің зейнетін 
көрер шақтың жақындауымен  шын 
жүректен құттықтай отырып, алда 
әлі талай асулар мен белестерді 
бағындырып, кіршіксіз көңіліңіз-
ге дақ түсірмей, көпшіліктің ыстық 
ықыласы мен ризашылығына бөле-
не ғұмыр кешуіңізге тілектеспіз. 
Абыройыңыз асқақтап, сәттілік серік 
болудан танбасын. Жақындарыңыз 
жаныңызды жылытып, отбасыңыз-
дың ынтымағы берік болғай.

    
Үлгі болған үлкенге де 
                                       жасқа да,
Сыйлар сізді туған-туыс, 
                                            басқа да.
 Бақытты боп бұл 
                           өмірде мәңгілік,
 Қуатыңыз таусылмасын 
                                     100 жаста да!

Құттықтаушылар:Күнесбай  
әулеті.

Өткен күннен бір белгі

Шекарашының өмірлік серігі
Елді қауіптен сақтандырып, шекараны 

асқардың дара шыңындай күзететін қырағы 
жан-шекарашы.  Еділдің  Қостөбе шекара 
бөлімшесінде аға маман  болып жұмыс істей-
тін шағы. Шекарашылардың өмірі романти-

каға толы болатынына,  ең бастысы-мұнда 
қалт- қысыз достық құрғанына көзін жеткізіп 
қайтқан-ды.

Білесіз бе, мені Еділдің шекарашылық 
өмірі ерекше баурап алды. Ерекше тәнті ет-
кені, Еділмен қатар шекарашылардың өзіме 
де көрсеткен құрметі мен сынбайтын қайсар 
мінездері.

Бір жылдан соң шекарашы жігіттен то-
сын ұсыныс түсті. Ұсынысы мынадай: «Сен 
менің өмірімнен толық хабардарсың. Мен 
өзіңе жұмақтың есігін ашып,  аспандағы айға 
қолыңды жеткіземін деп  уәде бере алмасам 
да, болашақ балаларымыз бен өзіңді шын 
бақытты етуге уәде етемін. Өзіңдей аруды 
өмірлік серігіме балап, қасымнан бір сәтке де 
қалдырмаймын. Осы уәдеме берікпін. Маған 
тұрмысқа шық!».  Жігіт сезіміне жауабы оң 
арудың тарапынан еш қарсылық болмады.

Уәделері берік жастар шілде айының 
аяғында халқымыздың салтымен,   дүркірете 
той рәсімін жасады. Думан аяқталып, күн-
делікті тіршілік қамы басталды. Шекарашы-
ның уақыты қашанда тығыз. Жас жұбайлар 
буынып-түйініп шекараға аттанды.  Жас отба-
сыға Қостөбе шекара бөлімшесінен  екі бөл-
мелі пәтер берілді. Пәтерді алтын ұяларына 
айналдыру үшін біршама жөндеу жұмыста-

рымен әуреленуге тура келді. Бұл әурешілік 
жастардың өзіне әсте қызық еді.  Еділдің таң 
елең-алаңнан күн батқанға дейін қызметтен 
қолы босамайды, қала берді шекараға жиі 
жасайтын іссапары бар. Сондықтан негізі күш 

жас келіншектің мойнына  түскен. 
Осылайша әдемі өріліп келе 

жатқан отбасы өмірін бір жылдан 
соң дүние есігін ашқан тұла бойы 
тұңғыштары - Ерсұлтан тіптен нұрлан-
дырып жіберді.

Бүгінде алғашқы әурешілік, бол-
машы қиындақтар өткеннің еншісінде. 
Жанға жайлы жағдайдың бәрі жа-
салған. Тек құмға көмген жұмыртқаны 
пісіріп, үлкен-кішіні  үйге қуып тыға-
тын жаздың от шашқан шілдесін де 
көзімен көріп, өз басынан кешірген 
Шахниза өздерінің мұнда тұрақтап 
қалмайтынын, жолдасының қызмет 
бабымен тағы да көшулеріне тура ке-
летінін жиі ойлап қоятын. Қуанарлығы 
сол, Ерсұлтан ер жеткенде әкесі секіл-
ді шекарашы болатынына әлден-ақ 
сенімді. Тіпті өзінің бойына шақтап 
тігілген әскери камуфляжы да бар. 

Ал екінші ұлдары  Алиханға келетін болсақ, 
оның шешімі әлі белгісіз.  Өсе келе, оның да 
таңдауы әкесінің мамандығына келіп тірел-
месіне кім кепіл. Кенжесі Амирхан әкесінің ең 
сүйікті ұлы, мамандық түгілі мектеп туралы 
да ойлануға әлі ерте. 

