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Орынды ой, пайымды пікір айтылды

Тәртіп сақшылары мерейленді
Құрмет

Өткен аптаның бейсенбісінде Қазақстан Республика-
сы Президентінің кеңесшісі Мәлік Нұржанұлы Отарбаев, 
жазушы, халықаралық «Аламан» сыйлығының иегері, 
Қазақ ҰУ-нің рухани жаңғыру орталығының директоры 

Нұрғали Балтақараұлы Ораз, ақын, «Қазақ университеті» 
баспа үйінің бас редакторы Кәдірбек Құныпияұлы ісса-
пармен ауданымызда болды. Аудан әкімінің мәжіліс за-
лында аудандық мәслихат депутаттары, қоғамдық кеңес 

мүшелері, білім саласының қызметкерлері, басқа да құ-
зырлы орын өкілдерімен кездесті. Жиынды Райымбек 
ауданының әкімі Нұржан Құдайбергенов ашып, жүргізіп 
отырды.

Алғаш сөз тізгінін ұстаған Пре-
зидент  кеңесшісі Мәлік Нұржанұлы 
өзінің бұл сапарында Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Тәңір-
тау етегінің тұрғындарына деген ыстық 
ықыласқа толы сәлемін жеткізуге кел-
гендігін айтты. Сөзін ары қарай жалғап, 
елімізде өткізілген референдумның 
мақсат-міндеті мен маңызын, Жаңа 
Қазақстанды құрудың бағыт-бағдары, 
Ұлт ұясы атанған Ұлытау төрінде өткен 
құрылтайда айтылған жайттар, жаңа 
құрылған үш облысқа мемлекет тара-
пынан белгіленген жоспарлы шаралар 
жайлы қысқаша айтып өтті. Сонымен 
қатар Мемлекет басшысының жуырда 
Ресейдің Санкт-Петербург қаласына 
және Иран мемлекетіне жасаған жұмыс 
сапарының жайынан хабардар етті. 
Жиналғандарды ел мен жер тағдыры, 
ауданның тынысы, халықтың әлеу-
меттік-тұрмыстық жағдайлары жайлы, 
өздерін толғандырып жүрген басқа 
да өзекті мәселелер туралы ашық әң-
гімеге шақырды. Және көпшіліктің осы 
жерде айтқан талап-тілектерін, ой-пікір 
ұсыныстарын Мемлекет басшысына 
толықтай жеткізетінін айтты. Келесі ке-
зекте сөз алған жазушы Нұрғали Ораз, 

ақын Кәдірбек Құныпияұлы Райымбек-
тей батыр баба ұрпақтары Бердібек, 
Мұқағали, Сағат, Баққожа сияқты қазақ 

әдебиетінің алыптары туған өлкенің ай-
рықша қасиеттерін үлкен толғаныспен 
жеткізді. Мемлекетімізде жасалынып 
жатқан игі шаралардың шарапаты 

осынау аспантау етегінің тұрғында-
рына да ортақ екенін, сондықтан ел 
өміріне қатысты қолға алынып жатқан 

сындарлы саясатының орынды жүзеге 
асуына лайықты үлес  қосу әрбір адам-
ның қасиетті борышы екенін тілдеріне 
тиек жасады. 

Келесі кезекте мінберге көтеріл-
ген аудандық ақсақалдар алқасының 
төрағасы Бекболат Бірбаев Кеген мен 

Нарынқолдың арасын жалғап жатқан 
күре жолдың адам төзгісіз жағдайын, 
жер мәселесін мәртебелі меймандар-
дың назарына ұсынды. Ұзақ ауылдық 

округі ақсақалдар алқасының төраға-
сы Мақсат Әшімбаев ауылды газдан-
дыру, алқаптарды суландырудың, тау 
сағасындағы көлдердің суын ауылға 
бұрудың мәселесін сөз етті. Ауданның 
Құрметті азаматы, зейнеткер Нұрлан 
Әкімбаев мал өнімдерін ұқсату, жүн-
терілерін пайдаға жарату үшін аудан-
нан арнайы өңдеу орындарын ашу 
қажеттігін, Айыпжан Қаптағаев шекара 
мәселесін, Ауғали Молдасан өндіріс 
орындарын құрудың өзектілігін ортақ 
әңгімеге арқау етті. Басқа да мәселе-
лерді сөздеріне тұздық жасады. Сөй-
леушілердің сөзін зейін қоя тыңдаған 
Республика Президентінің кеңесшісі 
Мәлік Нұржанұлы айтылған жайттар-
дың бәрі де өзекті екенін, оның орын-
ды жүзеге асуына барша жұртшылық 
бір кісідей атсалысуы қажеттігін айтты. 
Қандай жағдай болса да түсіністікпен 
қарап, мемлекеттің сындарлы сая-
сатын қолдауға, Жаңа Қазақстанды 
құру жолында ұйымшылдық танытуға 
шақырды. Айтылған ортақ ой, пайым-
ды пікірге қанағаттанғандық сезімін 
білдірді. Ақжарма тілегімен алқады.

         
 Жұмабек  ТӘЛІПҰЛЫ.

Дәстүрге айналған осынау мереке биыл да жарасымды 
жалғасын тапты. Алдыңғы аптаның 23 маусымы күні Райым-
бек аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері аудандық мә-
дениет үйінде бас түйістіріп, өздерінің төл мерекелерін атап 
өтті. Салтанатты шараға аудан,ауыл әкімдері, аудандағы түрлі 
сала басшылары, мәдениет қызметкерлері қатысып, қуанышқа 
ортақтасты. Мереке көпшіліктің Мемлекеттік Әңұранға құрмет 
көрсетуімен басталды.

Алғаш сөз тізгінін ұстаған аудан әкімі Нұржан                            
Құдайбергенов қоғамдық тәртіп сақшыларын мерекелерімен 
құттықтай келе, ізгі тілегін арнады. Аудан халқының ты-
ныштығын сақтаудағы ерен еңбектеріне деген ризашылығын 
алғыс сезімімен жеткізді. Қызметтеріне алдағы уақытта да то-
лайым табыс, дендеріне  саулық, отбастарына жақсылық тіледі. 
Қоғамдық тәртіпті сақтаудағы жауапкершілік жүгін ауырсынбай 
көтеріп, жете сезінуге шақырды. 

Нұржан Кеңесұлы ел тыныштығын күзетуде көрсеткен үл-
гілі қызметтері үшін полиция майоры Санат Демеуовты, поли-
ция майоры Бақытжан Байғараевты, полиция аға лейтенанты 
Әсел Сәдуақасованы аудан әкімінің Құрмет грамотасымен, 
полиция капитаны Саян Құрманғалиды, полиция лейтенанты 
Аман Ақанды,полиция старшинасы Айдар Ұзақбаевты аудан 

әкімінің Алғыс хатымен марапаттады.
Келесі кезекте мінбеге көтерілген Райымбек аудандық по-

лиция бөлімінің бастығы, полиция полковнигі Мұрат Нұрдәуле-
тов аудандық полиция қызметкерлеріне деген ықыласын бы-
лайша жеткізді.

- Құрметті    қонақтар!    Полиция     ардагерлері       және       
әріптестер! Қазақстан полициясы қоғамдағы тәртіпті, азамат-
тардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін еліміздегі аса маңызды 

құрылымдардың бірі. Полицейлердің кәсіби білік-
тілігі мен антына беріктігі қоғамда тұрақтылықтың 
қалыптасып, адамдардың құқық қорғау орында-
рына деген сенімдерін арттырып келеді. Бүгінгі 
айтулы мереке Қазақстан полициясы үшін елеулі 
кезең болатынына, қоғамдық тәртіп сақшылары-
ның патриоттық рухтарын көтеріп, мамандығы-
на сай мақтаныш сезімін тудыратынына сенімім 
мол,-деген ауданның бас полицейі қауіпті жағдай-
ларда қаймықпай, қауіппен бетпе-бет келіп, қыл-
мыстың алдын алуда құрбан болған ауданның по-
лиция қызметкерлерінің ерліктерін ауызға алды. 
Көпшілік қауым шейіт болған азаматты бір минут 
үнсіздікпен естеріне алысты. Бұдан кейін  М. 
Нұрдәулетов өз қызметтерін адал атқарып келе 
жатқан бір топ полиция қызметкерлерін Алматы 
облысы Полиция департаментінің бастығы, поли-
ция генерал-майоры Арыстанғани Расылханұлы 
Заппаровтың бұйрығы бойынша марапаттады. 
Көші-қон қызметі тобының жетекші маманы Гүл-
нұр Әріпжанқызы, полиция кіші лейтенанты Қанат 
Скендір грамотамен, полиция капитаны Альбина 
Зинаудинова, полиция лейтенанты Бақытжан 
Есенәлі Алғыс хатпен марапатталса,полиция 
капитаны Әсет Молдасанов, полиция лейтенан-

ты Сұңғат Тұрдақын, аға лейтенанттар Асхат Жақашбаев пен 
Кенжеғали Болатқан, кеңсе маманы Индира Айып аудандық 
полиция бөлімі бастығының грамоталарымен марапатталып, 
қуанышқа бөленді. 

Аудандық полиция бөлімі ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Рашид Зординов, бүгінде зейнеткер атанған полиция ардагер-
леріне заттай сыйлықтар табыстады. Аудандық «Жастар ре-
сурстық орталығының» жетекшісі Нартай Шымырбаев қоғамдық 
тәртіп саласының жас  қызметкерлерін құттықтап, еңбектеріне 
табыс, абырой мен жетістік тіледі. Полиция қызметкерлерінің 
кәсіби  мерекесін аудандық мәдениет үйінің өнерпаздары әнмен 
ажарлап, бимен көркемдеді.

                                                                       Жұмабек ТҰРДИЕВ,
                                           арнаулы тілшіміз.

1992 жылы 23 маусымда, яғни осыдан тура 30 жыл бұрын ҚР Жоғарғы кеңесі «Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер органдары туралы» Заң қабылдаған болатын. Бұл Тәуелсіз Қазақстан Республикасы полиция-
сы қызметі мен міндеттерін айқындайтын алғашқы құжат болып саналды. Ал, 2007 жылы ҚР Президенті 
қоғамдық тәртіп сақшыларының сәт сайынғы еңбегінің маңыздылығын бағалай отырып, әр жылдың 23 
маусымын  «Қазақстан Полициясы күні» деп атау жөніндегі Жарлыққа қол қойды.  Сол уақыттан бастап бұл 
күн айтулы мереке ретінде зор мереймен аталып келеді.

Ауданға сапар

2022 жылы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 31 наурыздағы №183 Қаулысы 
негізінде «24 маусым – Судья және сот қыз-
меткері күні» болып бекітілуіне орай Алматы 
облыстық сотында салтанатты жиын өтті. 
Аталған жиында Райымбек аудандық соты-
ның ардагер маманы Букеева Несіпжан «Қа-

зақстан Республикасының сот жүйесіне 30 
жыл» мерекелік медалімен марапатталды.   

Букеева Несіпжан 1954 жылы 5 мау-
сымда Алматы облысы, Райымбек ауданы, 
Текес ауылында дүниеге келген.

1961 жылы 1-сыныпқа барып, 1971 
жылы Нарынқол орта мектебін үздік бітірген.

1972 жылы қаңтар айынан бастап аудан-
дық білім мекемесінде хатшы-машинистка 
болып еңбек жолын бастаған.

1972 жылы қыркүйек айынан бастап Қа-
зақстанның  40 жылдығы атындағы мектепте 
аға пионер кеңесші болды.

1973 жылы қаңтар айынан бастап Ал-
маты облыстық кітапханасында Алматы об-
лыстық басқармасының жанындағы қызмет-
керлерін дайындайтын бір жылдық курсты 
аяқтаған.

1974 жылдың ақпан айынан бастап 
Нарынқол аудандық мәдениет мекемесін-
де автоклубтың киномеханигі болып жұмыс 
істеген. 

1974 жылы тамыз айынан бастап На-
рынқол аудандық  сыртқы мектепте кітапха-

нашы болып істеген. 
1976 жылы тамыз айынан бастап На-

рынқол аудандық есеп мекемесінде оператор 
болып қызмет атқарған.

1988 жылы қазан айынан бастап На-
рынқол аудандық жол мекемесінде тех-
ник-диспетчер болып істеген.

1990 жылы қаңтар айынан бастап На-
рынқол аудандық жол мекемесінде хат-
шы-машинист болып істеген.

1995 жылы маусым айынан бастап Рай-
ымбек аудандық халық сотының курьері қыз-
метін атқарған.

1995 жылы шілде айынан бастап Райым-
бек аудандық халық сотының хатшы-маши-
нист қызметін атқарған.

2001 жылы қаңтар айынан бастап  Рай-
ымбек ауданының №2 аудандық сотының 
жетекші маманы болып қызмет атқарған, со-
нымен бірге 2010 жылдың қараша айына дей-
ін сот отырысының хатшысы болып істеген. 

Отбасылы, 3 баланың анасы.
2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан 

Республикасы Президентінің Жарлығымен  
«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 
25 жыл» алғыс хатымен марапатталған.

Ардагер әріптесіміздің басына амандық, 
отбасына береке, деніне саулық тілейміз. 

Райымбек аудандық сотының 
баспасөз қызметі.

Еңбегі еленді
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Мерей
Мемлекеттік қызметкерлер құрметтелді

Райымбек ауданының әкімдігі «Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 

Заңының   23 – бабы 5 – тармағына сәйкес сайлау учаскелерінің 
шекараларын  жариялайды2002 жылдың 20 желтоқсанында 

Біріккен Ұлттар Ұйымының 57-інші Бас 
ассамблеясының сессиясы өтіп, 23 мау-
сым БҰҰ-ның Мемлекеттік қызметкерлер 
күні деп бекітілді. Сонымен қатар, БҰҰ 
мүше мемлекеттерді дәл осы күнді Мем-
лекеттік қызметкерлер күні деп тануға 
шақырған болатын.

Қазақстанның мемлекеттік мекеме-
лері – ҚР Президенті және Үкіметі бел-
гілеген еліміздің қалыптасуы мен Респу-
бликамыздың дамуының стратегиялық 
бағыттарын жүзеге асырудың негізі бо-
лып табылады.

Мереке күні аудандық Б. Мұқай 
атындағы мәдениет үйінде салтанатты 
жиын өтті. Ауданның мемлекеттік қыз-
меткерлерін аудан әкімі Нұржан Құдай-
бергенов арнайы құттықтап, әріпте-
стерін марапаттады. Келесі сөз кезегін 
«Amanat» партиясы Райымбек аудандық 
филиалының атқарушы  хатшысы Талғат 
Ақылов алып партия атынан жылы 
лебізін білдірді.

Мемлекеттік қызметкердің еңбегі те-
рең біліктілікті, үлкен жауапкершілік пен 
төзімділікті талап етеді.

Өз тағдырын Сіздерге сеніп тапсыр- 
ған, Сіздердің біліктік пен кәсіпқойлыққа 
сенім артқан азаматтарға қызмет етуден 
құрметті мамандық жоқ.

Халық Сіздерден адамгершілік-

ті, патриоттық сезімді, заңдылықты 
бұлжытпай сақтауды күтеді. Мемлекет-
тік қызметкерлер жұмысының сапасына 
әлеуметтік және экономикалық өзгеріс- 
тер, халық өмірінің деңгейі мен жал-
пыұлттық жобалардың жүзеге асырылуы 
тәуелді.

Сіздердің күш-жігерлеріңіз алдағы 
уақытта да қазақстандық мемлекет-
тілікті, демократияны, мемлекет эконо-
микасын дамытуды қалыптастыру мен 
халықтың әл-ауқатын арттыруға бағыт-
талатынына сенімдіміз. Қызметтеріңіз 
бен мемлекеттік қызметке деген адал-
дық үшін алғыс білдіреміз!

«ХАНТӘҢІРІ».

Райымбек ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін сайлау учаскелерін құру туралы

Алматы облысы Райымбек ауданы әкімінің 2018 жылғы 29 қарашадағы № 25 шешімі. Алматы облысы Әділет департа-
ментінде 2018 жылы 6 желтоқсанда № 4924 болып тіркелді

"Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Конституци-
ялық Заңының 23-бабының 1-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 33-бабының 2-тармағына сәйкес, Райымбек ауданы-
ның әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Райымбек ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін сайлау учаскелері осы шешімнің қосымшасына сәй-
кес құрылсын.

