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ҰЛЫТАУ 
ӨҢІРІ

Береке, байлық — бірлікте!

Қасиетті Құранда: «Біз барлық Үммет үшін өздеріңе 
ризық етіп берілген малдардан, Алланың ғана атын 
атап («Бисмиллә» деп), құрбандық шалуды бекіттік. 
Сендердің Тәңірлерің бір-ақ Тәңір. Сондықтан оған 
ғана бой ұсыныңдар. Ықыластыларға қуанышты хабар 
бер», («Хаж» сүресі, 34-аят) – деп көрсетілген. Құрбан-
дық шалу айт намазынан кейін шалынады. Осы айт 
күндері шалынған мал құрбан деп аталады. Айт күні 
әр мұсылман баласы кез-келген мұсылманның үйіне 
кіріп, ақ тілек айтуға ерікті. Араб тілінде айтта сойы-
латын құрбандық мал «ұдхия» деп, ал айттың өзі «ъи-
дул-адха» деп аталады. Ал түркі халықтарында «құр-
бан шалу», «құрбан айты» сөздері қолданылады.

Ғасырлар қойнауынан бізге жеткен осынау ұлық 
мереке әлемдік деңгейде өзге діндер сияқты ислам 
дінінің аясында әділдік, мейірімділік пен ізгілік сын-
ды адамзатқа тән ерекше асыл құндылықтардың 
жатқандығын айғақтайды. Алла Тағала әмірімен пай-
ғамбарлар сүннетін орындау Жаратушы иеміздің ри-
зашылығына жақындатып, ақыретте сый-сияпатына 
кенелтеді. Сондықтан айтқа ниеттеніп, дайындалушы 
немесе ынта-ықыласымен құрбандық шалушының 
Тәңірі мейіріміне бөленіп, о дүниеде жүзі жарық, мол 
сауапқа ие болары сөзсіз. Хазірет Мұхаммед (ғ.с.) 
пайғамбарымыздың хадисінде: «Иә, Аллаһтың елшісі 
құрбандық деген не?»– деп, одан сұрағанда, ол былай 
деп жауап берген екен. «Бұл бабалардың Ибраһимнің 
сүннеті, сендер сойылған малдың әр тал қылшығынан 
жақсылық пен сауап аласыңдар» деген. Шынында да 

Қайрат ЖҰМАБАЕВ Пайғамбар хадисінде: «Амал ниетке қарай ескеріледі 
және амалды істеушіге ниетіне  қарай сауап беріледі» 
делінген. Демек, амалдың өлшемі ниет. Құрбан айтта 
құрбан шалу уәжіп. Сондықтан болар, Мәшһүр Жүсіп 
Көпейұлы: «...Әй, ғазиздер, осы айт күнінде құрбан 
бауыздар күніңіз. Құрбан бауыздап, Алла Тағаланың 
қасында ұлық биік дәреже алар күніңіз тәмут отынан 
құтылып, жұмақта болатын күніңіз. Қапы қалып жүр-
меңіз», деп ескертеді. Шынында да адамның көңілі бір 
Аллада болмаса, санасына тәубешілік бермесе, жүре-
гінде имандылықтың шоғы болмаса, ғалейһи лағнеттің 
соқпақ жолына түсіп, адасарымыз хақ.

Құрбан айт мейрамы ХІІ ғасырда пайда болған де-
ген дерек бар. Бұл өз заманында білікті, елге танымал 
адам баласына ізгілікті таратушы Ибраһим Пайғам-
бар тұсында басталды делінген. Құрбан шалу мерзімі 
жыл сайын Мұхаммед Пайғамбардың Мединеге қоныс 
аударған күні, яғни, дүниежүзіндегі мұсылмандардың 
қажылыққа барып, Меккеде қажылық парызын өтеу ісін 
бастаған күнінде болады. Бұл Аллаға арналған ғиба-
даттың басы. Сол күні жер бетіндегі барлық мұсылман 
қауымы құрбан шалып, айт мейрамын мерекелейді. 
Өткенге көз жүгіртсек, 1921 жылы 5 наурызда Орынбор 
қаласында өткен қазақ зиялылары бас қосқан төралқа-
сында «Мұсылмандар мерекесі» мәселесі қаралып, 
Ораза айтқа үш күн, Құрбан айтқа үш күн беру тура-
лы қаулы қабылданғаны аян. Аталған мерекелерді 
1927-28 жылдарға дейін тойлап келген. Өкінішке орай, 
Кеңес Үкіметінің евроцентристік бағыты құрбан айт ме-
рекесінің де болашағына балта шапқаны белгілі. Бү-
гінгі күні Құрбан айтты үш күн мерекелейтініміз анық. 
Бұның өзі өркениеттіліктің айғағы болса керек.

Қазіргі таңда мейірім мен шапағатқа толы Құрбан 
айт мерекесін тойлау дәстүрге айналды. Бұл өте қу-
анарлық жәйт. Сондықтан, айт күні жасаған ізгі ниет-
теріңіз бен шалған құрбандықтарыңыз қабыл болсын! 
Ұлық мереке мүбәрак болып, барша жамағатқа бақыт 
пен береке әкелсін! Құрбан айт қабыл болсын!

Құрбан айт адамзат баласын имандылыққа 
ұйытып, қанағат пен тәубеге үндейтін ұлық ме-
реке. Құрбан – араб сөзі. Мағынасы «жақындау» 
дегенді білдіреді. Нақты айтқанда, Жаратқанға 
жақындау деген сөз. Демек, құрбандық шалу – па-
рыз, оны орындау – аманат.

ҚР-ның 2015 жылғы 2 қарашада «Қоғамдық кеңестер 
туралы» Заңы қабылданған болатын. Үстіміздегі жылдан 
бастап Ұлт жоспары аясында аталған Заң өз күшіне енді. 
Бүгінгі күнге дейін Қоғамдық кеңестің 6 отырысы өткізіліп, 
мына төмендегі мәселелер қаралды: «2015 жылы ау-
данның әлеуметтік-экономикалық дамуы бойынша атқа-
рылған жұмыстары туралы» аудан әкімінің есебі, ауданның 
атқарушы және өкілетті органдары қабылдайтын норма-
тивтік-құқықтық құжаттарға сараптама жасау, ауданның 
2015-2017 жылдарға арналған аудан бюджетіне өзгері-
стер мен толықтырулар енгізу туралы, Ұлытау ауданының 
2014-2015 жылдары салынып басталған күрделі құрылыс 
жұмыстарының жәйі, осы мақсаттарға бөлінген бюджет 
қаржысының жұмсалуы туралы, Жер кодексіне байланы-
сты ҚР азаматтарының ұсыныс-пікірлеріне сай жер ре-
формасы туралы құрылған Республикалық комиссияның 
қаралған мәселелері және аудандағы ұйымдастырылып 
жатқан жұмыстары туралы мәселелер қаралды. Ауданда 
қоғамдық тәртіптің сақталуы, құқықбұзушылықтың алдын 
алудағы жергілікті полицияның жұмысы туралы жұмыста-
ры да қоғамдық кеңестің талқылауында болды. Өткізілген 
комиссия отырыстарының нәтижесінде біршама кемшілік-
тер анықталды. Атап айтсақ, құрылыс бөлімінде 2016 жыл-
дың 6 айы өтсе де мердігерлер әлі жұмыстарын бітірмеген, 
ал кейбіреулері жұмыстарын толық бастауға кіріспегені 
анықталған болатын. Қоғамдық кеңес отырысы ауданның 
құрылыс бөлімінің күрделі құрылыс жұмыстарын жүргізу, 
мерзімінде аяқталмауына бақылау жасау және бюджет 
қаржысын пайдаланудағы жұмыстарын қанағаттанғысыз 
деп бағалады. Осы кемшіліктер негізінде «Ұлытау ауданы-
ның құрылыс бөлімі» ММ-нің басшысы Ж.Әлиакбаровты 
қызмет міндеттерін орындауда жіберген кемшіліктері үшін 
қатаң қызметтік жауапкершілікке тарту жөнінде аудан әкімі-
не ұсыныс жасалды.

Тамыз айында кеңес мүшелерінің, кент, село әкім-
дерінің, депутаттардың қатысуымен дөңгелек үстел ұй-
ымдастырылып, аталған отырыста қоғамдық кеңестің 
алдағы жоспарлары таныстырылып, жұмыс бағыттары 
айқындалды. Алдағы уақытта жоспарланған жұмыстар ау-
дандық Қоғамдық кеңестің ІІ-жарты жылда атқарған жұмы-
стары туралы есебін тыңдау, коммуналдық шаруашылығы 
кәсіпорыны мен «Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, 
автомобиль жолдары, жолаушылар тасымалы» ММ-нің 
тұрғын үй мәселесі, халыққа коммуналдық қызмет көрсе-
туді жақсартудағы және алдағы қысты өткізуге дайындық 
жұмыстары туралы комиссия отырысын өткізу, «Кәсіпкерлік 
және өнеркәсіп бөлімі» ММ-нің атқарған жұмыстары және 
алдағы уақытта жоспарланған жұмыстары туралы комис-
сия отырысын өткізу, аудандық Қоғамдық кеңестің 2016 
жылы атқарған жұмысы туралы есебін тыңдау жоспар-
ланып отыр. Сайып келгенде мұның барлығы Қоғамдық 
кеңестің атқарып отырған, енді атқарылмақ жұмыстарының 
бұқаралылығын арттырып, жариялылығын қамтамасыз ету 
болып табылмақ.

Ә.ЖАНДАРБЕКОВ,
Ұлытау ауданы Қоғамдық кеңесінің төрағасы.

 ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС
 ЖАРИЯЛЫЛЫҚПЕН

Құрбан айт мүбәрак болсын!

Аудан әкімінің орынбасары Е.Өткелбаевтың төраға-
лық етуімен аудандық Үйлестіру кеңесінің кезекті оты-
рысы өткізілді. Кеңес отырысына «Қарағанды облыстық 
ЖИТС-тың алдын алу және күресу жөніндегі орталығы» 
КММ Жезқазған бөлімінің эпидемиолог-дәрігері А.Н.Несіп-
баев және ауданның тиісті мекеме, кәсіпорын басшылары 
қатыстырылды. Кеңес отырысында сөз алған эпидемио-
лог-дәрігер жұқтырылған иммун тапшылығы синдромы, 
адамның иммун тапшылығы вирустары туралы аймағы-
мызда жүргізіліп жатқан жұмыстарға тоқталып, бұл қатер-
лі дертті болдырмаудың жолдарымен таныстырды. Дәрі-
гер-маманның айтуынша, бұл дерттен облысымызда  тек 
Ұлытау ауданы таза, дей тұрсақта сақтық шараларын жүргі-
зу қажеттілігі міндетті түрде болуы шарт. Үйлестіру кеңесін-
де аудандық орталық аурухананың бас дәрігері О.Мазитов 
те мәселе төңірегінде өз ой пікірін білдірді. Кеңесті аудан 
әкімінің орынбасары Е.Өткелбаев қорытып, бұл мәселенің 
мән-маңызына жете тоқталып, мекеме, кәсіпорын басшы-
ларына тиісті тапсырмаларын берді.

Үйлестіру кеңесіне бұқаралық ақпарат құралдары өкіл-
дері де қатыстырылды.

                                                          Өз тілшімізден.

ҮЙЛЕСТІРУ КЕҢЕСІ 
ОТЫРЫСЫ
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Ұлытау 
өңірі

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Респу-
бликасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» және 
1995 жылғы 17 наурыздағы «Қазақстан Республикасында бейбiт жиналыстар, 
митингiлер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар ұйымдастыру мен өткiзу 
тәртiбi туралы» Заңдарына сәйкес, Ұлытау аудандық  мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Қоса берілген Ұлытау ауданы аумағында бейбіт жиналыстар, митингілер, 
шерулер, пикеттер және демонстрациялар өткізу тәртібі қосымша реттелсін.

2. Ұлытау аудандық мәслихатының 2007 жылғы 13 шілдедегі 26 сессиясының 
№26-6 «Бейбіт жиналыстар, митингілер және пикеттер өткізудің тәртібі мен орнын 
қосымша реттеу туралы» шешімінің (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде № 8-16-25 болып тіркелген, 2007 жылғы 4 тамыздағы № 30 (5600) 
«Ұлытау өңірі» аудандық газетінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өт-
кен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлытау аудандық мәслихатының
сессиясының төрағасы, 
мәслихат   хатшысы        Т.СЕЙТЖАНОВ

4 тамыз  2016 жыл                                               №32
ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ ІІІ СЕССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

ҰЛЫТАУ АУДАНЫ АУМАҒЫНДА БЕЙБІТ ЖИНАЛЫСТАР, 
МИТИНГІЛЕР, ШЕРУЛЕР, ПИКЕТТЕР және 

ДЕМОНСТРАЦИЯЛАР ӨТКІЗУ ТӘРТІБІН  ҚОСЫМША
 РЕТТЕУ ТУРАЛЫ

1. Осы Ұлытау ауданы аумағында бейбіт 
жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер 
және демонстрациялар өткізу тәртібін қо-
сымша реттеу (әрі қарай - Тәртіп) Қазақстан 
Республикасының 1995 жылғы 17 науры-
здағы «Қазақстан Республикасында бейбiт 
жиналыстар, митингiлер, шерулер, пикеттер 
және демонстрациялар ұйымдастыру мен 
өткiзу тәртiбi туралы» Заңының 10-бабына 
сәйкес әзірленген және Ұлытау ауданы ау-
мағында бейбіт жиналыстар, митингілер, 
шерулер, пикеттер мен демонстрациялар 
өткізу тәртібін қосымша реттейді.  

2. Ұлытау ауданы аумағында бейбіт жи-
налыстар және митингілер өткізу орындары: 
1) Ұлытау селосы, Абай көшесіндегі «Қазпо-
шта» мекемесі ғимаратының алды; 2) Ұлытау 
селосы, Бұлқышев көшесіндегі  «Таңбалы 
тас»   саябағы; 3) Жезді  кенті, Құттымбетов 
көшесіндегі «Жезді кентінің мәдени-сауық 
орталығы» коммуналдық мемлекеттік қа-
зыналық кәсіпорыны алдындағы алаң;

3. Ұлытау ауданы аумағында  шерулер 
және демонстрациялар өткізу үшін марш-
руттар: 1) Ұлытау селосы, Абай көшесінің 
қиылысынан  бастап, «Қазпошта» ғимара-
тына дейін; 2) Ұлытау селосы, Бұлқышев кө-
шесінің қиылысынан бастап «Таңбалы тас» 
саябағына дейін; 3) Жезді кенті,  Құттымбе-
тов көшесінің қиылысынан  бастап «Жезді 
кентінің мәдени-сауық орталығы» коммунал-
дық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны ал-
дындағы алаңға дейін;

4. Аудан әкімдігі басқа азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын, қоғам-
дық қауiпсiздiктi, сондай-ақ көлiктiң, ин-
фрақұрылым объектiлерiнiң қалыпты жұмыс 
iстеуiн, жасыл желектер мен шағын сәулет 
нысандарының сақталуын қамтамасыз ету 
мақсатында, қажет болған жағдайда, өтiнiш 
жасағандарға шараны өткiзудiң өзге уақыты, 
жерiн және маршрутын ұсынады.

5. Жиналыс, митинг, шеру, пикет немесе 
демонстрация өткiзу туралы өтiнiш оны өт-
кiзудiң белгiленген күнінен кемiнде 10 күн 
бұрын жазбаша нысанда берiледi.

6. Өтiнiште шараны өткiзу мақсаты, ныса-
ны, өткiзiлетiн жерi немесе қозғалыс марш-
руттары, оның басталатын және аяқталатын 
уақыты, қатысушылардың ықтимал саны, 
уәкiлдердiң (ұйымдастырушылардың) және 
тәртiптiң сақталуына жауапты адамдардың 
тегi, аты, әкесiнiң аты, олардың тұратын 
және жұмыс iстейтiн (оқитын) жерi, өтiнiштiң 
берiлген күні көрсетiледi. Өтiнiштiң берiлген 
мерзiмi аудан әкімдігінде тiркелген күнiнен 
бастап есептеледi.

7. Осы тәртіптің 5, 6-тармақтарының та-
лаптары орындалмаған жағдайда өтініш бе-
рушіге жол берілген кемшілікті жаңа өтініш 
беру жолымен жоюды ұсына отырып, түсін-
діру мазмұнындағы жауап қайтарылады. 
Жаңа өтінішті қарау мерзімі оның түскен 
күнiнен бастап есептеледi.

8. Түсіндіру мазмұнындағы жауапта, ұй-

ымдастырушылар барлық дайындық шара-
ларын тоқтатуға және бұл туралы ықтимал 
қатысушыларды хабардар ету бойынша ша-
ралар қабылдауға жазбаша нұсқалады.

9. Жиналыстар, митингiлер, шерулер, 
пикеттер және демонстрациялар, сон-
дай-ақ оларға қатысушылардың сөз сөйлеуi 
өтiнiште көрсетiлген мақсатқа сәйкес, бел-
гiленген мерзiмде және келiсiлген жерде өт-
кiзiледi.

10. Жиналыстарды, митингiлерде, шеру-
лердi, пикеттердi, демонстрацияларды өт-
кiзу кезiнде уәкiлдер (ұйымдастырушылар), 
сондай-ақ басқа да қатысушылар қоғамдық 
тәртiптi сақтауы керек.

11. Уәкілеттілер (ұйымдастырушылар) 
жиналыстар, митингілер, шерулер, пикет-
тер және демонстрацияларға сот әрекет 
қабілеттілігі жоқ деп таныған тұлғалардың,  
алкогольдік немесе есірткілік масаң күйдегі 
тұлғалардың қатысуына жол бермеуі керек. 