Шахниза бізге берген сұхбатында жүрек 
жарды сырларымен бөлісті. Өмірлік жолда-
сының адал, өз мамандығын жанымен сүй-
етін шекарашы екенін және  өзін осындай 
азаматпен кездестірген тағдырға алғысы 
шексіз екенін жеткізді. 

Демек, бүгін Шахнизаға көшіп-қонудың 
қиындығы, туған жеріңді  сағыну бәрі етене 
таныс. Көңіліне басты медеу - арыстандай 
ұлдары мен Еділдей серігінің жанында бо-
луы. Өмірлік жар етіп таңдаған азаматы осы-
дан бірнеше жыл бұрын берген уәдесінде 
тұра білді. Нәзік жандысын әйел бақытына 
бөлеп, жан-дүниесін жылыта білді. Түсіне 
білген жанға бұдан асқан бақыт жоқ.

Түйіндейтінім, шекара қызметіндегі аза-
маттың жары болу- бар қиындықты еңсере 
отырып,  таңдауыңның құрметтісі болу. 

Нұрғали НҰРМАНОВ,
тәрбие, идеологиялық жұмыстар 

бөлімінің басшысы, полковник.

Мұқағалиға арнау 
 Мұқағали ашылмаған дастаным,
Сырыңды сен ақтарып- ақ, 
                                      тастадың.
Қабағына  қарамадың  қасқаның,  
Көңілін сен таппадың ғой 
                                            басқаның.

Өйткені сен, ақиықсың  ақынсың,
Сол себеппен  халыққа 
                                 сен жақынсың.
Өлеңіңді  ұран қылып айтады,
Әніңді айтып тойдан жылап 
                                         қайтады. 

Тауларыңда аршаларың сағынды,
Жастар сенің өлеңіңе табынды.
Өлген жоқсың, өлген 
                                жоқсың тірісің,
Бәрінен де бүгін «Мұқа» ірісің.

Қайран Мұқа , 91  жасқа келді ғой ,
Қазағымның әр үйінде бүгін той.
Әніңді айтып өлең оқып 
                                        тойлайды,
Әр сөзіңе бұл қалай деп ойлайды. 

Тік мінезің  Хантәңірдің   
                                       шыңындай,
Ақ көңілің Байынқолдың суындай .
Еске түссе өлеңіңнің  шумағы ,
Түн ұйқымды әлденеше бұзады. 

Неге, неге , мен ертерек  
                                          тумадым,
Тірек болып бұрышына 
                                      тұрмадым.
Ең болмаса қалам   ұшың  
                                        болмадым,
   Өлеңіңнің  көтеремін  салмағын.

Абзал  әке, алмас аға, асылым ,
Әнің тентек Текестей 
                                   боп тасыдың.
Әлі күнге дүрсілдетіп 
                                      тұрсың сен,
Жаңа әнсің жаңа келген 
                                         ғасырдың 

Мұқағали,  Мұқағали деседі, 
Қатеңді де өткенің де кешеді.
Табиғатты тастан 
                                 жасап  мүсінді,
Ерке ұлым қайдасың деп  күрсінді.

Гүлмира ОРДАБАЕВА,
 Көкшетау қаласы.

Сарыжаз ауылының тұрғыны, 
аяулы ана, асыл жар, Сарыжаз 
ауылдық ауруханасының мей-
ірбикесі БӨБЕТАЕВА Кәмшат 
Бейсенқызы ақпан айының 21-
ші жұлдызында 50 жасқа толмақ. 
Ардақты от анасын келіп жеткен 
туған күнімен шын жүректен құт-
тықтаймыз. Құттықтау лебізін біл-
діре отырып, бақыттың базарында, 
Алланың назарында мәнді де сәнді 
ғұмыр кешуіңізге тілекшіміз. Атқа-
рып жүрген жұмысыңызға табыс, 
отбасыңызға береке-бірлік нәсіп 
етсін. Армандарыңыз орындалып, 
абыройыңыз асқақтай берсін!

Елу деген-ес тоқтату, есею
Елу деген-елдің жүгін көтеру.
Туған күнмен құттықтаймыз 
                                             өзіңді,
Қанжығаңа ілінсін деп қос елу.

Құттықтаушылар: жұбайы 
-Мұхтар, ұлы-келіні Бекжан- 
Анар, ұл-қыздары: Дидар,        Құн-
дыз, Жұлдыз, немересі-Алдияр.