2. Райымбек ауданы әкімінің "Райымбек ауданында дауыс беруді өткізу және дауыс санау үшін сайлау учаскелерін құру 
туралы" 2018 жылғы 13 қыркүйектегі № 16 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4845 тіркелген, 
2018 жылдың 17 қазанында Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде жария-
ланған) шешімінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан әкімі аппаратының басшысы Талғат Садырұлы Даукеевке жүктелсін.
4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы ресми жарияланған 

күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
                                                                            
                                                                             Аудан әкімі   Ж. Умаров 

  
Райымбек ауданы әкімінің 2018 жылғы 

"29" қарашадағы 
"Райымбек ауданында дауыс беруді өткізу және 

дауыс санау үшін сайлау учаскелерін құру туралы" 
№ 25 шешіміне

  қосымша

№ 766 сайлау учаскесі
Орталығы: Жамбыл ауылы, Сыбанқұл көшесі № 1, Сағат Әшімбаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орта-

лығымен, тел. 8 (72779)        2-65-49.
Шекарасы: Жамбыл ауылы. 

№ 767 сайлау учаскесі
Орталығы: Қаратоған ауылы, Н. Өмірзақов көшесі №41, Нұрбапа Өмірзақов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі 

шағын орталығымен,        тел. 8 (72779) 2-71-39.
Шекарасы: Қаратоған ауылы. 

Жас балалардың суға шомыла білмеуі, 
адамдардың суда қауіпсіздік ережелері, шарала-
рын орындамауы орны толмас қайғы мен өкінішке 
айналып жатады. Сондықтан осындай келеңсіз 
оқиғаларды болдырмау үшін, төмендегі ережелерді 
орындаған жөн: 

I. Суда шомылудың қауіпсіздік шаралары 
- Суға шомылатын жерді, жалпы жағдайды су-

дың тазалығын, тереңдігін мұқият тексеріп алыңыз. 
- Тамақ ішкеннен кейін бірден шомылмаңыз. 
- Суға тек қана рұқсат етілген жерлер мен жаға-

жайларда шомылыңыздар. 
- Өте ұзақ шомылмаңыз, өзіңізді шаршауға 

және тоңып қалтырауға дейін жеткізбеңіз. 
- Суға түскенде бір-біріңізді көзден таса қыл-

маңыз. 
- Қоршау белгілерінен, буйлардан тысқары ау-

маққа шықпаңыз. 
- Техникалык ескерту белгілерінің, буйлардың 

және басқалардың үстіне шығушы болмаңыздар. 
II. Көлдерде, тоғандарда, тоқтау сулар мен 

шалшық суларда шомылудың қауіптері
Өзендер мен көлдерде, тоғандарда, тоқтау су-

лар мен шалшық суларда шомылудың қауіпі мол, 
себебі инфекциялық аурулардың қоздырғыштары 
ағын суда: Іш-сүзегі 183 тәулік, дизентерия 12-92, 
оба 4-92, туляремия 7-31, бруцеллез 4-45 тәулікке 
дейін өмір сүреді. 

III. Аяқ-қол тырысуы (судорога) болғанда сіздің 
іс-әрекетіңіз 

Суық суда шомылу қол-аяқтың тырысып қалуы-
на әкеліп соғады. 

- егер тырысу болғанда жүзуді тоқтатып 
суға арқаңызбен шалқалай жатыңыз, сабырлық 
сақтаңыз. 

- Қолыңыздың саусақтары тырысып қалғанда 
жұдырығыңызды түйіңіз, қолыңызды бір жаққа қа-
рай серпе лақтырып, жұдырығыңызды ашыңыз. 

- Балтыр бұлшық еті тырысқанда бүгіліп қо-
лыңызбен аяғыңыздың басын қысып бар күшіңізбен 
өзіңізге қарай тартыңыз, немесе аяғыңызды судың 
астына созып, аяғыңыздың бармақтарын алға иіңіз. 
Содан соң балтырыңызды сылаңыз. 

- Тырысу қойысымен тынығып алып, жүзудің 
басқа әдісімен жағаға шығыңыз. 

IV. Су иірімінен шығудың тәсілдері 
- Егер иірімге тап болсаңыз, кеудені кере дем 

алып, иірімнің астына сүңгіңіз. 
- Судың астында иірімнен алысырақ кетуге ты-

рысыңыз. - Иірімнен алыстаған соң судың бетіне 
қайта шығып жағаға қарай жүзіңіз. 

V. Суда қатты шаршаған кездегі іс-әрекет 
Суда ұзақ шомылу шаршап - шалдығуға әкеліп 

соғады. 
- Егер суда шарашасаңыз немесе тоңсаңыз тез 

арада жағаға қайтыңыз. Сабыр сақтаңыз. 
- Әлсін - әлсін шалқалай жатып дем алыңыз, 

күшіңізді үнемдеңіз, өзіңізді және уақытты бақылау 
үшін, жаймен дауыстап санаңыз.

- Егер өз күшіңізбен жағаға жете алмайтыныңы-

зды сезінсеңіз шалқалай жатып қолыңызды бұлғап 
көмекке шақырыңыз. 

VI. Суық судың қауіптілігі 
Суық суға түсіп кеткен адам 10-30 минутта көбі-

не суық өтіп қайтыс болады (5-7С 2-ші дәрежелі 
гипотерамия). 5-15 минут қимылсыздық суықтан 

талуға (шок) және өлімге әкеліп соғады. Суық судан 
шығарылып, аман қалғанның өзінде жиі-жиі есінен 
танады. Организімнің жалпы салқындауы қатты 
шаршағанда, ашыққанда, мас күйінде тезірек бола-
ды. Физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты 
әйелдер суық суға төзімдірек болады, ерлер 4-5 ми-
нуттан соң-ақ жүректері тоқтап қалуы мүмкін. Суық 
суда клиникалық өлім 30-60 минутқа, жылы суда 
5-6 минутқа созылады. Тұщы суға батқан адам 1-3 
минутта, ал теңіз суында 7-8 минутта қайтыс бола-
ды. Сондықтан суық суда әрбір секунд қымбат. 

VII. Судағы қатерге ұшыраған адамға алғашқы 
көмек 

Қатерге ұшыраған адамға көмек көрсеткенде 
мүмкіндігінше тездетіп оттегі жетімсіздігін қолдан 
дем алдыру тәсілін қолдану арқылы жойыңыздар. 

- қатерге ұшыраған адамды судан алып 
шыққаннан кейін оның киімін беліне дейін шешіп, 
демалу жолдарының жоғары жағын және асқаза-
нын судан босатуға кірісу; 

- қатерге ұшыраған адамның аузын азу ті-
стерінінің әр жағынан саусақпен қармай, немесе 
қол орамалмен, не дәке оралған пышақ жүзімен, 
шай қасықтың сабымен немесе жалпақ темір зат-
тпен ашу керек. 

- Ауыз ішін шырыш пен балдырдан тазалау ке-
рек. 

- Қатерге ұшыраған адамның жоғарғы тыныс 
жолдары мен асқазанын судан арылту үшін оның 
кеудесін көмек көрсетушінің тізесінің бүгілген аяғы-
ның үстіне басын төмендетіп салып, кеуде сүйегінің 
астыңғы бөлімдерін ырғақпен қысып баса беру. Ең 
жеңіл және тиімді тәсіл «ауыздан - ауызға» немесе 
«ауыздан - мұрынға» ауа үрлеу. Қатерге ұшыраған 
адамды бетін жоғары қаратып жатқызып, бір қол-
ды оның мойнының астына жіберіп, екінші қолымен 
маңдайынан басып, басын мүмкіндігінше шалқайту. 
Бас бармақпен және сұқ саусақпен қатерге ұшы-
раушының мұрнын қатты қысып, демді ішке терең 
алып, оның аузына минутына 18-20 дем салу ке-
рек. Қатерге ұшыраушының жүрек соғуын ұдайы 
қадағалап отыру керек. Егер жүрек соғуы тоқтап 
қалса қолдан дем алдыру мен қатар, жүрекке ті-
келей емес массаж әдісін қолдану керек, ол үшін: 
қатерге ұшыраушының жүрек түсына бір алақанды 
қойып екіншісін айқастыра салу керек, екі колдың 
да саусақтары көтеріңкі болу қажет, дене салмағын 
пайдалана, төс сүйекті омыртқа жотасына қарай 
4-5 см қысады, жиілігі минутына 70-72 рет.

Б. СӘКЕН,
Райымбек ауданы әкімі аппаратының 

жалпы бөлімінің бас маманы.   

Сақ болайық!

Суда шомылу ережелері мен қауіпсіздік шаралары

Адам. Қоғам. Заң

Соңғы уақытта әлеуметтік желілерде азаматтарды әскери қызметке шақыру кезіндегі проблемалық 
мәселелер белсенді талқылануда. 

Біздің елімізді қорғау әрбір азаматтың қасиетті борышы және конституциялық міндеті болып табыла-
тынын (Конституцияның 36-бабы) жұртшылыққа жеткіземіз. 

Жыл сайын Қазақстан Президенті азаматтардың шақыруын жариялайды. 
Оны ұйымдастыру жергілікті атқарушы органдарға жүктелген және «Әскери қызмет және әскери қыз-

метшілердің мәртебесі туралы» Заңға (бұдан әрі – Заң) сәйкес жүзеге асырылады. 
Әскерге шақыруды кейінге қалдыруға немесе шақырудан босатуға құқығы жоқ 18-27 жас аралығын-

дағы азаматтар шақыруға жатады (Заңның 31-бабы). 
Әскери қызметке шақырылуға жататын азаматтар жергілікті әскери басқару органының шақыру қағазы 

бойынша шақыру комиссиясына келуге міндетті. 
Шақыру қағазын азаматтың жеке өзіне тапсыру мүмкін болмаған жағдайда оның келуін қамтамасыз 

ету тиісті ішкі істер органына жүктеледі (Заңның 30-бабы). 
Әскери міндетті орындаудан жалтарған адамдарды іздестіруді де ішкі істер органдары жүзеге асыра-

ды (Заңның 17-б. 3-т.). 
Бұл ретте, әскери қызметтен жалтару Қылмыстық кодекстің 387-бабы бойынша қылмыстық жауап-

тылыққа әкеп соғады, онда 1000 АЕК-ке дейінгі айыппұлдан бастап 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостан-
дығынан айыруға дейін жаза көзделген. 

Баяндалғанды ескере отырып, азаматтарды саналы болуға, ал жұртшылықты жүргізіліп жатқан шақы-
ру науқанына түсіністікпен қарауға шақырамыз.

Райымбек аудандық 
прокуратурасы.

«Әскердегі қызмет - әрбір 
азаматтың қасиетті борышы және міндеті!»

Назар аударыңыздар!

Қазақстан Республикасындағы криптоинду-
стрия мен блокчейн технологияларын дамыту 
жөніндегі іс-шаралар аясында АХҚО криптовалю-
та биржалары мен екінші деңгейлі қазақстандық 
банктер арасындағы өзара іс-қимыл ережелерін 
арнайы жұмыс тобы бекітті. Жұмыс тобына ҚР 
цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрлігінің, ҚР Ұлттық Банкінің, ҚР 
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің, ҚР 
Қаржы мониторингі агенттігінің, Қазақстан қаржы-
герлері қауымдастығының, «Астана» халықаралық 
қаржы орталығының, сондай-ақ банк және цифр-
лық активтер нарығының бірқатар өкілдері кірді.

«Криптоиндустрия дегеніміз майнинг қана 
ғана емес, оның құрамына криптобиржа, цифрлық 
валюта, цифрлық әмиян және басқа да блокчейн 
технологиялар кіреді. Бұл - басқа салалар сияқты 
ел игілігіне жұмыс істей алатын  және экономика-
мызға пайда әкелетін сала. Біз криптобиржаны та-
быс көзіне айналдырып, қаржы технологияларын 
дамытудың келесі деңгейіне көтерілуіміз керек. 
Толыққанды экожүйе құру қажет, сонда Қазақстан 
электр қуатының есебінен өндірілген цифрлық ак-
тивтер жергілікті криптобиржаларда саудаланып, 
кіріс өз елімізде қалатын болады. Бұл ретте бізде 
АХҚО сияқты тиісті алаң да бар»,- деп атап өтті 
цифрлық даму министрі Бағдат Мусин.

АХҚО криптовалюта биржалары мен қа-
зақстандық ЕДБ арасындағы өзара іс-қимыл Қа-
зақстанның өңірлік крипто-хаб ретінде әлеуетін 

одан әрі дамыту үшін тиісті нормативтік құқықтық 
базаны қамтамасыз етуге бағытталған пилоттық 
жоба болып табылады. Жоба пилоттық режимде 
2022 жылдың соңына дейін жұмыс істейді. Оған 
екінші деңгейлі банктермен ынтымақтастықта ХҚК 
қаржылық қызметтерді реттеу комитетінің (AFSA) 
сандық активтер платформасын басқаруға ли-
цензиясы бар криптобиржалар қатысады. Жақын 
арада жобаның ережелері ХФО сайтында жария-
ланады.

Пилоттық жоба сәтті іске асырылған жағдай-
да ұлттық заңнамаға да, АХҚО актілеріне де өз-
герістер енгізіледі. Пилоттық жобаның тиімді тұсы 
–жеке және кәсіби инвесторлардың құқықтарын 
тиісінше қорғауды қамтамасыз ететін реттелетін 
салада Қазақстан Республикасында цифрлық ак-
тивтер саудасын ұйымдастыру.

«АХҚО қаржылық қызметтерді реттеу комитеті - 
Қазақстандағы финтех компанияларының қызметін 
реттеуді жүзеге асыратын жалғыз орган. АХҚО-да 
жұмыс істегісі келетін FinTech ұйымына лицензия 
бермес бұрын, біз мұқият тексеру жүргіземіз, содан 
кейін оның қызметіне бақылау жасаймыз. Біздің 
мақсатымыз - клиенттердің сеніміне негізделген 
тұрақты компаниялар әрекет жұмыс істейтін орта 
құру», - деді AFSA Бас директоры Нұрхат Кушимов.

ҚР Цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш өнеркәсібі  министрлігінің 

баспасөз қызметі. 

АХҚО-да тіркелген криптобиржалар 
Қазақстанның бірқатар екінші деңгейдегі 

банктерінде (ЕДБ) шоттар аша алады
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 2 шілде, сенбі, 2022 жыл

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 
жылғы 2 шілдедегі № 673 қаулысы.

• Мәтін
• 
• Ақпарат
• Өзгерістер тарихы
• Сілтемелер
Құжаттан сілтемелер Құжатқа сілтемелер
"Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 

16 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңы 
10-1-бабының 6-1) тармақшасына сәйкес Қа-
зақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттiк тұрғын 
үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелен-
дiру қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулыға 1, 2-қосымшаларға (қызмет 
бабында пайдалану үшін) сәйкес Қазақ КСР Ми-
нистрлер Кабинетiнiң, Қазақстан Республикасы 
Министрлер Кабинетiнiң және Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жой-
ылды деп танылсын.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған 
күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолда-
нысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі               С. Ахметов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің

2013 жылғы 2 шілдедегі
№ 673 қаулысымен

бекітілген
Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін 

тұрғын үйлерді жекешелендiру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан 

берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру қағида-
лары (бұдан әрі – Қағидалар) "Тұрғын үй қатына-
стары туралы" 1997 жылғы 16 сәуiрдегi Қазақстан 
Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 10-1-ба-
бының 6-1) тармақшасына сәйкес әзірленді және 
мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйлерді 
жекешелендіру тәртібін айқындайды.