12. Уәкілеттілер (ұйымдастырушылар) 
және басқа да қатысушылар жиналыстар-
да, митингілерде, шерулерде, пикеттерде, 
демонстрацияларда жеке басын анықтауға 
қиындық келтіретін бетперде және басқа да 
бұйымдарды қолдануға жол берілмейді. 

13. Уәкілеттілер (ұйымдастырушылар) 
және басқа да қатысушылар жиналыстар, 
митингілер, шерулер, пикеттер және де-
монстрациялар өтетін орында алкогольдік 
ішімдік ішуге, есірткі, психотроптық заттар-
ды, олардың балама түрлерін және пре-
курсорларды қолдануға, қоғамдық тәртіпті 
бұзуға, қылмыс жасауға, біреудің ар-намы-
сына тиетін, транспоранттарды, ұрандарды 
қолдануға тыйым салынады.

14. Егер: өтініш берілмеген болса, тый-
ым салу туралы шешім шығарылса, өткізу 
кезінде Қазақстан Республикасын заңнама-
ларында көзделген тәртіп бұзылған жағдай-
да, сондай-ақ азаматтардың өмірі мен ден-
саулығына қауіп төнетін, қоғамдық тәртіп 
бұзылатын жағдайда бейбіт жиналыстар, 
митингілер, шерулер, пикеттер мен демон-
страциялар аудан әкімдігі өкілінің талап етуі 
бойынша тоқтатылуға тиіс.

15. Қоғамдық тәртіпті, сонымен қатар пи-
кетке қатысушылардың қауіпсіздігін қамта-
масыз ету мақсатында, аудан әкімдігі бір күн-
де, бір уақытта және бір объектіде үшеуден 
аспайтын жеке дара пикетті өткізуге рұқсат 
беруі мүмкін.

16. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету 
мақсатында, сонымен қатар пикетке қаты-
сушылардың қауіпсіздігі мақсатында түрлі 
және дар пикетке қатысушылар бір-бірінен 
50 метрден кем емес қашықтықта орналаса-
ды.

17. Пикет өткізу кезінде пикет өткізілетін 
объектінің алдында тұруға, отыруға, көрнекі 
үгіт құралдарын пайдалануға, пикеттің тақы-
рыбы бойынша қысқа ұрандарды айтуға, 
ұран сөздерді (өз дауысының мүмкіндігімен) 
жол беріледі.  

Ұлытау  аудандық  мәслихатының  2016  жылғы 4 тамыздағы
 №32  шешімімен бекітілген

ҰЛЫТАУ АУДАНЫ АУМАҒЫНДА БЕЙБІТ ЖИНАЛЫСТАР, 
МИТИНГІЛЕР, ШЕРУЛЕР, ПИКЕТТЕР және 

ДЕМОНСТРАЦИЯЛАР ӨТКІЗУ ТӘРТІБІН ҚОСЫМША
РЕТТЕУ ТУРАЛЫ

(Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 4 тамыздағы №32 шешімі Қараған-
ды облысы Әділет департаментінде 2016 жылдың 8 қыркүйекпен тіркеліп, 
нормативтік-құқықтық актілердің тізіліміне 3954 нөмірімен енгізілді).

В соответствии с Законами  Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О мест-
ном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»  и  от 17 
марта 1995 года «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, 
шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан», Улытауский районный 
маслихат РЕШИЛ:

1. Дополнительно регламентировать прилагаемый порядок проведения мирных 
собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций на территории Улытауского 
района.

2. Признать утратившим силу решение 26 сессии Улытауского районного масли-
хата от 13 июля 2007 года №26-6 «О дополнительном регламентировании  порядка и 
мест проведения  мирных собраний,  митингов, и пикетов» (зарегистрировано в Рее-
стре государственной регистрации нормативных  правовых  актов за №8-16-25,  опу-
бликовано  в  газете  «Ұлытау өңірі» от 4 августа 2007 года  № 30 (5600)).

3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии,   
секретарь Улытауского
районного маслихата                 Т.СЕЙТЖАНОВ

4 август 2016 года                                  №32

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ МИРНЫХ СОБРАНИЙ,  МИТИНГОВ, 

ШЕСТВИЙ, ПИКЕТОВ   и ДЕМОНСТРАЦИЙ 
на ТЕРРИТОРИИ УЛЫТАУСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ ІІІ СЕССИИ УЛЫТАУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

(Решение №32 районного маслихата от 4 августа 2016 года зареги-
стрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области 8 сентя-
бря 2016 года в список нормативно-правовых актов под номерам 3954).

1. Настоящее дополнительное регла-
ментирование порядка проведения мирных 
собраний, митингов, шествий, пикетов и де-
монстраций в Улытауском районе (далее – 
Порядок) разработан в соответствии со ста-
тьей 10 закона Республики Казахстан от 17 
марта 1995 года «О порядке организации и 
проведения мирных собраний, митингов, ше-
ствий, пикетов и демонстраций в Республике 
Казахстан» и дополнительно регламентиру-
ет порядок проведения мирных собраний, 
митингов, шествий, пикетов и демонстраций  
на территории Улытауского района.

2. Места проведения мирных собраний и 
митингов на территории Улытауского райо-
на: 1) село Улытау, площадь перед зданием 
учреждений «Казпочта» по улице Абая; 2) 
село Улытау, парк  «Танбалытас» по улице 
Булкышева; 3) поселок Жезди, площадь  пе-
ред зданием коммунального государствен-
ного казенного предприятия «Культурно-до-
суговый  центр поселка Жезды» по улице 
Куттымбета;

3. Маршруты для проведения шествий 
и демонстраций на территории Улытау-
ского района: 1) село Улытау, от пересече-
ния  улиц Абая до площади перед зданием 
учреждений   «Казпочта»; 2) село Улытау, 
от  пересечения улиц  Булкышева до парка 
«Танбалы тас»; 3) поселок  Жезди, от пере-
сечения  улиц  Куттымбета до площади  пе-
ред  коммунальным государственным казен-
ным предприятием «Культурно-досуговый 
центр поселка Жезди»;

4. Акимат района в целях обеспечения 
прав и свобод других лиц, общественной 
безопасности, а также нормального функ-
ционирования транспорта, объектов ин-
фраструктуры, сохранности зеленых на-
саждений и малых архитектурных форм при 
необходимости предлагает обратившимся с 
заявлением иные время, место и маршрут 
проведения мероприятия. 

5. Заявление о проведении собрания, 
митинга, шествия, пикета или демонстрации 
подается в письменной форме не позднее 
чем за 10 дней до намеченной даты их про-
ведения.

6. В заявлении указываются цель, форма, 
место проведения мероприятия или маршру-
ты движения, время его начала и окончания, 
предполагаемое количество участников, 
фамилии, имена, отчества уполномоченных 
(организаторов) и лиц, ответственных за 
соблюдение порядка, место их жительства 
и работы (учебы), дата подачи заявления. 
Срок подачи заявления исчисляется со дня 
его регистрации в акимате района.

7. В случае нарушения пунктов 5, 6 на-
стоящего Порядка заявителю дается ответ, 
разъяснительного характера, с предложени-
ем устранить допущенные нарушения путем 
подачи нового заявления. Сроки рассмотре-
ния нового заявления исчисляются с момен-
та его поступления.

8. В ответе, разъяснительного характера, 

организаторам письменно указывается на 
принятие мер по отмене всех подготовитель-
ных процедур и по надлежащему оповеще-
нию об этом потенциальных участников.

9. Собрания, митинги, шествия, пикеты 
и демонстрации, а также выступления их 
участников проводятся в соответствии с 
целями, указанными в заявлении, в опреде-
ленные сроки и в обусловленном месте.

10. При проведении собраний, митингов, 
шествий, пикетов, демонстраций уполномо-
ченные (организаторы), а также иные участ-
ники должны соблюдать общественный по-
рядок.

11. Уполномоченные (организаторы) 
должны не допускать участия в собраниях, 
митингах, шествиях, пикетах, демонстраци-
ях лиц, признанных судом недееспособны-
ми, лиц находящихся в состоянии алкоголь-
ного либо наркотического опьянения.  

12. Уполномоченным (организаторам) и 
иным участникам собраний, митингов, ше-
ствий, пикетов, демонстраций не допускает-
ся использование масок и иных предметов, 
предназначенных для затруднения установ-
ления личности.

13. Уполномоченным (организаторам) 
и иным участникам собраний, митингов, 
шествий, пикетов, демонстраций не допу-
скается распитие алкогольных напитков, 
употребление наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов, прекурсо-
ров, использовать транспаранты, лозунги, 
а также допускать публичные выступления, 
содержащие призывы к нарушению обще-
ственного порядка, совершению преступле-
ний, а также оскорбления в адрес кого-либо.

14. Собрания, митинги, шествия, пикеты 
и демонстрации должны быть прекращены, 
по требованию представителя акимата рай-
она, если: не было подано заявление, со-
стоялось решение о запрещении, нарушен 
порядок их проведения, предусмотренный 
законодательством Республики Казахстан, 
а также при возникновении опасности для 
жизни и здоровья граждан, нарушении об-
щественного порядка. 

15. В целях обеспечения общественного 
порядка, а также безопасности участников 
пикетов акимат района может разрешить 
проведение в один и тот же день и время, на 
одном и том же объекте не более трех оди-
ночных пикетов.                                                                       

16. В целях обеспечения общественно-
го порядка, так и в интересах безопасности 
самих пикетчиков участники различных оди-
ночных пикетов   располагаются друг отно-
сительно друга на расстоянии не менее 50 
метров.             

17. При пикетировании допускается сто-
ять, сидеть у пикетируемого объекта, ис-
пользовать средства наглядной агитации, 
выкрикивать краткие лозунги, слоганы по 
теме пикета (используя возможности своего 
голоса).

Утверждено решением Улытауского  районного маслихата
от 4 августа 2016 года  №32

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ  ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ МИРНЫХ СОБРАНИЙ, МИТИНГОВ, 

ШЕСТВИЙ, ПИКЕТОВ и ДЕМОНСТРАЦИЙ на ТЕРРИТОРИИ 
УЛЫТАУСКОГО РАЙОНА



310 қыркүйек, 2016 жыл 
№37 (6060)

Ұлытау 
өңірі

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қараша-
дағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 4-тармағына сәйкес аудандық  мәсли-
хат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. «Ұлытау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметтік 
куәлігін беру Қағидалары және оның сипаттамасы бекітілсін.

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Ұлытау аудандық мәслихаты
сессиясының төрағасы, 
мәслихат   хатшысы                                          Т. СЕЙТЖАНОВ

 

«ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ  МӘСЛИХАТЫНЫҢ 
АППАРАТЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ 

ҚЫЗМЕТТІК КУӘЛІГІН БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫН және 
ОНЫҢ СИПАТТАМАСЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

4 тамыз  2016 жыл                                                 №35
ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ ІІІ СЕССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

(Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 4 тамыздағы №35 шешімі Қараған-
ды облысы Әділет департаментінде 2016 жылдың 8 қыркүйекпен тіркеліп, 
нормативтік-құқықтық актілердің тізіліміне 3953 нөмірімен енгізілді).

1. Осы «Ұлытау аудандықмәслихатының 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызмет-
тік куәлігін беру Қағидалары (бұдан әрі - Қағи-
далар) және оның сипаттамасы «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі тура-
лы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 30-бабы 4-тармағы-
на сәйкес әзірленген және «Ұлытау аудандық 
мәслихатының аппараты» мемлекеттік меке-
месінің қызметтік куәлігін беру тәртібін және 
оның сипаттамасын анықтайды.

2. Қызметтік куәлік (бұдан әрі - куәлік) 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің «Ұлы-
тау аудандық мәслихатының аппараты» мем-
лекеттік мекемесінде  атқаратын  қызметін  
растайтын  ресми  құжат  болып табылады.

3. Куәлік бумвинилден жасалады және 
«Ұлытау аудандық мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызмет-
керлеріне арналған.

4. Куәлік белгіленген тәртіппен мәслихат 
хатшысының қолтаңбасымен беріледі.

5. Куәлік лауазымға тағайындалған, ауы-
стырылған (қайта тағайындалған), бүлінген, 
алдындағы берілген куәлік жоғалған кезде 
беріледі.

6. Атқарып отырған лауазымынан бо-
сатылған, қызметтен босатылған, ауысты-
рылған (қайта тағайындалған) кезде, қызмет-
керлер тиісті өкімнің шыққан күнінен бастап 
үш жұмыс күн ішінде куәлікті алған жеріне 
тапсырады.

7. Куәліктердің берілуі мен қайтарылуын 
есепке алуды осы Қағидаларға 1-қосымша-
дағы нысан бойынша нөмірленетін және ті-
гілетін, куәліктерді беру және қайтару журна-
лында жүзеге асырылады.

8. Куәліктердің берілуі мен қайтарылуын 
есепке алуды «Ұлытау аудандық мәслихаты-
ның аппараты» мемлекеттік мекемесінің бас 
маманы жүргізеді (бұдан әрі – бас маман) .

9. Куәліктерді есептен шығаруды және 
жоюды осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес 
нысан бойынша куәліктерді есептен шыға-

руға және жоюға арналған тиісті актіні жасай 
отырып, бас маман  жүргізеді.

10. Куәлікті жоғалтқан немесе бүлдірген 
жағдайда қызметкер үш жұмыс күні ішінде 
жазбаша түрде бас маманға  хабарлайды.

11. Куәлікті жоғалтқан адам жоғалған 
куәліктің жарамсыздығы туралы ақпаратты 
жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарына 
жариялауға жібереді.

12. Қызметтік куәлікті дұрыс сақтамау 
нәтижесінде болған жоғалту, бүлдіру, сон-
дай-ақ қызметтік куәлікті басқа тұлғаларға 
беру, қызметтік куәлікті жеке басы үшін қыз-
меттен тыс мақсаттарда пайдаланудың әрбір 
фактісін бас маман  белгіленген тәртіппен  
қызметтік тексеру жүргізу қажеттігі тұрғы-
сынан қарайды.

13. Қызметкер кінәсінен жоғалған немесе 
бүлінген куәлік өз қаражаты есебінен қалпы-
на келтіріледі.

14. Көгілдір түсті бумвинилден жасалған 
мұқабадағы куәлікте Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген 
және «Куәлік» деген жазбасы мемлекеттік 
және орыс тілдерде болады. Ашылған түрін-
де куәліктің мөлшері 65x200 миллиметр, іш-
беті (форматы 60x90 миллиметр) бар. Сол 
жақ және оң жақ ішкі бөлігі белгіленген үлгі-
дегі тангир торының аясында күннің астында 
қалықтаған бүркіт бейнеленген көгілдір түсте 
орындалған. Сол жақ бұрыштың оң жағында 
фотосуретке арналған орын бар. Екі жағында 
да жоғарғы бөлігінде мемлекеттік және орыс 
тілдерінде «Ұлытау аудандық мәслихатының 
аппараты» деген жазу басылады, төменгі 
жағында куәліктің нөмірі, мемлекеттік және 
орыс тілдерінде тегі, аты, әкесінің аты (бар 
болса), атқаратын лауазымы көрсетіледі. 
Сол жақ төменгі тарапында куәліктің берілген 
күні болады.

15. Куәліктер мәслихат хатшысының қо-
лымен расталады және елтаңбалы мөрмен 
бекітіледі.

Ұлытау аудандық мәслихатының 2016  жылғы 4 тамыздағы 
№35 шешімімен бекітілген

«ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ 
АППАРАТЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ 

ҚЫЗМЕТТІК КУӘЛІГІН БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ және 
ОНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

«Ұлытау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің қызметтік 
куәлігін беру Қағидаларына және оның сипаттамасына 1-қосымша

«ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ АППАРАТЫ» МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ ҚЫЗМЕТТІК КУӘЛІКТЕРІН БЕРУ ЖӘНЕ ҚАЙТАРУ ЖУРНАЛЫ

Тегі, аты, 
әкесінің аты 
(бар болса)

Атқаратын               
лауазымы

Куәлік 
№

Беру          
күні

Куәлік берілген 
қызметкердің қолы

Тапсыру 
күні

Куәлікті 
тапсырған 
қызметкердің 
қолы

Ескертпе: журнал тігілген, нөмірленген болуы тиіс.
«Ұлытау аудандық мәслихатының  аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

қызметтік куәлігін беру Қағидаларына және оның сипаттамасына 2-қосымша 
Ұйымның атауы
АКТІ
      __________________ __________________ № ________________
                         жасалу орны күні
Біз, төменде қол қойғандар (кемінде 3 қызметкер, тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), 

атқаратын лауазымын көрсету керек), «Ұлытау аудандық мәслихатының аппараты» қызметтік 
куәлігін беру Қағидаларының және оның сипаттамасының 11-тармағының негізінде қызметкер-
лерді есептен шығаруға және жоюға жиналған практикалық маңызын жоғалтқан куәліктерін зер-
делеп: жұмыстан босатылуға, басқа қызметке ауысуға байланысты ___________ тізімге сәйкес:

      Оларды есептен шығару және жою бойынша осы актіні жасады:
      Лауазымның атауы                                    Қолы
      Лауазымның атауы                                    Қолы
      Лауазымның атауы                                    Қолы

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 
2015 года «О государственной службе Республики Казахстан», районный маслихат         
РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила выдачи служебного удостоверения государственного учреж-
дения «Аппарат Улытауского районного маслихата» и его описание.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней 
после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии,
секретарь Улытауского
районного маслихата                                                   Т. СЕЙТЖАНОВ

4 августа  2016  года                                №35
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫДАЧИ  СЛУЖЕБНОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «АППАРАТ УЛЫТАУСКОГО 

РАЙОННОГО МАСЛИХАТА» и ЕГО ОПИСАНИЯ

РЕШЕНИЕ ІІІ СЕССИИ УЛЫТАУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

(Решение №35 районного маслихата от 4 августа 2016 года зарегистрировано 
в Департаменте юстиции Карагандинской области 8 сентября 2016 года в список 
нормативно-правовых актов под номерам 3953).

