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Ақын Биғайша Медеуова – 70 жаста

Жыр мектебі ашылды
Сүйінші!

Халықаралық «Алаш» сыйлығының иегері. «Жа-
нымның жапырақтары», «Ұларсарын», «Ақ боз 
атты арулар», «Аламан қыздардың ақырғы шайқа-
сы», «Тіршіліктің майданы», «Тұрпанға шапқан ту 
ұстап», «Күнге қолын созған қалалар» кітаптары-
ның авторы. Өлеңдері он томдық «Қазақ поэзиясы-
ның антологиясы», «Алматы антологиясы», отыз 
томдық «Жамбыл энциклопедиясына» енген. 

Толық материалдарды газетіміздің 4-5 бет-
терінен оқи аласыздар.

Қазақ халқының ұлт 
болып қалыптасу кезеңін-
де өнері мен мәдениеті 
қалыптасты. Ақындар ай-
тысы, жыр, терме айту 
халықтың көп жиналып, 
ұйып тыңдайтын өнеріне 
айналды. Тарихымызда 
жыршылардың орны ерек-
ше болған. Себебі бүкіл 
жыраулар поэзия болсын, 
эпостық жырлар болсын 
халық ауыз әдебиетінің 
барлық үлгісі осы жыршы-
лар арқылы жеткен. Ал 
термешінің мақсаты – ұр-
паққа терең тәрбие беру, 
терме арқылы ұлттық құн-
дылықтарды өскелең ұр-
пақтың бойына сіңіру.

Ақындар мен жыршы-
лардың мекені аталатын 
біздің ауданнан ұрпақ ру-
ханияты үшін облыстық 

мәдениет басқармасының 
қолдауымен,  «Көдек Бай-
шығанұлы атындағы жыр-
шы, термешілер мектебі» 
ашылды. Бұл мектептің 
атын Көдек Байшығанұлы 
деп атаудың да өз себеп-
тері бар. К. Байшығанұлы 
Шәлкөде жайлауында дү-
ниеге келген. Ақын, Қы-
тайда тұратын қазақтар 
арасында азаттық идеясы 
насихатшыларының бірі. 
Тегі Албан руындағы Айт 
тармағының Сүйіндік ата-
сынан шыққан. Әкесі Бай-
шыған да, атасы Маралбай 
да ақын кісілер болған. 
Әулие ата өңіріне белгілі 
Сейділдә Тілекметқызы 
деген ақын әйелмен Көдек-
тің әкесі Байшыған үш жыл 
айтысып, бірін-бірі жеңе 
алмапты деген дерек бар.  

Мектептің салтанатты 
ашылуына аудан әкімінің 
міндетін уақытша атқа-
рушы Ғалым Жусанбаев, 
Қазақстанның мәдениет 
қайраткері, «Жыраулар сөзі 
– тарихтың көзі» кітабының 
авторы, профессор Әбіш 
Әділбек, Алматы облыстық 
мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасынан 
Төлеужан Нүсіпжанұлы, 

жыршы, жырау Әбдраймов 
Серік Айтбайұлы қатысты. 

Жыр мектебінің ашылу 
салтанатын жерлесіміз  
жыршы, жырау Серік Ай-
тбайұлы өз арнауымен 
бастады. Өз кезегінде қо-
нақтарға Текес өнер мек-
тебінің және Қарасаз өнер 
мектебінің ұйымдастырған 

сурет көрмесімен аудандық 
кітапхананың ұйымдасты-
рған «Өңірі – нұрлы, өмірі 
– сырлы, құт мекен» атты 
кітап көрмесі танысты-
рылды. Жиын қонақтары 
аудандық Баққожа Мұқай 
атындағы мәдениет үйі-
нен ашылған жыршы, тер-
мешілер мектебінің лента-
сын қиды. Аудан әкімінің 
міндетін уақытша атқарушы 
Ғ. Жусанбаев құттықтау 
сөз сөйлеп, жаңа ашылып 
отырған мектеп оқушыла-
рына домбыралар сыйға 
тартты. Сахна төріне құт-
тықтау сөз сөйлеу үшін Қа-
зақстанның мәдениет қай-
раткері, профессор Әбіш 
Әділбек шақырылды. Ау-
дан жұртшылығын атаулы 

қуаныштарымен құттықтап, 
жыршы, термешілер мек-
тебінің ұрпаққа пайдалы 
тұстарын айтып өтті. Бұл 
ауданда Серік жыршы бар-
да бұл өңірден жараулық 
өнер жоғалмайды деп зор 
сенімін білдірді. Сонымен 

қатар, жырау өнері мен 
жыршылықтың бар қыр-сы-
ры жазылған «Жыраулар 
сөзі, тарихтың көзі» атты 
кітап пен жыр жинақ үнтас- 
паны сыйға тартты. Келесі 
сөз кезегін Алматы облы-
стық мәдениет, архивтер 
және құжаттама басқар-
масынан келген Төлеужан 
Нүсіпжанұлы алды. Қазақ 
халқының жыр, термесі ту-
ралы ой қозғап және оның 
ұрпаққа тиер пайдасына 
тоқталды. Жаңа ашылған 
мектепке кітаптар сыйлап, 
алдағы уақытта осындай 
мектептер басқа аудан-
дарда да ашылатынын 
жеткізді. Жерлесіміз Серік 
Айтбайұлы сахна төріне 
көтеріліп, жиналған жұртты 

жырмен сусындатты. Сал-
танатты жиынның соңы 
аудандық мәдениет үйінің 
арнайы дайындаған кон-
церттік бағдарламасына 
ұласты.  

Дастан ҚАСЕНҰЛЫ.

Тағайындау
Райымбек ауданы 

әкімінің өкімімен САЛАМАТ 
Азамат Серікұлы «Райым-
бек ауданы әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік меке-
месінің ұйымдастыру және 
мемлекеттік қызметтер мо-
ниторингі бөлімінің басшы-
сы болып тағайындалды. 

Азамат Серікұлы 1996 
жылы Алматы қаласында дү-
ниеге келген, білімі жоғары. 
2018 жылы Алматы энерге-
тика және байланыс универ-
ситетін «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша бака-
лаврды, 2020 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетін 
«Аграрлық техника және технология» мамандығы бойынша 
магистратураны бітірген. 

Еңбек жолын 2018 жылдың қыркүйек айынан Райым-
бек ауданының «Сүмбе ауылдық округі әкімінің аппараты» 
ММ жетекші маманының міндетін уақытша атқарушы болып 
бастаған. 

2019 жылдың қаңтар айынан бастап Райымбек ауданы-
ның «Сүмбе ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ жетекші 
маманы болды. 

2020 жылдан 2021 жылға дейін Райымбек ауданының 
«Сүмбе ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ бас маманы 
болып еңбек еткен. 

2021 жылдан бастап осы уақытқа дейін «Райымбек ауда-
ны әкімінің аппараты» ММ ұйымдастыру бөлімінің бас мама-
ны болды. Отбасылы, 2 баласы бар.

Құтты болсын!
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Райымбек ауданы Сарыжаз ауылдық округі әкімінің сайлауын тағайындау туралы
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңының 113-1 бабына сәйкес Райымбек аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Райымбек ауданы Сарыжаз ауылдық округі әкімінің сайлауы  2022 жылдың 16 қазанына тағайындалсын.
2. 2022 жылдың 16 қазанына тағайындалған Райымбек ауданы Сарыжаз ауылдық округі әкімінің сайлауын әзірлеу мен өткізу бойынша негізгі  іс-шаралардың күнтізбелік жоспары 

бекітілсін.
3. Осы қаулы Райымбек аудандық әкімдігінің интернет-парақшасында және аудандық «Хантәңірі» газетінде жариялансын.

                                              Аудандық сайлау 
                                              комиссиясының төрағасы                                                                             Ғ. Саретбаев

                                              Аудандық сайлау 
                                              комиссиясының хатшысы                                                                             Ж. Қалқабаев

Алматы  облысы  Райымбек  ауданы  Сарыжаз  ауылдық  округі  әкімінің  2022 жылғы   16 қазанға тағайындалған сайлауды дайындау 
және  өткізу  жөніндегі  негізгі   іс-шаралардың күнтізбелік  жоспары

1. Сарыжаз ауылдық округі әкімін сайлауды тағайындау
 Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
2022 жылғы 16 қыркүйек

 (2,3 б. 113-1)
2. Сайлау округінің  тізімін, оның шекаралары мен аумақтық сайлау комиссиясының орналасқан 

жерін көрсете отырып, тиісті  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
  Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей 2022 жылдың 25 қыркүйектен 

кешіктірмей
 (22-б.)

3. Аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат құралында жариялау                                         
 Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен кешіктірмей  
2022 жылдың 25 қыркүйектен кешіктірмей

 (13-б. 4-т.)
4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралында жариялау    
  Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін 
он бес күннен кешіктірмей 
2022 жылдың 30 қыркүйектен кешіктірмей

 (17-б. 2-т.)
5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жари-

ялау           
 Райымбек ауданының әкімі
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзімнен кешіктірмей 2022 жылдың 30 қыркүй-

ектен кешіктірмей
 (23-б. 5-т.)

6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну
 Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар 
Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі 

күннен басталады және сайлау өткізілетін күнге он бес күн қалғанда жергілікті уақытпен сағат он 
сегізде аяқталады.

2022 жылдың 17 қыркүйектен басталып, 1 қазан жергілікті уақыты бойынша сағат 18:00 аяқта-
лады

 (113-3-б.1-т.)
7. Әкімдікке кандидаттардың Қазақстан Республикасының Конституциясында «Қазақстан Респу-

бликасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – 
сайлау туралы Конституциялық Заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының          36-бабында және Мемлекеттік 
қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау

 Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
 (4-б, 2т) т 11, 113-5б)

8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру
 Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Әкімдікке кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және  сайлау туралы 

Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап
14-б (8-1т), 31-б 

9. Әкімдікке кандидаттарға қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру
 Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының  36-бабында және Мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада 
қойылатын талаптарға сәйкестігі анықталған сәттен бастан үш күннен кешіктірмей

 (113-б 4-т)
10. Әкімдікке кандидаттарды қолдау үшін жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті 

хаттаманы рәсімдеу
 Райымбек аудандық сайлау комиссиясы паспорт қызметтерінің қызметкерлерін тарта оты-

рып
Қол қою парақтары тиісті сайлау комиссияларына тапсырылғаннан кейін үш күн мерзімде

(113-4-б. 7-т)
11. Әкімдікке кандидаттардың жергілікті атқарушы органдардың шотына республикалық бюджет 

туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі 
жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізеді.

Кандидатты өз қаражатынан ұсынған саяси партиялардың жергілікті атқарушы органдардың шо-
тына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және ұсынылған әрбір кандидат үшін тиісті 
қаржы жылының   1 қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерін-
де сайлау жарнасын енгізеді.

 Әкімдікке кандидатттар, саяси партиялар
Кандидатты тіркегенге дейін

 (113-5-б. 2-т)
12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың 

бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну ( 2022 жылдың 1 қыр-
күйегіне)

 Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) 
Кандидат тіркелгенге дейін

 (113-5-б. 3-т)

13. Кандидат және оның жұбайының (зайыбының) декларациялаған активтер мен міндеттеме-
лер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру

 Мемлекеттік кіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде

 (113-5-б. 4-т)

14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті  куәліктер беру

 Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Ол барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күнінен он күн бұрын 

жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады
2022 жылдың 17 қыркүйектен басталып, 6 қазан жергілікті уақыт бойынша  18:00-де аяқталады

(14-б., 8-1)тт., 113-5-б)
15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында жа-

риялау
 Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Кандидаттар тіркелгеннен кейін 
бесінші күннен кешіктірмей

 (113-5-б. 9-т.)

16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтан-
дыру

 Жергiлiктi атқарушы органдар және Райымбек аудандық
сайлау комиссиялары
Үгіт басталғанға дейін

 (28-б. 6-т.)
17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу
 Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен 2022 жылдың 6 қазан жергілікті уақыт бой-

ынша сағ 18:00 басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша 14 
қазан нөл сағатта аяқталады 

                                                                              (27-б. 2-т.)

18. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар беру және бөлінген 
үй-жайларда кандидаттардың және олардың сенім білдірген адамдарының сайлаушылармен кезде-
су кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

 Жергiлiктi атқарушы органдар және Райымбек аудандық сайлау комиссиясы
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде 

 (28-б. 4-т.)
19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша  әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комис-

сиясына акт бойынша ұсыну                                                    
  Райымбек ауданының әкімі 
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын 
2022 жылдың 26 қыркүйектен кешіктірмей

 (24-б. 5-т)
20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну
 Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беретін күнге он бес күн  қалғанда 
2022 жылдың 1 қазанынан бастап

 (26-б. 1-т.)

21. Сайлаушыларды дауыс беру уақыты мен орны туралы хабардар ету                                                                             
 Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей 
2022 жылдың 6 қазанына дейін

(18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)

22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу                           
 Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Сайлауға дейін үш күннен ерте емес және бір күннен кешіктірмей 
2022 жылдың 13 қазанынан ерте емес және  15 маусымнан кешіктірмей

                                                                                (37-б. 3-т.)

23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау            
 Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда 
Дауыс беруді бастаудың басқа уақыты белгіленбесе,  
 2022 жылдың 16 қазаны жергілікті уақыт бойынша  сағат 06:00-де 

(40-б. 1-т.)

24. Дауыс беруді өткізу                                               
 Учаскелік  сайлау комиссиялары
Сайлау күні егер дауыс берудің басқа уақыты белгіленбесе, жергілікті уақыт бойынша сағат 

07:00-ден 20:00-ге дейін 
 (38-б. 1-т.)

25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде тиісті әкімдер сайлауы бойынша дауыс беру 
нәтижелері туралы хаттамалар жасау                                   

 Учаскелік  сайлау комиссиялары
Егер дауыс беруді аяқтаудың басқа уақыты белгіленбесе, жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-

де басталады.
 (18-б. 8) т., 43-б.)

26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жал-
пы жұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу                                

 Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу  

 (43-б. 8-т.)
27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиісті аудандық сайлау 

комиссиясына ұсыну                                                
 Учаскелік сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу 

 (113-8-б. 1-т.)

 (Жалғасы 3-бетте).

Райымбек аудандық  сайлау                                                                                                     
комиссиясының                                                                                                     

2022  жылғы 16 қыркүйектегі                                                                                                    
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28. Әкім сайлауының қорытындыларын анықтау
 Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Сайлаудан кейін үш күн мерзімінен кешіктірмей
2022 жылдың 19 қазанынан кешіктірмей

 (113-10-б.)
29. Әкімдерді сайлау қорытындылары  туралы хабарды жергілікті бұқаралық ақпарат құралда-

рында жариялау
 Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
Сайлау өткізілген күннен бастап төрт күннен кешіктірмей 
2022 жылдың 20 қазанынан кешіктірмей

 (44-б.)

30. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру 
 Райымбек аудандық сайлау комиссиясы 
сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде
Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және сайлау туралы Конституци-

ялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді өздерінен қосу туралы жазбаша 
өтініш алғаннан кейін

2022 жылдың 24 қазанынан кешіктірмей
(45-б, 2-т, 46-б, 113-11-б)

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»     
Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.

Райымбек ауданы Сарыжаз ауылдық округі әкімнің сайлауы бойынша сайлау округін құру туралы
Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 14-бабының 6) тармақшасына, 21-бабының 4-тармағына, 22-бабына сәйкес Райымбек 

аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Райымбек ауданы Сарыжаз ауылдық округі әкімін сайлау бойынша сайлау округін құру – Сарыжаз сайлау округі – Сарыжаз ауылдық округі шекарасында. 
2. Сайлау округінің тізімі, оның шекаралары мен аумақтық сайлау комиссиясының орналасқан жері көрсетіле отырып, Райымбек ауданы әкімдігінің интернет-парақшасында және аудандық 

"Хантәңірі" газетінде жариялансын.

                                                                       Аудандық сайлау 
                                                                   комиссиясының төрағасы                                                                        Ғ. Саретбаев

                                                                        Аудандық сайлау 
                                                                   комиссиясының хатшысы                                                                        Ж. Қалқабаев   

Райымбек аудандық  аумақтық сайлау комиссиясының орналасқан жері мен құрамы
Орталығы: Нарынқол ауылы, Райымбек көшесі, 22,  Райымбек ауданы әкімдігінің ғимараты, 

2 этаж, 208 кабинет, тел. 8 (72779) 22004, 21142.
Комиссия төрағасы – Саретбаев Ғабит Болатұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бексұлтанов Айдын Нұртайұлы 
Комиссия хатшысы – Қалқабаев Жандос Таубалдыұлы
Комиссия мүшелері: Әдепбаева Гүлбану Ақмолдақызы, Әлдибеков Ерлан Жақыпбекұлы, Дегенбае-

ва Эльвира Тұрсынбайқызы, Жапишева Арайлым Нұртасқызы

2022 жылдың 16 қазанына тағайындалған Сарыжаз ауылдық округі әкімін сайлау кезінде 
құрылған Сарыжаз сайлау округіне қарасты сайлау учаскелерінің құрамы:

№ 774 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Сарыжаз ауылы, Жапар көшесі, 20, Сарыжаз орта мектебі мектепке дейінгі шағын орта-

лығымен және Ақбейіт бастауыш мектебінің ғимараты, тел. 8 (72779) 26341.
Комиссия төрағасы – Иманбаев Айдос Жайынбайұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Ерболат Медеу Ерболатұлы
Комиссия хатшысы – Тәліп Назерке Ержанқызы
Комиссия мүшелері: Абдилдаева Назым Барболатқызы, Азанбеков Жасұлан Әбділдаұлы, Балқияе-

ва Қанатгүл Сәрсенбайқызы, Бексерік Нұрхан Бексерікұлы, Сәрсенбаева Айман Айдарәліқызы, Тағаев 
Алмас Рысбайұлы 

№ 775 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ақбейіт ауылы, Мұқанәлі көшесі, 1, Сарыжаз кәсіптік-техникалық колледжінің ғимараты, 

тел. 8 (72779) 26101.
Комиссия төрағасы – Жұманов Ермек Марипжанұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Манкеева Айкен Ерасылқызы
Комиссия хатшысы – Асанбаева Қаламқас Ахметжанқызы
Комиссия мүшелері: Әлімбекова Маржан Оқасқызы, Мұсаева Жанат Оразәліқызы

№ 776 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көмірші ауылы, Ахметуали көшесі, 1, Көмірші орта мектебі мектепке дейінгі шағын орта-

лығының ғимараты, тел. 8 (72759) 22410.
Комиссия төрағасы – Иргимбаева Бағила Қалмақбайқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Алакүшіков Нұрбол Қабділдәұлы
Комиссия хатшысы – Совет Қымбат Берікқызы
Комиссия мүшелері: Жақанова Рыскүл Смайылқызы, Төленді Гүлден Әуезбекқызы

  Райымбек аудандық сайлау 
    комиссиясының төрағасы:                  Ғ. Саретбаев

     Райымбек аудандық сайлау 
  комиссиясының хатшысы:                                   Ж. Қалқабаев 

Мемлекеттік қызмет

Мемлекеттік қызметін көрсету тәртібі
3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, ре-

спубликалық маңызы бар қалалардың, аста-
наның, аудандардың, облыстық маңызы бар 
қалалардың, аудандық маңызы бар қалалар-
дың жергілікті атқарушы органдары, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімі (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

4. Мемлекеттік қызметті алу үшін жеке 
тұлғалар (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетілетін қызметті берушіге кеңсесі 
немесе портал арқылы мыналарды жолдайды:

көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген 
жағдайда:

1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес 
нысан бойынша жер учаскесін алу үшін кезекке 
қоюға арналған өтініш; 

2) жеке басын куәландыратын құжат (жеке 
басын сәйкестендіру үшін); 

порталға жүгінген жағдайда: 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы-

ның ЭЦҚ-сымен куәландырылған осы Қағида-
ларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жер 
учаскесін алу үшін кезекке қоюға арналған элек-
трондық нысандағы өтініш.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің 
сипаттамасын, нысанын, мазмұны мен нәтиже-
сін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету ерек-
шеліктерін ескере отырып, өзге де мәліметтерді 
қамтитын қажетті құжаттар мен мемлекеттік қы-
змет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың 
тізбесі осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес 
"Жер учаскесін алу үшін кезекке қою" мемле-
кеттік көрсетілетін қызмет стандартында баян-
далған.

Жеке басын куәландыратын құжат туралы, 
заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы, 
дара кәсіпкерді тіркеу туралы не жылжымайтын 
мүлікке меншік құқығын растайтын дара кәсіп-
кер ретінде қызметінің басталғаны туралы, жер 
учаскесіне құқық белгілейтін және сәйкестен-
діру құжаттары, жер учаскесіне ауыртпалықтың 
жоқтығы туралы мәліметтерді көрсетілетін қыз-
метті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүй-
елерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы 
талап етеді.

6. Көрсетілетін қызметті алушының жеке 
кабинетіне мемлекеттік қызмет көрсетуге ар-
налған сұранымның қабылданғаны туралы 
мәртебе, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көр-
сету күні мен уақыты көрсетілген хабарлама 
жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесін-

де қағаз тасығышта құжаттарды қабылдағанды 
растау олардың көшірмесінде күнін, уақытын 
(сағаты, минуты) көрсете отырып соғылған бел-
гі болып табылады.

7. Көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің 
қызметкері 15 (он бес) минут ішінде кеңсеге не 
портал арқылы келіп түскен көрсетілетін қыз-
метті алушының өтінішін қабылдайды, тіркейді 
және оны көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысына береді.

Көрсетілетін қызметті алушы 2015 жылғы 
23 қарашадағы Қазақстан Республикасы-
ның Еңбек кодексіне сәйкес жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күн-
дері жүгінген жағдайда, өтінішті қабылдау және 
мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру ке-
лесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің басшы-
сы 1 (бір) жұмыс күні ішінде құжаттармен таны-
сады, өтінішке қарар қояды, жер қатынастары 
жөніндегі уәкілетті органға жолдайды.

9. Жер қатынастары жөніндегі уәкілетті 
органның орындаушысы 9 (тоғыз) жұмыс күні 
ішінде құжаттарды қарастырады және өтінішті 
арнайы есепке алу туралы хабарламаны не 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту тура-
лы уәжді жауап рәсімдейді.

10. Жер қатынастары жөніндегі уәкілетті 
органның басшысы 1 (бір) жұмыс күні ішінде 
өтінішті арнайы есепке алу туралы хабарла-
маға не мемлекеттік қызмет көрсетуден бас 
тарту туралы уәжді жауапқа қол қояды.

11. Жер қатынастары жөніндегі уәкілетті ор-
ганның кеңсесінің қызметкері 15 (он бес) минут 
ішінде жер учаскесін кезекке қою туралы мем-
лекеттік қызмет көрсету нәтижесін не мемлекет-
тік қызмет көрсетуден бас тарту туралы уәжді 
жауапты тіркейді және нәтижені көрсетілетін 
қызметті алушыға жолдайды.

Көрсетілетін қызметті алушы портал 
арқылы жүгінген жағдайда, жер қатынастары 
жөніндегі уәкілетті органның басшысының ЭЦҚ-
сы қойылған электрондық құжат нысанында 
көрсетілетін қызметті алушының жеке кабинеті-
не жолдайды.

12. Көрсетілетін қызметті беруші мемле-
кеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпа-
раттық жүйесіне мемлекеттік қызмет көрсету 
сатысы туралы деректердің енгізілуін қамтама-
сыз етеді.

13. Ақпараттық жүйе істен шыққан 
жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші көр-
сетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшесінің ақпараттық-коммуникациялық 
инфрақұрылымға жауапты қызметкерін дереу 
хабардар етеді.

Бұл жағдайда ақпараттық-коммуникаци-
ялық инфрақұрылымға жауапты қызметкер 
техникалық проблема туралы хаттама жасайды 
және оған көрсетілетін қызметті беруші қол қо-
яды.