      
2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар 

пайдаланылады:
1) мемлекеттік тұрғын үй қоры – коммуналдық 

тұрғын үй қорына, мемлекеттік кәсіпорындардың 
тұрғын үй қорына не мемлекеттік мекемелердің 
тұрғын үй қорына тиесілі және республикалық не-
месе коммуналдық мүлік құрамына кіретін тұрғын-
жайлар;

2) коммуналдық тұрғын үй қоры – тұрғын үй-
лерді пайдалануға беру жөніндегі арнайы мем-
лекеттік мекемеге бекітілген, жергілікті атқарушы 
органдардың қарауындағы тұрғын үйлер;

3) мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй қоры 
– мемлекеттік кәсіпорынның қарауындағы тұрғын 
үйлер;

4) мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қоры – 
тұрғын үйлерді пайдалануға беру жөніндегі ар-
найы мемлекеттік мекемені қоспағанда, мемле-
кеттік мекемелердің қарауындағы тұрғын үйлер;

5) тұрғынжай – тұрақты тұруға арналған және 
соған пайдаланылатын, белгіленген құрылыс, 
санитариялық, экологиялық, өртке қарсы және 
басқа да міндетті нормалар мен қағидаларға сай 
келетін жеке тұрғын үй бірлігі (дара тұрғын үй, пә-
тер, жатақханадағы бөлме);

6) тұрғынжайды жекешелендіру – Заңға сәй-
кес жүзеге асырылатын, азаматтардың мемлекет-
тік тұрғын үй қорынан өздері тұратын тұрғынжай-
ларды меншігіне сатып алуы;

7) қызметтік тұрғын үй – мемлекеттік меке-
менің тұрғын үй қорынан берілетін және өздерінің 
еңбек қатынастарының сипатына байланысты 
міндеттерін орындауы кезеңінде, оның ішінде 
мемлекеттік қызметшілердің ротациясын жүзеге 
асырған кезде, сондай-ақ Қазақстан Республика-
сының халықты жұмыспен қамту туралы заңна-
масына сәйкес жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің 
белсенді шараларына қатысатын Қазақстан Ре-
спубликасының азаматтарын қоныстандыруға ар-
налған айрықша құқықтық режимі бар тұрғын үй;

8) қызметтік тұрғын жайға теңестірілген 
тұрғын жай – коммуналдық тұрғын үй қорынан 
мемлекеттік қызметшілерге, бюджеттік ұйымдар-
дың қызметкерлеріне, әскери қызметшілерге, 
ғарышкерлікке кандидаттарға, ғарышкерлерге, 
арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлеріне 
және мемлекеттік сайланбалы қызмет атқаратын 
адамдарға немесе мемлекеттік кәсіпорынның 
тұрғын үй қорынан осы мемлекеттік кәсіпорынның 
қызметкерлеріне берілетін тұрғын жай;

8-1) сатып алу құқығынсыз жалға берілетін 
тұрғынжай – Қазақстан Республикасының азамат-
тарына коммуналдық тұрғын үй қорынан сатып 
алу құқығынсыз ақылы пайдалануға берілетін 
тұрғынжай;

9) жатақхана – еңбек шарты бойынша жұмыс 
істейтін адамдардың, оқу кезеңінде студенттер 
(курсанттар, аспиранттар) мен оқушылардың, 
сондай-ақ жатақхананың меншік иесімен немесе 

иесімен еңбек шарты бар басқа да адамдардың 
тұруы үшін арнайы салынған немесе қайта жаб-
дықталған тұрғын ғимарат;

10) тұрғын үйдің қалдық құны – тұрғын үйдің 
табиғи тозуын шегергендегі тұрғын үйдің баста-
пқы құны;

11) өтініш беруші – осы Қағидаларға сәйкес 
мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жеке-
шелендіруге өтініш берген тұлға;

12) тұрғынжайды жалдау шарты – оған сәй-
кес жалдауға беруші жалдаушыға тұрғынжайды 
немесе оның бір бөлігін ақы төлеп пайдалану 
құқығын беретін шарт;

13) жалдаушы – тұрғынжайды жалдау шар-
тындағы тұрғынжайды немесе оның бір бөлігін 
пайдалануға алушы тарап;

14) бюджеттік ұйымдар - мемлекеттік мекеме-
лер және қазыналық кәсіпорындар;

15) ведомстволық тұрғын үй қоры – мемле-
кеттік мекемелердің теңгерімінде тұрған, тұрғын 
үй комиссиясының шешімі бойынша ауысу 
тәртібімен лауазымға тағайындалатын мемлекет-
тік қызметшілерге лауазымдық міндеттерін орын-
дау кезеңінде тұру үшін одан әрі жекешелендіру 
құқығынсыз беруге арналған қызметтік тұрғын 
үйлер;

16) мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталы 
(бұдан әрі – Портал) –www.gosreestr.kz мекен-
жайы бойынша Интернет желісінде орналасқан, 
тұрғынжайды жекешелендіру туралы шарттар 
бойынша электрондық дерекқорға бірыңғай қол 
жеткізу нүктесін беретін интернет-ресурс;

17) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан 
әрі – ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба 
құралдарымен жасалған және электрондық құ-
жаттың дұрыстығын, оның тиесілігін және мазмұ-
нының өзгермейтіндігін растайтын электрондық 
цифрлық нышандар жиынтығы;

3. Мемлекеттік қызметшілер мен бюджет-
тік ұйымдардың, мемлекеттік кәсіпорындардың 
жұмыскерлері, ғарышкерлікке кандидаттар, ға-
рышкерлер, мемлекеттік сайланбалы қызмет 
атқаратын адамдар, егер олар мемлекеттік қыз-
метте, мемлекеттік кәсіпорында немесе бюджет-
тік ұйымдарда (мемлекеттік сайланбалы қызмет-
те болу мерзімін қоса алғанда) кемінде он жыл 
(жиынтығында) жұмыс істесе, сондай-ақ, егер 
еңбек қатынастары мынадай негіздер бойынша:

1) ұйымның таратылуы, қызметкерлер саны-
ның немесе штатының қысқартылуы бойынша;

2) одан әрi жұмыс iстеуге кедергi келтiретiн 
сырқатына байланысты;

3) зейнеткерлікке шығуына байланысты 
тоқтатылса, жұмыс iстеген мерзiмiне қарамастан, 
өздерi тұратын қызметтiк тұрғын жайларға 
теңестiрiлген тұрғын жайларды қалдық құны бой-
ынша жекешелендiре алады.

Ғарыш қызметі саласында он бес жылдан 
астам жұмыс өтілі бар ғарышкерлікке кандидат-
тар, ғарышкерлер тұрғын жайды өтеусіз жекеше-
лендіреді.

Қызметтiк тұрғын жайға теңестiрiлген тұрғын 
үй берілген қызметкер қайтыс болған жағдай-
да, жекешелендіру құқығы қайтыс болған (қаза 
тапқан) адамның жұмыс iстеген мерзiмiне қара-
мастан, қайтыс болған (қаза тапқан) адамның от-
басы мүшелеріне өтеді.

4. Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, 
мемлекеттiк мекемелердің қызметкерлері мен 
судьялар, егер олар мемлекеттiк қызметте, бюд-
жеттiк ұйымдарда, мемлекеттік кәсіпорындарда 
немесе судья лауазымында (мемлекеттiк сай-
ланбалы қызметте болу мерзiмiн қоса алғанда) 
кемiнде он жыл (жиынтығында) жұмыс iстесе, сон-
дай-ақ егер еңбек қатынастары мынадай негіздер 
бойынша:

1) ұйымның таратылуы, қызметкерлер саны-
ның немесе штатының қысқартылуы;

2) одан әрi жұмыс iстеуге кедергi келтiретiн 
сырқатына байланысты;

3) зейнеткерлікке шығуына байланысты 
тоқтатылса, жұмыс iстеген мерзiмiне қарамастан, 
өздерi тұратын қызметтiк тұрғынжайды қалдық 
құны бойынша жекешелендiре алады.

Қызметтiк тұрғын жай берілген қызметкер 
қайтыс болған жағдайда, жекешелендіру құқығы 
қайтыс болған (қаза тапқан) адамның жұмыс iсте-
ген мерзiмiне қарамастан, қайтыс болған (қаза та-
пқан) адамның отбасы мүшелеріне өтеді.

Қазақстан Республикасының халықты жұ-
мыспен қамту туралы заңнамасына сәйкес жұ-
мыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шара-
ларына қатысушы ретінде қызметтік тұрғын үйлер 
берілген Қазақстан Республикасының азаматтары 
мен қандастар, егер олар қызметтік тұрғын үйде 
кемінде бес жыл тұрған болса, өздері тұратын 
қызметтiк тұрғынжайларды қалдық құны бойынша 
жекешелендiре алады.

2013 жылғы 1 қаңтарға дейін күнтiзбемен 
есептегенде он және одан да көп жыл әскери қы-
зметте болған әскери қызметшiлер мемлекеттiк 
тұрғын үй қорынан берілген қызметтiк тұрғын жай-
ды осы Қағидаларда көзделген шарттарда және 
тәртiппен (жабық және оқшауландырылған әске-

ри қалашықтарда, шекара бөлімшелерінде және 
өзге де жабық объектілерде орналасқан тұрғын-
жайларды қоспағанда) жекешелендiруге құқылы.

2013 жылғы 1 қаңтарға дейін күнтiзбемен 
есептегенде он бес және одан да көп жыл әскери 
қызметте болған әскери қызметшiлер күнтiзбемен 
есептегенде әскери қызметтiң жиырма жылы өт-
кеннен кейiн қызметтiк тұрғын үйдi өтеусiз жеке-
шелендiруге құқылы.

5. Қызметін өткерген кезеңде сол елдi мекен-
де қызметтiк тұрғын үйге теңестiрiлген тұрғын үй 
берiлген әскери қызметшiлер, арнаулы мемлекет-
тік органдардың қызметкерлері әскери қызметтегі, 
арнаулы мемлекеттік органдарда қызметтегі он 
жыл әскери қызмет өтілінен кейiн, ал еңбек сiңiр-
ген жылдары, науқастануы немесе штаттың қысқа-
руы бойынша қызметтен босаған кезде қызмет 
мерзiмiне қарамастан, оны (әскери қалашықтар-
да, шекара бөлімшелерінде және өзге де жабық 
объектiлерде орналасқан тұрғын үй-жайларды 
қоспағанда) жекешелендiруге құқылы.

Күнтiзбемен есептегенде жиырма және одан 
да көп жыл еңбек сiңiрген әскери қызметшілер, 
арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкер-
лері тұрғын үй-жайды өтеусіз жекешелендiруге 
құқылы.

Қызметтiк тұрғын жайға теңестiрiлген тұрғын 
жай берілген әскери қызметші немесе арнаулы 
мемлекеттік органның қызметкері қайтыс болған 
жағдайда, жекешелендіру құқығы қайтыс болған 
(қаза тапқан) адамның жұмыс iстеген мерзiмiне 
қарамастан, қайтыс болған (қаза тапқан) адамның 
отбасы мүшелеріне өтеді.

Осы тармақта көзделген жеңілдіктер бір рет 
қолданылады.

Көрсетілген жеңілдіктер кемінде жиырма жыл 
қызмет атқарған, әскери атақтарға ие болу және 
нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 
қаңтардан бастап жойылған адамдарға да қаты-
сты қолданылады.

6. Бірнеше жалдаушы тұратын тұрғын үйдi 
барлық жалдаушылардың және олардың кәме-
летке толған отбасы мүшелерiнiң келiсiмiмен ғана 
жекешелендiруге болады. Бұл жағдайда тұрғын 
үй барлық жалдаушылардың ортақ үлестiк меншi-
гiне өтедi.

7. Мыналар мемлекеттік тұрғын үй қорынан 
өздері тұратын тұрғын үйлерді меншігіне өтеусіз 
алады:

1) Ұлы Отан соғысының ардагерлері. Тұрғын-
жай берілген Ұлы Отан соғысының ардагері қай-
тыс болған жағдайда, оны тегін алу құқығы оның 
отбасы мүшелеріне өтеді;

2) 1 және 2-топтағы мүгедектер;
3) Чернобыль атом электр станциясындағы 

апаттың, басқа да радиациялық апаттар мен аза-
маттық немесе әскери мақсаттағы объектiлерде-
гі авариялардың салдарларын жоюға қатысқан, 
сондай-ақ ядролық сынақтар мен оқу-жаттығу-
ларға тікелей қатысқан адамдар;

4) Семей ядролық сынақ полигонындағы 
ядролық сынақтардың салдарынан зардап шек-
кен Қазақстан Республикасының азаматтары;

5) бұрынғы Кеңестік Социалистік Республика-
лар Одағын қорғау кезінде, әскери қызметтің өзге 
де міндеттерін басқа кезеңдерде орындау кезін-
де немесе майданда болуға байланысты ауруға 
шалдығу салдарынан, сондай-ақ Ауғанстанда не-
месе ұрыс қимылдары жүргiзiлген басқа да мем-
лекеттерде әскери қызметін өткеру кезiнде жара-
лану, контузия алу, мертiгу салдарынан мүгедек 
болған әскери қызметшілер;

6) Арал маңындағы экологиялық қасірет сал-
дарынан зардап шеккен Қазақстан Республикасы-
ның азаматтары;

7) теріс себептер бойынша қызметтен шыға-
рылған әскери қызметшілерді және қызметкер-
лерді қоспағанда, күнтiзбемен есептегенде жиы-
рма және одан да көп жыл еңбек сiңiрген әскери 
қызметшiлер, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік ор-
гандардың қызметкерлері;

7-1) "Қазақстан Республикасының арнаулы 
мемлекеттік органдары туралы" Қазақстан Ре-
спубликасының Заңында көзделген жағдайды 
қоспағанда, арнаулы мемлекеттік органдарда қы-
змет өткеру кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) 
арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің немесе 
әскери қызметшісінің отбасы мүшелері, бейбіт 
уақытта әскери қызмет міндетін атқару кезінде 
қаза тапқан (қайтыс болған) әскери қызметшінің 
отбасы мүшелері, сондай-ақ қаза тапқан (қайтыс 
болған) адамның еңбек сіңірген жылдарына қа-
рамастан, ішкі істер органдарында қызмет өткеру 
кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) ішкі істер ор-
гандары қызметкерінің отбасы мүшелері;

8) ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкер-
лер. Тұрғын үй берілген ғарышкерлікке кандидат, 
ғарышкер қаза тапқан (қайтыс болған) жағдай-
да, оны өтеусіз алу құқығы қаза тапқан (қайтыс 
болған) адамның мұрагерлеріне ауысады;

9) күнтiзбемен есептегенде жиырма және 
одан да көп жыл еңбек сiңiрген ішкі істер орган-
дарының қызметкерлері және теріс себептер бой-
ынша қызметтен шығарылғандарды қоспағанда, 

қызметтен шығарылған және күнтiзбемен есепте-
генде жиырма және одан да көп жыл еңбек сiңiр-
ген қызметкерлер, сондай-ақ күнтiзбемен есеп-
тегенде он және одан да көп жыл еңбек сiңiрген 
және мүгедек балаларды асырап-бағып отырған 
қызметкерлер құқылы. Ішкі істер органдарының 
берілген қызметтік тұрғын жайды жекешелендіру-
ге құқығы бар зейнеткері қайтыс болған жағдайда, 
жекешелендіру құқығы қайтыс болған (қаза та-
пқан) адамның отбасы мүшелеріне өтеді;    

11) саяси қуғын-сүргіндер құрбандары, сон-
дай-ақ "Жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбанда-
рын ақтау туралы" Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес ақталған, мүгедектігі бар немесе 
зейнеткерлер болып табылатын саяси қуғын-сүр-
гіндерден зардап шеккен адамдар;  

8. Сатып алу құқығынсыз жалға берілетін 
тұрғынжайды қоспағанда, коммуналдық тұрғын 
үй қорынан халықтың әлеуметтік осал топтарына 
берiлетiн тұрғынжайды жалдаушы Заңда көздел-
ген шарттармен және осы Қағидаларда айқын-
далған тәртіппен қалдық құны бойынша жекеше-
лендiре алады.

9. Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан тұрғын үйдi 
жалдаушы кәмелетке толған отбасы мүшелерiнiң 
келiсiмiмен және кәмелетке толмағандардың 
құқықтарын ескере отырып, жекешелендiреді.

10. Мыналар:
1) олардың бірі сатып алуды жүзеге асы-

руға келіспеген жағдайда, жекелеген жалдау 
шарттарына сәйкес бірнеше жалдаушыға жалға 
берілетін;

1-1) сатып алу құқығынсыз жалға берілетін 
тұрғынжай ретінде ұсынылатын;

2) уақытша құрылыстардағы;
3) белгіленген санитариялық-эпидемиологи-

ялық және техникалық талаптарға сай келмейтін;
4) одан әрі тұруға жарамсыз болуына бай-

ланысты тұрғын емес үй-жайлар етіп қайта жаб-
дықталуға тиіс;

5) әскери қалашықтардың, шекара бөлім-
шелерінің және өзге де жабық объектiлердің ау-
мағында орналасқан;

6) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда ор-
наласқан;

7) бұзылуға тиіс;
8) жалғыз тұрғын үйі Қазақстан Республи-

касының заңнамасында белгіленген тәртіппен 
авариялық жағдайда деп танылған Қазақстан Ре-
спубликасы азаматтарының пайдалануына ком-
муналдық тұрғын үй қорынан берілген;

8-1) ауысу тәртібімен лауазымға тағайын-
далған мемлекеттік қызметшілерге лауазымдық 
міндеттерін орындау кезеңіне ведомстволық 
тұрғын үй қорынан берілген;

9) "Қазақстан Республикасының арнаулы 
мемлекеттік органдары туралы" Қазақстан Ре-
спубликасының Заңында көзделген жағдайларды 
қоспағанда, арнаулы мемлекеттік органдардың 
тұрғын үй қорынан қызметкерлерге 2013 жылғы 1 
қаңтардан бастап берілген тұрғын үйлерді жеке-
шелендіруге болмайды.

Еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін 
адамдарға, оқу кезеңінде студенттерге (курсант-
тарға, аспиранттарға) және оқушыларға беріл-
ген төсектік үлгідегі, сондай-ақ бөлмелік үлгідегі 
тұрғын үй-жайлар да жекешелендіруге жатпайды.

11. Азаматтың тұрғынжайды жекешелен-
діру құқығын іске асырудан бас тартуы үшін не-
гіз болып табылмайтын тұрғынжайды купондық 
тетік арқылы жекешелендіруді жүзеге асыруды 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының аза-
маттары Қазақстан Республикасының аумағында 
мемлекеттік тұрғын үй қорынан бір тұрғынжайды 
ғана жекешелендіруге құқылы.

Негізгі жалдаушының отбасы мүшесінің 
бұрын жекешелендірілген тұрғынжайда елу пай-
ыздан кем үлесінің болуы кейіннен оның мемле-
кеттік тұрғын үй қорынан тұрғынжайды жекеше-
лендіру құқығын іске асыруына кедергі болмайды.

11-1. Егер Қазақстан Республикасының аза-
маттары:

1) Қазақстан Республикасының аумағында 
меншік құқығында өзге тұрғынжайы болса, бұл 
ретте тұрғынжайда елу пайыздан кем үлесінің бо-
луы есепке алынбайды;

2) Қазақстан Республикасының аумағында 
ипотекалық тұрғын үй қарызы шарты бойынша 
міндеттемесі болса;

3) жекешелендіруге өтініш берген кезге дейін 
соңғы бес жыл ішінде өздеріне меншік құқығында 
тиесілі болған тұрғынжайды иеліктен шығарса, 
олар мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген 
тұрғынжайды жекешелендіре алмайды.

      
2-тарау. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан 

тұрғын үйді жекешелендіру тәртібі
12. Тұрғын үйді жекешелендіру туралы 

шешімді мыналар қабылдайды:
1) коммуналдық тұрғын үй қорынан – жергілік-

ті атқарушы органдардың тұрғын үй комиссияла-
ры;

2) мемлекеттік кәсіпорындардың тұрғын үй 
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қорынан – мемлекеттік кәсіпорындардың тұрғын 
үй комиссиялары;

3) мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй қо-
рынан – мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй ко-
миссиялары.

Тұрғын үй комиссиялары туралы үлгі ережені 
тұрғын үй қатынастары саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыруды жүзеге асыратын уәкілетті 
орган бекітеді.

13. Тұрғын үйді жекешелендіру осы Қағида-
ларға қосымшаға сәйкес тұрғын үйді жекешелен-
діру туралы шартпен ресімделеді.

14. Өтініш беруші "Азаматтарға арналған 
үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерци-
ялық емес акционерлік қоғамына (бұдан әрі – 
Мемлекеттік корпорация) не "электрондық үкімет" 
веб-порталына (бұдан әрі – портал) жекешелен-
діру тәртібімен тұрғынжайларды меншікке сатып 
алу үшін тұрғын үй комиссиясының қарауына мы-
надай құжаттарды ұсынады:

1) өздері тұратын тұрғынжайларды жекеше-
лендіруге жалдаушының кәмелетке толған бар-
лық отбасы мүшелерi қол қойған өтініш;

2) қызмет алушы мен оның отбасы мүше-
лерінің жеке куәліктерін растайтын құжат (сәйке-
стендіру үшін);

3) некеге тұру (бұзу), отбасы мүшелерінің 
қайтыс болуы, балалардың тууы туралы куәлік-
тері (қажет болуына қарай ақпараттық жүйеде 
мәліметтер жоқ болған жағдайда);

4) жалдау шартының не тұрғынжай ордерінің 
көшірмесі;

5) көрсетілетін қызметті алушының отбасы 
мүшелері деп басқа адамдар танылған жағдайда 
соңғысы өздерін көрсетілетін қызметті алушының 
отбасы мүшелері деп тану туралы сот шешімін 
ұсынады;

6) халықтың әлеуметтiк осал топтарына жа-
татын азаматтар көрсетілетін қызметті алушының 
(отбасының) халықтың әлеуметтiк осал топтары-
на жататынын растайтын құжатты қосымша ұсы-
нады;

7) мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік ұй-
ымдардың жұмыскерлері, әскери қызметшілер, 
арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкер-
лері, судьялар және мемлекеттік сайланбалы 
қызмет атқаратын адамдар санатына жататын 
азаматтар жұмыс орнынан (қызметтен) анықта-
маны не жұмыскердің еңбек қызметін растайтын 
құжаттың көшірмесін қосымша ұсынады;

8) ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкерлер 
Қазақстан Республикасының Үкіметі беретін өз-

дерінің мәртебесін растайтын құжатты ұсынады;
9) тұрғынжайды жалдау шарты бойынша бе-

решектің жоқ екендігін растайтын құжат;
10) Қағидалардың 7-тармағына сәйкес жеке-

шелендірген жағдайда – мемлекеттік тұрғын үй 
қорынан тұрғынжайды меншігіне өтеусіз алуға 
құқығы бар азаматтардың санатына жататынын 
растайтын құжат.

Жеке басын куәландыратын құжаттардың, 
некеге тұру немесе некені бұзу туралы (2008 
жылғы 1 маусымнан кейін), қайтыс болу туралы 
(2007 жылғы 13 тамыздан кейін), балалардың 
тууы туралы куәліктерінің мәліметтері (2007 
жылғы тамыздан кейін), меншік құқығында оларға 
тиесілі тұрғынжайдың (Қазақстан Республикасы 
бойынша) бар-жоғы туралы мәліметтер, отба-
сының барлық мүшелерінің мекенжайы туралы 
мәліметтер, басқа адамдарды көрсетілетін қыз-
метті алушының отбасы мүшелері деп тану тура-
лы сот шешімі, көрсетілетін қызметті алушының 
халықтың әлеуметтік осал топтарына жататынын 
растайтын құжаттардың мәліметтері отбасының 
барлық мүшелеріне көрсетілетін қызметті беруші-
ге "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мем-
лекеттік ақпараттық жүйелерден беріледі.

15. Тұрғын үй комиссиялары өтініш беруші 
осы Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген 
құжаттарды тапсырған күннен бастап күнтізбелік 
отыз күн ішінде тұрғын үйді жекешелендіру тура-
лы шешім қабылдайды не жазбаша түрде дәлелді 
бас тарту туралы шешім шығарады.

16. Тұрғын үй комиссиясы тұрғынжайды жеке-
шелендіруден мынадай негіздер бойынша дәлел-
ді бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушының мемле-
кеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құ-
жаттарының және (немесе) олардағы деректердің 
(мәліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушының және (не-
месе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
ұсынылған материалдардың, объектілердің, де-
ректер мен мәліметтердің Заңда және "Мемле-
кеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 жылғы 
15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
19-1-бабында белгіленген талаптарға сәйкес кел-
меуі.

18. Тұрғын үй комиссиясы тұрғынжайды же-
кешелендіру туралы шешім шығарғаннан кейін 
тұрғынжайды беретін орган тұрғынжайдың қалдық 
құнын:

1) мемлекеттiк мекемелер "Мемлекеттiк ме-
кемелерде бухгалтерлiк есеп жүргiзу ережесiн 
бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы № 393 бұй-
рығына;

2) мемлекеттiк кәсіпорындар Қазақстан Ре-
спубликасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық 
есептілік туралы заңнамасының талаптарына 
сәйкес есептейді.

19. Жекешелендіру туралы шешім шыға-
рылғаннан кейін тұрғынжайды мемлекеттік кәсіпо-
рындардың және мемлекеттік мекемелердің 
мемлекеттік тұрғын үй қорынан коммуналдық 
меншікке беру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2011 жылғы 1 маусымдағы № 616 қаулысымен 
бекітілген Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп 
берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік мен-
шіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидалары-
на (бұдан әрі – Беру қағидалары) сәйкес шешім 
шығарылған күннен бастап күнтізбелік он бес күн 
ішінде жүзеге асырылады.

Жекешелендіру туралы шешім шығарылған-
нан кейін коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын-
ның және коммуналдық мемлекеттік мекеменің 
тұрғын үй қорынан коммуналдық тұрғын үй қоры-
на тұрғынжайды беру күнтізбелік он бес күн ішінде 
жүргізіледі.

19-1. Мемлекеттік мүлікті мемлекеттік мен-
шіктің бір түрінен екіншісіне беру туралы қабыл-
данған шешім туралы және Беру қағидаларына 
сәйкес ресімделген мүлікті қабылдау-беру актісі 
(беру актісі) туралы мәліметтерді жұмыс органы 
Порталға тұрғынжайға құқықтар құқықтық када-
стрда қайта тіркелген күннен бастап үш күндік 
мерзімде енгізеді.

20. Тұрғын үйді беретін орган жекешелендіру-
ге жататын тұрғын үйді коммуналдық тұрғын үй 
қорына ауыстыруды жүзеге асырған кезде бір мез-
гілде өтініш берушіге төленуі тиіс сома көрсетіл-
ген тұрғын үйдің құны туралы анықтама беріледі.

21. Жекешелендіруге жататын тұрғынжай 
коммуналдық тұрғын үй қорына ауыстырылғаннан 
кейін бес жұмыс күні ішінде жергілікті атқарушы 
орган мен өтініш беруші арасында Порталда элек-
трондық форматта ЭЦҚ-ны пайдаланумен тұрғын-
жайды жекешелендіру туралы шарт жасалады.

22. Тұрғын үйді жекешелендіру туралы шарт 
жасалғаннан кейін, осы Қағидалардың 23-тар-
мағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, 
күнтізбелік отыз күн ішінде жергілікті бюджетке 
төленуі тиіс тұрғын үйдің құнын төлеу жүргізіледі.

Тұрғын үйді меншікке өтеусіз алған кезде 
төлем жүргізілмейді.

23. Тұрғын үйді жекешелендіретін азаматтар 
тұрғын үйдің құнын он жылға дейінгі мерзімге 
бөліп-бөліп төлей алады. Тұрғын үйдің құнын 

бөліп-бөліп төлеудің кестесі, шарттары және 
мерзімдері тұрғын үйді жекешелендіру туралы 
шартта көзделеді. Бұл ретте, тұрғын үйді жекеше-
лендіретін азаматтар тұрғын үйді жекешелендіру 
туралы шартта белгіленген тұрғын үйдің құнынан 
кемінде отыз пайыз мөлшерінде бастапқы жарна 
енгізеді.

Тұрғын үйді жекешелендіру туралы шарттың 
ажырамас қосымшасы болып табылатын тұрғын 
үйдің құнын төлеу кестесінде бөліп-бөліп төлеу-
ді ескере отырып, төлемнің жалпы сомасы көр-
сетіледі.

24. Бөліп төлеу жолымен тұрғын үйді жеке-
шелендіру туралы шешімді белгіленген тәртіпте 
алғаннан кейін өтініш берушінің жұмыс орнының 
өзгеруі оның көрсетілген шешім бойынша тұрғын 
үйді жекешелендіру құқығын одан әрі іске асыруға 
әсер етпейді.

25. Азаматтар тұрғын үйді жекешелендіру ту-
ралы шартта көзделген төлем кестесі бойынша 
тұрғын үйдің құнын алты ай қатарынан төлемеген 
жағдайда жергілікті атқарушы орган азаматтан 
алынған төлемнің сомасы тұрғын үй құнының 
жартысынан артық болған жағдайды қоспағанда, 
сотқа өтініш бергенге дейін күнтізбелік отыз күн 
бұрын хабарлама жолдай отырып, тұрғын үйді 
жекешелендіру туралы шартты сот тәртібінде бұ-
зады.

Тұрғын үй құнының жартысынан көбін төлеген 
өтініш беруші кесте бойынша алты айдың ішінде 
тұрғын үйдің құнын төлемеген жағдайда жергілікті 
атқарушы орган тұрғын үйді жекешелендіру тура-
лы шартты бұзбай сот тәртібінде берешекті өн-
діріп алады.

26. Өзінің бастамасы бойынша тұрғын үйді 
жекешелендіру туралы шартты бұзған кезде не 
алты ай қатарынан төлем кестесі бойынша тұрғын 
үйдің құнын төлемеген жағдайда, тұрғын үйдің құ-
нын өтеу үшін енгізілген сома өтініш иесіне қайта-
рылады, одан тұрғын үйді жекешелендіру туралы 
шартты жасау мен оны бұзуға дейінгі уақыт ара-
лығында мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын 
үйді пайдаланғаны үшін төлемнің сомасы ше-
геріледі. Осы сома жеткіліксіз болған кезде өтініш 
иесі тұрғын үйді жекешелендіру туралы шартты 
жасау мен оны бұзуға дейінгі уақыт аралығында 
мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді пай-
даланғаны үшін төлем сомасындағы айырманы 
өтейді.

27. Тұрғын үйді жекешелендіру шарты екі 
данада жасалады, оның біреуі жергілікті атқа-
рушы органда сақталады, екінші өтініш берушіге 
беріледі.

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын 

үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті 
атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж Қа-
зақстан Республикасының азаматтарын есепке 
қою қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Тұрғын 
үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі 
– Заң) сәйкес әзірленді және мемлекеттік тұрғын 
үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй 
қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған 
тұрғын үйге мұқтаж Қазақстан Республикасы аза-
маттары есепке қою тәртібін айқындайды.

2-тарау. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан 
тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан 
жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге 
мұқтаж Қазақстан Республикасының азаматта-
рын есепке қою тәртібі

2. Коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын 
үйлерге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілік-
ті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйлер тұрғын 
үйге мұқтаж, осы елді мекенде (тұру мерзіміне 
қарамастан) тұрақты тұратын және:

1) Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне;
1-1) жетім балаларға, ата-анасының қамқор-

лығынсыз қалған балаларға;
1-2) "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқала-

рымен наградталған немесе бұрын "Батыр ана" 
атағын алған, сондай-ақ I және II дәрежелі "Ана 
даңқы" ордендерімен наградталған көпбалалы 
аналарға, көпбалалы отбасыларға жататын Қа-
зақстан Республикасының азаматтары есепке 
қойылады. Азаматтардың көрсетілген санатта-
рының жиынтық орташа айлық кірісі тұрғынжай 
беру туралы өтінішпен жүгінердің алдындағы 
соңғы он екі айда отбасының әрбір мүшесіне ре-
спубликалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы 
жылына белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгей-
інің 3,1 еселенген мөлшерінен төмен болуға тиіс;

2) осы Қағидалардың 3-тармағының 2), 2-1), 
3), 4), 5), 6), 8), 9), 11), 12) тармақшаларында 
көрсетілген, тұрғынжай беру туралы өтінішпен 
жүгінердің алдындағы соңғы он екі айда жиын-
тық орташа айлық кірісі отбасының әрбір мүше-
сіне республикалық бюджет туралы заңда тиісті 

қаржы жылына белгіленген ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің 3,1 еселенген мөлшерінен төмен бо-
латын, халықтың әлеуметтік жағынан осал топта-
рына жататын Қазақстан Республикасының аза-
маттары есепке қойылады. Ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің 3,1 еселенген мөлшеріндегі коэффи-
циент мүгедек балаларға қолданылмайды;

3) мемлекеттік қызметшілерге, бюджеттік 
ұйымдардың қызметкерлеріне, әскери қызмет-
шілерге, ғарышкерлікке кандидаттарға, ғарыш-
керлерге, арнаулы мемлекеттік органдардың 
қызметкеріне және мемлекеттік сайланбалы қы-
змет атқаратын адамдарға;

4) жалғыз тұрғын үйі Қазақстан Республи-
касының заңнамасында белгіленген тәртіппен 
авариялық жағдайда деп танылған азаматтарға 
жататын Қазақстан Республикасының азаматта-
ры есепке қойылады.

Қазақстан Республикасының азаматтарын 
республикалық маңызы бар қалаларда, аста-
нада есепке қою үшін кемінде үш жыл тұрақты 
тұруы талап етіледі.

2-1. Жетім балалардың, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың заңды 
өкілдері жетім балалар, ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалған балалар білім беру ұйымына, 
медициналық немесе басқа да ұйымға келіп 
түскен күннен бастап немесе осындай балаларға 
қорғаншылық немесе қамқоршылық белгіленген 
күнінен не патронат тәрбиешімен шарт жасасқан 
күнінен бастап алты ай ішінде баланы тұрғын үй 
алу үшін жергілікті атқарушы органда есепке қо-
яды.