1. Настоящие Правила выдачи служеб-
ного удостоверения государственного уч-
реждении «Аппарат Улытауского районного 
маслихата» и его описание (далее - Прави-
ла) разработаны в соответствии с пунктом 
4 статьи 30 Закона Республики Казахстан 
от 23 ноября 2015 года «О государственной 
службе Республики Казахстан» и определя-
ют порядок выдачи служебного удостовере-
ния государственного учреждения «Аппарат 
Улытауского районного маслихата» и его 
описание.

2. Служебное удостоверение (далее - 
удостоверение) является официальным до-
кументом, подтверждающим занимаемую 
административным государственным служа-
щим должность в государственном учрежде-
нии  «Аппарат Улытауского районногомасли-
хата».

3. Удостоверения изготавливаются из 
бумвинила и предназначены для государ-
ственных служащих государственного уч-
реждения «Аппарат Улытауского районного 
маслихата»

4. Удостоверения выдаются в установ-
ленном порядке за подписью секретаря мас-
лихата. 

5. Удостоверения выдаются при назна-
чении на должность, перемещении (пере-
назначении), порче, утере ранее выданного 
удостоверения. 

6. При освобождении от занимаемой 
должности, увольнении, перемещении (пе-
реназначении), работники, в течение трех 
рабочих дней со дня вынесения соответству-
ющего распоряжения сдают удостоверения 
по месту его получения. 

7. Учет выдачи и возврата удостовере-
ний осуществляется в журналах выдачи и 
возврата удостоверений, которые пронуме-
ровываются и прошнуровываются по форме, 
согласно приложению 1 к настоящим Прави-
лам. 

8. Учет выдачи и возврата удостовере-
ний ведется главным специалистом государ-
ственного учреждения «Аппарат Улытауско-
го районного маслихата» (далее – главный 
специалист).

9. Списание и уничтожение удостовере-

ний производится главным специалистом  с 
составлением акта на списание и уничтоже-
ние удостоверений по форме, согласно при-
ложению 2 к настоящим Правилам.

10. В случае утраты или порчи удостове-
рения работник в течении трех рабочих дней 
в письменной форме сообщает главному 
специалисту. 

11. Лицо, утерявшее удостоверение, 
направляет на опубликование в средствах 
местной массовой информации информа-
цию о недействительности утерянного удо-
стоверения.

12. По каждому факту утери, порчи слу-
жебного удостоверения, произошедшего в 
результате недобросовестного его хранения, 
а также передачи служебного удостоверения 
другим лицам, использования служебного 
удостоверения в личных внеслужебных це-
лях, главным специалистом в установленном 
порядке рассматривается необходимость 
проведения служебного расследования.

13. Утраченное или испорченное удосто-
верение по вине работника, работник восста-
навливает, за счет собственных средств.

14. Обложка удостоверения из бумви-
нила голубого цвета с изображением госу-
дарственного герба Республики Казахстан 
и надписью «Удостоверение» на государ-
ственном и русском языках. В развернутом 
виде удостоверение имеет размер 65x200 
миллиметра, вкладыш (форматом 60x90 
миллиметра). Левая и правая внутренняя 
часть выполнена в голубом цвете с изобра-
жением парящего орла под солнцем на фоне 
тангирной сетки установленного образца. 
Справа в левом углу место для фотографии. 
В верхней части с двух сторон печатается 
надпись «Государственное учреждение «Ап-
парат Улытауского районного маслихата» на 
государственном и русском языках, по ни-
спадающей указывается номер удостовере-
ния, фамилия, имя, отчество (при наличии), 
занимаемая должность на государственном 
и русском языках. В левой нижней стороне 
дата выдачи удостоверения.

15. Удостоверения заверяются подпи-
сью секретаря маслихата и скрепляются от-
тиском гербовой печати.

 Утверждены решением Улытауского районного маслихата  от 4 августа 2016 года №35

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ СЛУЖЕБНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«АППАРАТ УЛЫТАУСКОГО РАЙОННОГО 
МАСЛИХАТА» и ЕГО ОПИСАНИЕ

Приложение 1 к Правилам выдачи служебного удостоверения государственного
 учреждения «Аппарат Улытауского районного маслихата» и его описание

ЖУРНАЛ ВЫДАЧИ, ВОЗВРАТА СЛУЖЕБНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АППАРАТ  

УЛЫТАУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА»
Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии)

Занимаемая 
должность

№ Удосто-
верения

Дата 
выдачи

Роспись 
работника 
кому выдано

Дата 
сдачи

Роспись работ-
ника, кто сдал 
удостоверение

       
       

Примечание: журнал должен быть прошнурован, пронумерован.

Приложение 2 к Правилам выдачи служебного удостоверения государственного         
учреждения « Аппарат Улытауского районного маслихата» и его описание

Наименование организации
АКТ
      ____________________ ______________ №____________
                 место составления дата
Мы, нижеподписавшиеся, (не менее 3 работников, указать фамилию, имя, отчество (при 

наличии), занимаемую должность), на основании пункта 11 Правил выдачи служебного удо-
стоверения государственного учреждения «Аппарат Улытауского районного маслихата» и его 
описание, изучив, собранные к списанию и уничтожению утратившие практическое значение 
удостоверения работников: _______ в связи с увольнением, переводом на другую должность 
согласно списку:

Составили настоящий акт по их списанию и уничтожению 
Наименование должности                          Подпись 
Наименование должности                          Подпись 
Наименование должности                          Подпись
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Ұлытау 
өңірі

Негізі, шаңырақ – «күлдіре-
уіш» деп аталатын бір-бірі-
не айқастыра орнатылған иір 
таяқтары бар ағаш дөңгелек 
(шеңбер). Дөңгелекті тең төрт 
секторға бөліп тұрған күлдіре-
уіш Күннің табиғаттағы мәңгілік 
қозғалысының, өмір дамуы-
ның белгісі болып табылады. 

Иір таяқтардың төрт ұштары 
дүниенің төрт бұрышын (құбы-
ласын) көрсетеді. Шаңырақтың 
төрт бөлігінен көрінетін жұлды-
здардың орналасуына қарап, 
ежелгі көшпенділер бір өрістен 
екіншіге ауысатын уақытты дәл 
анықтап отырған екен. Өзінің 
барлық құрылысымен шаңы-
рақ бір жағынан жоғары мен 
төменнің шекарасы болса, екін-
ші жағынан – сыртқы және ішкі 
кеңістіктің аражігі. Ертеректе 
киіз үй тұрғындары шаңырақтан 
Күн, Ай және жұлдыздар си-
яқты аспан денелерімен «тіл-
дескен». Үйге сәттілік әкеліп, 
сәтсіздіктен қорғайды деген 
тілекпен, күмбезді шеңберді 
айналдыра қызыл түсі ба-
сымдау, ұштары шашақталған 
түрлі-түсті жібек жіптерден 
тоқылған «аяқбау» немесе түй-
мелер қадалған үшбұрышты 
«тұмаршалар» іліп қоятын 
болған. Шаңырақ көбінесе 
оңтүстіксібір қайыңынан дайын-
далған. Бұдан басқа өзен жаға-
лай өсетін жылауық, көгілдір, 
қара, т.с.с. талдардан жасалған. 
Ғасырлық тәжірибеге сай, тал – 
киіз үйдің «сүйегін» жасауға ең 
жақсы ағаш. Кептірілген талдан 
жасалған уықтар мен керегелер 
– жеңіл әрі мықты. Қабығынан 
аршылып, кептірілген талды 
жаңа сойылған қойдың жынын-
да булап, қарапайым құрал-
дың көмегімен керегінше иіп 
отырған. Осылайша әзірленген 
ағаштың жоғарғы жағын ұштап, 
төменгі жағын доға жасап иген. 
Мықты болуы үшін ұзына бойы 

тым терең емес тіліктер жүргіз-
ген. Ауқатты адамдар бұрын-
дары қазақы киіз үйдің барлық 
ағаштарын қайыңнан жасатып-
ты. Қайыңнан жасалған киіз үй-
дің сүйектері өте берік болады 
екен.

Қазақ халқы үшін шаңы-
рақ – айрықша маңызға ие. Ол 

– отбасының, ошақтың, ұрпақ 
сабақтастығы мен әулет жалға-
сының нышаны! Қазақстанның 
Елтаңбасында шаңырақтың 
бейнеленуі бекер емес. Шаңы-
рақ ұрпақтан-ұрпаққа беріліп 
келе жатқан отбасылық құн-
дылық, ол әкенің қарашаңы-
рағы оның ұлдары үшін – қаси-
етті үй! Басқа іс түскен шақта, 
қазақ шаңыраққа қарап отырып 
серттескен екен. Шаңырақты 
ешқашан аударып-төңкеру-
ге, түсіріп алуға болмайтын 
болған. Егер киіз үйді әйелдер 
тігетін болса, онда шаңырақты 
ер адам, отағасы яки рудың ақ-
сақалы көтерген. Шаңырақтың 
шеңберіне әткеншек байла-
нып, ежелгі дәстүр бойынша 
балалар әткеншек теуіп, киіз үй 
сүйегінің мықтылығы сыналған. 

Салт-дәстүріңді таны!

  ШАҢЫРАҚ – 
БАСПАНАНЫҢ 

БАСТЫ НЫШАНЫ

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

«Шаңырағыңа бақ қонып, бақыт ұяласын» деген тілек 
тойларда жиі айтылады. Қонақтар бұл сөзбен той 
иелеріне тыныштық пен береке тілейді. Шаңырақ 

бүгінде әшейін баламалы түсінік беретін болды. Ал 
ілгеріректе оның мән-маңызы тым терең еді.

ОТБАСЫЛЫҚ БЕТІ

Тәспі сөзі әу-
елі арабтың суббах 
(Аллаға мадақ, Ал-
ланы мадақтау) де-
ген сөзінен шығып-
ты. Оны парсы, 
түр і к тер - тасбих , 
тата рл а р - д и с п е , 
а у ғ а н д а р - т и с б а 
деп атайды. Ислам 
әлеміндегі тәспілер 
негізінен – 17,33,99 
тастан құралады. 
Мұның, әсіресе, 
соңғы екеуі кең 
тараған. 99 саны 
Алла Тағаланың 99 
көркем есімдерімен 
тығыз байланысты.

Исламның бес 
парызының бірі – 
күнделікті оқылатын бес уақыт на-
маз болса, осы намаздардан соң 
Алланың есімдерін ұлықтап, мадақ 
айтып, тәспі тарту сүннет болып 
табылады. Тәспі тарту – адамның 
иманын арттырып, рухын нұрлан-
дырады деп түсіндіреді. Әр намаз-
дан кейін отырып «Сұбханаллаһ» 
(Алла Тағала бәрінен де жоғары), 
«Әлхамду лиллаһ» (бар мадақ 
Алла Тағалаға), «Аллаһу әкбар» 
(Алла Ұлы) сөздерін 33 реттен 
айтады. Осылайша Алланы еске 
алып, мадақ айту арқылы әрбір мұ-
сылман баласы жүректерін тазар-
тып, имандарын нығайтады.

Тәспі тарту – жүректі тазар-
тып, иманды арттыру ғана емес. 
Оның сырына үңіле білсек, көпте-
ген қасиеттері барына қанығамыз. 
Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) 
бір хадисінде: «Егер сендерді ашу 
қысса, отырыңдар. Отырғанға ба-
сылмаса, жатыңдар. Оған да бол-
маса, тәспі тартып, Алланы еске 
алыңдар»,–депті. Хадистің аста-
рына үңілсек, мәнін түсіну қиын 
емес. Адам саусақтарының ұшын-
да орталық жүйке жүйесімен тығыз 
байланысты нүктелердің көптігін 
ғылыми медицина да дәлелдеп 
отыр. Ашуланған адам тәспі тар-
ту арқылы сол нүктелерге массаж 
жасап, жүйкені тыныштандырады 
екен. Алла Тағаланың көркем есім-
дерін күніне мың реттен айта оты-

рып, тәспі тарту арқылы кез-келген 
аурудан арылуға болады деген 
ұғым қалыптасқан. Шындығына 
келсек, бұл ұғымда да шындық 
бар. Аурудың қай-қайсысы да жүй-
ке жүйесінің бұзылу салдарынан 
туындайтыны белгілі. Ауруға шал-
дыққан адам алақандағы, саусақ 
ұштарындағы орталық жүйке жүй-
есімен тығыз байланысатын нүкте-
лерге тәспі тарту арқылы массаж 
жасап, бұзылған жүйке жүйелерін 
қалыпты қызмет атқаруға көмекте-
се алады екен.

Тәспінің жасалу жолдары да 
әртүрлі. Нешетүрлі асыл тастар-
дан, жеміс сүйектерінен, басқа да 
материалдардан жасалынады. 
Олардың әрқайсысының өзіндік қа-
сиеттері болады. Тәспіге пайдала-
нылатын материалдардың көлемі 
де әртүрлі болады. Жаратылысы 
мықты жандарға тәспі тастарының 
ірісін, нәзіктерге өздеріне лайықты-
сын қолданғаны абзал. Тәспі тек 
қана сәндік үшін немесе діндарлар-
дың ғана пайдаланатын дүниесі 
деп қарамауымыз керек. «Алланың 
есімдерін еске жиі алып жүріңдер. 
Сонда сендер жандарыңа рахат, 
өмірлеріңе қуаныш сыйлай ала-
сыңдар»,–делінген Құранда.

Шындығында жанымызға ра-
хатты, өмірімізге қуанышты ең ал-
дымен деніміздің саулығы арқылы 
әкелеміз. Олай болса, тәспі тарту-
дың қасиетін білгеніміз дұрыс.

                    

 ТӘСПІ  ТАРТУДЫҢ
  ҚАСИЕТІ

Жинақтаған:  Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ.

Жар деген сөз жан біткенді жібітер, 
                                           тек асыл жар ғана жігіт көңілін өрлетер!

                                                                         Халық нақылы.
* * * 

Жақсы болсын тегі, заты тұқымы, пәк, 
                                                              ұятты болсын жанның тұнығы

                                                                       Жүсіп әл-Баласағұни.
* * *

Жүрек кімді қаласа, сол – сұлу, сүйген адамға жаның жол табады
                                                                                     Саиф әс-Сараи.

* * *
«Бұ дүние – ғашықтар дүниесі» деп айтады біліктілер

                                                                                              Құтып.
* * *

Елден елді аралап, тектіден текті саралап, нұсқасын байқап ша-
малап, көріп алсаң көріктіні, таңдап алсаң тектіні, сонда көңіл толмай 
ма?!

                                                                    Ақтамберді жырау.
* * *

Шын көңілмен сүйсе екен, 
                             кімді сүйсе, бір сөзімен тұрса екен, жанса – күйсе
                                                                                   Абай Құнанбаев.

* * *
Әркімнің мінген аты өзіне тұлпар,
                                                       әркімнің сүйген жары өзіне сұңқар

                                                                                  Сырым Датұлы.
* * *

Сүйген жүрек, адал жүрек есептесуді білмейді
                                                                                   Сәбит Мұқанов.

* * *
Өз өмірін қиюда тартынбайтын аяулысы болмаса, 
                                                                               адамның күні қараң

                                                                               Лев Толстой.
                                            

Ал балалар күлкісі ежелгі сенім 
бойынша жаңа отауға бақыт 
әкеледі екен. Негізі шаңы-
рақпен көптеген салт-дәстүр, 
наным-сенім, қанатты сөздер 
тікелей байланысты. Өзін ер-
сілеу ұстаған, артық-ауыс сөз 
айтқан адамға «шаңыраққа қа-
рап сөйле» деп, тыйып тастап 
отырған. Егер шаңырақтан қан-
ның дағын көріп қалса, оны от-
пен, сумен тазалап, аластаған. 
Өйтпесе, үйден қырсық шықпай 
қояды – деп сенген.

Қазақ жас отаудың тігілуіне, 
сапасы мен сән-салтанаты-
на көп көңіл бөледі. Отаудың 
әсемдігі мен жинақылығы жас 
жанұяның бақытын арттырады 
екен. Жас отаудың әшекейіне 
көп қаржы жұмсалған, тіпті ол 
қалыңдықтың қалың малының 
негізгі бөлігіне тең болған. Жас 
жұбайлардың отауын тігуге қа-
тысты көптеген дәстүрлер бар. 
Ол жөнінде жазушы-этнограф 
Ахмет Жүнісов: «Қазақтарда 
жас жұбайлардың шаңырағын 
тек қана жасы үлкен, көпбала-
лы күйеу көтереді» Есесіне оған 
отау тігуші жақ ат немесе түйе 
мінгізеді екен. Жас отаудың 
шаңырағын жасы үлкен, көпба-
лалы күйеудің көтеруінде терең 
мән жатыр. Өйткені күйеу сый-
лы адам, жасы үлкен болған 
сайын әйелінің туыс-туғандары-
на қадірлі де беделді. Қазақта 
құрмет пен бедел адамның жа-

сына ғана емес, оның баласы-
ның көптігіне де байланысты. 
Көп бала өсіріп-тәрбиелеген 
адамда көп ақыл мен тәжірибе 
бар деп саналып, сәйкесінше 
үлкен құрметке ие болған. Бұл 
ер адамға да, әйелге де қаты-
сты. Сол себепті жас жанұяға ең 
негізгі тілек – басты байлық ба-
лалардың көп болуын тілеген! 
Егде жастағы күйеудің ауылға 
келуіне бәрі қуанған, онымен 
ересектер мен балалар, ерлер 
мен әйелдер де қалжыңда-
сып-ойнайды екен. Шаңырақ 
көтеру дәстүрінде егде күйеуге 
деген туыстық сезіммен, құр-
метпен қатар жас жұбайлардың 
көпбалалы болуына деген асыл 
тілек жатыр.

(Материал орыс тілінен
 аударылды).

 Сүйген жар туралы

Иман айнасы
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1.	 БЖЗҚ-дағы	 салымшылардың	
жалпы	саны	және	зейнетақы	жинақта-
рының	сомасы	бүгінде	қандай?	