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

1) көрсетілетін қызметті алушының мемле-
кеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттарының және (немесе) олардағы де-
ректердің (мәліметтердің) дұрыс еместігінің 
анықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушының және 
(немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қа-
жетті ұсынылған деректердің және мәлімет-
тердің 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан 
Республикасы Жер кодексінің 44-1-бабының 
8-тармағының он бірінші және он екінші бөлік-
терімен белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі.

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

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселе-
лері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 
шешіміне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының аты-
на, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын 
бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті ор-
ганға беріледі.

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

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

16. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтиже-
лерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қы-
зметті алушы Заңның 4-бабы 1-тармағының 6) 
тармақшасына сәйкес сотқа жүгінеді.

Ғалым БОРАНБАЕВ,
«Тегістік ауылдық округі 

әкімінің аппараты» ММ-нің
бас маман іс басқарушысы.

"Жер учаскесін алу үшін кезекке қою" мемлекеттік қызметін көрсету қағидалары
Заңды біл! Заңды құрметте!

Жүргізушілер арасындағы ең көп таралған 
әкімшілік құқық бұзушылықтың бірі көлікті мас күйінде 
жүргізу екендігі бәрімізге мәлім. Бізде ереже бұзушы-
лар осы күнге дейін айылын жимады, сол себептен 
жол ережесіне қатысты заңды қатаңдату қажеттілігі 
туындады.

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев 2019 жылдың 
27-желтоқсанында «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық, қылмы-
стық-процестік заңнаманы жетілдіру және жеке адам 
құқықтарының қорғалуын күшейту мәселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңы-
на қол қойды. Оның ішінде жол қозғалысы ережелерін 
бұзғаны үшін жауапкершілік күшейтілгені мәлім.

Атап айтқанда, мұндай тәртіп бұзушыларға 
әкімшілік жауапкершілік күшейтілді, қылмыстық жау-
апкершілікті көздейтін арнайы бап енгізілді. Аталған 
әкімшілік құқық бұзушылық үшін баламалы жаза көз-
делмеген. Яғни, көлік жүргізушінің заңға қайшы әре-
кеті дәлелін тапса, көзделген жаза шегінде жауапкер-
шілікке тартылады.

Райымбек аудандық сотында ащы суды ішіп алып 
көлік басқарған  11  азаматқа қатысты әкімшілік іс 
қаралды. Жол жүру ережесін өрескел бұзған жүр-
гізушілердің кінәсі дәрігерлік куәландырудың қоры-
тындысымен расталып, соның нәтижесінде оларға 
қатысты ҚР ӘҚБК-нің 608-бабымен хаттама тол-
тырылған. Құқық бұзушылар көлік құралын жүргізу 
құқығынан    7 жылға айырыла отырып, 15 тәулікке 
қамаққа алу түріндегі әкімшілік жазаға тартылды.

Мұндай жазаны тағайындағанда, сот екі мақсатты 
көздейді, біріншіден, бұл құқық бұзушы енді теріс әре-
кетке бармас үшін тағайындалған мәжбүрлеу шарасы 
болса, екіншіден, басқа адамдар осыдан сабақ алсын 
деген профилактикалық іс-шара.

Б.Б. ӘУЕЛБЕКОВ, 
аудандық соттың кеңсе меңгерушісі.

Жүргізушілер 
үшін заң қатайтылды

 (Жалғасы. Басы 2-бетте).
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 Ақын Биғайша Медеуова – 70 жаста

Албастының
адамзаттан 

кешірім сұрауы
(Заманауи миф)

Әзәзіл – атым алғашқы,
Ол ізгіліктермен арбасты. 
Ұшпақсыз менмін себебі: 
Албастымын ғой, албасты!

Адаммен қатар жүремін, 
Адаммен өмір сүремін.
Ақылдан алжастыратын,
Қызметім менің! Білемін!

Айтамын бұны, қорланбай.
Жүре алман,сізге, ор қазбай.
...Адамзатпенен алысқан 
Жалғыз-ақ менмін сормаңдай! 

Жалғанға Адам құт еді, 
Бір-бірін жүндей түтеді!
...Адамдар құрып біткенде,
Менің де қызметім бітеді! 

Албасты ғұмыр шеңберсіз! 
Шексіздікті қайтіп емдерсіз. 
Жамандық біткен, адамзат, 
Ақиқат емес сендерсіз!

Сендер де – құлы құдайдың. 
Мен де – бір құлы Құдайдың.
...Жердегі ойрандарым үшін, 
Кешірім Сенен сұраймын.

Себебі, болып шарасыз, 
Ақылсыз, ойсыз, санасыз!
... Жамандық жасау жағынан, 
Менен де асып барасыз!

Қаталап мөлдір сезімге, 
Сөйледі Қасірет көзіңде!
...Азғындап біттің, сол үшін, 
Ұялып тұрмын өзім де!

Жақсылық – өмір терегі. 
Жайқалып тұру – керегі.
...Адамзат туып Бақыт деп, 
Бақытты күтіп, өледі!

Байлыққа құнықтырған – мен! 
Ұлтыңды ұмыттырған – мен!
Әйелді әйелге ғашық қып, 
Ерді Ерге қызықтырған – мен!

 
Еліңе салдым қиғылық, 
Иіс алмас ерді ій қылып.
...Әкіміңді алшайтып, 
Алтын табаққа сидіріп...

Маргиналдық бұйырды, 
Люмпендік қамшы үйірді. 
Бөксемен ғасыр билейді,      
Таянып алып бүйірді!

Мен  – азғырушымын расымен, 
Жындардың бауырласы – мен! 
Ойнаймын адам мұңымен, 
Ойнаймын көздің жасымен.

Тор құрып қойдым тойлыға, 
Ор қазып қойдым ойлыға.
...Айналдырдым мен жер үстін, 
Албастылардың ойынына.

Өмір дегенің – той мына!
Мас болғын! Маңдай қойғыла! 
Азғындықтардың әлемін,
Мен салдым сенің қойныңа.

Гитлер де, Ақсақ Темір де! 
Болды ғой, болды өмірде!
...Екі жүз дала қаласы,
 Айналып кетті көмірге!

Есерге дәурен сүргіздім, 
Еліртіп, даңққа кіргіздім.
...Отырар, Ашнас, Сығанақ, 
Гүлденген жұртын қырғыздым. 
Отыз мың оғланын бауыздап, 
Мұнара бастан тұрғыздым.

Темірді тот қып, үккіздім, 
Тіріге тізе бүккіздім.
Азғыра-азғыра Шыңғысты,

Қайыр хан қанын ішкіздім.

Ақылдың басын қақтырдым, 
Абызға есек бақтырдым.
Аяулы Айша Бибіңді,

Әбжылан мен шақтырдым!

Ақ Ордаңды шаң қылдым, 
Аузы-басыңды қан қылдым!
«Ақ және қызыл террор» боп, 
Ауылдарыңды  лаң қылдым.
Көрген күніңді түн қылдым, 
Көріктілеріңді күң қылдым. 
Жұлқынып шықса бозұлан,
Жігерін мүжіп, құм қылдым.

Мен жерге салған сүргінмін. 
Жеріңді де умен бүлдірдім.
Палестина, Кандагар 
Ішінде жүрдік қырғынның, 

Амал мен айла басымда,
Осында, бәрі осында.
...Күрдтерді қырған Хусейін, 
Түнеген менің қосымда!
 
Шошынба, адам шошынба, 
Даналық  еді-ау басында...
...сүйкімсіз еткен сақалды 
Бен Ладен менің қасымда! 

Мысықтілеуді тұсаған, 
Жеңімпаздықтан күш алам. 

Адамзат азғындамаса 
Өлеміз біз де құсадан!

Өмірдің нәрін шайқарсың, 
Бақыттың барын байқарсың. 

Ақырет күні Аллаға 
Азғындамадым деп айтарсың!
Мен  шаршадым!

ТАҒДЫР
Көңілдің кейбір кездері-ай, 
Жетіқат  көкті кезгені-ай.
Сырғанап көкте барады-ай, 
Сырғалы мұңды сезген Ай, 
Сырғалы түнді кезген Ай.

Көңілім кейде көлдей-дүр, 
Алты қаз-арман өлмей жүр. 
Аруана-бауыр дүниеден 
Балдай да тәтті балаға 
Алданып, кеткім келмей жүр.

Ұшқыр да ұшқыр, ұшқыр күн, 
Бақытты сонша күттірдің.
Әйелдің жолы жіңішке, 
Бағамды білмес ит-құсқа, 
Тіземді талай бүктірдің.
Қанатты тағдыр қандай-дүр, 
Қанаты әлі талмай жүр 
Қараирек жақта қалған жыр 
Алты қаз сынды қаңқылдап, 
Айналып кете алмай жүр.

Заман-ай, қайран, заман-ай! 
Аңқылдап  өтіп барам-ай.
Ағарған басты алаңмен 
Алтын басты әйел деп, 
Алдай да салған бабам-ай.

Өлеңде  ақын  болғанмен
Толғауы  тоқсан  толғаммен, 
Тұсауын  сырдың  шешелік. 
Жүргем  жоқ  даңғыл  жолдармен, 
Алдыма  кілем  төселіп. 

Көпірлер  қанша  тоқтатты, 
Ағызып  өте  алмадым.
Бақытқа  барар  соқпақты, 
сонда  да  тауып алғамын! 

Ерісе  таудың  мұздары, 
Жарыса  ақтым қарғынмен. 
Қаншама  қабақ  сыздады? 
Жымиып  күле  салдым мен. 

Аңызақтарды  кешкемін, 
Ақиқат дегем, табандап! 
...Шырақшысындай  Меккенің, 
Енді  артқа  жүрмін  алаңдап. 

Кейде    іштен  шығып "қырсық"  үн, 
Дөңгелек  дүние дөңгелеп, 
...отырам  жердің жыртығын, 
Жамайтын  жалғыз  мен  бе  деп! 

Сезесің: (Сезсең,  шегінбе.
Шығады  кейде  өлесің). 
Бұйдасыз  бұла өмірге, 
Құбыла  керек  емесін! 

Толғауы  тоқсан  толғаммен, 
Ақ  найза  жырда  көтеріп! 
... Өлеңде  ақын  болғанмен, 
Өмірде  жүрмін  неше  өліп. 

... Баладай  аңқау,  аңырған, 
Кешеді  бейғам Ай  теңіз. 
Артқы  ұрпақ  алтын тамырдан
Ажырап қалды. Қайтеміз?!

ТАСТӨБЕ
Мынау біздің Тастөбе-арман төбе, 
Балалықтың бал күні қалған төбе.
Құрбылармен шырқап ән салған төбе ,  
Ерұланнан еңлік гүл алған төбе!   

Үндемейді Тастөбе арша басқан,  
Ағайынның уайымын арқаласқан.  
Етегінде  Байынқол долданады,  
Арындаған ашуын зорға басқан.  

Қар түскенде,жан болмай аяқ басқан: 
Ажал шіркін тұрады таяқ тастам.  
Жартас  көзін жабады ақ мамықпен,  
Ақ күндікті апам-қыс  оятпастан!  
Көктемеде қар көшіп, қас-қағымда,  
Тайғанақтап тұрмайды тасқа мұң да!
  
Жауқазынын тереді сол төбенің,
Бозұлан да,бойжеткен достарым да.  
Шал қайырып қозы-лақ етегінде,
Мама бие мамырлап жетегінде.  
ескі қорым басына құран оқып,
боз жусанды сипайды кетерінде! 
 
Дөңгелейді Дүние,  ойланады,
Ойланады тіршілік жайланады.
Қаратоған аулында туғандардың,
Тастөбеге кіндігі байланады!

Бағалашы бақытты бастағы ерен ,
Сәлем,сәлем ағайын,досқа менен!
Тастөбеден басталып,көкке кетті,
көкірегімнен ағылып,тасқан өлең!

Тастөбені жасындар  кескіледі,
жыламайды ол!Адамдай ес біледі
Бала күннің дауысы сондықтан да,
Құлағыма әлі күн естіледі...

Тағдыр бізбен ешқашан кеңеспейді,
өткен күннің барлығын елес дейді.
Көкемарал иісті көктемдерің  
Көкірегімнен,Тастөбе,неге өшпейді? 
 
Шаршадық па ләйлі өмір-аламаннан?
Ай сындымын аспанда дара...маңған...
Көкірегімді басайын Тастөбенің,
көк тасына, ит,құстан  жараланған. 