3. Халықтың әлеуметтік жағынан осал топта-
рына:

1) Ұлы Отан соғысының ардагерлері;
2) жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысы-

ның ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер;
3) басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс 

қимылдарының ардагерлері;
4) 1 және 2-топтағы мүгедектер;
5) мүгедек балалары бар немесе оларды 

тәрбиелеп отырған отбасылар;
6) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті 

орган бекiткен аурулар тiзiмiнде аталған кейбiр 
созылмалы аурулардың ауыр түрлерiмен ауы-
ратын адамдар (бұдан әрі – кейбір созылмалы 
аурулардың ауыр түрлерінің тізімі);

7) жасына байланысты зейнеткерлер;
8) кәмелетке толғанға дейiн ата-аналарынан 

айырылған жиырма тоғыз жасқа толмаған жетім 
балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балалар. Мұндай адамдар әскери қызмет-
ке шақырылатын болса, жасы мерзiмдi әскери 
қызмет өткеру мерзiмiне ұзартылады;

9) қандастар;
10) экологиялық апаттар, табиғи және техно-

гендi сипаттағы төтенше жағдайлар салдарынан 
тұрғын үйiнен айырылған адамдар;

11) "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен 
наградталған немесе бұрын "Батыр ана" атағын 
алған, сондай-ақ I және II дәрежелі "Ана даңқы" 
ордендерімен наградталған көпбалалы аналар, 
көпбалалы отбасылар;

12) мемлекеттiк немесе қоғамдық мiндет-
терiн, әскери қызмет атқару, ғарыш кеңістігіне 
ұшуға дайындалу немесе оны жүзеге асыру, 
адам өмiрiн құтқару, құқық тәртiбiн қорғау кезiнде 
қаза тапқан (қайтыс болған) адамдардың отбасы-
лары;

13) толық емес отбасылар жатады.
      
4. Мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан 

тұрғын үйге мұқтаж Қазақстан Республикасының 
азаматтарын есепке алу мемлекеттік мекемедегі 
жұмыс орны бойынша жүзеге асырылады. Есеп-
ке осы мекеменің қызметкерлері қойылады.

Мемлекеттік мекемелер мемлекеттік меке-
менің тұрғын үй қорынан тұрғынжайға мұқтаж 
Қазақстан Республикасы азаматтарының кезек-
тілік тізімдерін жүргізеді және тұрғынжай алған 
адамдардың тізімдерін олардың кезектілігін көр-
сете отырып, өздерінің интернет-ресурстарында 
жариялайды.

5. Қазақстан Республикасының халықты жұ-
мыспен қамту туралы заңнамасына сәйкес жұ-
мыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шара-
ларына қатысатын Қазақстан Республикасының 
азаматтарын есепке алу Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сәйкес бекітілген Жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына 
қатысатын адамдарды оқытуды, олардың жұ-
мысқа орналасуына жәрдемдесуді және оларға 
мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуді ұй-
ымдастыру және қаржыландыру қағидасында 
көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, жаңа 
тұрғылықты жері бойынша, оның отбасы мүше-
лерін қоса алғанда, меншік құқығында тұрғын үйі 
болмаған жағдайда жұмыспен қамтуға жәрдем-
десудің белсенді шараларын іске асыру мақса-
тында құрылған мемлекеттік мекемелерде жүзе-
ге асырылады.

6. Мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй қо-
рынан тұрғын үйге мұқтаж Қазақстан Республи-
касының азаматтарын есепке алу мемлекеттік 
кәсіпорындағы жұмыс орны бойынша жүзеге 
асырылады. Есепке осы кәсіпорынның қызмет-
керлері қойылады.

Мемлекеттік мекемелер мемлекеттік меке-
менің тұрғын үй қорынан тұрғынжайға мұқтаж 
Қазақстан Республикасы азаматтарының кезек-
тілік тізімдерін жүргізеді және тұрғынжай алған 
адамдардың тізімдерін олардың кезектілігін көр-
сете отырып, өздерінің интернет-ресурстарында 
жариялайды.

6-1. Жалғыз тұрғынжайы Қазақстан Респу-
бликасының заңнамасында көзделген тәртіппен 
авариялық деп танылған азаматтарды есепке 
алу осы тұрғынжайдың орналасқан жері бойын-
ша жүзеге асырылады.

7. Осы елді мекенде тұрақты пайдалануын-
да коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген 
тұрғынжайы жоқ Қазақстан Республикасының 
азаматтары, егер:

1) есепке қойған кезде және коммуналдық 
тұрғын үй қорынан немесе мемлекеттік кәсіпо-
рынның тұрғын үй қорынан тұрғын үй берген 
кезде Қазақстан Республикасының аумағында 
меншiк құқығында олардың тұрғын үйi болмаса;

2) есепке қойған кезде және мемлекеттік 
мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын үй берген 
кезде осы елдi мекенде меншiк құқығында тұрғын 
үйі болмаса;

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті 
атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж Қазақстан Республикасының азаматтарын 

есепке қою қағидалары

 (Жалғасы. Басы 3-бетте).

 (Жалғасы 5,6-беттерде.)

Мемлекеттік қызмет
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 (Жалғасы 6-бетте).

2-1) өздеріне сатып алу құқығынсыз жалға 
берілген тұрғынжайы болмаса;

4) өздері тұрып жатқан тұрғынжайы бел-
гіленген санитариялық-эпидемиологиялық және 
техникалық талаптарға сай келмесе;

5) жапсарлас, оқшауланбаған тұрғын үй-жай-
ларда екi және одан да көп отбасы тұрып жатса;

6) отбасы құрамында кейбiр созылмалы ау-
рулардың (кейбір созылмалы аурулардың ауыр 
түрлерінің тізімі бойынша) ауыр түрлерiмен ауы-
ратын науқастар болып, бір үй-жайда (пәтерде) 
олармен бірге тұру мүмкін болмаса, мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж деп таны-
лады.

8. Азаматтарды есепке қою үшін "Азамат-
тарға арналған үкімет" мемлекеттік корпораци-
ясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамына 
(бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация) немесе 
"электрондық үкімет" веб-порталына (бұдан әрі 
– портал) мынадай құжаттар ұсынылуы қажет 
(ақпараттық жүйелерден алуға болатын құжат-
тарды азаматтардан талап етуге жол берілмей-
ді):

1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес 
нысан бойынша өтініш берушіде және онымен 
үнемі бірге тұратын отбасы мүшелерінде осы 
елді мекенде тұрақты пайдалануда коммунал-
дық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үйдің бар 
немесе жоқ екенін жергілікті атқарушы органның 
тексеруіне келісімі көрсетілген коммуналдық 
тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйге мұқтаж 
азаматтарды есепке қою туралы өтініш;

2) өтініш берушінің жеке басын куәландыра-
тын құжат (өтініш берушінің жеке басын сәйке-
стендіру үшін ұсынылады);

3) ақпараттық жүйеде ақпарат болмаған 
жағдайда азаматтық хал актілерін (туу, қайтыс 
болу, неке қию (ерлі-зайыпты болу), некені (ер-
лі-зайыптылықты) бұзу, бала асырап алу, әке 
(ана) болуды анықтау, атын, әкесінің атын және 
тегін өзгерту) мемлекеттік тіркеу туралы куәлік-
тердің көшірмелері.

Өтініш берушінің отбасы мүшелері деп басқа 
адамдар танылған жағдайларда, соңғылары өз-
дерін өтініш берушінің отбасы мүшелері деп тану 
туралы сот шешімінің көшірмесін ұсынады;

4) ақпараттық жүйеде ақпарат болмаған 
жағдайда халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз 
топтарына жататын азаматтар бұған қоса өтініш 
берушінің (отбасының) халықтың әлеуметтік 
жағынан әлсіз топтарына жататынын растайтын 
құжатты, сондай-ақ отбасының әрбір мүшесіне 
(мүгедек балалары бар немесе оларды тәрбие-
лейтін отбасыларды қоспағанда) соңғы он екі ай 
ішіндегі табысы туралы мәліметтерді ұсынады;

5) ақпараттық жүйеде ақпарат болмаған 
жағдайда мемлекеттік қызметшілер, бюджет-
тік ұйымдардың қызметкерлері, әскери қыз-
метшілер, арнаулы мемлекеттік органдардың 
қызметкерлері және мемлекеттік сайланбалы 
қызмет атқаратын адамдар бұған қоса жұмыс ор-
нынан (қызметтен) анықтама ұсынады. Ғарыш-
керлікке кандидаттар, ғарышкерлер Қазақстан 
Республикасының Үкіметі беретін мәртебесін 
растайтын құжатты ұсынады;

6) отбасы тұратын тұрғын үй белгіленген 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға 
сай келмеген жағдайда, өтініш беруші сани-
тариялық-эпидемиологиялық қызмет ұйымы 
жүргізген санитариялық-эпидемиологиялық са-

раптаманың нәтижелері бойынша халықтың са-
нитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы 
саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлім-
шесі берген санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытындының түпнұсқасын қосымша ұсынады;

7) отбасы тұратын тұрғын үй белгіленген 
техникалық талаптарға сай келмеген жағдай-
да, өтініш беруші сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі саласындағы аттестатталған 
сарапшының техникалық қорытындысының 
(тұрғын үйді техникалық зерттеп-тексеру нәтиже-
лері бойынша) түпнұсқасын қосымша ұсынады;

8) отбасы құрамында кейбір созылмалы ау-
рулардың ауыр түрлерімен ауыратын науқастар 
болған, бір үй-жайда (пәтерде) олармен бірге 
тұру мүмкін болмаған жағдайда өтініш беруші 
тиісті ауру түрін растайтын құжатты қосымша 
ұсынады.

Көрсетілетін қызметті алушының жеке ба-
сын растайтын құжаттардың, некеге тұру неме-
се бұзу туралы, қайтыс болу, баланың тууы ту-
ралы куәліктің, өзіне меншік құқығында тиесілі 
(Қазақстан Республикасы бойынша) тұрғын 
үйдің бар немесе жоқ екені туралы анықтама-
ның мәліметтерін, тіркелген мекенжайы туралы 
мәліметтерді, басқа адамдарды көрсетілетін қыз-
метті алушының отбасы мүшелері деп тану тура-
лы сот шешімін, көрсетілетін қызметті алушының 
халықтың әлеуметтік осал тобына, мемлекеттік 
қызметшілерге, бюджеттік ұйымдардың қызмет-
керлеріне тиесілілігін растайтын құжаттарды, 
салық салынатын табысы туралы мәліметтерді 
көрсетілетін қызметті алушы отбасының барлық 
мүшесі үшін "электрондық үкімет" шлюзі арқылы 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден ұсы-
нады.

Жұмыс орны бойынша есепке қою үшін 
мемлекеттік кәсіпорынның не мемлекеттік меке-
менің тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйге 
мұқтаж азаматтар осы Қағидаларға 2-қосымшаға 
сәйкес нысан бойынша өтінішті, сондай-ақ осы 
тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көр-
сетілген құжаттарды ұсынады. Өтініш берушіде 
және онымен үнемі бірге тұратын отбасы мүше-
лерінде осы елді мекенде тұрақты пайдалануда 
коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын 
үйдің бар немесе жоқ екені туралы жергілікті 
атқарушы органның мәліметтерін мемлекеттік 
кәсіпорындар немесе мемлекеттік мекемелер 
www.gosreestr веб-порталында орналасқан 
"Мемлекеттік тұрғын үй қорының объектілерін 
жалдау шарттарының тізілімі" ақпараттық ресур-
сының құралдары арқылы алады.

Осы тармақта көрсетілген құжаттардың 
мәліметтерін жаңарту, өзгерту немесе толықты-
ру үшін өтініш беруші Мемлекеттік корпорацияға 
не портал арқылы осы Қағидаларға 3-қосымшаға 
сәйкес нысан бойынша өтінішті, сондай-ақ осы 
тармақта көзделген қажетті құжаттарды негіздер 
туындаған не ұялы телефонға sms-хабарлама 
алған сәттен бастап береді.

9. Жергілікті атқарушы орган, мемлекеттік 
кәсіпорын, мемлекеттік мекеме мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке 
тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган 
жалдаған тұрғын үйге мұқтаж Қазақстан Респу-
бликасы азаматтарының кезектегі реттік нөмірін 
хабарлап және көрсете отырып, есепке қою ту-
ралы немесе есепке қоюдан дәлелді бас тарту 
туралы шешімді өтініш берілген күннен бастап 
он бес жұмыс күнінен кешіктірмей қабылдайды.

Жергілікті атқарушы органдардың шешіміне 
сәйкес өтініш берушіге хабарлама Мемлекеттік 
корпорацияға не порталдағы "жеке кабинетке" 
электрондық құжат түрінде жіберіледі. Мемле-
кеттік кәсіпорынның не мемлекеттік мекеменің 
шешіміне сәйкес өтініш берушіге жазбаша түрде 
не пошта бойынша не қолма-қол хабарланады.

10. Жалғыз тұрғынжайы Қазақстан Респу-
бликасының заңнамасында көзделген тәртіппен 
авариялық деп танылған азаматтарға тұрғын-
жайы авариялық деп танылған елді мекеннен 
тыс жерде өтініш білдірген кезде, сондай-ақ, егер 
азаматтың соңғы бес жылдың ішінде өз тұрғын үй 
жағдайларын қасақана нашарлатуы салдарынан 
мынадай жолдармен мұқтажға айналғаны:

1) тұрғын үй-жайын ауыстырғаны;
2) жалғыз тұрғын үйi Қазақстан Республи-

касының заңнамасына сәйкес алынған ұзақ 
мерзiмдi жеңiлдiктi тұрғын үй кредитi бойынша 
сатып алынған, кепiл берушiнiң – Қазақстан Ре-
спубликасы азаматының ипотекалық тұрғын үй 
заемы бойынша мiндеттеменi орындауға қабiлетi 
болмаған жағдайда оның Қазақстан Республика-
сының белгiлi бiр елдi мекенiнде орналасуына 
қарамастан, өзiне меншiк құқығымен тиесiлi, тұру 
үшiн жарамды тұрғын үйдi, жергiлiктi атқарушы 
орган тұрғын үйдi сатып алғаннан басқа жағдай-
ларда, иелiгiнен шығаруы;

3) тұрғын үйдiң өз кiнәсiнен бұзылуы немесе 
бүлiнуi;

4) тұрған кезiнде оның мемлекеттiк тұрғын 
үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй 
қорынан жергiлiктi атқарушы орган жалдаған 
тұрғын үйге мұқтаж болмаған кезде тұрғын үйi-
нен кетуi;

5) жұбайынан, кәмелетке толмаған және ең-
бекке жарамсыз балаларынан, сондай-ақ еңбек-
ке жарамсыз ата-аналарынан басқа адамдарды 
тұрғызғаны анықталса, мемлекеттік тұрғын үй қо-
рынан тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй қорынан 
жергiлiктi атқарушы орган жалдаған тұрғын үй 
беру үшiн есепке қоюдан бас тартылады.

10-1. Азаматтар:
1) егер мемлекеттiк тұрғын үй қорынан 

тұрғынжай немесе жеке тұрғын үй қорынан 
жергiлiктi атқарушы орган жалдаған тұрғынжай 
берiлуi үшiн негiздер жойылған;

2) басқа елдi мекенге тұрақты тұру үшiн кет-
кен немесе мемлекеттік кәсіпорындағы немесе 
мемлекеттік мекемедегі еңбек қатынастарын 
тоқтатқан;

3) азамат мемлекеттiк тұрғын үй қорынан 
тұрғынжай немесе жеке тұрғын үй қорынан жер-
гiлiктi атқарушы орган жалдаған тұрғынжай беру-
ді қажет ететіні туралы шындыққа сай келмейтiн 
мәлiметтер берген;

4) жер учаскесiн алған және өзiнiң тұрғын 
үйiн салуды аяқтаған немесе тұрғынжай сатып 
алған;

5) сатып алу құқығынсыз жалға берілетін 
тұрғынжай алған жағдайларда, оларды мемле-
кеттiк тұрғын үй қорынан тұрғынжайға немесе 
жеке тұрғын үй қорынан жергiлiктi атқарушы 
орган жалдаған тұрғынжайға мұқтаж адамдар 
есебiнен шығару жүзеге асырылады.

11. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын-
жай немесе жеке тұрғын үй қорынан жергiлiктi 
атқарушы орган жалдаған тұрғынжай беру үшiн 
есепке қоюдан мынадай негіздер бойынша бас 
тартылады:

1) көрсетілетін қызметті алушының мемле-
кеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттарының және (немесе) олардағы дерек-
тердің (мәліметтердің) анық еместігін анықтау;

2) көрсетілетін қызметті алушының және (не-
месе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
ұсынылған материалдардың, объектілердің, де-
ректердің және мәліметтердің Заңда және "Мем-
лекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" 2013 
жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 19-1-бабында белгіленген талаптарға 
сәйкес келмеуі.

11-1. Заңда белгіленген тәртіппен тұрғын-
жайға мұқтаж деп танылған және есепке қой-
ылған жетім балалар және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалар, толық емес 
отбасылар, "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқа-
ларымен наградталған немесе бұрын "Батыр 
ана" атағын алған, сондай-ақ I және II дәрежелі 
"Ана даңқы" ордендерімен наградталған көпба-
лалы аналар, көпбалалы отбасылар тұрғынжай 
алғанға дейін есептен шығарылмайды.

11-2. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын-
жай немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті 
атқарушы орган жалдаған тұрғынжай алуға бірін-
ші кезекте Ұлы Отан соғысының ардагерлері, 
жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығын-
сыз қалған балалар, "Алтын алқа", "Күміс алқа" 
алқаларымен наградталған немесе бұрын "Ба-
тыр ана" атағын алған, сондай-ақ І және ІІ дәре-
желі "Ана даңқы" ордендерімен наградталған көп 
балалы аналар, көп балалы отбасылар құқылы. 
Мемлекеттік қордан тұрғынжайларды (жаңадан 
пайдалануға берілген немесе тұрғындар бо-
сатқан) немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілік-
ті атқарушы орган жалдаған тұрғынжайларды 
бөлу кезінде жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға коммуналдық 
тұрғын үй қорынан берілетін тұрғынжайлардың 
немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқа-
рушы орган жалдаған тұрғынжайлардың жалпы 
санының кемінде жиырма проценті бөлінеді.

11-3. Егер 1 немесе 2-топтағы мүгедектік он 
сегіз жасқа толған, отбасы мүгедек балалары бар 
немесе оларды тәрбиелеп отырған отбасы ретін-
де есепте тұрған мүгедек балаға белгіленсе, 
оның мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғынжай 
немесе жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй 
қорынан жалға алған тұрғынжай беру кезектілігі 
тұрғынжайды алғанға дейін сақталады.

12. Тұрғын үйге мұқтаж ретінде есепте 
тұрған адамдардың тізімін өзектілендіру мақса-
тында ауданның, облыстық маңызы бар қала-
ның, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдары мем-
лекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен 
интеграцияланған Тұрғын үйге кезекте тұрған-
дарды есепке алудың бірыңғай ұлттық жүйесі 
арқылы автоматтандырылған режимде комму-
налдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж 
адамдардың есебінде тұрған Қазақстан Респу-
бликасы азаматтарының кезектілік тізіміне жыл 
сайын түгендеу жүргізеді.

Ақпараттық жүйеде мәліметтер болмаған 
не өтініш беруші мен оның отбасы мүше-
лері туралы мәліметтер өзгерген жағдайда, 
өтініш берушіні жергілікті атқарушы органдар 
Мемлекеттік корпорация не портал арқылы 
тиісті құжаттарды жаңарту қажеттігі туралы 
ұялы телефонға sms-хабарлама арқылы ха-
бардар етеді.

  Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй
қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж

Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке
қою қағидаларына

1-қосымша
      Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының тұрғын үй қатынастары саласындағы функцияны жүзеге 

асыратын құрылымдық бөлімшеcінің атауы
      азаматтан (ша) ________________________
      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде),
      жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН)
      Өтініш
      Мені "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 75-бабының 1-тармағына сәйкес ___ бөлмелі мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй/жеке тұрғын үй қорынан жергiлiктi атқа-

рушы орган жалдаған тұрғын үй алу үшін мыналарға сәйкес есепке қоюды сұраймын:
      1) коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж адамдардың есепке қою тізімі
      _______________________________________________________________________________
      (Заңның 74-бабының 2-тармағына сәйкес тізімнің атауы)
      2) санаты_________________________________________________________________
      3) отбасы құрамы:
      _______________________________________________________________________________
      (туыстық дәрежесі)
      ЖСН: ___________________;
      4) қосымша табысы туралы мәліметтер (жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды қоспағанда, халықтың әлеуметтiк жағынан осал топтарына және мүгедек балаларды тәрби-

елеушi отбасыларға жататын азаматтар үшін):
      _______________________________________________________________________________;
      (еңбекақы (зейнеткерлік салық салынатындарды қоспағанда), әлеуметтiк төлемдер түрiнде алынатын, кәсiпкерлiк және басқа да қызмет түрлерiнен түсетiн; балаларға және басқа да асырауындағыларға 

алимент түрiндегi; жеке қосалқы шаруашылықтан – мал мен құс ұстауды, бағбандықты, бақша өсiрудi қамтитын, үй жанындағы шаруашылықтан түсетін табыстар, өзге де табыстар және жүгіну алдында соңғы он 
екі ай ішіндегі табыстың атауы мен сомасы);

      5) отбасында жиырма екі аптадан асқан жүкті әйелдің болуы туралы мәліметтер, ЖСН:
      _______________________________________________________________________________;
      6) мүгедек бала туралы мәліметтер, ЖСН
      _______________________________________________________________________________;
      7) мүгедектік, қарттық, жүрек-қан тамыр ауруларының және басқа ауыр науқастар туралы мәліметтер (қажеттісінің астын сызу), ЖСН:

 (Жалғасы. Басы 4-бетте).
Мемлекеттік қызмет
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      _______________________________________________________________________________;
      8) тірек-қозғалыс аппараты бұзылған мүгедектік туралы мәліметтер, ЖСН: _______________________________________________________________________________;
      9) жұмыс орны туралы мәліметтер: ________________________________________
      (бизнес сәйкестендіру нөмірі, мемлекеттiк қызметшiлер, бюджеттiк ұйымдардың қызметкерлерi, әскери қызметшiлер, ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкерлер, арнаулы мемлекеттік орган қызметкерлері 

және мемлекеттiк сайланбалы қызмет атқаратын адамдар санаттары бойынша азаматтардың тізімі үшін);
      10) қорғаншы туралы мәліметтер: ___________________________________________
      (ЖСН, шешімнің (қорғаншылық) нөмірі, қорғаншылыққа алған күні, шешім қабылдаған орган);
      11) авариялық тұрғын үй туралы мәліметтер ___________(жылжымайтын мүлік объектісінің түрі, кадастрлық нөмірі, ел, облыс, аудан, елді мекен, көше, үй, корпус, пәтер);
      12) тиісті ауданы (тиісті ауданнан кем), жиынтығы және қабаттылығы бойынша тұрғын үй бөлінген кезде келісімі не бас тартуы:
      келісемін не келіспеймін (қажеттісінің астын сызу);
      13) ұялы телефон нөмірі: ___________________________________________________;
      14) электрондық мекенжай ________________________________________________.
      Менде және менімен үнемі бірге тұратын отбасы мүшелерінде осы елді мекенде тұрақты пайдалануда коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үйдің бар немесе жоқ екенін тексеруге қарсы 

емеспін.
      Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін 20__ жылғы "__" __________ _____________
      (қолы)
      Қосымша:
      1.________________________
      2.________________________
      ___________________ (күні, қолы)

      Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй
қорынан жергілікті атқарушы органжалдаған тұрғын үйге мұқтаж

Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке
қою қағидаларына

2-қосымша
      Мемлекеттік мекеменің/мемлекеттік кәсіпорынның басшысы тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)
      _____________________________
      мекенжайы бойынша тұратын (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде))
      азаматтан(ша)
      ____________________________
      жеке сәйкестендіру нөмірі
      (бұдан әрі – ЖСН)
      Өтініш
      "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 75-бабының 1-тармағына сәйкес мені отбасы құрамына сәйкес _____ санаты бойынша _____ бөлмелі мемлекеттік мекеменің/мемле-

кеттік кәсіпорынның тұрғын үй қорынан тұрғын үй беру үшін есепке қоюды сұраймын.
      Отбасының құрамы: 1. _____________________________________________________
      (отбасы мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), туыстық дәрежесі)
      ЖСН___________________________________________
      Менде және менімен үнемі бірге тұратын отбасы мүшелерінде осы елді мекенде тұрақты пайдалануда коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үйдің бар немесе жоқ екенін тексеруге қарсы 

емеспін.
      Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін 20__ жылғы "__" __________ _____________
      (қолы)
      Қосымша: 1.________________________ 2.________________________ __________________ (күні, қолы)

      Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй
қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж

Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке
қою қағидаларына

3-қосымша
      Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының, аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарының тұрғын үй қатынастары саласындағы функцияны жүзеге 

асыратын құрылымдық бөлімшеcінің атауы
      ____________________________
      азаматтан (ша)
      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған
      кезде), жеке сәйкестендіру нөмірі
      Өтініш
      "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 75-бабының 1-тармағына сәйкес тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үй, жеке тұрғын үй қорынан жергiлiктi атқарушы орган жалдаған 

тұрғын үй алу үшін есепке қоюға бұрын берілген менің деректерімді не менің отбасы мүшелерімнің деректерін жаңартуды, өзгертуді немесе толықтыруды сұраймын:
      1. Өтініш берушінің ЖСН: ____________________________
      2. Отбасы мүшесінің ЖСН (деректері жаңартылатын):
      ________________________________________________________________
      3. Деректерді өзгерту, жаңарту не толықтыру себебі және растайтын құжат: ______________________________________
      Менде және менімен үнемі бірге тұратын отбасы мүшелерінде осы елді мекенде тұрақты пайдалануда коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үйдің бар немесе жоқ екенін тексеруге қарсы 

емеспін.
      Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін 20__ жылғы "__" __________ _____________.
                                                                                                                                                                                                                                                         (қолы)

 (Жалғасы. Басы 4,5-беттерде).

Сапалы білім
Егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. 

ХХІ ғасыр - білімділер ғасыры болмақ. Жаңа 
кезеңге бет бұру оңай емес. Қазіргі кезде 
біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне 
көшіп келеді, бұл кезең ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпа-
раттық коммуникациялық технологиялар педагогтар қызметінің барлық салаларына кірігіп, оның табиғи 
ортасына айналып отыр. Білім мен ғылымды өз дәрежесінде меңгерген елдер ғана әлемдік дамудың ал-
дында, озық көштің бойда ұстар тұсында тұрады десек, қазіргі кезеңде еліміздегі білім саласында жүріп 
жатқан реформаларға байланысты білім беру жүйесі терең құрылымдық өзгерістермен сипатталады. 
Қазіргі ғылыми-техникалық өрлеу ғасырында жоғарғы деңгейде сапалы білім беру мәселесі-ең негізгі мәсе-
лелердің бірі. Бұл бағытта балаларға жоғары деңгейде білім беретін, еңбекке баулитын, талабын оятып, 
қозғау салатын орын- мектеп. Бүгінгі өркениетті қоғамда білім беру жүйесінің ең басты мәселесі – білім 
сапасының деңгейін халықаралық дәрежеге көтеру. Бүгінгі күні әлемдік ақпараттық білім кеңістігінің тиімді 
жолы - білім беру саласын толықтай ақпараттандыру. 

«Суреттер сөйлейді» әдісі  бойынша интерактивті тақтадан тапсырма беріледі. Тапсырма орындалу 
барысында зерттеушілік әңгіме дамығанын байқауға болады, яғни әр топқа бір суреттен беріледі. Оқушы-
лар сол суретті талдап айтады. Бір топ суретте берілген жәндік гидра  деп тапса, екінші топтағы оқушылар 
оның мүшелерін сипаттайды. Осы тапсырманы орындау барысында оқушылар дұрыс сұрақ қоя білуді де 
үйренеді.  Келесі сабақтарда оқушылардың сұрақ қою тактикасы өзгеруін көруге болады. Себебі, «Кон-
верттегі сұрақтар», «Радиоға қоңырау шалу», «Өрмекшінің торы»  әдістерін қолданған кезде оқушылардың 
сұрақты біршама жүйелі қойған.

Осылайша мұғалім өткен сабақтан қандай білім алғанын біледі. Бастауыш сынып оқушыларының та-
нымдық қызығушылығын қалыптастыруда сабақты түрлендіріп өткізудің мәні зор. Оқушылар өздерінің жаңа 
білімдері мен дағдыларын іс жүзінде  қолдануға болатындығын байқағанда оқуға деген ынтасы артады 
және шынайы өмірден алынған жағдаяттармен байланысты тапсырмаларды ұнатады. Сол себепті қысқа 
мерзімді жоспарды тиімді жоспарлау үшін кез-келген ұстаз оқушылардың жас ерекшеліктері мен қабілет-
терін ескерген жөн.   

Сабақ барысында қолданатын әдіс-тәсілдер: «Бір ауыз сөз» - оқушылар стикерлерге сабақ туралы бір 
ғана сөз жазып, оны тақтаға жапсырады. Өз ойларын түсіндіріп береді. Стикерлерге сабақты бағалайтын 
келесі сөздерді жазуға болады (оларды тақтаға алдын-ала тақтаға жазып қойған дұрыс): ұнады, пайдалы, 
қажет, білдім, үйрендім, қызықтым, ұмтылдым, есте сақтадым т.б.

 «Жақсылық тамшысы» - әр бала 
тамшыға өзі жасаған жақсы істерін неме-
се өзінің бойындағы жақсы қасиеттерін 
стикерге жазып жеткізеді. Іліп жатқанда 

әрқайсысы өзгелерге, айналасына өзі жасаған жақсылықтарын, қасиеттерін жария етеді.
«Көршіңізге айтыңыз» әдісі: «Көршіме айтамын» әдістемесі оқушылардың өз ойларын ауызша білдіруі 

үшін қолданылады.  
-  Сұрақ қойыңыз, ойлануға уақыт беріңіз, содан кейін оқушылардан өз ойларын көршісімен бөлісуін 

сұраңыз.  
-  Оқушыға жаңа тақырыпты атаңыз және оларға аталған тақырып бойынша ненің мәлім екені туралы 

бәрін көршісіне айтуын сұраңыз.
Оқушының білімін көтерудің ең бастысы - пәнге деген қызығушылығын арттыру. Бастауыш сыныптар-

да  пәндерді оқытуда атап айтсам әдебиеттік  сабағында түрлі шығармашылық  тапсырмаларды орындау 
үстінде көбінесе оқушылар жұптасып,  немесе шағын топпен жұмыс істейді. Табысқа жету ұжымдағы әрбір 
мүшенің тілдік қатынасқа құрылған тапсырмаларын дұрыс орындауына және ұжымның жаппай ұйымшыл-
дықпен жұмыс істеуіне байланысты. Сондай-ақ инновациялық технологиямен сабақ өткізу арқылы оқушы-
лардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға, олардың осы пәнге, яғни, әдебиетке деген қызығушылығын 
оятуға, ұлттық сипаттағы жеке тұлғаны қалыптастыруға болатындығын тәжірибе көрсетіп келеді.                                                                                                                                   

Оқушылардың шығармашылық қызығушылығын қалыптастырудағы басты мақсат – қазіргі білім беру-
дің жаңа парадигмасы жағдайындағы оқушылардың жеке тұлғалық сапалық қасиеттерін дамыту, шығар-
машылық ойлауын дамыта отырып, заман талабына сай құзырлылығын қалыптастыру және рухани жан 
дүниесінің дамуына жағдай жасау. Сондықтан егемен еліміздің келешегі жас ұрпақты тәрбиелейтін орта 
мектеп өзіне жүктелген әлеуметтік міндетті атқару үшін ондағы игерілетін білім мазмұны, білім берудің түрлі 
жолдарын бүгінгі талапқа сай жаңартуға ұмтылуы заңдылық. Себебі, сыни көзқарасы қалыптасқан, сындар-
лы ойлай білетін жас ұрпақ біздің кемел болашағымыздың тірегі болады деген ойдамын.

Мариям Нариманқызы МУХАМАДИЕВА, 
«Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы

Алматы облысы бойынша КДИ 
Әдіснама және педагогикалық инновация

кафедрасының аға оқытушысы. 

Мемлекеттік қызмет
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Жаңа кітап жарық көрді

«Тәңір тауының тарландары»

Созылмалы дерті бар науқастарды динамикалық бақылау   

Дінің тұрсын дін аман! 