2016 жылғы 1 тамызда шарттардың 
барлық түрі бойынша салымшылардың 
(алушылардың) жеке зейнетақы шотта-
рының (ЖЗШ) саны 10,15 млн. бірліктен 
асты, оның ішінде міндетті зейнетақы жар-
налары есебінен жасалғаны шамамен 9,7 
млн. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
ры бойынша салымшылар саны – 405 713 
бірлік, ал ерікті зейнетақы жарналары бой-
ынша 39 мыңнан астам бірлік. Зейнетақы 
жинақтарының жалпы сомасы 6,35 трлн. 
теңгеден асты. 

2.	 Аннуитет	шарттар	дегеніміз	
не?

Қолданыстағы заңнама аясында 
«БЖЗҚ» АҚ-дан (БЖЗҚ) зейнетақы төлем-
дерін «Қазақстан Республикасында зей-
нетақымен қамсыздандыру туралы» Қа-
зақстан Республикасының Заңында (Заң) 
көзделген белгілі бір жағдайлар орын 
алған кезде алуға болады. Ең алдымен, 
зейнетақы төлемдерін алу құқығы БЖЗҚ-
да зейнетақы жинақтары бар және зейнет 
жасына толған тұлғаларға беріледі. 

Сонымен қатар мүгедектiгі мерзiмсiз 
болып белгiленетін болса, бiрiншi және 
екiншi топтардағы мүгедектер зейнетақы 
төлемдерін алуға құқылы.

Сақтандыру ұйымымен зейнетақы ан-
нуитеті шартын жасау арқылы белгіленген 
зейнет жасынан бұрын зейнетақы төлем-
дерін алуға құқығы бар тұлғаларды бөлек 
атап көрсетуге болады. Зейнетақы анну-
итеті шарты – сақтандыру шарты, оған 
сәйкес сақтанушы (зейнетақы төлемдерін 
алушы) сақтандыру ұйымына зейнетақы 
жинақтарының сомасын беруге міндетте-
неді, ал сақтандыру ұйымы сақтанушының 
(зейнетақы төлемдерін алушының) пайда-
сына өмір бойы немесе белгілі бір уақыт 
кезеңінде сақтандыру төлемдерін жасауға 
міндеттенеді. 

Заңның 31-бабының ережелеріне сай 
ең аз зейнетақы мөлшерiнен кем емес 
төлемдi қамтамасыз етуге зейнетақы жи-
нақтары жеткiлiктi болған кезде міндетті 
зейнетақы төлемдері есебінен зейнетақы 
төлемдерін алуға: 

55 жасқа толған ерлер;
50 жасқа толған әйелдер  (2016 жылғы 

1 наурыздан бастап),
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап - 50,5 

жасқа толған әйелдер;
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - 51 

жасқа толған әйелдер;
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 51,5 

жасқа толған әйелдер;
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап - 52 

жасқа толған әйелдер;
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - 52,5 

жасқа толған әйелдер;
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - 53 

жасқа толған әйелдер;
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - 53,5 

жасқа толған әйелдер;
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап - 54 

жасқа толған әйелдер;
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап - 54,5 

жасқа толған әйелдер;
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап - 55 

жасқа толған әйелдер құқылы.
Зейнетақы жинақтарының жеткіліктілігі 

сақтандыру ұйымымен жасалған зейне-
тақы аннуитеті шартының талаптарымен 
анықталады, зейнетақы жинақтарын ауда-
ру туралы шешім қабылдай отырып, шарт-
пен өте мұқият танысу қажет. 

3.	 Шартты-жинақтаушы	 құрамда-
уыш	дегеніміз	 не?	Оның	 зейнетақыға	
әсері	қандай?	

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қол-
даныстағы жинақтаушы зейнетақы жүйесі-
не өзгерістер, яғни шартты-жинақтаушы 
құрамдауыш немесе жұмыс берушінің 

міндетті зейнетақы жарналары (ЖМЗЖ) 
енгізіледі. 

Ол үшін БЖЗҚ-да әрбір қызметкерге 
шартты зейнетақы шоттары ашылатын бо-
лады, қызметкердің атына жұмыс беруші 
өз қаражаты есебінен қызметкердің айлық 
табысынан 5% мөлшерінде ЖМЗЖ аудара-
тын болады. Жаңа ЖМЗЖ артықшылығы 
– жұмыс беруші жарна салып отырған зей-
неткер бұл құрамдауыштан зейнетақыны 
өмір бойына, тіптен шартты зейнетақы шо-
тындағы қаражат таусылып қалса да ала-
ды (жинап келгенде кемінде 60 күнтізбелік 
ай ЖМЗЖ аударылған жағдайда).

4.	Салымшы	қайтыс	болған	жағдай-
да,	зейнетақы	жинақтары	кімге,	қалай	
және	қандай	көлемде	мұраға	қалдыры-
лады?	

Міндетті, міндетті кәсіптік және ерікті 
зейнетақы жарналары бойынша зейне-
тақы жинақтарын заңнамада белгіленген 
тәртіппен өсиетхат бойынша да, заң бой-
ынша да мұраға алуға болады. Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексінің 
ережелеріне сай мұрагерлер заң бой-
ынша кезектілік тәртібімен мұрагерлікке 
шақырылады. Заң бойынша мұрагер болу 
құқығын бірінші кезекте мұра қалдырушы-
ның балалары, сондай-ақ оның жұбайы 
(зайыбы) мен ата-анасы тең үлеспен ала-
ды. Бірінші кезектегі мұрагерлер болмаса, 
заң бойынша мұрагер болу құқығын екінші 
кезекте мұра қалдырушының бір әке, бір 
шешеден туған және әкесі немесе шеше-
сі бөлек аға-інілері мен апа-қарындастары 
(сіңлілері), сондай-ақ оның әкесі жағынан 
да, анасы жағынан да атасы мен әжесі тең 
үлеспен алады. Егер бірінші және екінші 
кезектегі мұрагерлер болмаса, заң бойын-
ша мұрагер болу құқығын үшінші кезекте 
мұра қалдырушының әкесімен бірге туған 
ағалары мен апалары, нағашы ағалары 
мен нағашы апалары тең үлеспен алады. 
Егер бірінші, екінші және үшінші кезектегі 
мұрагерлер болмаса, заң бойынша мұра-
гер болу құқығын мұра қалдырушының 
алдыңғы кезектегі мұрагерлеріне жатпай-
тын үшінші, төртінші және бесінші туыстық 
дәрежесіндегі  туыстары алады. 

Заңнамада белгіленген тәртіппен 
мұрагерлік құқық ресімделген және зейне-
тақы жинақтарын төлеуге қажет құжаттар 
БЖЗҚ-ға берілген соң зейнетақы жинақта-
ры мұрагерлерге зейнетақы төлемдерін 
тағайындау туралы өтініште көрсетілген 
банк шотына аударылады. 

5.	 Қазақстан	 аумағындағы	 шетел	
азаматтары	 және	 азаматтығы	 жоқ	
тұлғалар	 міндетті	 зейнетақы	 жар-
налары,	міндетті	 кәсіптік	 зейнетақы	
жарналары	 есебінен	 жеке	 зейнетақы	
шотын	ашу	туралы	өтініш	беріп,	ерік-
ті	зейнетақы	жарналары	есебінен	зей-
нетақымен	 қамсыздандыру	 туралы	
шарт	жасай	ала	ма?	 

Заңның 2-бабына сәйкес Қазақстан 
Республикасының аумағында тұрақты 
тұратын шетелдiктер мен азаматтығы жоқ 
тұлғалар, егер заңдарда және халықара-
лық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қа-
зақстан Республикасының азаматтарымен 
бiрдей зейнетақымен қамсыздандырылу 
құқығын пайдаланады. 

Қазақстан Республикасының ау-
мағында тұрақты тұратын шетелдіктер 
және азаматтығы жоқ тұлғалар жеке ба-
сты куәландыратын құжаты (шетелдіктер 
үшін тұруға ықтиярхат, азаматтығы жоқ 
тұлғалар үшін азаматтығы жоқ тұлғаның 
кәуілігі) болған кезде Қордың кез келген 
бөлімшесіне міндетті зейнетақы жарнала-
ры, міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
ры есебінен жеке зейнетақы шотын ашу 
туралы өтінішпен бара алады. Сол жерде 
ерікті зейнетақы жарналары есебінен зей-
нетақымен қамсыздандыру туралы шарт 
жасауға болады.

1.	Какова	на	сегодня	сумма	пенсион-
ных	накоплений	 	и	общее	количество	
вкладчиков	в	ЕНПФ?	

На 1 августа  2016 года  количество ин-
дивидуальных пенсионных счетов (ИПС) 
вкладчиков (получателей) по всем видам 
договоров превысило 10,15 млн. единиц, 
из них за счет обязательных пенсионных 
взносов – порядка 9,7 млн. Количество 
вкладчиков по обязательным профессио-
нальным пенсионным взносам составило 
405 713 единиц, а по добровольным пен-
сионным взносам – более 39 тыс. единиц. 
Общая сумма пенсионных накоплений 
превысила 6,3 трлн. тенге.

2.	Что	такое	аннуитетные	догово-
ры?

В рамках действующего законодатель-
ства получение пенсионных выплат из АО 
«ЕНПФ» (ЕНПФ) возможно при наступле-
нии определенных условий, предусмо-
тренных Законом Республики Казахстан 
«О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» (Закон). Прежде всего, право 
на получение пенсионных выплат имеют 
лица, имеющие пенсионные накопления в 
ЕНПФ и достигшие пенсионного возраста. 

Кроме того, право на пенсионные вы-
платы имеют инвалиды первой и второй 
групп, если инвалидность установлена 
бессрочно. 

Отдельно можно выделить категорию 
лиц, которые имеют право на получение 
пенсионных выплат раньше установлен-
ного пенсионного возраста путем заклю-
чения договора пенсионного аннуитета со 
страховой организацией. Договор пенси-
онного аннуитета – это договор страхова-
ния, согласно которому страхователь (по-
лучатель пенсионных выплат) обязуется 
передать страховой организации сумму 
пенсионных накоплений, а страховая ор-
ганизация обязуется осуществлять стра-
ховые выплаты в пользу страхователя (по-
лучателя пенсионных выплат) пожизненно 
или в течение определенного периода 
времени.

При достаточности пенсионных нако-
плений для обеспечения выплаты не ниже 
размера минимальной пенсии право на 
пенсионные выплаты за счет обязатель-
ных пенсионных выплат, согласно положе-
ниям статьи 31 Закона, имеют:

мужчины по достижении 55 лет; 
женщины по достижении 50 лет (с 1 

марта 2016 года), 
с 1 января 2018 года - 50,5 года; 
с 1 января 2019 года - 51 года; 
с 1 января 2020 года - 51,5 года; 
с 1 января 2021 года - 52 лет; 
с 1 января 2022 года - 52,5 года; 
с 1 января 2023 года - 53 лет; 
с 1 января 2024 года - 53,5 года; 
с 1 января 2025 года - 54 лет; 
с 1 января 2026 года - 54,5 года; 
с 1 января 2027 года - 55 лет.
Достаточность пенсионных накопле-

ний определяется условиями договора 
пенсионного аннуитета со страховой орга-
низацией, с которыми надо очень внима-
тельно ознакомиться, принимая решение 
о переводе пенсионных накоплений. 

3.	Что	такое	условно-накопитель-
ный	компонент?	Как	он	будет	влиять	
на	пенсию?

С 1 января 2018 года будут введены в 
действие изменения в действующую нако-
пительную пенсионную систему – вводит-
ся условно-накопительный компонент или 
обязательные пенсионные взносы работо-
дателя (ОПВР). 

Для этого в ЕНПФ будут открыты ус-
ловные пенсионные счета на каждого ра-
ботника, на имя которого работодатель 
за счет собственных средств будет пере-
числять ОПВР в размере 5 % от ежеме-
сячного дохода работника. Главным пре-

имуществом новых ОПВР является то, 
что пенсионер, за которого работодатель 
осуществлял эти взносы, будет получать 
пенсию из этого компонента пожизненно, 
даже если средства на его условном пен-
сионном счете будут исчерпаны (при усло-
вии перечисления ОПВР в совокупности 
не менее 60 календарных месяцев). 

4.	 Кем,	 как	 и	 в	 каком	 объеме	 на-
следуются	 пенсионные	 накопления	
в	 	 случае	 смерти	 вкладчика?	 Нужно	
ли	 писать	 завещание	 на	 пенсионные	
деньги?

Наследование пенсионных накоплений 
по обязательным, обязательным профес-
сиональным и добровольным пенсион-
ным взносам происходит в установленном 
законодательством порядке: они могут 
наследоваться как по завещанию,  так и 
по закону. Согласно положениям Граж-
данского кодекса Республики Казахстан 
наследники по закону призываются к на-
следованию в порядке очередности. Так, в 
первую очередь право на наследование по 
закону получают в равных долях дети на-
следодателя, а также его супруг (супруга) 
и родители. Если нет наследников первой 
очереди, право на наследование по зако-
ну во вторую очередь получают в равных 
долях полнородные и неполнородные бра-
тья и сестры наследодателя, а также его 
дедушка и бабушка как со стороны отца, 
так и со стороны матери. Если нет наслед-
ников первой и второй очереди, право на 
наследование по закону в третью очередь 
получают в равных долях родные дяди 
и тети наследодателя. Если нет наслед-
ников первой, второй и третьей очереди, 
право наследовать по закону получают 
родственники наследодателя третьей, чет-
вертой и пятой степени родства, не отно-
сящиеся к наследникам предшествующих 
очередей.

После оформления права на наследо-
вание в установленном законодательством 
порядке и предоставления необходимых 
для выплаты пенсионных накоплений до-
кументов в ЕНПФ пенсионные накопления 
перечисляются наследникам на  банков-
ский счет указанный ими в заявлении о 
назначении пенсионных выплат. 

5.	 Могут	 ли	 иностранные	 граж-
дане	и	 лица	без	 гражданства,	 пребы-
вающие	 на	 территории	 Казахстана,	
подать	 заявление	 об	 открытии	 ин-
дивидуального	 пенсионного	 счета	 за	
счет	обязательных	пенсионных	взно-
сов,	 обязательных	 профессиональ-
ных	 пенсионных	 взносов,	 заключить	
договор	о	пенсионном	обеспечении	за	
счет	добровольных	пенсионных	взно-
сов?

В соответствии со статьей 2 Закона, 
иностранцы и лица без гражданства, по-
стоянно проживающие на территории Ре-
спублики Казахстан, пользуются правом 
на пенсионное обеспечение наравне с 
гражданами Республики Казахстан, если 
иное не предусмотрено законами и между-
народными договорами.

Иностранцы и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на территории 
Республики Казахстан, при наличии до-
кумента, удостоверяющего личность (для 
иностранца – это вид на жительство, для 
лица без гражданства – удостоверение 
лица без гражданства), могут  обратить-
ся в любое подразделение Фонда с за-
явлением об открытии индивидуального 
пенсионного счета за счет обязательных 
пенсионных взносов, обязательных про-
фессиональных пенсионных взносов. Там 
же можно заключить договор о пенсион-
ном обеспечении за счет добровольных 
пенсионных взносов.

ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ЖҮЙЕСІН ЖАҢҒЫРТУ

 ТУРАЛЫ 
САУАЛДАРҒА

 ЖАУАП

ОТВЕТЫ
 НА ВОПРОСЫ 
О НОВШЕСТВЕ

 В ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЕ
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11 қыркүйек — Отбасы күні

Қазақ халқы қашаннан от-
басын, оның құндылықтарын 
қадірлеп, қастерлеген халық. 
Отбасын құрып, шаңырақ кө-
теру, ұрпақ өрбітіп, ержеткізу 
– ұлтымыз үшін қасиетті парыз 
болып табылады. Жанұялы 
болғасын отағасы мен отана-
сының өзара қарым-қатынасы 
сүйіспеншілігімен бірге, әрқай-
сысына тән жекелеген міндет-
тері мен құқықтарының болуы 
– заңдылық. «Отбасы – шағын 
мемлекет» деген қанатты қағи-
да бекер айтылмаса керек. 
Отбасын құрған ерлі-зайып-
тылардың қоғам алдындағы 
жауаптылығы мен аса маңыз-
ды рөлін меңзейді бұл қағида. 
Ата-ана ретіндегі болмысына 
адами қасиеттерінің сай болуы 
– отбасының бақытының, бірлі-
гі мен берекесінің кепілі!

Отбасының басты қазығы, 
алтын діңгегі – бала болса, 
отбасы – барлығының басы, 
баланың жан-жақты дамуының 
негізі болатын тәрбие институ-
ты. Халқымыздың «балалы үй 
– базар, баласыз үй – қу мазар» 
деген сөзі, баланың жанұядағы 
орнын дөп басып айтып тұр. 
Отбасы – ата-аналары мен 
балаларынан құралған өзін-
дік бір әлеуметтік орта. Осы 
ортаның қалыпты жағдайда, 
қамсыздандырылған деңгейде 
өмір сүруі ата-анаға тікелей 
байланысты. «Ұяда не көр-
сең, ұшқанда соны ілерсің» 
дегендей, баланың санасы 
жанұядағы тәлім-тәрбиені 
дәлме-дәл қабылдайды. Сон-
дықтан бала тәрбиесінің өне-
гелі, жан-жақты, жаңа заман 
талабына сай болғаны жөн. 
Ұлы педагог А.С.Макаренко: 
«Балалардың алдында бедел-
ді болуды қаламайтын ата-ана 
жоқ. Бірақ қалай, қай бағытта 
өнеге беріп, өсіріп келе жатқа-
нын ойламастан, бала санасын 
рухани өктемдік жасап тәрби-
елейтін ата-ана баршылық. 
Бұл беделді болудың қандай 
жолы? Мұндай жолмен келген 
адал баланың санасы жетіл-
генде өздігінен жойылады» 

деп, балаға шектен тыс қатал-
дықтың зиянды екенін айтқан. 
Жанұядағы бала тәрбиесі, мо-
ральдық хал-ахуал мен мате-
риалдық-тұрмыстық жай-күйі 
отбасылық құндылықтарды 
құрайды. Ал осы құндылықтар-
дың сақталуы жас ұрпақтың 
отансүйгіш, елін, жерін қорғай 
алатын патриот, еңбекқор бо-
луына ықпал жасайды. Сөйтіп 
Отанды сүю отбасынан бастау 
алады!