Заман-ай, қайран, заман-ай!  Аңқылдап  өтіп барам-ай!

Биғайша өлеңге көптен бері еңбек етіп жүрген талантты ақындардың бірі. 
Оның алғашқы жыр жинағы 1987 жылы «Жалын» баспасынан «Жанымның 
жапырақтары» деген атпен жарық көрген. Биғайша осы жинағымен-ақ өзінің 

дауысы бар, бөлек ақындық көзі барлығын дәлелдеп еді. Ақын қарындасымның 
«Ұларсарын» деген кітабы оның ақын ретінде өскендігін, ой, сезім тереңдігін 

аңғартқан алымды кітап. Биғайша кейде суырып салып та өлең шығара береді. 
Оның жас кезінде ақындар айтысына қатысқанын, жұрттың назарын аударға-

нын да бұл жерде айтуға тиіспіз. Өлеңде оның өз өрнегі, өз дауысы бар. Терең 
тәрбиелі, жүрегінен от шашып тұрған ақын қызға ақындық жолың ұзара бер-
сін демекпін. Өлең дүниесіне олжа салатын айтулы ақындардың қатарында 

жүретініне сенемін.

ТҰМАНБАЙ МОЛДАҒАЛИЕВ, 
ақын, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі



g.hantaniri@mail.ru 5 www.hantengrigazeti.kz

24 қыркүйек, сенбі, 2022 жыл

 Ақын Биғайша Медеуова – 70 жаста

Бұл көлемді қолжазба екі бөлімнен тұратын поэ-
зия жинағы. Авторы жыр әлемінде өзіндік қолтаңба-
сы қалыптасқан, өмірлік және өнерлік мол тәжірибесі 
бар ақын екені көрініп-ақ тұр. Ең алдымен мемлекет-
тік сатып алу шарттарына сай қарастырғанымызда 
қолжазбада:  

- Қазақстан Республикасының конституциялық 
құрылысын күшпен өзгертуге, егемендiгiн, оның ау-
мағының тұтастығын, қолсұғылмаушылығын және 
бөлiнбестігiн бұзуға, мемлекеттiң ұлттық қауіпсiздiгі 
мен қорғаныс қабiлетiне нұқсан келтiруге, билікті 
күшпен басып алуды немесе билікті күшпен ұстап 
тұруға, заңсыз әскерилендiрілген құралым құруға, 
оған басшылық жасауға және қатысуға, қарулы бүлiк 
ұйымдастыруға және оған қатысуға, әлеуметтік, тек-
тiк-топтық алауыздықты қоздыруға шақыратын үнде-
улер жоқ;  

- ұлттық және рулық алауыздықты, оның iшiнде 
зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-зомбылыққа 
шақырумен байланысты алауыздықты қоздыруға 
шақыратын үндеулер жоқ;  

- дiни өшпендiлiктi немесе алауыздықты, оның 
iшiнде зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-зом-
былыққа шақырумен байланысты өшпенділікті 
немесе алауыздықты қоздыруға, сондай-ақ аза-
маттардың қауiпсiздiгiне, өмiрiне, денсаулығына, 
имандылығына немесе құқықтары мен бостандықта-
рына қатер төндiретiн кез келген дiни практиканы 
қолдануға көздейтiн әрекеттер ұйымдастыруға және 
(немесе) жасауға шақыратын үндеулер жоқ; 

- адамды өз өмірінен әдейілеп айырылуға итер-
мелейтін  ақпарат жоқ; 

- порнографиялық және арнайы жыныстық- 
эротикалық сипаттағы – моральдық құндылықтарға 
сәйкес келмейтін, адамның ар-ожданы мен қадір-  
қасиетін қорлайтын... қатынасты натуралды түрде, 
егжей-тегжейлі фиксациялау...  ... тағы да басқа 
анайы, дөрекі ақпараттар  жоқ; 

- есірткіні, психотроптық заттарды, сол текте-
стер мен прекурсорларды, сондай-ақ қатыгездікке, 
зорлық-зомбылыққа бас ұруды және порнографияны 
насихаттайтын ақпарат жоқ. 

Мемлекеттік сатып алудың тағы бір басты шар-
ты –  автордың жаңа және көркемдік сапасы жоға-
ры шығармаларын ұсыну болса, бұл қолжазбадағы 
дүниелер бұрын жинақтарына енген бе, жоқ па 
–  республикада жарық көретін кітаптардың бар-
лығын біліп-оқып отыруға мүмкіндік болмағандықтан  
-- анық айта алмаймыз. Бірақ, қалай дегенде де өз 
жырларын «Әппақ, Сүттей арғымақ, Жүгені маржан» 
деп танитын бұл қолжазба авторы жас өскін емес, 
толысқан, ой-өресі жетілген, заман тыныс-тіршілігін 
жақсы білетін ақын болғандықтан, сөз жоқ, бұған 
дейін бірнеше жыр жинағын шығарған болуы ке-
рек. Шамалауымызша, бұл жинақ, ақынның шығар-
машылық бір есебі, толымды бір жинақ шығаруының 
қарекеті ме дедік.  

«Өлең шіркін, өсекші, сырыңды жұртқа жаяр» 
деп Абай ақын айтпақшы, осы қолжазбаны оқып 
шыққанда Автор-ақынның қоғамдық-әлеуметтік, әу-
леттік-отбасылық портреті көз алдыңызға келеді, 
жан дүниесі, дүниетанымдық параметрлері, қуа-
ныш-қайғысы, бақыты мен өкініші мен мақсаттары 
мен армандары өрнектеледі. Туған жері, оның әр-
бір тау, шоқысы, шыңы, қарағайы, көлі, ойыс-дөңесі 
мөлдірете жырланады. Ақын тіпті сол табиғаттың 
тынысына дейін, сол кездегі өз ахуалына дейін 
жырға өреді. Табиғат поэзиясы деп шартты түрде 
бөлуге болатын бұл жырлар көркем образға, психо-
логиялық  контекстерге бай. «Қыркүйек ырғақтары» 
жырынан үзінді оқып көрелік.

Бүркеп қызыл іңірді,                             
Бу шыңдарға ілінді.
Салқын нөсер соңынан
Қардың иісі білінді. 

Мама қырлар марқайып, 
Сары ай туды шалқайып.
Қызыл қарбыз қасында
Қарға отыр талтайып. 

Көгалдардан әр тайып, 
Көлден ұшты қаз-қайық.
Үйеңкінің балағы 
Шыға келді қартайып. 

Аспан - аққу дауысты, 
Әлемменен қауышты. 
Шетендердің жапырағы
Қызыл реңге ауысты. 

Алма бақтар күздегі
Жемісін тұр үзгелі. 
Тырау-тырау төбемде
Тырналардың тізбегі.

Саршатамыз алыстап, 
Шық жамылды таныс бақ.
Алтын жапырақ түседі 
Күре жолға қалықтап. 

Салқын өзен жағасы, 

Сарғыш тартты ағашы...
Құбылмайды алыстан
Кемпірқосақ доғасы. 

Етекте жүр сары күз,
Егін жайға салып із. 
Шалғын кешсең балаққа
Жабысады кәрі қыз... 

Немесе  тағы бір «Қыркүйек  ырғақтарынан» 
(215б) қысқа үзінді:

 ...анам құлын шақырды,
Құрау, құрау, құраулап.
Аспан мұңға батырды 
Тырау, тырау, тыраулап,..

Ауыл маңы.
            Айнала
Шөмелелер тізбегі.
Қайда кеткен,
            Айдала,
Бытбылдықтар біздегі?

Тайпалады жорғалар
Менің қарлы тауымда.
Шөп тиеген  арбалар
Шұбырады ауылға.

Суда ызғырық білінді
Соңғы аққу таранар.
Желідегі құлынды,
Ағытады ағалар...

...Соңғы әппақ көбелек,
Қурай басын қозғады.
Кетіп қалды дегелек,
Ұя салған жаздағы
Бозбалалар болатын
Бозала таң ішінде.
Жетелеген боз атын
Қыз көремін түсімде...

Ұлы Абайдың «Қараңғы түнде тау қалғып» жыры  
еске оралады... Кәсіби суретшінің акварельдері си-

яқты - оқырман көз алдына күз картиналары ап-ай-
қын, дөңгеленіп тұра қалады. Күздің мамыражай 
әсем көрінісі, сол күзде шалғын кешіп келе жатқан-
дайсыз, тіпті күз иісін сезінгендей боласыз. Бұл ақын 
жырының құдыреті болса керек.  (осы екі жырды ор-
тақ осы тақырыппен бір жерге беріп,  I және II  деп 
көрсету керек.) «Қараша суреті» «Аспантауда ақпан-
да», «Түнгі сарын», «Қарлы таудың етегі», т.б. көпте-
ген жырлары осы қатарда. 

Туған жер, туған ел («Байынқолдың баурайы -  
барқыт көктем»,  «Қызыл су», «Тастөбе», «Көкпек», 
«Көртоғай», «Бартоғай», «Күркіреген   сол ғасыр, 
кешір мені», т.б. көптеген жырлар),  ата-ана, олар-
дың өмірі мен берген  ұлағаты («Мадақ жыры», «Әке 
әлдиі», «Атабайдың ақ тасы туралы аңыз», «Әке 
туралы баллада» (378б), «Апа, кеше ауылға барып 
қайттым», «Сағынышты жүректер», т.б. көптеген 
жырлар); туған-туыс, өскен орта, өзінің отбасы, ба-
лалары, немерелері, туған-туыс, дос-құрбы, жақсы 
аға, жарамды іні, алыстап кеткен құрбы, тіпті маман-
дығына дейін десте-десте болып, жыр жолдарына 
құйылған. Жалпы алғанда отбасы, өскен әлеуметтік 
ортасы туралы жырлар – қазақ поэзиясындағы үл-
кен бір жүлге және мұның көрнекті өкілі – Тұманбай 
Молдағалиев. Жинақтағы бір жырына автор Тұман-
бай ақыннан «Өз отбасын келістіріп жырлай алмаған 
ақын ақын ба?» деген жолын эпиграф етіп те алады 
және Т.Молдағалиевті  ұстаз тұтатыны, оның өзіне 
ақжол тілеп, сенім артқаны туралы да бірер жыры 
бар. 

Ақын туған жер, әлеуметтік ортаны жырлайды 
деген, ауқымы тар, дегенді білдірмесе керек. Керісін-
ше, автордың ауқымы кең, ол бүткіл әлем тынысына, 
өз елінің тыныс-тіршілігіне сергек жан. Халқының ке-
шегі және бүгінгі тарихын жақсы білетін, оның  берер 
сабағы мен тағлымын терең зерделейтін және ол 
зерделемелерімен оқырманымен шынайы бөлісетін, 
азаматтық позициясы белсенді азамат. Бұл ретте 
жыр жинағын ашатын «Аламан қыздардың ақырғы 
шайқасы»   поэмасы жинақтың 148 бетінде  Желтоқ-
сан қаһарманы Жансая Сәбитова туралы «Жансая» 
көлемді деректі поэмасына ұласады.  Бұл ретте біз 
Бопайдың монологы мен Жансаяның монологта-
рындағы рух ұластығын айтамыз.  