Жерлесіміз, қарымды қаламгер 
Беркін Әкебаевтың бұл тың тақырыпқа 
құрылған алғашқы кітабы. Кітапқа негізі-
нен Аспантау аясындағы спорт өнерінің 
талайлы тағдыры, даму барысы мен 
жеткен жетістіктері арқау болған. Аты 
айтып тұрғандай ауданнан шыққан әлем 
чемпиондары, халықаралық жарыстар-
да оза шауып, бәйге төрінен көрінген 
тарлан спортшылар жайлы мағлұмат-
тар молынан қамтылған. Сол сияқты 
әрбір спорт ойындарының шығу тарихы, 
әлемдік спорт  ұйымдарына біздің еліміз 
қай жылы мүше болып қабылданғаны ту-

ралы тарихи мәліметке де кеңінен орын 
берілген. Дене тәрбиесінің ұстаздары 
мен аудан спортшыларына демеуші 
болған кәсіпкерлер және спортқа ар-
налған құрылыс орындары мен алаңда-

рын жасауға атсалысқан ауыл басшы-
лары, бірегей азаматтар енгізілген. 
Сондай-ақ, аудан спортшылары Бозба-
шаев Дүйсенбек, Әшимов Қазбек, Ұзақов 
Бағжан, Құныпияев Жанболат, Алтай 
Асқарбаев, Қайрат Солтанқұлов сынды 

т.б көптеген спортшылар қамтылған.
Өткен аптада аудандық мәдениет 

үйінде жаңа кітаптың тұсаукесер рәсімі 
өткізілді. Рәсімге ауданның есімдері ау-
дан, облыс, республикаға кеңінен таны-

мал саңлақ спортшылар, спорт ардагер-
лері, өнерін өрге жүздіріп, ел намысын 
қорғап жүрген жас спортшылар, аудан,а-
уыл әкімдері, мекеме, ұйым өкілдері 
қатысып, «Тәңір тауының тарландары» 
атты кітаптың тұсау кесер қуанышына 

ортақтасты.
Аудан әкімі Нұржан Құдайбергенов 

аудан спортшылары жайлы тұңғыш 
кітаптың қадамына сәттілік, кітап авто-
рына алдағы уақытта да шығармашылық 
табыстар тіледі. Кітап авторы Беркін 
Әкебаевтың арқасына аудан халқы 
атынан шапан жауып, құрмет көрсетті. 
Өз кезегінде Беркін ағамыз кітапты жазу-
дағы мақсатын, ізгі мұрат жолындағы із-
деністерін баяндады. Кітаптың жазылуы-
на қолдау білдіріп, көмек көрсеткен 
азаматтарға ыстық ықыласқа толы алғы-
сын жеткізді. Бекболат Бірбаев, Жанбо-
лат Құныпияев, Жантелі  Мұқи, Нұрлан 
Әкімбаев, Болат Әкімханов сияқты спорт  
ардагерлері, «Хантәңірі қырандары» 
спорттық қордың атынан Берік Сәрсен-
баев, ауыл әкімдері атынан Текес ауыл-
дық округінің әкімі Нұрболат Таубалдиев 
сөйлеп, жаңа кітап жайлы өздерінің ой, 
пікірлерін білдірді. Ұсыныстарын айтты.

Алматы қаласындағы «Курсив» бас-
пасынан жарық көрген «Тәңір тауының 
тарландары» атты жаңа кітаптың мазмұ-
ны терең, тілі шұрайлы. Тарихи оқиға-
ларға бай, бұрын құлақтанбаған тың 
жаңалықтарға толы. Спортшылар мен 

спорт жанкүйерлерін ғана емес, былай-
ғы оқырмандарды да жалықтырмайды 
деген ойдамыз. Сондай-ақ, дене тәр-

биесінің мұғалімдеріне көмекші құрал, 
спортты кәсіп етуге жаңа бет бұрып жүр-
ген жастар мен жасөспірімдерге бағыт-
бағдар беріп, жолбасшы болатын құнды 
дүниеге айналатыны анық. 

Жұмабек ТӘЛІПҰЛЫ.

Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі 
мен МӘМС аясындағы медициналық көмек  көрсету. Дина-
микалық бақылау аурудың асқынуы немесе күрделенуінің 
алдын алу үшін, дерттердің алдын алу мен осындай на-
уқастарды оңалту үшін жүргізіледі.   

Динамикалық бақылау есебіне тұруы үшін науқастың 
қолында созылмалы дерті бар екенін нақтылайтын құжат-
тар болуы тиіс, олар:   

1. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек бекеті 
дәрігерінің қорытындысы;   

2. Бейінді маманның (дерт бойынша) консультативті 
қорытындысы;   

3. Стационар науқастың медициналық картасынан 
үзінді (стационарда ем алған соң).   

Созылмалы дерті бар науқасты қабылдаған емхана 
дәрігері не істейді?   

1. Науқасты қарап, анамнез жинайды   
2. Науқасқа физикалық түрде қарау жүргізеді   
3. Науқастың диагностикалық зерттеулерінің нәтиже-

сін бағалайды   
4. Науқастың өзіне-өзі көмек көрсетуді үйрену нәтиже-

сін бағалайды   
5. Медикаментезді және медикаментезді жолмен емес 

емделудің жеке жоспарына, науқастың өзін-өзі бақылау 
күнделігіне түзету жасайды (барлық дәрігерлер қараула-
рын, зерттеулерін, бейінді мамандар мен салауатты өмір 
салты мамандарының ұсыныстарын ескере отырып)   

6. Күндізгі немесе тәулік бойғы стационарға жолдама 
береді (қажет болған жағдайда)   

7. Медициналық оңалтуға жолдама береді (медицина-
лық көрсеткіштер бойынша)     

8. Медициналық-әлеуметтік сараптама комиссия-
сынан өтуге қажет құжаттарды рәсімдеуге кеңес береді   

9. Салауатты өмір салтын ұстануға кеңес береді.   
Бейінді маман созылмалы дерті бар науқасты қабыл-

дағанда не істейді?   
Бейінді маман науқасты емхана дәрігерінің жолдама-

сы бойынша қабылдайды.  
* Қарау жүргізеді (физикалды қарау);       
* Науқасқа сұрақтар қойып, жауап алады;   
* Науқастың диагностикалық зерттеулерінің нәтижесін 

бағалайды;   
* Қосымша диагностикалық зерттеулерге жолдайды 

(қажет болған жағдайда);   
* Күндізгі немесе тәулік бойғы стационарға жолдама 

береді (қажет болған жағдайда);   

* Науқастың созылмалы дертін алдағы уақытта да 
бақылауға ұсыным жасайды;   

* Науқасты қабылдаған соң учаскелік дәрігерге осы 
науқастың денсаулығы туралы қорытындыны жібереді. 
Медициналық қорытындыда бейінді маман зерттеулердің 
нәтижесін көрсетеді, осы науқасты ары қарай бақылау ту-
ралы ұсыныс жасайды.   

Науқасты динамикалық бақылаудағы медбике/медаға-
ның рөлі қандай?   

Медбике/медаға   
1. Емдеу тәртібі орындалуына мониторинг жүргізеді   
2. Қайтадан қабылдау кезінде науқастан сұрақ-жауап 

алып, физикалды қарау жүргізеді   
3. Лабораториялы және инструменталды зерттеулерге 

жолдайды (тиісті мерзімімен)   
4. Дерттің асқынуына шағым болмаған немесе дина-

микалық зерттеулердің қалыптан тыс көрсеткіштері бол-
маған кезде мебике/медаға:   

*науқаспен әңгімелеседі және салауатты өмір салтын 
ұстануға кеңес береді, қажет болғанда емханадағы сала-
уатты өмір салты орталығының мамандарына жолдайды   

* науқасқа дерті ауысқан кезде не істеу керегін және 
өміріне қауіп төнген жағдайда жедел медициналық көмек 
шақыруды түсіндіреді   

* дәрі-дәрмекке рецепт жазып береді   
* науқастың келесі келу уақытын белгілейді   
5. Егер науқастың дертінің асқынуына шағымы болса 

немесе динамикалық зерттеулердің қалыптан тыс көрсет-
кіштері болса, медбике/медаға науқасты алғашқы медици-
налық санитарлық көмек бекетіне жоспардан тыс қарауға 
жібереді. 

Егер науқас күндізгі немесе тәулік бойғы стационарда 
ем алса, емделуден кейін оған стационар науқастың ме-
дициналық картасынан үзінді берілуі керек, онда көрсетіл-
ген ем туралы мәліметтер, атап айтқанда, диагностикалық 
зерттеулер, емдеу шаралары мен ары қарай емделу кеңе-
стері жазылады.

ТЖБ хабарлайды

Табиғатта демалу кезіндегі өрт қауіпсіздік ережелері
Құрметті аудан тұрғындары! Райымбек ауданының табиғаты өте бай орна-

ласқан. Сонымен қатар, жылдан - жылға орман алқаптарында, далалық жерлер-
де өрт оқиғалары  болып отырады. Өрттің шығу себебіне көбінесе ол адамдар-
дың өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамай, салғырт  қарағандықтан өрт оқиғалары 
тіркелуде. 

Отын жинауға, болмаса демалуға немесе басқа жұмыстармен орманға, та-
биғатқа бара қалсаңыз өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтаңыздар!  Ол үшін 
Сіздер бұл ережелерді жақсы білулеріңіз қажет. От жақпас бұрын от жағатын 
орынды тез тұтанатын заттардан, құрғақ күл қоқыстардан, кепкен шөп- шалаңнан  
тазалаңыздар.

От жаққанда, темекі тартқанда сіріңкені, темекіні  өшірмей тастауға  болмай-
ды, отты жағып болғаннан кейін оның шоқтарына су құйып немесе құм, топырақ 
пен көміп тастау керек. Балалардың от пен, сіріңкемен ойнауына жол бермеңіз-
дер. 

Суда абай болыңыздар!!!
Құрметті аудан тұрғындары! 2022 

жылдың жаз мезгілінің шомылу маусы-
мында облыс көлемінде жасөспірім ба-
лалардың суға бату фактілері тіркелуде. 
Осыған орай су айдындарында қауіпсіздік 
ережелерін қатаң сақтауларыңызды 
сұраймыз!

Құрметті ата – аналар, мұғалімдер! 

Балаларды сауықтандыру лагерлеріне 
жіберген кездегі судағы қауіпсіздік ереже-
лерін балаларыңызға түсіндіруді сұрай-
мыз.

НҰРСАПАЕВ Д.С. 
Райымбек ауданының 

ТЖБ бас маманы
азаматтық қорғау капитаны.

«ҚР Ұлттық экономика Министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы облысы бойынша  Департаментінің» 13 
маусым 2022 жылғы  № 42-НҚ бұйрығына  сәйкес ,  Райымбек аудандық су шаруашылығы «Колсайирригация» мемлекеттік комму-
налдық  кәсіпорнының  суды арналар арқылы беру қызметі бойынша  2022 жылдың 1-ші тамызынан 1 текше метр  судың бағасы 
0,633 теңге болып бекітілгенін  хабарлайды.  

2022 жылдың шілде айының 22-ші жұлдызы күні сағат 15:00 де  Райымбек аудандық су шаруашылығы «Колсайирригация» мем-
лекеттік коммуналдық кәсіпорны  су тұтынушылар және басқа да мүделлі тұлғалардың алдында 2022 жылдың 1 жартыжылдығын-
дағы  бекітілген тарифтік сметаның,  инвестициялық бағдарламаның  орындалуы  жайлы жария тыңдау  өткізетінін хабарлайды.

 Мекен жайы :  Нарынқол  ауылы , Жанайұлы көшесі  № 1 үй.      
 МКК «Колсайирригация»

Хабарландыру

Жарамсыз деп табылады
12. 03. 2020 жылы № 988 тізілімде тіркеп берген Алматы облысының нотариусы А. Х. Онгарбаеваның     сенімхатымен, 

сатушы Кулатаев Жаксылык Сейдалимович пен сатып алушы Шаймардан Бексерікке берілген тұрғын үйді жер телімімен 
сатып алу-сату шарты жоғалуына байланысты жарамсыз деп табылады. 

Біздің әлеміміздің тұрғындарының жартысынан көбі өздерін діндарлармыз деп са-
найтын жағдайда болғандықтан мәдени және өркениеттік өмір кеңістігіндегі Қазақстан 
қоғамның діни төзімділігі – мәдени және өркениеттік өмір кеңістігіндегі республиканың 
болашақтағы тұрақты дамуының негізі және кепілі болып саналады. Қоғамымызға, ең 
алдымен, өзіне деген сенімділік беретін заманымыздың сын-қатерлері мен қауіп-қатер-
лері деңгейінен арылу қажет. Діни толеранттылық мәселесінде әрине, қазіргі қоғамдағы 
ең өзекті әрі белсенді қарастырылатын мәселелердің қатарында. Толеранттылықты дү-
ниетанымдық және әлеуметтік көзқарастарды біріктіріп, діни дәстүрлердің заңдылығы-
на мүмкіндік беретін қоғамдық сананың күрделі құбылысы ретінде қарастырған жөн деп 
есептеуге болады. Діни толеранттылық жеке адамдар, әлеуметтік құрылымдар және 
мемлекет деңгейіндегі нақты әрекеттер ретінде де қабылдануы керек. Басқаша айтқан-
да, діни толеранттылық барлық тұлғаларының дінге және конфессиялық тиесілігіне қарай 
әр түрлі болу құқығын көрінетін әлеуметтік нормасы мен қоғамның құндылығы ретінде 
түсінуге болады.

Толеранттылықты қалыптастыру және орнықтыру тетіктері қоғамдық қатынастардың 
барлық жүйесімен, конституциялық-демократиялық құқық пен бостандықтың толық жүзе-
ге асу мүмкіндігімен, тұлға мен қоғамның рухани мәдениетінің деңгейімен байланысты. 
Діни толеранттылық дәстүрлері өзінің сан алуан көріністерімен Қазақстанның әлеумет-
тік және философиялық ой-пікірлерінің дамуы мен қалыптасуының барлық кезеңдерін-
де өзіндік ерекше көрінісін тапты, мұны ең анық мысалдармен көрсетіп өтуге болады. 
Жаһандану жағдайында, әлемдік тарих кеңістігі жинақталып жатқан кезде, конфессияа-
ралық ынтымақтастықты қатар дамыта отырып, діни толеранттылықты дамыту барынша 
тиімді. Толеранттылық бүгінде Қазақстандағы бейбітшілікті, тұрақтылықты және экономи-
калық дамуды қамтамасыз етудің шешуші факторына айналғаны анық. Қазақстан халқы 
үшін толеранттылық қағидаты саяси мәдениеттің нормасы ғана емес, оны нығайтып 
отырған мемлекеттің негізгі қағидаларының бірі болып табылатыны мәлім. Бұған діни 
төзімділік пен келісімнің жоғары деңгейін растайтын социологиялық сауалнама деректері 
дәлел. Діни толеранттылықтың тек мәдениетінің ғана емес, сонымен қатар Қазақстан 
Республикасының этносаясатының құрамдас бөлігі екендігіне дәл осы әлемдік тәжіри-
беде алғаш рет Қазақстанда Дүниежүзілік Өкілдердің Съезі өткені дәлел болды. Әлемдік 
және дәстүрлі діндер конференциясы өтті. Кейіннен мұндай кездесулерді алдағы уақытта 
өткізу игі дәстүрге айналған болатын. Бір-бірін танудың ортақ негізіне негізделген мем-
лекеттің мұндай ұстанымы бірін-бірі кері қайтаратын конфессиялық келіспеушіліктерді 
болдырмауға мүмкіндік береді.

Қазақстан қоғамында тұрақтылық , жасампаздық және келісім атмосферасын ор-
нататын этностар мен конфессиялардың өзара іс-қимылдың тұрақты моделі қалыпта-
сты. Діни және мәдени әртүрлілік Еуразияның кіндігінде ұзақ тарихи кезеңде дамыды. 
Тұрақтылық пен дінаралық келісімнің негіздері осы жағдайларға байланысты казірде 
қалыптасып отыр.

Шалқар НҰРЖАҚЫП, Сәбина АБДУСАХАДОВА,
Жетекшісі: ҚазҰУ аға оқытушысы Жанна Орынбасарқызы ҚАҢТАРБАЕВА.

Толеранттылық дінаралық келісімнің негізі

  «Нарынқол орман шаруашылығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ұжымы осы мекеменің І-типті 
өрт сөндіру станциясының бастығы Мамытханов Нұрлан Нүптібекұлына әкесі

МАМЫТХАНОВ Нүптібектің 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 



2 шілде, сенбі, 2022 жыл

g.hantaniri@mail.ru 8 www.hantengrigazeti.kz

Жарияланған мақала 

авторларының пікірі редакция  

көзқарасын білдірмейді. 