2013 жылы Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаевтың «ҚР-дағы 
кәсіптік және өзге де мереке-
лер туралы» Заңға өзгертулер 
енгізу жөніндегі Жарлығына 
сәйкес, қыркүйек айының екін-
ші жексенбісі Отбасы күні бо-
лып бекітілген-тін. Қазақстан-
дық қоғамдағы отбасылардың 
мәртебелерін көтеру, отба-
сылық құндылықтарды сақта-
уға қоғам назарын аудару 
әрі дәріптеу, еліміздегі отба-
сы, жанұя ұғымдарына көр-
сетілетін зор құрметтегі паш 
ету мақсатында дербес бел-
гіленген бұл мереке, содан 
бері жыл сайын аталып өтілу-
де. Ресми түрде биыл үшін-
ші рет мерекеленді. Елбасы-
мыздың тікелей бас-
шылығымен 2014 жылдың 
наурызында тұңғыш рет «Ме-
рейлі отбасы» ұлттық кон-
курсы өткізілді. Отбасы мү-
шелері отансүйгіш, еңбекқор, 
тәлім-тәрбиелі, өнегелі деп 
танылған жанұялар өзара бақ 
сынасқан байқаудың мақсаты 
– қазақстандық жанұялардың 
қазіргі қоғамдағы белсенділі-
гін көтеріп, отбасылық құн-
дылықтарын айқындау, т.с.с. 
болатын. «Мерейлі отбасы» 
ұлттық байқауын жыл сайын 
өткізу дәстүрге айналып отыр.

Отбасының әлеуеті, әлеу-
меттік жағдайы бірліктің арқа-
сында баянды болмақ. Енде-
ше «береке бастауы – бірлік» 
демекші, әр жанұяда бірлік пен 
татулық салтанат құрсын. Әр-
бір отбасын жарасымдылық 
пен жан жылылығы жайлап, 
өмірдің қызық-қуанышы тау-
сылмасын деймін.

Отанымыз тыныш, отбасы-
мыз аман болсын, ағайын!

 ОТАНДЫ СҮЮ 
ОТБАСЫНАН 

БАСТАЛАДЫ

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Тәртіптің ең тамаша мектебі – отбасы
                                                                                         С.Смайлс.

Акцияның негізгі мақсаты – 
жаңа оқу жылына дайындық, аз 
қамтылған, көпбалалы отбасы-
лардың балаларына көмек көрсе-
ту, кейбір балалардың әлеуметтік 
жағдайына байланысты мектепке 
келмей қалуының алдын алу. Осы 
мақсатта жалпы білім беретін №11 
Қоскөл орта мектебінде «Мектеп-
ке жол» акциясы өткізілді. Жыл-
дағы қалыптасқан дәстүр бой-
ынша мектеп ұжымы мен ауыл 
әкімшілігі акцияға қатысып, көмек-
ке мұқтаж оқушыларға қамқорлық 
танытты. Акция аясында мек-
тебіміздегі аз қамтылған, көпба-
лалы отбасылардың балалары 

оқу жылына қажетті 
құрал-жабдықтарға 
ие болды. Жалпы 
акция бойынша 
бюджеттен тыс 
қорлар есебінен 

16 балаға 20000 (жиыр-
ма мың) теңге көлемінде 
көмек берілді. Сонымен 
қатар, мектебімізде ре-
спубликалық «Мектепке 
жол» акциясын жариялау 
кезінде оның мақсаттары 
мен міндеттерін түсін-
діруге арналған үндеу 
парақшалар, кітапшалар 
таратылып, ақпараттық 
бұрыштар жасалып, қа-
жетті материалдар рәсім-
делді. Алдағы уақытта да мек-
тебімізде қайырымды жандардың 
көмегімен «Мектепке жол» акция-
сы жалғасын таба береді.

М.СЕЙІТБЕКОВ,
№11 Қоскөл орта мек-

тебінің әлеуметтік педагогы.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚТЫҢ  
ШЕГІ ЖОҚ

ҚР Білім және Ғылым Министрлігі жаңа оқу жылы 
қарсаңында республикалық «Мектепке жол» акция-

сын «Бақытты балалық шақ мекені»  тақырыбында 
жариялаған болатын.

Биылғы жылы Министрліктің 
әлеуметтік бағыттағы бұл баста-
масы Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
орай, «Бақытты балалық шақ ме-
кені» ұранымен өткізілді.

Қыркүйектің алғашқы күні 
кентіміздегі №48 өрт сөндіру 
бөлімі, мұражай мекемесі, «Таң-
шолпан» балабақшасы, ОДА қы-
зметкерлері және мектебіміздің  
мұғалімдері акцияға қатысып, 16 
оқушыға 92  000 теңге көлемінде 
оқу-құрал жабдықтарын табы-
стады. Жеке кәсіпкер О.Мырза-
бекова  3370 теңге көлемінде1 
оқушыға  оқу  құралдарын  алып  
беруге демеушілік жасады. Мек-
тебіміздің ұстаздар қауымы  «Мек-
тепке  жол» акциясы барысында 

белсенділік та-
нытып, 14000 
теңгеге  оқушы-
лардың керек 
ж а р а қ т а р ы н 
алып берді. Ак-
ция барысында  
аз қамтылған от-
басынан шыққан  
балаларға, жа-
тақханада  тәр-
биеленушілерге  
киім-кешек, оқу 
құрал жабдықтарын сыйға тарт-
ты.Іс-шара аясында 25 балаға 
жалпы сомасы 109370 теңге 
көлемінде қайырымдылық көмек 
жасалды.

Бұл шара әлі де  мектебіміз-
де жалғасын табады. Жас жет-

кіншектерге шарапатын тигізетін 
қайырымдылық акциясы мұқтаж 
жандарға қолдау көрсетіп, көмек 
қолын соза бермек.

І.ЖАЛБЫРОВ,   
Жезді аралас

мектеп-интернатының 
әлеуметтік педагогы.

Биылғы «Мектепке жол» акция-
сы «Бақытты балалық шақ мекені» 
атауымен, ҚР Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына арналды. Акцияның 
мақсаты – мектеп жасындағы бар-
лық балаларды, оның ішінде аз 
қамтылған, көпбалалы отбасын-
дағы оқушыларға материалдық қол-
дау көрсету, жағдай жасау болып 
табылады.

«Мектепке жол» акциясына де-
меушілік танытқан «Кәусар» азық-
түлік дүкенінің иесі Ораз Ағыбаев 
6000 теңге, «Гүлзира» азық-түлік 
дүкенінің иесі Бақыткүл Жәкетае-
ва 6000 теңге, жеке кәсіпкер, «Ай-
шагүл» тігін цехының иесі Шалқар 

Тұрсынов 6000 теңге, наубайхананың иесі, кәсіпкер Марат Биханов 5000 теңге, «Балбұлақ» балабақшасы 
ұжымы 5000 теңге, Мәдениет үйінің ұжымы 5000 теңге және Жанкелді селолық округі әкімінің ұжымы 10000 
теңге көмек берді. Осылайша жоғарыда аталған санаттағы отбасыларға көмек қолын ұсынып, балаларының 
қатар-құрбыларынан қалмай мектепке баруына жағдай жасады. Нәтижесінде 8 оқушыға жалпы құны 43000 
теңге болатын оқу құралдары сатылып алынды. Мектеп жасындағы балаларына көмек көрсеткен кәсіпкер-
лерге және мектеп ұжымына, ата-аналар алғыстарын білдіруде. 

Т.ЖАЛМУРЗИН, 
№17 Байқоңыр орта мектебінің әлеуметтік педагогы.

Суретте: ауылдың «Атымтай жомарттары» оқушылармен бірге.

АУЫЛДАСТАР ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖАСАДЫ

ӘРБІР ІС — ИГІЛІКТІҢ БАСТАУЫ
Қазақстан Республикасы Білім және 

Ғылым Министрлігі Мемлекет басшысы-
ның тапсырмасын орындау барысында 

мектеп оқушыларының сабаққа қатысуын 
толық қамтамасыз ету туралы 2016 жыл-
дың 1 тамызы мен қыркүйек айының 30-на 

дейін «Мектепке жол» дәстүрлі жалпы 
республикалық қайырымдылық 

акциясын өткізуді белгілеген болатын.
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№7 Сарысу орта мектебін-
де де жылдағыдан Алғашқы 
қоңырау жиыны болып өтті. 
Бұл жиын негізінен Ата Заңы-
мыздың және ел Тәуелсіздігінің 
25 жылдық торқалы тойы құр-
метіне арналды. Жиын мектеп 
басшысы С.Құрманбаевтың 
құттықтау сөзімен ашылды. Ол 
өз сөзінде салтанатқа жиылған 
ауыл тұрғындарын, ата-ана-
ларды, мектеп мұғалімдері мен 

оқушыларды Білім мерекесімен 
құттықтап, жаңа оқу жылында 
жарқын жетістіктерге жетулері-
не тілек қосты. Сонымен қатар 
жиында ауыл әкімі Х.Аппасов, 
ардагер-ұстаз Р.Мұңайтпасо-
ва, ауыл мешітінің наиб-имамы   
Б.Мақышұлы, ата-аналар 
атынан А.Әбілова сөз алып, 
жүрекжарды тілектерін арнады. 
Мектеп директорының оқу ісі 
жөніндегі орынбасары Д.Еділ-
баева жаңа оқу жылының 
басталуына байланысты шыға-
рылған, мектеп басшысының 
бұйрықтарымен таныстырды. 
11 сынып оқушылары «бірін-
шісыныптықтарға» Сауат ашу 
оқулықтарын табыстады. Айта 
кетерлігі, биылғы Мешін жылы 
еліміз 12 жылдық білім беру 

үрдісіне көшірілді. Бұл – заман 
талабы! Сол себепті баста-
уыш сыныптардан бастап, 12 
жылдық білім берудің жаңа 
технологияларын меңгеру 
– аса маңызды. Елбасымыз         
Н.Назарбаев «Бәсеке басы – 
білім мен болашақ ел басқара-
тын жастардың білімділігі мен 
біліктілігінде» деген болатын. 
Ал биыл мектебіміздің 1 сыны-
бына 11 бүлдіршін қабылданды. 

Енді олардың алдында Білім 
еліне жасалатын «онекіжыл-
дық» қиын да қызықты жол 
жатыр! Білім күніне арналған 
салтанат жас өнерпаздардың 
әндерімен әрленіп, билерімен 
безендіріліп отырылды.

Салтанатты жиын соңынан 
оқушылар Білім мерекесінің 
құрметіне, республика бойын-
ша өткізілетін «Мен өз Отаным-
ның патриотымын»» атты ашық 
сабақтарға қатысуға мектепке 
бет алды.

Төлеукүл ТАКЕЕВА, 
тәлімгер.

Суреттерде: 12 жыл 
білім алатындар; алғашқы 
сабақ басталды; мектеп ау-
ласының жалпы көрінісі.

Міне, көзді ашып-жұмғанша 
жайдары жаз аяқталып, жемісті 
күз мезгілі де келіп жетті. Бұл күні 
біздің ауылға сарғайған жапы-
рақтың сылдырымен қатар жез 
қоңыраудың сыңғыры да естілді. 
Иә, үш ай бойы сағынтқан қоңы-
рау үні... Үш ай бойы сағынтқан 
мектеп парталары... Қара тақта 
мен ақ бор...

Қолына алқызыл гүлдерін 
құшақтаған, бір жылға есейіп, 
бой түзеген оқушылар мектеп-
ке асыға жетті. Мұғалімдерімен 
жамырай амандасып, сынып-
тастарымен мәре-сәре боп қа-
уышып жатты. Әне-міне дегенше 
бір мектеп үшін ғана емес, бүкіл 
ауыл үшін жыл сайын сағынтып 
жететін осы мереке – Білім күні-
не арналған салтанатты жиын да 
басталды. Әрине, ең әуелі жарты 
ай бұрын Рио төрінде үш рет ай-
тылған Әнұранымыз шырқалып, 
Қазақ даңқын бүкіл әлемге паш 
етіп, сан рет көкке көтерілген 
Көкбайрағымыз желбіреді. Бұл 
жиынның ерекшелігі мынада еді: 
осынау салтанатты іс-шараның 
басты тақырыбы – биылғы Тәуел-
сіздіктің 25 жылдығы, Ата Заңы-
мыздың туған күні. 

Ұйымдастырушы әрі жүр-
гізуші бастауыш сынып мұғалімі 
Айнұр Адикова алдымен даяр-
лық сыныбын аяқтап, 1 сынып 
табалдырығын зор үмітпен ат-
тағалы тұрған Әлия Төкенованы 
ортаға шақырды. Мектеп бас-
шысы С.Күнтуғанов жас жеткін-
шекке ақжол тілеп, оқушыларды, 
ұстаздарды жаңа оқу жылымен 
құттықтай отырып, Елбасының 

«Мәңгілік ел» 
бағдарламасын 
жүзеге асыру 
мектеп қабырға-
сынан бастала-
тынын айтты. 
Жаңадан кел-
ген жас маман 
Ботакөз Мұхи-
денқызы барша 
қауымға ақжарма 
тілегін білдіріп, 
туған ауылы-
на қызмет етіп, 
соңынан ерген 
і н і - с і ң і л і л е р і н 
білім нәрімен 
с у с ы н д а т у ғ а 
өзіндік үлесін 
қосатынын жет-
кізді. Бастауыш 
сынып оқушы-
лары кезек-ке-
зек таңдайлары 
тақылдап тақпақ 
айтып, ауыл 
т ұ р ғ ы н д а р ы н 
тәнті қылды. Ар-
дагер-ұстаз Әми-
на Әбдіхалықова, ақжаулықты, 
өнегелі жан Гүлбарам әжей де 
ақ ниетін білдіріп, жас жеткін-
шектерге ақыл-кеңестерін айтып, 
оқушыларды жаңа оқу жылымен 
құттықтады. Сондай-ақ, мектеп 
директоры аудан әкімінің Алғыс 
хатымен марапатталған тарих 
пәні мұғалімі Нұргүл Омарованы, 
т.б. да жүлделі орын алған оқушы-
ларды марапаттады. Жоғары сы-
нып оқушысы Бекзат Сламбек 1 
сынып оқушысы Әлия Төкенова-

мен бірге қоңырау соқты. 
Білім күніндегі салтанат әрі 

қарай «Мен өз елімнің патриоты-
мын» атты жаңа оқу жылындағы 
алғашқы сабақпен жалғасын тап-
ты.

Мәди ОЛЖАБАЙ,
№5 Пионер Негізгі мек-

тебінің 8 сынып оқушысы.

Суретте: мектеп дирек-
торы С.Күнтуғанов және 
қоңырау соғу құрметіне ие 
болған Бекзат пен Әлия.

Алғашқы қоңырау-2016

Қоңырау 
сыңғыры 

сағынтқан...

 БІЛІМ ЕЛІНЕ – 
КЕЗЕКТІ САПАР
Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аталып өтілетін жылғы 
Білім мерекесі, ерекше мән-маңызға ие. Еліміз бойынша 

жаңа оқу жылы дәстүрлі Алғашқы қоңырау салтанатты 
жиындарынан бастау алды.

Күздің қоңыражай алғашқы 
күнінен басталатын 1 қыркүйек 
– Білім күні. Бұл күні оқу жасын-
дағы барлық балалар сүйікті мек-
тептеріне жол тартты. Әсіресе, 
тұңғыш мектеп табалдырығын 
аттағалы отырған жас жеткіншек-
тердің  жүрек лүпілдерін айтсаңы-
зшы! Бұл күні №8 Егінді мектебін-
де де білімнің кәусар бұлағынан 
бастау алған мерекелік салта-
натқа оқушылар мен ұстаздар, 
ата-аналар жиналды. Мемле-

кеттік Әнұран ойналып, Ту          
көтерілді.

Алғашқы құттықтау сөз 
ауыл әкімі М.Ахметовке 
беріліп, ол оқушыларды 
алғашқы білім күнімен құт-
тықтады. Озат оқушылар 
болуына сәттілік тілеп, 
әкімшілік атынан «Мектеп-
ке жол» акциясына орай, 
оқушыларға оқу құралдарын 
тапсырды. Әрі қарай мектеп 
басшысы Венера Аманкел-
діқызы жаңа оқу жылының 
басталуымен, білім күнімен 
құттықтап, жас ұрпаққа са-
налы тәрбие беруде алда 
тұрған ауқымды міндет-

терге тоқталды. Бүлдіршіндерін 
1 сыныпқа ертіп келген ата-ана 
Болат Ерғазыұлы оқушыларды, 
ата- аналарды, ұстаздарды мере-
кемен шын жүректен құттықтап, 
мектеп табалдырығын аттағалы 
отырған бүлдіршіндерге сәт-
тілік тіледі. 1-сыныпты қабылдап 
алған ұстаз Жанар Дүкенбай-
қызы алда үлкен сын тұрғанын, 
оқушыларды өзіне сеніп тапсы-
рғанын айта келе, ата-аналарды, 

оқушыларын құттықтап, жақсы 
оқушы болуларына тілек білдірді. 
Мектебіміздің түлегі биылғы оқу 
жылында «Дипломмен – ауылға!» 
бағдарламасы бойынша кел-
ген жас маман денешынықтыру 
пәнінің мұғалімі Қоныс Аслан 
Ерікұлы өз туған ауылына келіп 
еңбек жолын бастағалы тұрғанын, 
алда қызығы мен қиындығы мол 
жұмыстарға аянбай еңбек ететінін 
айтып, жаңа оқу жылымен барша 
қауымды құттықтады.