Қолжазбадағы «Бағзы заманғы түркі айбарын 
аңсау», «Роксанаки  әміршісі Зарина», «Томирис 
ханша хикаясы», «Троя-амазонкалар», 

«Қазақ этносының айбарлы империялар дәуірі-
нен кейінгі кезеңде  бөлініп ел боп шығуына арналған 
өлең», «Үлкен Түркістан», «Қазақы көкіректегі қа-
зақы бүлік»,  «Сақта тәңірім байтағын иеленіп, Ба-
басына түкірген мұрагерден (Жаһандану босағасын-
дағы жалқы ойлар)», «Албасты (Заманауи миф)», 
т.б. қуаты мықты, пәлсапалық жырлар  ақынның 
тұлғалық болмысын танытса, «Күн, сәлем саған!» 
- образ-сағыныш, «Құмтекей ұлы құмтекей!»  отан-
сүйгіштік поэзия, «Ноқтаға басы сыймаған мерейім 
– өлең»  әдебиет халықты тәуелсіздікке дайындады 
тұжырымын жырлайды. Ақынның қоғамдық-әле-
уметтік, уақыт тынысын беретін шығармаларын-
да  өмір кешіп отырған қоғамы, оның тынысы, тіпті 
әлем тынысы және бүгінгі күн контексті бейнеленеді 
(Астанадағы бес қыз бала трагедиясы, халықаралық 
оқиғалар, т.б.). Азаматтық белсенді ақын жинағын-
да бүкіл әлеммен бірге еліміз де бастан кешіп оты-
рған пандемияға байланысты «Италия Тәжіқұрт»,  
«Мұнар күн» жырлары да бар. «Екі ағайынды», 
«Қоңыр күзде»  -- ұлттық таным, қарапайым өмір 
философиясы жырланған мықты жырлар қатарын-
да. Ақынның көптеген жырлары жауынгерлік рух, қу-
атты серпінмен суарылған.  «Рух биінен» үзінді оқып 
көрелік (198б):

Сақ қыздары ұр дабылды, соқ! Соқ!
(жауынгерлер би билейді топ-топ!)
Екі бетті өмір демондары.
Жасырады білектерін тоқ-тоқ...
Екі көзім, екі көзім шоқ боп,
Ал, жүрегім алаулайды от боп!
Биле! Биле көшпелілер рухы, 
Мені тастап кете алмайтын жоқ боп!
Сақ қыздары, сұлу жауынгерлер,
Ұр дабылды!Ұр  дабылды! Соқ! Соқ!..
Поэзияның басты бір шарты – образбен сөйлеу 

болса, жинақта бұл күтпеген теңеулер, пәлсапаға 
тартатын бейне-тұжырымдар жеткілікті. 

«...Есенқұл-өлең өмірдің
жұмылмай қалған жанары.»
«Өзегімнің ішінен, өзегімнің,
Қарғын жүріп барады-ай, қарғын жүріп».

«Көзім үнсіз  көшіңді күзетіп тұр!»

«Мен – жырдан бесік тербеткен,
Суатқа құлап ай түсті.
Көтеріп алдым жөргектен,
Алданған әлем байғұсты.»

«Сендегі қайран жиырма бес,
Күзетіп қырман қалғыды.»

«Еліксүрлеулер әкелген,
Жетелеп мені сол маңға.»

«Сені көрдім арасынан,
Алтын меңді тағдырым!»

«Саясат - көзәйнегіңе көрінбес, 
Қырықаяқтардың табаны.» 

«Кеудемнен қанша күй ақты.
Аспанға  қарап жатырмын
Жаралы жалған сияқты».

 «Шерімді тесіп көзі,
Жабылмай қойды түннің.», т.б. – жалғастыра бе-

руге болар еді. 
Енді жинаққа байланысты тағы бірер пікір – «Қы-

зыл су»,  «Көшпелілер заңынсыз», «Қыран Далам», 
т.б. шығармаларында бір сөзден бір жол жасау, яғни 
өлең  жолдарын беталбаты бөле беру кездеседі. 
Ақынның өзіндік бір формасы шығар, алайда, бұл, 
біздіңше, оқырманның жырды біртұтас, сезім ағы-
нында қабылдауына кері әсер етеді.  

Жинақта тақырыбы, идеясы жақсы болғанымен 
поэзиялық қуаты аздау, баяндауы басым бірер өлең 
бар - «Желтораңғы  желегін жел тербеді» (197б.),  
«Тіл туралы толғаныс» (219б), т.б.  Жинақтың соңы-
на қарай  «Әке» (254б.) «Ақ қайың», «Инеліктерім, 
періштем», «Оазис»,  «Бируни, сәлемет пе», «Күм-
бір күмбір күмбездер», «Елшат», «Бір ауыл түгел 
– шәкіртің»  (346б), т.б. және «Бибібәтима пірім, 
бұрымды анамыз»  циклы қайталанып беріліпті. 
Цикл бұрын «Қыздар көші» деген атаумен берілген. 
Әрине, бұлардың бәрін алып тастау керек. Жинақты 
жырлар рухына, тақырыбына қарай үш бөлімге 
құрылымдандыруға, ал, саз, яғни ән жазылған өлең-
дерін, мүмкін соңғы жағына беруге болар ма еді 
деген ой да келеді. Мұның бәрі жинақ қазіргіден де 
көркемдене түссе деген тілектен туындап отыр. Ал, 
тұтастай алғанда, жинақ қолжазбасы көркем, бұл - 
толысқан ақынның поэзиясы.  

Сонымен, қорытынды пікіріміз – №3 қолжазба, 
«Аламан қыздардың ақырғы шайқасы» - мемлекеттік 
сатып алуға әбден жарамды көркем поэзия жинағы. 

Әлия БӨПЕЖАНОВА. 

 «Аламан қыздардың ақырғы шайқасы» атты қолжазбаға пікір

Ақынның да алуан түрлісі болады ғой! Биғайша менің түсінігімде - 
нағыз ақын, табиғи зор талант иесі. Олай дейтінім, қай өлеңін алып қара-

маңыз, өтірігі жоқ, өмірдің өзіндей-жанды...
 Биғайшаның ақын атағы шыққалы - қашан... Осы уақытқа дейін, қалай-

ынша ресми назардан тыс қалып жүргендігіне таңым бар.
«...Қытай қызы шығарды  деп шулаған,

Екімыңжыл өткеннен соң  булыған:
Сен қайдасың,  Сұлу Шығу қаласы – 

                             Күн астында  жарғылдаған  
Дулығам?!» - деп жырлау қалам ұстаған екінің бірінің қолынан келе  

бермесіне кімнің болмасын көніл көзі анық жетеді емес пе?

ИРАНБЕК ОРАЗБАЕВ, 
ақын, Қазақстан  Мемлекеттік  сыйлығының  лауреаты

... сен поэзияға сарбаз қыздардың тақырыбын әкелдің.

ФАРИЗА ОҢҒАРСЫНОВА, 
ақын, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі
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Мемлекеттік қызмет

1. Жалпы ережелер
1. "Тұрғын үй көмегін тағайын-

дау" мемлекеттік көрсетілетін қыз-
меті (бұдан әрі – мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қы-
змет стандартын Қазақстан Респу-
бликасы Инвестициялар және даму 
министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) 
әзірледі.

Ескерту. 2-тармақ жаңа редак-
цияда – ҚР Инвестициялар және 
даму министрінің 22.06.2017 № 376 
(алғашқы ресми жарияланған күні-
нен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

3. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті Астана және Алматы қа-
лаларының, аудандардың және 
облыстық маңызы бар қалалардың 
жергілікті атқарушы органдары (бұ-
дан әрі – көрсетілетін қызметті бе-
руші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мем-
лекеттік қызмет көрсету нәтижелерін 
беру:

1) "Азаматтарға арналған үкімет" 
мемлекеттік корпорациясы" коммер-
циялық емес акционерлік қоғамы 
(бұдан әрі – Мемлекеттік корпора-
ция);

2) "электрондық үкіметтің www.
egov.kz веб-порталы (бұдан әрі – 
портал) арқылы жүзеге асырылады.

Ескерту. 3-тармақ жаңа редак-
цияда - ҚР Ұлттық экономика мини-
стрінің 10.09.2015 № 635 (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолда-
нысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді 
- ҚР Ұлттық экономика министрінің 
м.а. 20.01.2016 № 20 (01.03.2016 
бастап қолданысқа енгізіледі) бұй-
рықтарымен.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету 
тәртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзімі:

1) Порталға өтініш берген кезде 
мемлекеттік корпорацияға құжат-
тар топтамасын тапсырған күннен 
бастап – 8 (сегіз) жұмыс күні;

2) құжаттар топтамасын тапсыру 
үшін күтудің рұқcат етілетін ең ұзақ 
уақыты – 15 (он бес) минут;

3) қызмет көрсетудің рұқсат 
етілетін ең ұзақ уақыты – 20 (жиыр-
ма) минут.

Ескерту. 4-тармаққа өзгерістер 
енгізілді - ҚР Ұлттық экономика 
министрінің м.а. 20.01.2016 № 20 
(01.03.2016 бастап қолданысқа ен-
гізіледі); ҚР Инвестициялар және 
даму министрінің 22.06.2018 № 
467 (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өт-
кен соң қолданысқа енгізіледі) бұй-
рықтарымен.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету 
нысаны: электрондық (ішінара ав-
томаттандырылған) және (немесе) 
қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесі – тұрғын үй көмегін тағай-
ындау туралы хабарлама (бұдан 
әрі – хабарлама) немесе осы мем-
лекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартының 10-тармағында көзделген 
жағдайларда және негіздер бойын-
ша мемлекеттік кызметті көрсетуден 
бас тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік көрсетілетін қыз-
меттің нәтижесін беру нысаны: элек-
трондық түрде.

Порталда мемлекеттік қызмет 
көрсету нәтижесі көрсетілетін қыз-
метті берушінің уәкілетті адамының 
электрондық цифрлық қолтаңбасы 
(бұдан әрі – ЭЦҚ) қойылған элек-
трондық құжат нысанында көр-
сетілетін қызметті алушының "жеке 
кабинетіне" жіберіледі.

Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс ен-
гізілді – ҚР Инвестициялар және 
даму министрінің 22.06.2017 № 376 
(алғашқы ресми жарияланған күні-
нен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

7. Мемлекеттік қызмет жеке 
тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) тегін көрсетіледі. 

8. Жұмыс кестесі:
1) Мемлекеттік корпорацияның – 

Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сәйкес жексенбі және 
мереке күндерін қоспағанда, дүй-
сенбіден бастап сенбіні қоса алған-
да, белгіленген жұмыс кестесіне 
сәйкес түскi үзiлiссіз сағат 9.00-ден 
20.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет алдын ала 
жазылусыз және жеделдетіп қыз-
мет көрсетусіз электрондық кезек 
тәртібімен мемлекеттік қызметті 
алушының тұрақты тіркелген орны 
бойынша көрсетіледі, көрсетілетін 
қызметті алушының қалауы бой-
ынша электрондық кезекті портал 
арқылы брондауға болады;

2) порталдың – жөндеу жұмы-
старын жүргізуге байланысты техни-
калық үзілістерді қоспағанда, тәулік 
бойы (көрсетілетін қызметті алушы 
жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сәйкес демалыс және 
мереке күндері өтініш жасаған кез-
де, өтініштерді қабылдауды және 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
нәтижесін беруді келесі жұмыс күнін-
де жүзеге асырады). 

Ескерту. 8-тармаққа өзгерістер 
енгізілді - ҚР Ұлттық экономика 
министрінің м.а. 20.01.2016 № 20 
(01.03.2016 бастап қолданысқа ен-
гізіледі); ҚР Инвестициялар және 
даму министрінің 22.06.2018 № 
467 (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өт-
кен соң қолданысқа енгізіледі) бұй-
рықтарымен.

9. Көрсетілетін қызметті алушы 
(не нотариалды куәландырылған 
сенімхат бойынша оның өкілі) өтініш 
берген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін қажетті құжаттардың 
тізбесі:

1) Мемлекеттік корпорацияға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қы-

змет стандартына 1-қосымшаға сәй-
кес нысан бойынша өтініш;

өтініш берушінің жеке басын 
куәландыратын құжат (көрсетілетін 
қызметті алушының жеке басын сәй-
кестендіру үшін түпнұсқасы ұсыны-
лады);

отбасының кірісін растайтын құ-
жаттар (тиісті мемлекеттік ақпарат-
тық жүйелерден алынған мәлімет-
терді қоспағанда);

жұмыс орнынан немесе жұ-
мыссыз адам ретінде тіркелуі ту-
ралы анықтама (тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден алынған 
мәліметтерді қоспағанда);

балаларға және асырауындағы 
басқа да адамдарға алименттер ту-
ралы мәліметтер;

банктік шоты;
тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) 

күтіп-ұстауға арналған ай сайынғы 
жарналардың мөлшері туралы шот-
тар;

коммуналдық қызметтерді тұты-
нуға арналған шоттар;

телекоммуникация қызметтері 
үшін түбіртек-шот немесе байла-
ныс қызметтерін көрсетуге арналған 
шарттың көшірмесі;

жеке тұрғын үй қорынан жергілік-
ті атқарушы орган жалдаған тұрғын 
үйді пайдаланғаны үшін жергілікті 
атқарушы орган берген жалдау ақы-
сының мөлшері туралы шот;

2) порталда:
көрсетілетін қызметті алушының 

ЭЦҚ-сымен куәландырылған элек-
трондық құжат нысанындағы сұрау 
салу;

отбасының табысын растайтын 
құжаттардың электрондық көшір-
месі;

жұмыс орнынан немесе жұмыс-
сыз адам ретінде тіркелуі туралы 
анықтаманың электрондық көшір-
месі;

балаларға және асырауындағы 
басқа да адамдарға алименттер 
туралы мәліметтердің электрондық 
көшірмесі;

банктік шоттың электрондық 
көшірмесі;

тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) 
күтіп-ұстауға арналған ай сайынғы 
жарналардың мөлшері туралы шот-
тардың электрондық көшірмесі;

коммуналдық қызметтерді тұты-

нуға арналған шоттардың электрон-
дық көшірмесі;

телекоммуникация қызметтері 
үшін түбіртек-шоттың немесе байла-
ныс қызметтерін көрсетуге арналған 
шарттың электрондық көшірмесі;

жеке тұрғын үй қорынан жергілік-
ті атқарушы орган жалдаған тұрғын 
үйді пайдаланғаны үшін жергілік-
ті атқарушы орган берген жалдау 
ақысының мөлшері туралы шоттың 
электрондық көшірмесі.