Материалдар иесіне 

қайтарылмайды және оған  жауап  

берілмейді.  Жарнама мен 

хабарландырудың мазмұны мен 

мәтіні, суреттеріне жарнама 

беруші жауапты.

  Нарынқол ауылы, 
Б.Соқпақбаев көшесі, 20/1, 
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 Көлемі екі баспа табақ.  
Офсеттік тәсілмен басылған. 

Газет айына төрт рет шығады. 
Бағасы келісімді.

«Алматы-Болашақ» АҚ-ның
 баспаханасында басылады. 

Алматы қаласы. 
С.Мұқанов көшесі, 223 «Б»

Таралымы 3000  дана. 
Индексі 65543.

Ауыл спорты: Бокс
Құттықтаймыз !Жасөспірімдер жұдырық байқасты

Құрметті Райымбек және Кеген ауданының тұрғындары!

Қадірлі әріптесіміз, өз ісінің 
нағыз маманы, Жамбыл ауылдық 
кітапханасының кітапханашысы 
АЛТЫНБЕКОВА Күлшахан асқа-
ралы 60 жасқа толып отыр! Туған 
күн иесін төл мерекесімен құт-
тықтай отырып, деніңізге саулық, 
басыңызға амандық, отбасыңызға 
береке, жұмысыңызға табыс тілей-
міз! Әр атқан таңыңыз тек жақ-
сылықпен басталып, батқан күніңіз 
қуаныш пен шаттыққа толы болсын! 
Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Зейнет-
кер атанып бейнетіңіздің зейнетін 
ұзақ уақыт жақындарыңызбен бірге 
көруді жазсын!

60 жас мерейтойыңыз құтты болсын,
Дос-жаранмен әрқашан орта толсын.
70, 80, 90 мен 100-ге жетіп,
Басыңызға Қызырмен бақ кеп қонсын.

Құттықтаушылар: Райымбек аудандық кітапханасының 
ұжымы.  

Жуырда  аталмыш спорт кешенін-
де Алматы облыстық спорт басқармасы 
мен бұқаралық-спорттық іс-шараларды 
өткізу орталығының ұйымдастыруымен 
жасөспірімдер арасында бокстан тағы бір 
дүбірлі бәсеке өткізілді. Республикалық 
дәрежеде өткен жарыста еліміздің 4 қала-
сы мен Жамбыл, Қостанай облыстарынан, 
Алматы облысының 10 ауданынан, көрші 
Қырғыз республикасынан келген 170-ке 
тарта жас боксшылар 4 күн бойы шаршы 
алаңда жұдырық байқасып, Қазақстан Ре-
спубликасы Рәміздерінің 30 жылдығына 
орай жерлесіміз, Кикбокстан Әлем кубогы-
ның иегері, Еуропаның екі дүркін чемпио-
ны, Азия чемпионы, Әлем чемпионатының 
екі дүркін қола жүлдегері Елмұрат Қайып-
жановтың жүлдесін сарапқа салды. 

Дүбірлі бәсеке әдеттегісінше салтанат-
ты жиынмен ашылды. Еліміздің Әнұраны 
орындалып, Көкбайрағы көтерілді. Алғаш 
сөз тізгінін ұстаған аудан әкімінің орын-
басары Нұрбол Сағатбекұлы жиналған 
көпшілікті рәміздер мерекесімен құттықта-
ды. Бап сынасуға келген жасөспірім бокс-
шыларға жарыста сәттілік тіледі. Алматы 
облыстық бұқаралық-спорттық іс-шаралар-
ды өткізу орталығы директорының орын-
басары Мерей Әйнеков, жүлдесі сарапқа 
салынғалы отырған Елмұрат Қайыпжанов, 
ұлттық дәрежедегі төреші және бүгінгі жа-
рыстың бас төрешісі Бауыржан Ермақа-
шев, халық әншісі Рамазан Стамғазиев, 
Таэквондадан қара белдік иегері Нұрлыбек 
Бұлжан, спорт пен өнер жанашыры Шаты-
рхан Керімбеков, темір адам рекордсмен 
Тимур Сыпатаев, Райымбек аудандық ба-
лалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің 
директоры Динара Әкімханова, жерлесіміз, 
ауыр атлетикадан Азия жне ҚР чемпионы, 
Қазақ спорт және туризм академиясының 
проректоры Бауыржан Талқыбаев, На-
рынқол ауылының әкімі Амангелді Шене-
беков, басқа да меймандар мінбер төрінен 
орын алып алып, осынау дүбірлі додаға ақ 
ниет, ізгі тілектерін арнады. Ауыл спорты, 
оны дамытудың жай-жапсары туралы ой-
ларын ойларын ортаға салды. 

Келесі кезекте жанкүйерлер мен көре-
рмендердің ықыласын тудырған бәсеке 
басталып та кетті. Бұл жолғы жарыс 42 
килограмм мен 85 килограмнан жоғары 
салмақ дәрежесіндегі былғары қолғап 

қарлығаштарының арасында өткізілді. 
Жас боксшылар алғашқы сәттен-ақ, шар-
шы алаңдадағы жарысқа дайындығының 
қандай дәрежеде екенін көрсетіп жатты. 
Жарыстың жүргізілу тәртібі, жұдырық ие-
лерінің өздерін бокс талабына сай ұстай 
алуы, қимыл-қозғалыстары осы дүбірлі до-
даға өте жоғары дайындықпен келгендерін 
айқындап тұрды. Тәртіп пен талап қатаң 
сақталып, кімнен кім күшті екені алағашқы 
күннен-ақ аңғарылып жатты. Біреулері 
салған жерден жеңілістің ащы дәмін татып, 
саптан шығып жатса, екінші біреулері келе-
сі сынаққа жолдама алып, үміттерін үкілеу-
мен болды.

Осы арада ауыл спортын мият тұтып, 
демеушілік танытып отырған Елмұрат 
Қайыпжанов туралы сөз еткен де орынды. 
Елмұрат жан-жағы аспантаулармен көм-
керілген Сарыжаз ауылында 1975 жылы 
өмір есігін ашты. Осындағы білім ордасы-
ның табалдырығын аттаған ол, бала күні-
нен-ақ спортқа құмар болды. Мектептегі 
күрес үйірмесіне қатысып, Жантелі Мұқи-
дай саңлақтан сабақ алды. 5 сыныпқа көш-
кенде әкесінің қызмет бабымен Шелек ау-
данының Сөгеті ауылына қоныс аударып, 
балалық, жастық шағы осы жерде өрілді. 
Спортты жан-тәнімен сүйетін жасөспірім 
жаңа ортада да осы бір қасиетті өнерді 
серік етуден айныған жоқ. Жаттықтырушы-
сы Марат Аухадиевтан күш атасын таныт-
пайтын палуандық өнердің құпияға толы 
қыр-сырына қанықты. Ауданда, облыста, 
республикада өткен жарыстарда боз кілем 
үстінде күш сынасып, небір аузымен құс 
тістеген палуандардың жаурынын жер 
иіскетті. Мектепте басталған спорттық 
жолы оны Алматыдағы дене тәрбиесі ин-
ститутына алып келді. Атақты оқу орнының 
қабырғасында да ол қасиетті өнерді барын-
ша дамытуға ден қойды. Қажымай-талмай 
ізденді. Күрес өнерінің жілігін шағып, май-
ын ішкен ұстаздардың тәлімін бойына мей-
лінше сіңіруге тырысты. Жас жігіттің терін 
шүмектете төккен еңбегі жеңісті жолдарға 
бастады. Кейін келе күрес өнерін спорттың 
Кикбокс аталатын түріне алмастырып, күні 
бүгінге дейін шаршы алаңда аяқ пен қолды 
қатар жұмсайтын өнерді серік етіп келеді. 
Осы жарыс түрінен 1996 жылы Югосла-
вия астанасы Белградта өткен Әлем чем-
пионатында ақтық сында Қырғызстанның 

түрігі Шабан Чагмановты тізе бүктіріп, 
чемпиондық тұғырға көтерілді. 1997 жылы 
Румыния астанасы Бухаретте өткен Әлем 
чемпионатында қарсыластарының бәрінен 
басымдық танытып, Әлем кубогын жеңіп 
алды. Бұдан кейін Киевте, Хорватияда, 
Бішкекте өткен дүбірлі додаларда, алтын, 
күмісғ қоладан алқа тағынды. Екі мәрте 
қола жүлде алып, Азия чемпионы атанды. 
Осылайша Еуропа мен Азияда өткен жары-
старда топ жарып, туған елінің абыройын 
асқақтатқан Елмұрат бүгінгі таңда Шелек 
ауылындағы спорт мектебіне басшылық 
жасап, жасөспірімдерді осы бір сиқырлы, 
қасиетті өнерге баулуда. Алға қойған мақ-
саты биік, арманы асқақ. Ауыл спортын да-
мытып, туған елі мен Отанының жалауын 
желбірететін чемпиондар шығару.Бүгінгі 
Райымбек ауданының орталығында ұй-
ымдастырылып отырған бәсеке де сондай 
мақсаттан туындағаны анық. Елмұратпен 
болған екеуара әңгімеде осындай ой түй-
дік.

Бас-аяғы 4 күнге созылған жасөспірім-
дер арасындағы жарыс та аяқталып, чем-
пиондар да анықталды. 42 килогамда жұ-
дырықтасқан шелектік Дамир Нұрмұханбет, 
44 килограмда Еңбекшңқазақ ауданынан 
келген Тұрсын Мәтенов, шелектік Баян 
Жақыпбай, 46 килограмда Абылайхан 
атындағы спорт көлледжінің студенті Нұр-
сұлтан Қойшыбай, астаналық Өмірзақ 
Батыржан, 48 килограмда Іле ауданынан 
келген Ислам Сәбитов, 50 килограмда Рай-
ымбек ауданынан Айдын Елмұратұлы, 52 
килограмда алматылық Шадияр Абылай, 
54 килограмда Жамбыл облысының Шу 
ауданына келген Мағдислам Әлкен, 57 ки-
лограмда Шу ауданынан Акежан Батулла, 
60 килогграмда Шу ауданынан Арнур Рү-
стем, 63 килогграмда Алматыдан Мәджит 
Тимуров, 66 килогграмда Лепсіден келген 
Дулат Шынтаев, 70 килограмда шу ауда-
нынан Ғұмырлан Әлкен, 75 килогграмда 
Райымбек ауданынан  Жандос Оразбай, 
80 килограмда Еңбекшіқазақ ауданынан 
Дәниял Ескелді, 80 килограмнан жоғары  
салмақта алматылық Дәнияр Алимжигит 
қарсыластарын айқын басымдықпен жеңіп, 
чемпиондық тұғырды бағындырды.

Ал, қыздар арасында өткен бәсекеде 
44 килограм салмақ дәрежесінде жұдырық- 
тасқан шелектік Радмила Халел, 52 кило-
грамда Кеген ауданынан Бөпенай Мақсат, 
54 килограмда Жамбыл ауданынан Фари-
да Қуаныш шеберлік танытты. Сөйтіп, ре-
спублика чемпиондары атанды.

              
Жұмабек ТӘЛІПҰЛЫ,
                 журналист.

Текес ауылының тумасы, асқар-
тау әкеміз Нүсіпжан ҮСТЕНҰЛЫ ке-
шегі - 1 шілде күні 100 жасқа толды. 
Екі бірдей ғасырға куә болып оты-
рған ардақты жанды екінің бірінің 
басына бұйыра бермейтін осынау 
мерейтойы, қуанышты сәтімен шын 
жүректен құттықтаймыз!

Әкеміз Нүсіпжан аяулы да 
асыл анамыз Ажарқанмен отбасын 
құрып, ұстасқан қолдары ажырамай 
тату-тәтті ғұмыр кешіп келе жатқан-
дарына 70 жыл болыпты. Осы уақыт 
аралығында кіндіктерінен тараған 
ұрпақтары – біздерді еш қиындық 

көрсетпей, уайымсыз-қайғысыз, бақыттың бал шырынына қандырып 
өсірді. Мейірім шуағына шомылдырды.Тәлімді тәрбие берді. Тектілік, 
әдептілік, бауырмалдық, сүйіспеншілік, қамқорлық, сыйластық сияқты 
адами құндылық қасиеттерін бойымызға молынан дарытып, өркенді өне-
генің озық үлгісін санамызға сіңірді. Адам жанының арашашысы атанған 
қасиетті мамандықты игерді. Құрметті еңбек демалысына шыққанға 
дейін туған жерінің тауы мен тасын салт атпен аралап, малшы қауымға 
дәрігерлік қызмет көрсетті. Ауылдастары мен туған-туыс, құда-жекжат-
тың сый-құрметіне бөленді. Қажыр-қайраты мен ерен еңбегін туған елінің 
көгеріп-көктеуіне, өсіп-өркендеуіне жұмсады. Ұлағатты ұл, инабатты қыз 
өсіріп, бәрінің жоғары білім алуына, халыққа адал қызмет көрсетулеріне 
оңды бағыт ұсынды. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, солардан та-
раған немере-шөберелердің қызығына кенелуде. 

Әкеміз Нүсіпжанды бүгінгі 100 жасқа толған, анамыз Ажарқан еке-
уінің шаңырақ көтергеніне 70 жыл болған қуаныштарымен шын жүректен 
құттықтаймыз. Ұстасқан қолдары мәңгілік ажырамай ары қарай да жалға-
сып, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр иелері атана берулеріне, бала-шаға қы-
зығына кенеле, шаңырақтың шаттығына бөлене берулеріне тілектеспіз.

Құтты болсын жан Әке, 100-ге келген жасыңыз,
Қуаныштан бүгінгі асыңыз да тасыңыз.

Анамызбен қосылған жұптарыңыз жазылмай,
Асулардан алдағы әлі талай асыңыз.

Құттықтаушылар: Ұл-қыздары, немере-шөберелері (Текес 
ауылы, Алматы қаласы).

2022 жылы  ақиық ақын, қазақ халқының бір туар азаматы, 
Хантәңірінің мұзбалағы, тау тұлғалы ақын Мұқағали атамыздың туға-
нына 91 жыл толуына орай  Алматы облысы, Райымбек ауданы, Қа-
расаз ауылында орналасқан «М. Мақатаевтың әдеби-мемориалды 
музейіне 2022 жылдың шілде-тамыз айларында облыс, аудан  ау-
мағында «Музейге сый» акциясы өткізілетінін хабарлаймыз!

Егер сіздерде өлкенің тарихынан сыр шертетін көне заттар және 
М. Мақатаев атамыздың фотосуреттері, құжаттары, қолданған затта-
ры болса, М. Мақатаевтың әдеби-мемориалды музейіне сыйға тарту-
ларыңызды сұраймыз.

Сіздер акцияға қатыса отырып, музей қорын толықтыру арқылы, 
Қарасаз ауылының  тарихын  және ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 
шығармашылығын әлемдік деңгейге танытуға, жаңа қырынан көрсету-
ге, өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Біз Сіздерді төменгі мекен-жайда 
күтеміз: 

Қарасаз ауылы: Әшен апай көшесі № 26
Байланыс тел: ( 8 72 779 2-31-55 )

Тұрғындар назарына!

Аудан орталығынан бой көтерген сәулетт і де сәнді спорт 
кешені пайдаланғанына бір жылдың жүзі  ғана болғанымен 
небір дүбірлі бәсекелердің туын желбіретіп үлгерді. Спорттың 
әр түрінен баптарын сынауға республикамыздың түкпір-түкпірі-
нен келіп жүрген жасөспірімдер де, үлкендер де осы бір ат-
шаптырым аумақты алып жатқан кешеннің заманауи үлгідегі 
тұрпатына тамсанып, көңілдері көкке самғап қайтып жүргені 
белгілі. Кешен сыртындағы үлкен, шағын футбол, баскетбол, 
волейбол алаңдары, 200 метрлік желаяқтар жүгіретін жолдар, 

ішіндегі стол теннисі мен күрес, бокс залдары, жаттығу орын-
дары бүгінгі заман талабын толығымен қанағаттандыратыны 
сөзсіз. Еліміздің аты әлемге әйгілі спорт саңлақтарының басым 
көпшілігі ауылдан шыққанын жақсы білеміз. Осынау елдің шеті, 
желдің өті, мемлекеттік шекара түбіндегі іргелі ауылдан да бо-
лашақта елінің туын көк төрінде желбіретіп, халқының абырой-
ын асқақтатар дүлділдер шықпасына кім кепіл. Ал оған ауыл 
спортының бағын жандыру мақсатында салынған осынау 
спорт кешенінің толық жауап бере алатыны анық. 