Алғашқы қоңырауды сыңғыр-
лата соғу үшін, ортаға мектебіміз-
ден биыл түлеп ұшатын және 
мектеп табалдырығын алғаш 
аттағалы отырған оқушылар 
шақырылды. Алғашқы қоңырау 
мерекесі 2016-2017 оқу жылының 
алғашқы сабақтарымен жалға-
сады. Ақ жол Сіздерге, мектеп 
оқушылары!

Гүлбану ХАМИТҚЫЗЫ,
№8 Егінді орта мектебінің 

оқу-тәрбие ісінің 
меңгерушісі.

Суретте: Алғашқы 
қоңырау салтанатынан.

    БІЛІМ БАСТАУЫ –
 ҚОҢЫРАУ СЫҢҒЫРЫ
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Ұлытау 
өңірі

Содан соң адамзаттың әрбір 
өркендеу кезеңінде пайғамбарлар 
жіберіп отырды. Кей заманда пай-
ғамбарларды бір кезеңде үш-төр-
теуге дейін жіберіп отырды. Пай-
ғамбарларына түсірген кітаптар 
адамдарды тәрбиелей бастады. 
Адам жаратылғаннан бері Алла 
Тағаладан қасиетті төрт кітап – Та-
урат, Забур, Інжіл, Құран түсті. Ал, 
енді Таурат, Забур, Інжіл – бұл үш 
кітап Құран түскен кезде мансұқ 
болды. Мансұқ болу себебі, сол 
заманда адамдар бұл кітаптарды 

өзгертіп алды, заман бұзылды. 
Сондықтан да Алла Тағала пенде-
лерін ескертіп, түзу жолға түсіріп, 
имандылыққа тәрбиелеу ниетімен 
ақырдың пайғамбары Мұхаммедке 
(с.ғ.с.) қияметтің күніне дейін жауап 
беретін, үш кітапта толықтырушы, 
барлық 18 мың әлемде, болып 
жатқан нәрсенің ілімін, ғылымын, 
білімін, жаратылысын (алдағы ке-
зеңде ашылатын ілім бар) – осы-
ның бәрін қорытындылайтын кітап 
деп Құранды жіберді. Бұл кітаптың 
бізге түсініксіз қыр-сырлары тек 
ғылым, ілім дамыған сайын бел-
гілі бола бастайды. Алланың «Әр 
заманның өзінің ғалымы, әр за-
манның өзінің құралы бар» – деген 
аят бар. «Ғылым дамыған кезде, 
ислам да дамиды» деген пайғам-
барымыз. Құран жеке адамның 
немесе бір топтың мүддесіне емес, 
бұл бүкіл қоғамға, әлемге, бүкіл 
жер бетіндегі ақыл-ой иелерін тәр-
биелеуге, жер бетінде тыныштық 
орнатуға түсірілген кітап. Біздің үл-
кен кемшілігіміз – дінді қайдағы бір 
догматизм, фанатизм жолдарымен 
түсіндіреміз. Пайғамбарымыздың 
заманында ең күшті көлік түйе 
болса, қазіргі кезде ұшақпен ұшып 
жүрміз, машинаның неше атасы 
адам тақымының астында. Біз 
сол түйе мінген, оның бер жағын-
да бумен жүретін, желмен жүретін 
көліктерді пайдаланған заманның 
ғалымдары Құраннан алып айтқан 
сол заманға түсіндірілген дәлел-
мен әлі отырмыз. Біз Құранды 
ғылымдағы қол жеткен табыстар-
мен, өнермен, өмірмен байланы-
стырып танытпас-ақ, қоғамда ты-
ныштық та орнамайды, адамдарға 
тән мен жан арасындағы махаббат 
та, бір-бірімізге мейірім-шапағат-
та, айналып келгенде қоғамның 
даму процесі де болмайды. Алла-
ның сөзі дамымаса, Алланың сөзі 
– Құран дұрыстап түсіндірілмесе, 
онда Алланы кім ойлайды? Біздің 
қолға алмай әлсіретіп алғанымыз, 
міне, осы тұс. Қазір көшеде кетіп 
бара жатқан адамнан сұрап көр, 
Құран десе, молда десе, ислам 
десе бір өлікке ғана қатысты нәр-
седей қарайды. Тіріге Құран керек 
емес сияқты. Біздер бес уақыт на-
маз оқимыз. Бес уақыт «Аллаһу 
Әкбар» деп Алланы ұлықтаймыз. 
Құран оқимыз. Міне, осының бәрі 
біртіндеп келіп халықтың қазір-
гі сана-сезімінде ислам діні тек 
қана өлікке бағышталған дүние 
сияқты. Біз тек өлікке ғана жауап 
беретін тәрізді болып шығамыз. 
Сонда қалай, ислам діні жолын-
дағы адам тек қана өлікке жауап 
беретіні болғаны ғой. Ислам діні 
өлікке жауап береді деп түсіну – 
Құдай бізді өлу үшін жаратты деп 
ойлаумен бір. Алла жазып біздің 

мемлекетіміз ислам мемлекеті бо-
лып жатса (Алла соған жеткізсін), 
сонда біздің Елбасымыз, әкім-
деріміз өлтіріңдер, жерлейміз деп 
отыруы керек пе. Біздің ілім, біздің 
білім, біздің Айға ұшуымыз, Марсқа 
көтерілуіміз – мұның бәрі қайда 
қалады? Жоқ, ислам діні жөнінде-
гі түсінігіміз олай болмауға тиіс. 
Алдымен Құранды дұрыс түсіне 
білуіміз керек. Рас, осы кезге дейін 
Құранды қабір басында қлікке ғана 
оқып келдік. Құран Алла Тағала-
ның Пайғамбарымызға жіберген 

керемет сыр түйген кітабы. Құдай 
қолдауымен біз Құранды ғылым 
жетістіктерімен байланыстырып, 
дамыған жаңа ағымның көзқара-
сымен түсіндіруге тырысып жаты-
рмыз. Өмір дегеніміз – дөңгелек. 
Сол дөңгелектің барлық жері тиіп 
өтуі керек. Иншалла, қаншама жыл 
қалыбына келе алмай, қауіп-қатер-
лі жолдан өткен діліміз бен дініміз 
құдай жолына, әлгі дөңгелектің 
иманды бетіне бұрылып келе жа-
тыр. Құран тіріге түскен, 6666-аят, 
114-сүре, яғни 114 пункттен тұра-
тын 6666 статья. «Өліге Құран жі-
бердім» деген аят жоқ. «Ей, жын 
қауымы, адам қауымы мен сен-
дерге Құран жібердім. Сендерге 
Жаратушыларың рахымды» дейді. 
«Сендер жақсы өмір сүрулерің үшін 
екі дүниеде де бақытты болуларың 
үшін ақ пен қараны айыратын сен-
дерге Құран жібердім және Пайғам-
бар жібердім. Енді жаратушыла-
рыңа қандай кінә арта аласыңдар» 
дейді. Міне, Алла Тағала бәрін жі-

беріп, бәрін үйретіп отыр. Айналып 
келгенде, бұл да Құранның өліге 
емес, тіріге түскенінің дәлелі. Ең 
бірінші пайғамбарымызға түскен 
кезде сүре «Оқы!» деп басталады. 
Ендеше, кімге оқу керек? Өлген 
адамға ма, әлде тіріге ме? Ол – ай-
дан анық мәселе. Егер Құранның 
жолымен жүретін болсақ, барлық 
мұсылмандар бірігіп ешқандай 
шайтанның азғыруына көнбейтін 
иманды, таза, өркениетті, дамыған 
мемлекет болар едік. Мұны біл-
геннен кейін дініміздің жаулары 
көбейді. Небір кітаптар жазып, мұ-
сылмандардың өздерін өздерінің 
арасына іріткі ғып салды. Біздің 
дінімізге шашымыздан көп қастан-
дықтар жасалды. Ақыр аяғында, 
өз дінімізден өзіміз қашатындай 
күн туды. Бізді ана халық оқытты, 
мына халық үйретті деп әлі күнге 
дейін кешегі Кеңес Одағы құра-
мындағы «аға» ұлтты ардақтап, 
көкке шығарғымыз келеді. Түптеп 
келгенде, олардың бізге үйреттік 
дегені – өз ұлтымыздың ежелден 
қалыптасқан ілімі мен білімінтонын 
айналдырып, еуропалық үрдіспен, 
өзімізге қайтарғаны. Шындығын-
да сол үйретушілер маңдайымы-
здағы екі көзімізді ашып отырып, 
көкірек көзімізді бітеп тастады. 
Енді сол бітелген көкірек көзімізді 
ашу үшін алдымен иман керек. 
Иман немен келеді? Иман – Алла 
Тағаланың рахымымен, Құранды 
ашып, шариғаттың жолына түсіп, 

 ҚҰРАН КӘРІМ – Алланың кітабы,

Құран және ғылым  

салт-дәстүрімізді ұстап, тіліміз бен 
дінімізді қадірлеген кезде, Құранды 
қазіргі ғылым табыстарымен, өмір 
ағымымен түсінген уақытта барып 
оралады. Осындай жағдайда ғана 
ұлтымызды, дінімізді, мұсылман-
дығымызды сақтап қаламыз! 

ҚҰРАН КӘРІМ 
АРАБ ТІЛІНДЕ ОҚЫЛАДЫ                      
«Расында бұны араб-

ша Құран түрінде түсірдік»                                                                              
(Юсуф сүресі,102-аят). 

Құран Кәрім Алла Тағаланың 
сөзі. Хазірет Мұхаммедке (с.ғ.с.) 
Жебірейіл (ғ.с.) арқылы бүкіл адам 
баласына тура жол көрсету үшін 
араб тілінде бөлім-бөлім бойынша 
23 жылда түскен болатын. Құран 
Кәрімді дәретсіз және де ғұсыл 
алмай ұстауға болмайды. Бақара 
сүресінің 2-аятында: «Міне, осы 
кітапта күдік жоқ, тақуалар үшін 
тура жол көрсетуші». Және Юсуф 
сүресінің 102-аятында: «Расында 
бұны арабқа Құран түрінде түсірдік. 

Әрине түсінерсіңдер». Тағы Исра 
сүресінің 106-аятында: «Құранды 
адамдарға кідіріп оқуы үшін бөлім-
бөлім түсірдік» делінген бейнедегі 
тағы басқа осы тәрізді аяттардан 
көруге болады. Құран Кәрім сауат-
сыз 40 жастағы Мұхаммедке (с.ғ.с.) 
мұғжиза болып түскен. Құранды, 
Мұхаммед (с.ғ.с.) ойынан шығарып 
отыр дегендерге бақара сүресінің 
23-аятында: «Құлымызға түсір-
генімізден күдіктенсеңдер, онда 
сендер де соған ұқсас бір сүре кел-
тіріңдер, егер сөздерің рас болса» 
делінген бейнеде оларға тойтарыс 
беріледі. Қасиетті кітабымыз Құран 
Кәрім әрі жазулы нұсқа түрінде 
әрі жатқа алған мыңдаған қария-
лар арқылы 14 ғасырдан бері осы 
күнімізге дейін жалғасып келеді. 
Сондай-ақ қияметке дейін жалғаса 
беретіндігі даусыз. Өйткені, бүгін 
дүниежүзіндегі елдердің төрттен 
біріне жуығы мұсылмандар. Жүз 
мыңдаған қари жатқа оқуда әрі 
сансыздаған нұсқасы толық техни-
калық түрде басылуда. Сондау-ақ 
сонау хазірет Ғұсманның (р.ғ.) за-
манындағы қолжазба нұсқасынан 
тартып, миллиондаған қолжазба 
нұсқалары мемлекет кітапханала-
рында, мұсылмандардың үйлерін-
де тіпті бөгде елдердің кітапхана-
ларында сақтаулы. Сондықтан бір 
нүктесінің де өзгеруі мүмкін емес. 
Өйткені, Алла 15-ші сүренің 9-ая-
тында: «Анығында Құранды біз 
түсірдік әрі шын мәнінде оны біз 

қорғаушымыз» деген ғой. Негізінен 
Құран Кәрім тірі жүрген адамдарға 
оқылатын бір ереже және заң кіта-
бы. Құран Кәрімді «Ағузу билләһи 
минашшайтанир ражим, бисмил-
лаһир-рахманир-рахим!» деп оқу 
керек. Сондықтан мұсылмандар-
дың құранның мағынасын білулері 
сондай-ақ қарасын дұрыс оқулары 
шарт. Дегенмен құранның мағы-
насын білмеген кісі Алланың сөзі 
екендігіне сене отырып қарасын 
дұрыс оқыса, сауап табады. Бірақ 
қарасын дұрыс оқымаса немесе 
оқығандығына ақы алса күнәкар 
болады. Мүззәмміл сүресінің 4-ая-
тында: «Құранды өте дұрыс оқы» 
және Бақара сүресінің 41-аятын-
да: «Аяттарымызды аз бағаға 
(дүниелікке) айырбастамаңдар. 
Сондай-ақ менен ғана қорқыңдар» 
делінген аяттарда осы жағдайлар 
елеулі түрде ескертіледі. Сон-
дықтан Кұран Кәрімді дұрыс оқу 
үшін тәжуид ғылымы және мағы-
насын білу үшін арабша, парсыша, 

 ол тірілер үшін түсірілген

Алла Тағала 18 мың әлемді жаратты. Бұл әлемнің ішіндегі 
таудың да, тастың да, мақұлықтардың да о баста ізі жоқ 

болатын. Жер мен көктің бәрі бірдей болып тұрған шақта, Алла 
Тағала «Бисмилләһ» деді, яғни бастаймын дегені. Алла Тағала 

бірінші нұр ғып бастады. «Кун фая кун» деген аят келді. 
«Бол дедім болды»–деді. Аспан мен жер айырылып, жер бетіне 

түрлі-түрлі аң-құс, өсімдік жаратылды. Сонан соң Алла бұл 
әлемге иелік ететін Адам атаны топырақтан жаратып, өзінің 
рухын үрлеп жан кіргізді. Адам атаның ұрпақтарын таратып, 

өлшеулі өмір берді. 

түрікше, урдуша, т.б. мұсылман ел-
дерінің тіпті бөгде елдердің де тілін-
де тәпсірлер шығарылған. Алла 
Тағала жер жүзіндегі адам бала-
сын тура жолға салу үшін өз құлда-
рының арасынан таңдап жіберген 
елшісі – Пайғамбар деп аталады. 
Құран Кәрімде 25 пайғамбардың 
аты аталған. Сондай-ақ, Алла Таға-
ла кейбір пайғамбарларға кітап 
түсірген. Бұл кітаптарды «самауи» 
кітап, яғни көктен түскен кітап деп 
атаған. Мысалы, хазірет Мұсаға 
(ғ.с.) Таурат, хазірет Дәуітке (ғ.с.) 
Забур, хазірет Исаға (ғ.с.) Інжіл 
және ең соңғы Пайғамбар Мұхам-
медке (с.ғ.с.) Құран Кәрім түскен. 
«Әр Пайғамбарды оларға ашық 
түсіндірсін деп өз елінің тілінде жі-
бердік» (14:4) делінген бейнеде әр 
елге өз тілінде Пайғамбар жіберіл-
гендігі баса көрсетілген. Сондықтан 
Мұхаммед (с.ғ.с.) араб қауымынан 
болғандығы үшін Құран Кәрім араб 
тілінде түсірілген болатын. Бұл 
шындықты дәлелдейтін аяттарды 
ұсынуды жөн көрдім: «Расында біз 
оны арабша Құран түрінде түсірдік, 
әрине, түсінерсіңдер» (12:40), 
«Оны сенімді рух (Жебірейіл) 
ескертушілерден болуың үшін 
ашық араб тілінде түсіріп, жүре-
гіңе қондырды» (26:193-195), 
«Бұл мүлтіксіз бір арабша Құран, 
әрине, олар сақтанар» (29:28), 
«Расында түсінулеріңіз үшін оны 
арабша Құран еттік» (43:3), «Міне, 
осы Құран зұлымдық қылғандарға 

ескерту, жақсылық істеушілерге 
қуаныш үшін араб тілінде раста-
ушы бір кітап» (16:12), «Осылай-
ша Құранды арабша түсіріп, онда 
түрлі ескертулер баян еттік, мүмкін 
олар сақтанар немесе оларға үгіт, 
пайда қылар» (20:113).  Құран-
ның текст және мағына тұтастығы 
берік болғандығынан Құран болып 
тек қана уахи етіліп пайғамбарға 
(с.ғ.с.) түскен бойынша оқылуы 
шарт. Өйткені Құран – адам бала-
сының сөзі емес, Алла Тағаланың 
сөзі. «Ал енді Құраннан жеңіл кел-
генін оқыңдар» (73:20). Бұл жерде 
«оқыңдар» деп Алла Тағала әмір 
беріп отыр. Сондықтан Құранды 
оқымаған адам Алланың әміріне 
қарсы келген болады. Және хазірет 
пайғамбар (с.ғ.с.) былай бұйырған: 
«Фатиха сүресін оқымаған адам-
ның намазы қабыл болмайды» 
(Тирмизи, Мауақит 69, Дәрми са-
лат 36). Бұл аят, хадис бойынша 
намазда Құран оқу шарт. Сон-
дықтан 15 ғасырдан бері бүкіл дү-

ниедегі әртүрлі тілдегі мұсылман-
дар Құран Кәрімді оқиды. Онымен 
қатар, әр мұсылман өз тілдеріне 
аударып, мағынасын түсініп оты-
рады. 15 ғасырдан бері осылай-
ша жалғасып, қалыптасқан бойда 
келе жатыр. «Қашан Құран оқылса, 
оған құлақ салып тыңдаңдар да 
үндемеңдер, әрине, мархаметке 
бөленесіңдер» (7:204) делінген. 
Міне, бұл аятта да «Құран оқыл-
са құлақ салып тыңдаңдар» деп 
Құранның өзін тыңдауға Алла 
Тағала өзі әмір берді. Аудармасын 
тыңдасаңдар да болады демей-
ді. Және пайғамбарымыз (с.ғ.с.): 
«Жақсыларыңыз Құранды үйрен-
гендеріңіз және үйреткендеріңіз» 
деген. Және «Ей, Мұхаммед (ғ.с.), 
біз сені бүкіл әлемге рахмет етіп 
қана жібердік» (21:107). Міне, бұл 
аят бойынша Хазірет Мұхаммедтің 
(с.ғ.с.) жеке арабтарға емес, бүкіл 
әлемге рахмет етіп жіберілгендігі 
ашық ескертілген. Және онымен 

қатар «Шын мәнінде мұсылман-
дар туыс қой» (49:10). Міне, бұл 
аят бойынша қай ұлттан болса 
да «Лә иләһа илла Аллаһ, Мұ-
хаммадәррасулуллаһ» (Алладан 
басқа ешбір тәңір жоқ, Мұхаммед 
(с.ғ.с.) оның елшісі) деп тілмен 
айтып, жүрекпен бекіткен мұсыл-
мандар туыс болып есептеледі. 
Бүтін дүниежүзіндегі тілі басқа, 
ұлты басқа бір миллиардтан астам 
мұсылман атаулы туыс болып ке-
леді. Құран тек ізгілікке үндейді. 
Құран бізге: Алла ғана құлшылық 
ету және бас ию жөнінде ақыл ай-
тады; жетекшілік жасайды, тура 
жолды көрсетеді, қалай дұрыс өмір 
сүруді үйретеді; өзімізді үйде қа-
лай ұстауымызды, ата-анамызбен, 
бауырларымызбен, аға-інілеріміз-
бен, апа-қарындастарымызбен, 
ағайын-туысқандарымызбен және 
достарымызбен, көршілерімізбен, 
бейтаныс адамдармен қалай қа-
рым-қатынас жасауымыз керектігін 
үйретеді. Аллаға шүкір, көпшілік-
тің үйінде Құран Кәрім кітабы бар. 
Бірақ та сол Құран Кәрім кітабын 
осы күнге шейін кейбір үйлерде 
бір беті ашылмай, кітап сөресінде 
тұрғанына жаның ауырады. Ұр-
паққа Құран Кәрімді оқып-үйретуді 
қолға алыңыздар, жамағат! 