Отбасы (азамат) (не нотариалды 
расталған сенімхат бойынша оның 
өкілі) қайтадан өтініш білдірген кез-
де отбасының табыстарын растай-
тын құжаттар және коммуналдық 
шығыстар шоты ұсынады.

Осы тармақта көзделмеген құ-
жаттарды талап етуге жол берілмей-
ді.

Отбасы (азамат) (не нотариал-
ды расталған сенімхат бойынша 
оның өкілі) қайта өтініш берген кезде 
тек отбасының табыстарын растай-
тын құжаттарды және коммуналдық 
шығыстарға арналған шотын ғана 
ұсынады.

Өтініш берушінің жеке басын 
куәландыратын құжатты, өтініш 
берушінің тұрғылықты тұратын 
жерiнен мекенжай анықтамасы, 
жылжымайтын мүлiктiң болуы (бол-
мауы) туралы анықтама, зейнетақы 
аударымдары туралы анықтаманы 
уәкілетті орган және/немесе Мем-
лекеттік корпорацияның қызметкері 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйе-
лерінен "электрондық үкімет" шлюзі 
арқылы алады.

Құжаттарды қабылдаған кезде 
Мемлекеттік корпорацияның қыз-
меткері құжаттардың электрондық 
көшірмелерін жасайды, содан кейін 
тұпнұсқаларды көрсетілетін қызмет-
ті алушыға қайтарады.

Мемлекеттік қызмет көрсетілген 
кезде, егер Қазақстан Республика-
сының заңдарында өзгеше көздел-
месе, көрсетілетін қызметті алушы 
ақпараттық жүйелерде қамтылған, 
заңмен қорғалатын құпияны құрай-
тын мәліметтерді пайдалануға Мем-
лекеттік корпорация ұсынған нысан 
бойынша келісімін береді.

Мемлекеттік корпорация арқылы 
құжаттарды қабылдаған кезде көр-
сетілетін қызметті алушыға тиісті 
құжаттардың қабылданғаны туралы 
қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорацияда дай-
ын құжаттарды беру азаматтың (не 
нотариалды расталған сенімхат 
бойынша оның өкілінің) жеке басын 
растайтын құжат ұсынылған кезде 
қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация бір ай 
бойы нәтиженің сақталуын қамтама-
сыз етеді, содан кейін оларды осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 2-қосымшаға сәйкес 
нысан бойынша талап етілмеген 
құжаттарды уәкілетті органға жібе-
ру тізілімімен көрсетілетін қызметті 
алушыға одан әрі сақтау үшін бе-
реді. Бір ай өткен соң көрсетілетін 
қызметті алушы өтініш жасаған 
кезде Мемлекеттік корпорацияның 
сұратуы бойынша көрсетілетін қы-
зметті беруші бір жұмыс күні ішінде 
көрсетілетін қызметті алушыға беру 
үшін Мемлекеттік корпорацияға дай-
ын құжаттарды жібереді.

Портал арқылы өтініш жасаған 
жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушының "жеке кабинетіне" мемле-
кеттік көрсетілетін қызмет көрсетуге 
арналған сұратудың қабылдағаны 
туралы мәртебе, сондай-ақ мемле-
кеттік көрсетілетін қызметтің нәти-
жесін алу күні мен уақыты көрсетіле 
отырып, хабарлама жіберіледі.

Ескерту. 9-тармақ жаңа редак-
цияда - ҚР Инвестициялар және 
даму министрінің 22.06.2018 № 467 
(алғашқы ресми жарияланған күні-
нен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

10. Көрсетілетін қызметті алушы 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағында көз-
делген тізбеге сәйкес құжаттардың 
толық емес топтамасын ұсынған 
жағдайда, Мемлекеттік корпораци-

яның қызметкері осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 
3-қосымшаға сәйкес нысан бойын-
ша құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат береді.

Көрсетілетін қызметті беруші 
көрсетілетін қызметті алушының 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
алу үшін ұсынған құжаттардың анық 
еместігін анықтау негізінде және (не-
месе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайда мем-
лекеттік қызметті көрсетуден бас 
тартады.

Ескерту. 10-тармақ жаңа редак-
цияда – ҚР Инвестициялар және 
даму министрінің 22.06.2017 № 376 
(алғашқы ресми жарияланған күні-
нен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен; 
өзгеріс енгізілді - ҚР Инвестициялар 
және даму министрінің 22.06.2018 
№ 467 (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өт-
кен соң қолданысқа енгізіледі) бұй-
рығымен.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсе-
ту мәселелері бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің және (немесе) 
олардың лауазымды тұлғаларының, 
мемлекеттік корпорацияның және 
(немесе) оның қызметкерлерінің 
шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекет-
сіздігіне) шағымдану тәртібі

Ескерту. 3-тараудың тақырыбы 
жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық эконо-
мика министрінің м.а. 20.01.2016 № 
20 (01.03.2016 бастап қолданысқа 
енгізіледі) бұйрығымен.

11. Көрсетілетін қызметті бе-
рушілердің және (немесе) олардың 
лауазымды адамдарының мемле-
кеттік қызмет көрсету мәселелері 
бойынша шешімдеріне, әрекет-
теріне (әрекетсіздігіне) шағымдану: 
шағым көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына осы мемлекет-
тік көрсетілген қызмет стандарты-
ның 13-тармағында көрсетілген ме-
кенжайлар бойынша беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда 
"электрондық үкіметтің" веб-порта-
лы арқылы пошта бойынша неме-
се көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесі арқылы қолма-қол қабылда-
нады.

Көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесінде шағымды қабылдаған 
адамның тегі мен аты-жөні, беріл-
ген шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны көрсетіле отырып, оны тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі және тіркел-
ген күні) шағымның қабылданғанын 
растау болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызмет-
керінің әрекетіне (әрекетсіздігіне) 
шағым осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 13-тармағын-
да көрсетілген мекенжайлар мен 
телефондар бойынша Мемлекеттік 
корпорация басшысына жіберіледі.

Қолма-қол, сол сияқты пошта 
арқылы түскен шағымның Мем-
лекеттік корпорация кеңсесінде 
қабылданғанын растау оны тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі және тіркел-
ген күні шағымның екінші данасына 
немесе шағымға ілеспе хатқа қойы-
лады) болып табылады.

Портал арқылы өтініш берген 
кезде шағымдану тәртібі туралы 
ақпаратты бірыңғай байланыс орта-
лығының 1414 телефоны бойынша 
алуға болады.

Шағымды көрсетілетін қызметті 
алушының "жеке кабинетінен" пор-
тал арқылы жіберілген кезде көр-
сетілетін қызметті беруші өтінішті 
өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау тура-
лы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап) барысында 
жаңартылатын өтініш туралы ақпа-
рат қолжетімді болады.

Көрсетілетін қызметті берушінің, 
тиісті жергілікті атқарушы органның 
атына немесе Мемлекеттік корпора-
цияға келіп түскен көрсетілетін қыз-
метті алушының шағымы оны тірке-
ген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні 
ішінде қаралуға жатады. Шағымды 
қараудың нәтижелері туралы дәлел-
ді жауап пошта байланысы арқылы 
көрсетілетін қызметті алушыға жі-
беріледі не көрсетілетін қызметті 

берушінің, тиісті жергілікті атқарушы 
органның кеңсесінде немесе Мем-
лекеттік корпорацияда қолма-қол 
беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет 
нәтижелерімен келіспеген жағдайда 
көрсетілетін қызметті алушы мемле-
кеттік қызметтер көрсету сапасын 
бағалау және бақылау жөніндегі 
уәкілетті органға шағым бере алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсе-
ту сапасын бағалау және бақылау 
жөніндегі уәкілетті органның атына 
келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні 
ішінде қаралуға жатады.

Ескерту. 11-тармақ жаңа ре-
дакцияда - ҚР Ұлттық экономика 
министрінің м.а. 20.01.2016 № 20 
(01.03.2016 бастап қолданысқа ен-
гізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Инве-
стициялар және даму министрінің 
22.06.2017 № 376 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтіз-
белік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі) бұйрықтарымен.

12. Көрсетілген мемлекеттік 
қызмет нәтижелерімен келіспеген 
жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушының Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік оның ішінде элек-
трондық нысанда және мемлекеттік 
корпорация арқылы қызмет көрсету 
ерекшеліктері ескеріле отырып қой-
ылатын өзге де талаптар

Ескерту. 4-тараудың тақырыбы 
жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық эконо-
мика министрінің м.а. 20.01.2016 № 
20 (01.03.2016 бастап қолданысқа 
енгізіледі) бұйрығымен.

13. Тыныс-тіршілігін шектейтін, 
ағза функциясының тұрақты бұ-
зылуынан денсаулығы нашарлаған 
көрсетілетін қызметті алушыларға, 
қажет болған жағдайда, мемлекет-
тік қызмет көрсетуге арналған құ-
жаттарды қабылдауды, Бірыңғай 
байланыс орталығының 1414, 8 800 
080 7777 нөміріне жүгіну арқылы 
тұрғылықты жеріне шығумен Мем-
лекеттік корпорацияның қызметкері 
жүргізеді.

Мемлекеттік қызметті көрсету 
орындарының мекенжайлары:

1) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің – www.mid.gov.kz; 

2) Мемлекеттік корпорацияның 
– www.gov4c.kz интернет-ресурста-
рында орналастырылған.

Ескерту. 13-тармақ жаңа редак-
цияда – ҚР Инвестициялар және 
даму министрінің 22.06.2017 № 376 
(алғашқы ресми жарияланған күні-
нен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

14. Көрсетілетін қызметті алушы-
ның ЭЦҚ болған жағдайда мемле-
кеттік көрсетілетін қызметті портал 
арқылы электрондық нысанда алу 
мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушы-
ның қашықтықтан қол жеткізу ре-
жимінде порталдың "жеке кабинеті" 
арқылы, мемлекеттік қызмет көрсету 
мәселелері жөніндегі анықтамалық 
қызметтер, сондай-ақ мемлекет-
тік қызметтер көрсету мәселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс орта-
лығы арқылы мемлекеттік қызметті 
көрсетудің тәртібі мен мәртебесі ту-
ралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көр-
сету мәселелері жөніндегі анықта-
малық қызметтердің байланыс те-
лефондары көрсетілетін қызметті 
берушінің www.mid.gov.kz интер-
нет-ресурсында орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері жөніндегі бірыңғай бай-
ланыс орталығы: 1414.

Ескерту. 16-тармақ жаңа редак-
цияда – ҚР Инвестициялар және 
даму министрінің 22.06.2017 № 376 
(алғашқы ресми жарияланған күні-
нен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Аудандық «Жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар

 бөлімі» ММ.

"Тұрғын үй көмегін тағайындау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
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Таза болса табиғат – 
аман болар адамзат!

Маман кеңесі

Туған аяң-табиғат!

Жамбыл ауылдық округіндегі әкімшілік ғимаратында құрылған  
өзіне – өзі қызмет көрсету бұрыштары арқылы электронды 

түрде қызмет алу жұмыстарын танымалдандыру

Қазақстан Республикасы экология, 
геология және табиғи ресурстар  ми-
нистрлігінің 2022 жылғы 16 тамыздағы 
шығыс №04-11/2602-И хатына сәйкес, 
2022 жылғы 17 қыркүйекте «Дүниежүзілік 
тазалық күні (World Cieanup Day 2022)» 
жыл сайынғы экологиялық акциясын өт-
кізетіндігін хабарлады. Акцияның мақса-
ты аумақты қоқыстан тазарту бойынша 
іс-шаралар кешенін ұйымдастыру үшін 
Қазақстан Республикасының халқын 
біріктіру болып табылады. Осыған орай 
«Нарынқол орман шаруашылығы» КММ-
сі өз жұмысын бастап кетті.  Мекеме қыз-
меткерлері, орманшылар, орман шебер-
лері, орман күтушілер ел көп баратын 
жерлерге барып, атап айтқанда Шоған-
сай, Ақкөл, Қарасай, Текес сарқырама-
сы,  Шәлкөде, Ойқарағай, Көмірші ара-
сандарында демалушылармен кездесіп, 
үн парақтар тарқатып қоқыстарды бірге 
жинауды ұйымдастырды. Қоқыс қал-
дықтары біріншіден табиғатты ластаса, 
екіншіден өрттің шығуна тез себепкер 
болады. Сонымен қатар орманшылар өз 
орманшылығында орман пайдаланушы-
лармен бірге «Бұлақ көрсең көзін аш» 
деген дана сөзді басшылыққа ала оты-
рып бұлақ көзін тазалауды ұйымдастыр- 
ды. Тіршіліктің көзі су десек, өзендер - 
көлдер, бұлақтан басталатыны бәрімізге 
аян. Сондықтан әрбір Қазақстан азама-
ты табиғатты аяласақ бүгінгі таңда бо-
лып жатқан, келеңсіздіктерге жол бер-

мес едік. Табиғат жанашыры ретінде 
айтарым табиғи апат екі жағдайда орын 
алады. Бірі табиғи, екінші адами фак-
тордан. Табиғи дегеніміз-ауа райының 
күрт бұзылуынан, найзағай ойнауынан 
орын алатын өрттерді айтады. Екіншісі 
адамдардың табиғатқа  бей-жай қара-
уынан. Табиғат аясында жаққан оттарын 
сөндірмей кетуі, немесе шылым шегуі, 
әйнек ыдыстарды тастап кетуі алапат 
өртке ұластыратыны бәрімізге мәлім. 
Сондықтан әр нәрсеге абай болғанымыз 
абзал.

Табиғат – бүкіл тіршілік атаулының 
алтын ұясы және аялы есігі, қуатты қо-
нысымен өсіп-өнер мекені. Ол жалпы 
адам баласының ортақ қазынасы. Та-
биғатты аялап, керегін жаратып, күнін 
көріп, мейірлене қараған  орманшылар 
мен орман пайдаланушыларға алғы-
сымыз шексіз. Табиғаттың бізге берер 
көмегі мол. Ал біз соны тиімді пайдала-
нып, көптеген жетістіктерге жетіп жатыр- 
мыз. Әрбір азамат өз ауласын тазалап 
болған соң, ауыл ішіндегі саябақтарды 
тазалауға ат салысса нұр үстіне нұр бо-
лар еді. Біз табиғатты аялап, қорғауға 
міндеттіміз. Әрқашан оны қорғап, ласта-
нуына жол бермегеніміз жөн.

Ербол ЖҰМАҚАНОВ, 
аудандық мәслихаттың депутаты,

 орман қорғау инженері.

Салық және халық

Морфологиялық және 
биологиялық ерекшелік-
тері – Ақкекіре тұқымда-
сына жататын күрделі 
гүлді көпжылдық атпата-
мырлы арамшөп. Тамыр 
жүйесі өте күшті дамыған, 
негізгі және көптеген жа-
нама тамырлардан тұра-
ды. Негізгі тамыры 10-14 
метр тереңдікке дейін 
енеді. Өсімдіктің биікті-
гі 20-70см шамасында, 
гүлдерінің түсі қызғылт. 
Тұқымы және атпатамыр- 
лары арқылы көбейеді. 
Оның тамыр кесінділері 
3жылға дейін өміршеңді-
гін сақтап, тұқымы то-
пырақта 5 жылға дейін 
сақталады. Мамыр-мау-
сым айларында гүлдеп, 
маусым-шілде айларын-
да тұқым шашады.

Жатаған у кекіре 
мәдени дақылдардың 
егістігін, бау-бақша, ша-
бындық жерлер мен 
жайылымдарды ластай-
ды. Тас жолдар мен жай 
жолдардың жағалауын-
да жақсы өсіп-дамиды. 
Жатаған у кекіре өскен 
жердің топырағы құнар-
сызданып, ондағы артық 
қоректік заттар күрт азай-
ып мәдени дақылдардың 
өсуіне үлкен әсерін ти-
гізеді. Сонымен қатар 
оның улы заттарды бөлуі 
қой, мүйізді ірі қара және 

жылқы малдарына зия-
нын тигізіп, бидай ұны-
ның құрамында болуы, 
оның сапасын төмен-
детіп, оған қышқыл дәм 
беріп, өнеркәсіпте қолда-
нуға жарамсыз етеді.

Күрес шаралары - жа-
таған у кекіремен күрес 
шараларын жүргізу үшін 
оның биологиялық ерек-
шеліктері мен өсіп-даму 
кезеңдерін толық мең-
геріп, агротехникалық 
– химиялық өңдеу жұ-
мыстарын жүргізу қажет. 
Негізгі күрес шаралары 
тамыр жүйелерінің қайта 
өспеуі үшін жиі-жиі 10-
12см тереңдікте өңдеу 
жүргізу ұсынылады. Өте 
күшті ластанған жерлер-
ге жатаған у кекіренің та-
мыр жүйесін тежеу үшін 
қара сүрі жермен бірге 
алқапты жасыл мас-
сасымен бүркемелей-
тін мәдени дақылдар, 
яғни күздік қара бидай, 
сұлы, арпа, жүгері және 
жоңышқа егу қажет. 

Қара сүрі жер, өңде-
летін егістік алқаптың 
кемінде 20-25 пайызын 
қамту қажет. 

Сүдігер жыртуды осы 
аймаққа тән қолайлы 
мерзімде жүргізу болып 
есептеледі.

Жатаған у кекірені 
толық жою үшін қысқа 

мерзімде агротехника-
лық шаралармен бірге 
қазіргі заманғы герби-
цидтер қолдану ұсыны-
лады. 

Гербицидтердің ең 
тиімді мерзімі жатаған 
у кекіренің шанақта-
ну-гүлдеу кезеңдерінде 
қолдану болып санала-
ды, бұл кезде өсімдіктің 
жер беті бөлігінің 71,6-
74,3 пайызы жойылады, 
ал жер асты бөлігінің 
жойылуы сәйкесінше 
21,8-26,1см. тереңдікті 
құрайды. Сонымен қатар 
гербицидтерді қолдану 
культиватормен қопсы-
туды 8-ден 4 қопсытуға 
дейін азайтуға мүмкіндік 
береді. Препараттар-
дың әр гектарға қолдану 
мөлшері: ГЛИФОС ПРЕ-
МИУМ-2,25л/га, ГЛИ-ФО-
САТ-48%-6.0л/га, ЛАНС-
0,15-0,18л/га.

Ескерту! Арамшөпке 
қарсы егістік алқаптар-
да «ҚР аумағында қол-
дануға рұқсат етілген» 
тізімде көрсетілген пре-
параттарды пайдалануға 
кеңес береміз.

Е. БОЛАТҰЛЫ, 
ҚР АШМ АӨК МИК 
«РФДжБӘО» РММ 

Райымбек аудандық 
филиалының герболог 

маманы.

Жатаған у кекіре 
«Карантинді арамшөп және олармен күрес»

Салық төлеушілердің өтініштеріне байланысты Мемлекеттік кірістер комитеті 
деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машина-
ларын қайта бағдарламалау мерзімін 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзарту 
туралы шешім қабылдады. Бұл туралы ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінде 
хабарлады.

Бұдан бұрын 2022 жылғы 15 қыркүйекке дейінгі мерзімде 2.0.2-нұсқадағы хат-
тамаға бақылау-касса машиналарын қайта бағдарламалау қажеттігі туралы ха-
барланған болатын.

Деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса маши-
наларын қолданатын барлық жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар 2022 жылғы 
31 желтоқсанға дейінгі мерзімде барлық тіркелген бақылау-касса машиналарын 
қайта бағдарламалау бойынша жұмыстарды аяқтауы қажет.

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2.0.2-ден басқа хаттамаларға Фискалдық де-
ректер операторлары қолдау көрсетпейді.

Райымбек ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы.

Мемлекеттік кірістер комитеті 
бақылау-касса машиналарының 

бағдарламасын жаңарту мерзімін ұзартты

Электронды үкімет

Жамбыл ауылдық округі 
әкімдігіне қарасты мемлекет-
тік органдармен көрсетілетін 
мемлекеттік   қызмет түр-
лерінің электронды фор-
матқа көшірілуін арттыру 
сыбайлас жемқорлық тәуе-
келдерін болдырмауға бір-
ден бір себеп. Қазіргі таңда 
мобильді қосымшалардағы 
бағдарламалар арқылы қыз-
меттерді пайдалану әсіресе, 
елдімекен тұрғындары үшін 
интернет желісінің жылдам-
дығы аздығынан немесе 
жоқтығынан кедергі болуда. 
Сондай-ақ, мемлекеттік қыз-
мет түрлерін тұрғындарға 
түсіндірумен айналысатын 
мамандардың жұмыс ба-
бында жиі орын ауыстыруы 
сынды түйткілді мәселелер 
де жоқ емес. Ауылдық округ-
тегі өзіне-өзі қызмет көрсету 
бұрышында смарт карта-
ларға арналған картридер 
және веб-камера орналасқан.Өзіне-өзі қызмет көрсету бұрыштары ауылдық округке  
қарасты 2 мектепте және әкімшілік ғимаратында орналасқан.Бүгінде тұрғындар үшін 
электронды қызмет түрлерін пайдаланудың тиімділігі зор. Олар мекеме алдында 
кезекте тұрмай, уақытын үнемдеп, үйде отырып та тегін қызмет түрлерін пайдала-
на алады. Осы орайда, цифрландыру бағыты бойынша электронды жүйенің тиімді 
тұстарын тұрғындарға насихаттап, сауаттылығын арттыру үшін жұмыстар жүргізілу-
де.

Б.БАУЫРЖАН, 
«Жамбыл ауылдық округі әкімінің 

аппараты» ММ-нің бас маманы. 
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Жарияланған мақала 

авторларының пікірі редакция  

көзқарасын білдірмейді. 

Материалдар иесіне 
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беруші жауапты.
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Данагүл
Халыққа қызмет – абыройлы міндет

ТЖБ хабарлайды

Құттықтаймыз !

Қадірлі әріптесіміз, «Қазақ жур-
налистикасының қайраткері», «Рай-
ымбек ауданының Құрметті аза-
маты», «Қазақстан Республикасы 
журналистер одағының мүшесі», ау-
дандық «Хантәңірі» газетінің бас редак-
торы, өмірін өлеңімен өрнектеген ақын 
Жұмабек ТӘЛІПҰЛЫН 63 жасқа толу 
мерейтойымен құттықтаймыз! 

Құрметті Ж. Тәліпұлы! Сіздің 40 
жылға жуық уақыт ақпарат саласында 
маңдай теріңізді шүмектеп төгіп жүріп 
істеген ерен еңбегіңізді ел біледі. Осын-
ша уақыт талмай, ерінбей, шаршамай 
жүріп атқарған адал еңбегіңіз ақталды. 
Бейнетіңіздің зейнетін көретін уақыт 
та келіп жетті. Сіздің шығармашылық 
және журналистика саласындағы жүріп 
өткен жолыңыз  жастарға үлгі болары 
сөзсіз. Әлі де қаламыңыз қарымды 
болып, тың туындыларыңыз оқырмандар назарына ұсынылып тұрады деп 
сенеміз.