Әнуарбек ДӘУЛЕТКЕЛДІҰЛЫ, 
Сарысу ауылы орталық 

мешітінің бас имамы.
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1. Жалпы ережелер
1. «Шетелдік қызметкер-

ге жұмысқа орналасуға және 
жұмыс берушілерге тиісті 
әкімшілік-аумақтық бірлік ау-
мағында еңбек қызметін жү-
зеге асыру үшін шетелдік жұ-
мыс күшін тартуға рұқсат беру 
және ұзарту» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет (бұдан әрі 
– мемлекеттік көрсетілетін қы-
змет).

Мемлекеттік қызметті облы-
стың жергілікті атқарушы ор-
ганы (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) Қазақстан Ре-
спубликасы Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму мини-
стрінің 2015 жылғы 28 сәуірін-
дегі №279 «Әлеуметтік-еңбек 
саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стан-
дарттарын бекіту туралы» бұй-
рығымен бекітілген «Шетелдік 
қызметкерге жұмысқа орнала-
суға және жұмыс берушілерге 
тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік 
аумағында еңбек қызметін жү-
зеге асыру үшін шетелдік жұ-
мыс күшін тартуға рұқсат беру 
және ұзарту» мемлекеттік көр-
сетілетін қызмет стандартына 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11342 болып тіркелген) (бұ-
дан әрі - стандарт) сәйкес көр-
сетеді.

2. Көрсетілетін қызметті 
алушыдан өтінішті қабылдау 
және мемлекеттік қызмет көр-
сету нәтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті бе-
руші; 2) жұмыс берушілерге 
тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік 
аумағында еңбек қызметін жү-
зеге асыру үшін шетелдік жұ-
мыс күшін тартуға рұқсат беру 
және ұзарту бойынша қызмет 
көрсету кезінде www.e.gov.kz 
«электрондық үкімет», www.
elicense.kz веб-порталы (бұдан 
әрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

3. Көрсетілетін мемлекеттік 
қызмет нысаны: электрондық 
(ішінара автоматтандырылған) 
және (немесе) қағаз түрінде.

4. Мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесі: қайта ресім-
делген рұқсат және шетелдік 
қызметкерге жұмысқа орнала-
суға және жұмыс берушілерге 
тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік 
аумағында еңбек қызметін жү-
зеге асыру үшін шетелдік жұ-
мыс күшін тартуға ұзартылған 
рұқсат.

5. Мемлекеттік қызметті көр-
сету нәтижесін ұсыну нысаны:

көрсетілетін қызметті 
алушыға (жұмыс берушіге) 
тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік 
аумағында еңбек қызметін жү-
зеге асыру үшін шетелдік жұмыс 
күшін тартуға рұқсат (бұдан әрі 
- шетелдік жұмыс күшін тартуға 
рұқсат) беру, қайта ресімдеу 
және ұзарту бойынша – элек-
тронды немесе қағаз түрінде;

көрсетілетін қызметті 
алушыға (шетелдік қызметкер-
ге) тиісті әкімшілік-аумақтық бір-
лік аумағында еңбек қызметін 
жүзеге асыру үшін жұмысқа 
орналасуға рұқсат беру, қайта 
ресімдеу және ұзарту бойынша 
– қағаз түрінде.

2. Мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде көр-
сетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) іс-қимыл 
тәртібін сипаттау

6. Мемлекеттік қызмет көр-
сету бойынша рәсімдерді (іс-қи-
мылдарды) бастауға негіздеме:

1) көрсетілетін қызмет-
ті алушы (не нотариалдық 
куәландырылған сенімхат бой-
ынша оның өкілі) көрсетілетін 
қызметті берушіге жүгінген 
кезде – стандарттың 9-тар-
мағына сәйкес 1-қосымшадағы 
нысан бойынша өтініш пен құ-
жаттар (бұдан әрі - құжаттар);  
2) портал арқылы жүгінген 
кезде – көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық цифр-
лық қолтаңбасымен (бұдан әрі 
– ЭЦҚ) куәландырылған сұра-
нысқа жалғанған толтырылған 
мәліметтер, нысандар мен құ-
жаттардың электрондық көшір-
мелері болып табылады.

7. Мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінің құрамына 
кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимыл-
дың) мазмұны және оның орын-
далу ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің кеңсе қызметкері 20 
(жиырма) минут ішінде құжат-
тарды қабылдайды, тіркейді, 
тіркелген күні мен мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алатын 
күнін, құжаттарды қабылдаған 
адамның тегі мен аты-жөнін 
көрсете отырып, өтініштің үз-
белі талонын көрсетілетін қы-
зметті алушыға береді және 
құжаттарды көрсетілетін қы-
зметті берушінің басшысына 
бұрыштама қоюға жолдайды; 

2) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысы 20 (жиырма) 
минут ішінде құжаттармен та-
нысады және көрсетілетін қыз-
метті берушінің жауапты орын-
даушысын белгілейді; 

3) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушы-
сы:

жұмысқа орналасуға рұқсат-
ты қайта ресімдеуге құжаттар 
түскен күннен бастап 3 (үш) жұ-
мыс күні ішінде қарайды және 
мемлекеттік көрсетілетін қыз-
меттің нәтижесін береді;

құжаттар түскен күннен 
бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде 
оларды қарайды және құжат-
тарды комиссияға қарауға жол-
дайды;

4) комиссия рұқсат беру не-
месе рұқсат беруден дәлелді 
бас тарту туралы шешімді (бұ-
дан әрі - шешім):

жұмыс берушілерге шетел-
дік жұмыс күшін тартуға:

рұқсат беру - 10 (он) жұмыс 
күні ішінде, рұқсатты ұзарту 
және қайта ресімдеу - 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде; 

шетелдік қызметкерге жұ-
мысқа орналасуға:

рұқсат беру және ұзарту - 5 
(бес) жұмыс күні ішінде қабыл-
дайды. 

5) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушы-
сы шешім қабылданған күннен 
бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
комиссияның шешімі туралы 
хабарламаны (бұдан әрі – ха-

барлама) көрсетілетін қызметті 
алушыға береді;

6) көрсетілетін қызметті 
алушы рұқсат қолданысының 
тоқтатылуы бойынша шетелдік 
жұмыс күшінің Қазақстан Респу-
бликасынан шығуына кепілдік 
беретін құжаттардың көшірме-
лерін (банк пен жұмыс беруші 
(немесе қызметкер) арасын-
дағы шарттың, жұмыс берушінің 
банк шотына кепілдік жарнаның 
енгізілгенін растайтын құжаттың 
көшірмелерін) (бұдан әрі – кеп-
ілдік құжаттар) - рұқсатты беру 
туралы хабарламаны алғаннан 
кейін 20 (жиырма) жұмыс күні 
ішінде тапсырады;

7) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысы 
мемлекеттік көрсетілетін қыз-
меттің нәтижесін рұқсатты бе-
руге - кепілдік құжаттарын алған 
күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні 
ішінде, рұқсатты ұзартуға – көр-
сетілетін қызметті алушы өтініш 
білдірген кезде береді. 

3. Мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінде көр-
сетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) өзара 
іс-қимыл тәртібін сипаттау

8. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет процесіне қатысатын 
көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) тізбесі:

1) кеңсе қызметкері; 2) көр-
сетілетін қызметті берушінің 
басшысы; 3) көрсетілетін қыз-
метті берушінің жауапты орын-
даушысы; 4) комиссия; 5) көр-
сетілетін қызметті берушінің 
жауапты орындаушысы.

9. Әрбір рәсімнің (іс-қимыл-
дың) ұзақтығын көрсете оты-
рып, құрылымдық бөлімшелер 
(қызметкерлер) арасындағы 
рәсімдердің (іс-қимылдардың) 
реттілігін сипаттауы:

1) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің кеңсе қызметкері 20 
(жиырма) минут ішінде құжат-
тарды қабылдайды, тіркейді, 
тіркелген күні мен мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алатын 
күнін, құжаттарды қабылдаған 
адамның тегі мен аты-жөнін 
көрсете отырып, өтініштің үз-
белі талонын көрсетілетін қы-
зметті алушыға береді және 
құжаттарды көрсетілетін қы-
зметті берушінің басшысына 
бұрыштама қоюға жолдайды;

 2) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысы 20 (жиырма) 
минут ішінде құжаттармен та-
нысады және көрсетілетін қыз-
метті берушінің жауапты орын-
даушысын белгілейді; 

3) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушы-
сы:

жұмысқа орналасуға рұқсат-
ты қайта ресімдеуге құжаттар 
түскен күннен бастап 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде қарайды 
және мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің нәтижесін береді; 
құжаттар түскен күннен бастап 
2 (екі) жұмыс күні ішінде олар-
ды қарайды және құжаттарды 
комиссияға қарауға жолдайды; 
4) комиссия рұқсат беру неме-
се рұқсат беруден дәлелді бас 
тарту туралы шешімді (бұдан 

әрі - шешім):
жұмыс берушілерге шетел-

дік жұмыс күшін тартуға:
рұқсат беру - 10 (он) жұмыс 

күні ішінде, рұқсатты ұзарту 
және қайта ресімдеу - 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде; 

шетелдік қызметкерге жұ-
мысқа орналасуға:

рұқсат беру және ұзарту - 5 
(бес) жұмыс күні ішінде қабыл-
дайды.  5) көрсетілетін қызметті 
берушінің жауапты орындаушы-
сы шешім қабылданған күннен 
бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
комиссияның шешімі туралы 
хабарламаны (бұдан әрі – ха-
барлама) көрсетілетін қызметті 
алушыға береді; 6) көрсетілетін 
қызметті алушы рұқсат қол-
данысының тоқтатылуы бой-
ынша шетелдік жұмыс күшінің 
Қазақстан Республикасынан 
шығуына кепілдік беретін құ-
жаттардың көшірмелерін (банк 
пен жұмыс беруші (немесе қы-
зметкер) арасындағы шарттың, 
жұмыс берушінің банк шотына 
кепілдік жарнаның енгізілгенін 
растайтын құжаттың көшірме-
лерін) (бұдан әрі – кепілдік құ-
жаттар) - рұқсатты беру туралы 
хабарламаны алғаннан кейін 
20 (жиырма) жұмыс күні ішінде 
тапсырады;

7) көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысы 
мемлекеттік көрсетілетін қыз-
меттің нәтижесін рұқсатты бе-
руге - кепілдік құжаттарын алған 
күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні 
ішінде, рұқсатты ұзартуға – көр-
сетілетін қызметті алушы өтініш 
білдірген кезде береді. 

4. «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпора-
циясымен және (немесе) өзге 
де көрсетілетін қызметті бе-
рушілермен өзара іс-қимыл 
тәртібін, сондай-ақ мемлекет-
тік қызмет көрсету процесін-
де ақпараттық жүйелерді пай-
далану тәртібін сипаттау

10. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпораци-
ясымен және (немесе) өзге де 
көрсетілетін қызмет берушілер-
мен көрсетілмейді.

 11. Портал арқылы мем-
лекеттік қызмет көрсету кезін-
де көрсетілетін қызметті бе-
руші мен көрсетілетін қызметті 
алушының өтініш беру және 
рәсімдердің (іс-қимылдардың) 
реттілігі тәртібін сипаттау:

1) көрсетілетін қызмет-
ті алушы жеке сәйкестендіру 
нөмірінің (бұдан әрі - ЖСН) 
және (немесе) бизнес сәйке-
стендіру нөмірінің (бұдан әрі 
- БСН), сондай-ақ парольдің 
(порталда тіркелмеген қызмет 
алушылар үшін іске асырыла-
ды) көмегімен порталда тірке-
луді жүзеге асырады; 

2) 1-процесс – көрсетілетін 
қызметті алушы қызметті алу 
үшін порталға ЖСН және (не-
месе) БСН және паролін (авто-
ризациялау процесі) енгізеді;

 3) 1-шарт – ЖСН және 
(немесе) БСН және пароль 
арқылы тіркелген көрсетілетін 
қызметті алушының мәлімет-
терінің түпнұсқалығы порталда 
тексеріледі; 

4) 2-процесс - көрсетілетін 
қызметті алушының мәлімет-
терінде кемшіліктердің болуына 
байланысты порталда автор-
ландырудан бас тарту туралы 
хабарлама қалыптастырылады;  

5) 3-процесс – көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регла-
ментте көрсетілген мемле-
кеттік көрсетілетін қызметті 
таңдайды, ЭЦҚ-сымен куәлан-
дырылған сұраныс нысанын 
және мәліметтерді толтырады, 
сұраныс нысанына құжаттар-
дың электрондық көшірмелерін 
жалғайды; 

6) 2-шарт – порталда ЭЦҚ 
тіркеу куәлігінің қолданылу 
мерзімі және қайтарып алынған 
(күші жойылған) тіркеу куәлік-
терінің тізімінде болмауы, сон-
дай-ақ сәйкестендіру мәлімет-
терінің сәйкестігі тексеріледі; 

7) 4-процесс – көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке ка-
бинетінде» көрсетілетін қыз-
метті алушының ЭЦҚ расталма-
уына байланысты сұратылған 
қызметтен бас тарту туралы 
хабарлама көрінеді; 

8) 5-процесс – көрсетілетін 
қызметті алушының сұранысы 
көрсетілетін қызметті берушіге 
өңдеу үшін жолданады; 

9) 3-шарт - көрсетілетін қыз-
метті берушінің жауапты орын-
даушысы көрсетілетін қызметті 
алушы жалғаған құжаттардың 
сәйкестігін тексереді; 

10) 6-процесс – көрсетілетін 
қызметті берушінің жауапты 
орындаушысы регламентте 
көрсетілген мемлекеттік көр-
сетілетін қызметтің нәтижесін 
қалыптастырады, көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына 
қол қоюға жолдайды; 

11) 7-процесс – көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысы 
мемлекеттік қызмет нәтижесіне 
ЭЦҚ қояды; 

12) 4-шарт – көрсетілетін 
қызметті алушы хабарламаны 
алғаннан кейін кепілдік құжат-
тардың электрондық көшірме-
лерін жалғайды; 

13) 8-процесс - көрсетілетін 
қызметті берушінің жауапты 
орындаушысы мемлекеттік 
қызмет көрсету нәтижесін көр-
сетілетін қызметті берушінің 
уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ-мен 
куәландырылған электрондық 
құжат нысанында көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке ка-
бинетіне» жолдайды.

12. Портал арқылы мем-
лекеттік қызмет көрсету про-
цесінде ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібінің толық си-
паттамасы осы регламенттің 
1-қосымшасына сәйкес көр-
сетілген.

Мемлекеттік қызметті көр-
сету процесінде рәсімдердің 
(іс-қимылдардың) көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылым-
дық бөлімшелерінің (қызмет-
керлерінің) өзара іс-қимылда-
рының толық сипаттамасы осы 
регламенттің 2-қосымшасына 
сәйкес мемлекеттік қызмет-
ті көрсетудің бизнес-проце-
стерінің анықтамалығында көр-
сетілген.