Зейнет жасыңыз құтты болсын! Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, 
басыңызға амандық тілейміз! 

Жыр тербесе мұқалмайтын қаламы, 
Шабыттанса шуақ шашқан жанары.

Терең оймен тербеп жазған өлеңі
Оқырманның мәңгі есінде қалады.

Аспантаудан асып тұрсын беделің,
Байынқолдай тасып тұрсын кемелің.
Бар жақсылық бір жаныңа топтасып,

Қабыл болып, орындалсын дегенің.
Құттықтаушылар: «Хантәңірі» газетінің ұжымы.  

Асқартаудай әкеміз, баға жетпес 
бауырымыз, аудандық «Хантәңірі» 
газетінің бас редакторы Жұмабек 
ТӘЛІПҰЛЫН қыркүйек айының 25 
жұлдызында асқаралы 63 жасқа то-
лып, зейнеткерлік демалысқа шығып 
отырған қуанышымен шын жүрек-
тен құттықтаймыз! Ұзақ уақыт істе-
ген ерен еңбегіңіз бағаланды деген 
осы. Алдағы уақытта сол еңбегіңіздің 
жемісін жақындарыңызбен бірге ұзақ 
уақыт көріңіз. Өсіріп отырған ұл-                     
қыздарыңыздың қызығына тоймай, 
аман-есен ортамызда жүре беріңіз. 
Зейнеткерлік демалысыңыздың әр 
күні қуанышқа толы болсын! Жасыңыз 
ұзақ, деніңіз сау болсын!

Туған күнің құтты болсын бауырым!
Тілеймін мен барлық күннің жарығын.

Жасың ұзақ, қуанышың көп болып,
Амандықта жүре бергін жан інім...

Құттықтаушылар: Әбдраман әулеті.    

Нарынқол ауылының тұрғыны, 
әріптесіміз, асқартау әке, асыл жар,    
СҮЛЕЙМЕНОВ Ермұратты қыркүй-
ек айының 20 жұлдызында еңселі 50 
жасқа толған туған күнімен құттықтай-
мыз! Бір ғасырдың жартысын жасап 
міне, мерейтойыңызды тойлап отыр-
сыз. Уақыт деген зымырап өтіп жатыр. 
Осы жасқа келгенше тағдыр-жолыңда 
кездескен қаншама тосқауылға төтеп 
беріп қашанда жеңіске жете білдіңіз. 
Жасыңыз жүзге келгенше еш жаман-
шылық көрмей, бала-шағаңыздың 
ортасында аман-есен жүріңіз! Денсау-
лығыңыз болаттай мықты болсын!

Құтты болсын мерейтой, 
                                            50 жасың
Әр уақытта домалап өрге тасың,
Қосағыңмен қоса ағарып, 
                                        шөбере сүй,
Ешқашанда көңіліңді кір шалмасын.

Құттықтаушылар: Қазпошта ұжымы.

Осы бір сұңғақ бой-
лы, қызылшырайлы келін-
шекті Нарынқол аулының 
тұрғындары жақсы біледі, 
жақсы көреді. Кездескен жерде жайдары жүзбен аман-
дасып, ақ ниет пен ыстық ықыластарын білдіреді. Шын 
жүректен шыққан алғыстарын арқалатып жатады. Бұлай 
болатынның өзіндік себебі жоқ емес. Өйткені, Данагүл 
өзі атқарып жүрген жұмысын жеке бастың қамы деп қа-
рамай, халық үшін деп біледі. Өзіне жүктелген міндетін 
әрдайым жауапкершілікпен атқаруға тырысады. Әрбір 
үйге жайдарман жаңалықтарды дер мезгілінде жеткізіп, 
еліміздің түкпір-түкпірінде жүзеге асырыл жатқан жарқын 
істерден хабардар болуын қамтамасыз етіп отыруды 
өтелмес борыш санайды.

Әңгімемізге өзек етіп отырған Данагүл Малыбаева 
көршілес Ұйғыр ауданының тумасы. Осындағы Сүмбе 
ауылында туып, мектеп қабырғасынан орта білім алып 
шықты. Бұдан кейінгі дәм-тұзы қасиетті Тәңіртау етегі-
нен бұйырып, осы өңірдің Байғабылов Юрий атты аза-
матымен отбасын құрды. Оған да міне, жиырма жылдан 
аса уақыттың жүзі болды. Содан бері «Қазпошта» АҚ-
ның Нарынқол бөлімшесінде газет-журнал, хат-хабар 
тарату ісімен шұғылданып келеді. Осы жұмысты кәсіп 
етіп көрген адам болмаса, қалтарыс-бұлтарысын, қиын-
дығы мен қыр-сырын екінің бірі біле бермеуі де мүмкін. 
Аталмыш жұмыстың көп жағдайда назардан тыс қалып, 
ескеріле бермеуі бәлкім содан болуы да. Бірақ, Дана-
гүл үшін басты мәселе – халыққа талапқа сай қызмет 
көрсету, хат-хабарды дер кезінде қолдарына табыстап,  
көңілінен шығу. Алыс-жақыннан жеткен қуаныштары-
на ортақтасу. Тұрғындардың өздерінің пошташыларын 
асыға күтетіні де сондықтан. Бірде  поштаға жаңа келіп 
түскен басылымдарды сұрыптап, жіліктеп-жіктеп, қар-
баласқа түсіп жатқанын көрсеңіз, келесі сәтте қоржы-
нын газет-журнал, хат-хабарға толтырып, үйреншікті 
соқпағымен тартып бара жатқанын көресіз. Ауылдағы әр 
көшенің өн бойында оның табанының ізі, маңдайының 
тері жатқанын жұрттың бәрі біледі. Күніне өзіне бекітіл-
ген аумақтағы 500-ден аса үйге газет-журнал таратып, 
хабарламалар жеткізіп тұру білетін адамға оңай аспап-
тағы дүние емес. Оған табандылық, қажыр мен қайрат 
ауадай қажет. Көптің сенімінен шығу өз алдына бөлек 
әңгіме. Данагүл осылардың бәрінің орайын тауып, іс 
тетігін іскерлікпен шешуге ден қоюға машықтанып алған. 
Поштада Данагүлдің қол көмегін күтіп тұрған басқа да 
дүниелер жеткілікті. Әсіресе, зейнетақы тарататын сәт-
тегі қарбаласты айтпаңыз. Операторлардың мұрында-
рына су жеткізбей жатқанда солардың бір жағына шығы-
сып, апы-кіріп, күпі шығып жүргенін көрген зейнеткерлер 
өз қызметкерлеріне қолғабыс жасап жүрген пошташы 
келіншектің самдағайлығына талай-талай куә болып, 
рахметін айтып жатқаны. Жылдың екі мезгілінде бас-
пасөзге жаздыру науқаны жүретіні белгілі. Хат-сауаты 
бар, қиындықтың қай түріне болсын қауқары жеткілікті 
келіншек осы бір дәстүрге айналған науқаннан да сырт 
қалып көрген жері жоқ. Өзіне бөлінген жоспар бойынша 

тұрғындармен сөйлесіп, га-
зет-журналға жазылуларын 
қамтамасыз етумен келеді. 
Бұдан басқа да жұмыстар 

жетіп артылады. Сондықтан да өзі еңбек етіп жүрген ор-
тасы, әріптестері еңбектің отына май құйып, көрігін қы-
здырып жүрген Данагүлге дән риза. Әрдайым сый-құр-

меттерін көрсетіп жүреді. 
Данагүл Малыбаева еңбектің озаты ғана емес, отба-

сының да алтын діңгегі. Юрийдей абзал азаматқа асыл 
жар, Отан алдындағы әскери борышын ұлттық ұланда 
өтеп осы жазда ғана ортасына абыроймен оралған Мақ-
саттай жігіттің, Мәншүктей қыз бен Бекзаттай балды-
рғанның аяулы анасы. Отбасындағы жылылық,татулық 
пен сыйласымды қарым-қатынас көрген жанның көңілін 
сүйсіндіреді.

Данагүл қашандағысындай жұмысқа бүгінде ерте 
келді. Алда оны күтіп түрған сан-сапалақ іс көп. Баспа-
дан кешелі – бүгін шыққан газет-журналды оқуға асығып, 
өзін күтіп отырған қауым көп. Соларға дер мезгілінде 
жетіп, жаңалықтармен қауыштыру үшін енді біраздан 
соң хат-хабар сықасқан қоржынын арқасына салып, кө-
шеге шығатыны да белгілі. Сапарың сәтті болсын, Да-
нагүл!

                                           Жұмабек ТӘЛІПҰЛЫ,
                                               журналист,

                                              Нарынқол ауылы.

ХАБАРЛАНДЫРУ!
Газетіміздің 17 қыркүйек, № 36 санының 7 бетінде «Райымбек аудандық қоғамдық кеңесінің шығып қалған 

мүшесінің орнына қосымша конкурс өткізілетіндігі туралы хабарландыру» атты тақырыппен жарық көрген хабар-
ландырудың «Құжаттарды тапсыру мерзімі 2022 жылғы қыркүйек айының 12-нен 23-не дейін» деген жолдары «Құ-
жаттарды тапсыру мерзімі хабарландыру жарияланған күннен кейін он жұмыс күні ішінде» деп түзетіліп оқылсын. 

Тұрмыста қолданылатын сұй-
ытылған газ (баллондарда) аса 
қауіпті болып табылады. Газдың 
иісі шыққан кезде олар тұншықты-
рғыш газбен улануға алып келеді, 
ең қорқыныштысы жарылыс туын-
дауы мүмкін.Осы ретте, Сырдария 
ауданының Төтенше жағдайлар 
бөлімі күнделікті өмірде тұрмы-
стағы газды пайдалану кезіндегі 
ереже талаптарын ескертеді.

Тұрмыстық баллондарды тол-
тыруға арналған арнайы пункттер-
де ғана баллондарға газды құюды 
жүзеге асыру;

Баллонды ауыстырар алдын-
да жаңа немесе пайдаланылған 
баллондардың крандары жабық 
екеніне көз жеткізіңіз, ауысты-
рылғаннан кейін герметикалығын  
тексеріңіз (сабын ерітіндісін жағу 
арқылы);

Баллонды газ плитасымен 

қосу үшін арнайы (кездейсоқ емес) 
иілгіш резеңке шлангты қауіпсіздік 
қысқыштары арқылы бекітілген 
ұзындығы метрден аспайтын етіп 
пайдаланыңыз. Оның созылуына 
немесе қысылуына жол бермеңіз;

Газ құралдарын қосу кезінде 
ретін сақтаңыз, алдымен сірің-
кені жағып, содан кейін газ беруді 
ашыңыз;

Тексерілмеген баллонды пай-
далануға болмайды;

Газдың шығып кетуін болды-
рмау үшін тамақ дайындау бары-
сында қайнаған сұйықтықтардың 
отқа төгілмеуін қадағалаңыз;

Газ плитасын және оның көз-
дерін үнемі тазалаңыз.

Жұмыс аяқталғаннан кейін 
баллонның кранын жабуды ұмыт-
паңыз.

Үй-жайда газдың иісі пайда 
болған кезде газ беру кранын 

жабу, үй-жайды желдету үшін те-
резелер мен есіктерді дереу ашу, 
ашық отты пайдаланбау, электр 
және электр құралдарын қоспау, 
телефон сымын розеткадан шыға-
ру қажет.

Тыйым салынады:
Өз бетінше үйді газдандыруға, 

орнын ауыстыруға, кез-келген газ 
жабдығын жөндеуге;

Тиісті қызметтердің рұқсатын-
сыз, жабдықтың орналасқан жерін 
өзгерте отырып, үй-жайды қайта 
жоспарлауды жүргізуге;

Жабдық жарамсыз болған 
жағдайда газды пайдалануға;

Газ құралдарын қараусыз қал-
дыруға немесе оларды балалар-
дың пайдалануына рұқсат етуге;

Үй-жайларды жылыту үшін газ 
плиталарын пайдалануға;

Газ аспаптары орнатылған 
бөлмелерде ұйықтауға болмайды.

Тұрмыстағы газды пайдалану кезіндегі ереже талаптары қандай?