Қарағанды облысы әкімдігінің 2016 жылғы 30 мамырдағы № 37/04 қаулысымен бекітілген

«ШЕТЕЛДІК ҚЫЗМЕТКЕРГЕ ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСУҒА және ЖҰМЫС БЕРУШІЛЕРГЕ 
ТИІСТІ ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ БІРЛІК АУМАҒЫНДА ЕҢБЕК ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУ ҮШІН ШЕТЕЛДІК ЖҰМЫС КҮШІН ТАРТУҒА РҰҚСАТ БЕРУ және ҰЗАРТУ»

 МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ РЕГЛАМЕНТІ



10 10 қыркүйек, 2016 жыл 
№37 (6060)

Ұлытау 
өңірі

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:
1. Ауырып тұрған және өлейін деп жатқан малды союға;
2. Сатуға арналған малды жеке аулада союға;
3. Мал дәрігері малды сояр алдында тексерiп қарамай союға;
4. Вакцина егiлген, сондай-ақ, сібір жарасына қарсы емдеу жүргізілген жануарларды 

екпеден (емделгеннен) кейiн күнтізбелік 14 күн бойы, аусылға қарсы инактивацияланған 
вакцина егiлген жануарларды 21 күн бойы, сондай-ақ емдік және профилактикалық мақ-
сатта антибиотиктер қолданылған жануарларды союға;

5. Туғанына күнтізбелік 14 күн толмаған жануарларды, клиникалық ауру жануарлар-
ды, ауруының диагнозы белгiленбеген жануарларды, дене температурасы төмен немесе 
жоғары және жұқпалы емес ауру жануарларды союға;

6. Лажсыз сойылған ауылшаруашылық жануарларын ішкі сауда объектілерінде са-
туға;

7. Ветеринариялық ілеспе құжатсыз (ветанықтама) тірі малды және ет, сүт, балық 
өнімдерін, шикізаттарын (тері,жүн, қауырсын) тасымалдауға; 

8. Мал өлекселерін мал қорымынан тыс жерлерге тастауға;
9. Малдәрігерінің рұқсатынсыз ауырған малды өз еркімен емдеуге;
10. Сібір жарасы көмінділері белгіленген аумаққа мал жаюға, азықтық шөп дайында-

уға.
Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылығы министрлігі

Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің
Қарағанды облыстық аумақтық инспекциясы.

МАЛ ИЕЛЕРІ НАЗАРЫНА!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Убой животных, находящихся в агональном состоянии и больных животных;
2. Подворный убой животных, предназначенных для реализации;
3. Убой животных без предварительного осмотра ветеринарным врачом;
4. Убой животных привитых вакцинами в течение 14 (четырнадцать) календарных 

дней, а также животных, которым применяли антибиотики с лечебной и профилактиче-
ской целью; 

5. Убой животных, животных моложе 14 (четырнадцать) календарных дней, клинически 
больных животных, животных с неустановленным диагнозом болезни; больных незараз-
ными болезнями, имеющих повышенную или пониженную температуру тела; 

6. Реализация при вынужденном убое сельскохозяйственных животных на объектах 
внутренней торговли;

7.Транспортировка живых животных, а также мяса, рыбы и молочной продукции, сырье 
(шкура, шерсть, пух, перо) без ветеринарных сопроводительных документов(ветеринар-
ная справка);

8. Оставлять трупы павших животных вне территории скотомогильника;
9. Самовольное лечение больных животных без назначения ветеринарного врача;
10. Выпас животных и заготовка кормов на территории сибиреязвенных захоронении, 

где установлены опозновательные знаки.

Карагандинская областная территориальная инспекция
Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства 

сельского хозяйства Республики Казахстан.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ!

Жеке және заңды тұлғалар:
1) Қазақстан Республикасының ветерина-

рия саласындағы заңдарымен белгiленген 
жануарлар ауруларының алдын алуды және 
орны ауыстырылатын (тасымалданатын) 
объектілердің қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн 
ветеринариялық (ветеринариялық-санитари-
ялық) ережелердi сақтай отырып, ветерина-
риялық және әкiмшiлiк-шаруашылық iс-шара-
ларды жүзеге асыруға;

2) зоопарктердегi, цирктердегi, омарталар-
дағы, аквариумдардағы жануарларды қоса 
алғанда, жануарлардың ветеринариялық (ве-
теринариялық-санитариялық) ережелер мен 
ветеринариялық нормативтерге сәйкес ұста-
луын, өсiрiлуiн және пайдаланылуын жүзеге 
асыруға;

3) аумақты, мал шаруашылығы қора-жай-
ларын, сондай-ақ жемшөптi, жануарлардан 
алынатын өнiмдер мен шикiзатты сақтауға 
және өңдеуге арналған ғимараттарды вете-
ринариялық (ветеринариялық-санитариялық) 
ережелер мен ветеринариялық нормативтер-
ге сәйкес ұстауға, қоршаған ортаның ласта-
нуына жол бермеуге;

4) орны ауыстырылатын (тасымалдана-
тын) объектілерді ұстауға, өсiруге, пайдала-
нуға, өндiруге, дайындауға (союға), сақтауға, 
өңдеу мен өткiзуге байланысты мемлекет-
тiк ветеринариялық-санитариялық бақылау 
және қадағалау объектiлерiн орналастыру, 
салу, қайта жаңғырту және пайдалануға беру 
кезiнде, сондай-ақ оларды тасымалдау (ор-
нын ауыстыру) кезiнде зоогигиеналық және 
ветеринариялық (ветеринариялық-санитари-
ялық) талаптарды сақтауға;

5) ауыл шаруашылығы жануарларын бiр-
дейлендiрудi қамтамасыз етуге;

6) жергілікті атқарушы органдардың вете-
ринария саласындағы қызметті жүзеге асы-
ратын бөлімшелеріне, жергілікті атқарушы 
органдар құрған мемлекеттiк ветеринари-
ялық ұйымдарға, мемлекеттiк ветеринари-
ялық-санитариялық бақылау және қадағалау 

органдарына:
жаңадан сатып алынған жануар (жануар-

лар), алынған төл, оның (олардың) сойылға-
ны мен өткізілгені;

жануарлар қырылған, бiрнеше жануар 
бiр мезгiлде ауырған немесе олар әдеттен 
тыс мiнез көрсеткен жағдайлар туралы ха-
барлауға және ауру деп күдiк келтiрiлген 
кезде, ветеринария саласындағы мамандар, 
мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық 
инспекторлар келгенге дейiн жануарларды 
оқшаулап ұстау жөнінде шаралар қолдануға;

7) ветеринариялық-санитариялық қа-
уіпсіздікті қамтамасыз ету үшін өз жануарла-
рына уақтылы вакцина егуге және олардың 
диагностикасын қамтамасыз етуге;

8) мемлекеттік ветеринариялық-санитари-
ялық инспекторларға орны ауыстырылатын 
(тасымалданатын) объектілерді ветеринари-
ялық тексеру үшiн кедергiсiз беруге;

9) мемлекеттік ветеринариялық-санитари-
ялық инспекторлардың актілерін орындауға;

10) союдың алдында ветеринариялық 
тексеру жүргiзбей жануарларды өткiзу үшiн 
союға және сойғаннан кейiн ұшалары мен 
мүшелерiне ветеринариялық-санитариялық 
сараптама жасамай өткiзуге жол бермеуге;

11) кейiннен өткiзуге арналған ауыл шару-
ашылығы жануарларын ет өңдейтiн кәсiпо-
рындарда, сою пункттерiнде немесе сою 
алаңдарында (ауыл шаруашылығы жануар-
ларын сою алаңдарында) союды жүзеге асы-
руға;

12) ветеринария саласындағы мамандар-
дың ветеринариялық іс-шаралар өткізу бой-
ынша қызметтiк мiндеттерiн орындауы кезін-
де оларға жәрдем көрсетуге;

12-1) жануарларды карантиндеуді жүргізу-
ге;

13) жаңа, жетілдірілген ветеринари-
ялық препараттарға, тамақ өнімін, жемшөп, 
жемшөп қоспаларын өндіруге арналған нор-
мативтік-техникалық құжаттаманы уәкілетті 
органмен келісуге міндетті.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2002 ЖЫЛҒЫ 10 ШІЛДЕДЕГІ N339 
«ВЕТЕРИНАРИЯ ТУРАЛЫ»  ЗАҢЫНЫҢ 25-бабы БОЙЫНША «ЖЕКЕ және

 ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖАНУАРЛАР АУРУЛАРЫНЫҢ,  ОНЫҢ IШIНДЕ 
ЖАНУАРЛАР мен АДАМҒА ОРТАҚ АУРУЛАРДЫҢ  АЛДЫН АЛУ ЖӨНIНДЕГI 

МІНДЕТТЕРІ»

Физические и юридические лица обя-
заны: 

1) осуществлять ветеринарные и адми-
нистративно-хозяйственные мероприятия 
с соблюдением ветеринарных (ветеринар-
но-санитарных) правил, установленных 
законодательством Республики Казахстан 
в области ветеринарии, обеспечивающих 
предупреждение болезней животных и без-
опасность перемещаемых (перевозимых) 
объектов; 

2) осуществлять содержание, разведение 
и использование животных, включая живот-
ных в зоопарках, цирках, на пасеках, в ак-
вариумах, в соответствии с ветеринарными 
(ветеринарно-санитарными) правилами и 
ветеринарными нормативами; 

3) содержать территорию, животновод-
ческие помещения, а также сооружения для 
хранения и переработки кормов, продукции 
и сырья животного происхождения в соот-
ветствии с ветеринарными (ветеринарно-са-
нитарными) правилами и ветеринарными 
нормативами, не допускать загрязнения 
окружающей среды; 

4) соблюдать зоогигиенические и ветери-
нарные (ветеринарно-санитарные) требова-
ния при размещении, строительстве, рекон-
струкции и вводе в эксплуатацию объектов 
государственного ветеринарно-санитарного 
контроля и надзора, связанных с содержа-
нием, разведением, использованием, про-
изводством, заготовкой (убоем), хранением, 
переработкой и реализацией, а также при 
транспортировке (перемещении) перемеща-
емых (перевозимых) объектов; 

5) обеспечивать идентификацию сельско-
хозяйственных животных;

6) извещать подразделения местных ис-
полнительных органов, осуществляющих 
деятельность в области ветеринарии, госу-
дарственные ветеринарные организации, 
созданные местными исполнительными ор-
ганами, органы государственного ветеринар-

но-санитарного контроля и надзора о:
вновь приобретенном (приобретенных) 

животном (животных), полученном приплоде, 
его (их) убое и реализации;

случаях падежа, одновременного за-
болевания нескольких животных или об 
их необычном поведении и до прибытия 
специалистов в области ветеринарии, госу-
дарственных ветеринарно-санитарных ин-
спекторов принять меры к изолированному 
содержанию животных при подозрении в за-
болевании;

7) обеспечивать своевременную вакци-
нацию и диагностику своих животных для 
обеспечения ветеринарно-санитарной безо-
пасности;

8) беспрепятственно предоставлять госу-
дарственным ветеринарно-санитарным ин-
спекторам для ветеринарного осмотра пере-
мещаемого (перевозимого) объекта; 

9) выполнять акты государственных вете-
ринарно-санитарных инспекторов;

10) не допускать убоя животных для реа-
лизации без предубойного ветеринарного их 
осмотра и послеубойной ветеринарно-сани-
тарной экспертизы туш и органов; 

11) осуществлять проведение убоя сель-
скохозяйственных животных, предназначен-
ных для последующей реализации, на мясо-
перерабатывающих предприятиях, убойных 
пунктах или убойных площадках (площадках 
по убою сельскохозяйственных животных);

12) оказывать содействие специалистам 
в области ветеринарии при выполнении ими 
служебных обязанностей по проведению ве-
теринарных мероприятий;

12-1) проводить карантинирование живот-
ных;

13) согласовывать нормативно-техниче-
скую документацию на новые, усовершен-
ствованные ветеринарные препараты, на 
производство пищевой продукции, кормов, 
кормовых добавок с уполномоченным орга-
ном.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О ВЕТЕРИНАРИИ» 
ОТ 10 ИЮЛЯ 2002 ГОДА N339 СТАТЬЯ 25. 

ОБЯЗАННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, ВКЛЮЧАЯ БОЛЕЗНИ, 

ОБЩИЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
2014 жылғы 5 шілдедегі №235-V 

Қазақстан Республикасының Кодексінің 
406 бабына сәйкес:

1. Қазақстан Республикасының ветерина-
рия саласындағы заңнамасын:

1) карантин және шектеу іс-шараларының 
шарттары мен талаптарын сақтамау;

2) ветеринариялық (ветеринариялық-са-
нитариялық) қағидаларды, талаптарды және 
ветеринариялық нормативтерді:

мемлекеттiк ветеринариялық-санитари-
ялық бақылауға және қадағалауға жататын,  
орны ауыстырылатын (тасымалданатын)  
объектiлердi күтіп-ұстауға, өсiруге, пайда-
лануға, өндiруге, дайындауға (союға), сақта-
уға, қайта өңдеуге және өткiзуге байланысты 
мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық 
бақылау және қадағалау объектілерін орна-
ластыру, салу, реконструкциялау және пай-
далануға беру кезiнде;

зообақтардағы, цирктердегi, омарталар-
дағы, аквариумдардағы жануарларды қоса 
алғанда, жануарларды асырау, өсiру және 
пайдалану кезінде; 

ішкі сауда объектілерінде; жануарларды 
өсіруді, жануарларды, жануарлардан алына-
тын өнім мен шикізатты дайындауды (сою-
ды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді 
жүзеге асыратын өндіріс объектілерінде; 
ветеринариялық препараттарды, жемшөп 
пен жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау және 

өткізу жөніндегі ұйымдарда қызметті жүзеге 
асыру кезінде;

мемлекеттiк ветеринариялық-санитари-
ялық бақылауға және қадағалауға жататын,  
орны ауыстырылатын (тасымалданатын)  
объектiлердi Қазақстан Республикасының ау-
мағында тасымалдауды (орнын ауыстыруды)  
жүзеге асыру кезiнде сақтамау;

3) Қазақстан Республикасының аумағын 
басқа мемлекеттерден жануарлардың жұқпа-
лы және экзотикалық ауруларының әкелінуі  
мен таралуынан қорғау туралы нормативтiк  
құқықтық актiлердiң талаптарын сақтамау;

4) кейіннен өткізуге арналған ауылшару-
ашылығы жануарларын союдың шарттары 
мен талаптарын сақтамау;

5) ветеринариялық препараттардың,  
жемшөп қоспаларының тіркеу сынақтарын 
жүргізу үшін қажетті көлемде өндіру, әкелу 
(импорт) жағдайларын қоспағанда, олар-
ды мемлекеттік тіркеусіз өндіруді, әкелуді 
(импортын), өткізуді және қолдануды (пай-
далануды) жүзеге асыру түрінде жасалған 
бұзушылық –жеке тұлғаларға – жиырма, 
лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға – елу, орта кәсіпкерлік субъек-
тілеріне – бір жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi-
не екі жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiн-
де айыппұл салуға әкеп соғады.

(Жалғасы 11-бетте).

ЖЕКЕ және ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ТАРАПЫНАН ВЕТЕРИНАРИЯ 
САЛАСЫНДА ЗАҢБҰЗУШЫЛЫҚТАР ОРЫН АЛҒАН ЖАҒДАЙДА

 ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘКІМШІЛІК ШАРАЛАР

Об административных правонаруше-
ниях Кодекс Республики Казахстан от 5 
июля 2014 года № 235-V ЗРК

Статья 406. Нарушение законодатель-
ства РеспубликиКазахстан в области ветери-
нарии

1. Нарушениезаконодательства Респу-
блики Казахстан в области ветеринарии, со-
вершенное в виде:

1) несоблюдения условий и требований 
карантина и ограничительных мероприятий;

2) несоблюдения ветеринарных (ветери-
нарно-санитарных) правил, требований и ве-
теринарных нормативов:

при размещении, строительстве, рекон-
струкции и вводе в эксплуатацию объектов 
государственного ветеринарно-санитарного 
контроля и надзора, связанных с содержа-
нием, разведением, использованием, про-
изводством, заготовкой (убоем), хранением, 
переработкой и реализацией подконтроль-
ных государственному ветеринарно-сани-
тарному контролю и надзору перемещаемых 
(перевозимых) объектов;

при содержании, разведении и исполь-
зовании животных, включая животных в зоо-
парках, цирках, на пасеках, в аквариумах;

при осуществлении деятельности на объ-
ектах внутренней торговли; на объектах про-
изводства, осуществляющих выращивание 
животных, заготовку (убой), хранение, пере-
работку и реализацию животных, продукции 
и сырья животного происхождения; в органи-

зациях по производству, хранению и реали-
зации ветеринарных препаратов, кормов и 
кормовых добавок;

при осуществлении транспортировки (пе-
ремещения) подконтрольных государствен-
ному ветеринарно-санитарному контролю и 
надзору перемещаемых (перевозимых) объ-
ектов на территории Республики Казахстан;

3) несоблюдения требований норматив-
ных правовых актов об охране территории 
Республики Казахстан от заноса и распро-
странения заразных и экзотических болезней 
животных из других государств;

4) несоблюдения условий и требований 
убоя сельскохозяйственных животных, пред-
назначенных для последующей реализации;

5) осуществления производства, ввоза 
(импорта), реализации и применения (ис-
пользования) ветеринарных препаратов, 
кормовых добавок без их государственной 
регистрации, за исключением случаев произ-
водства, ввоза (импорта) в объемах, необхо-
димых для проведения их регистрационных 
испытаний, – влечет штраф на физических 
лиц в размере двадцати, на должностных 
лиц, субъектов малого предприниматель-
ства или некоммерческие организации – в 
размере пятидесяти, на субъектов среднего 
предпринимательства – в размере ста, на 
субъектов крупного предпринимательства – 
в размере двухсот месячных расчетных по-
казателей.

(Продолжение на 11 стр.).

ПРИ НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
 В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ

 И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ
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ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ТАРАПЫНАН ВЕТЕРИНАРИЯ 
 САЛАСЫНДА ЗАҢБҰЗУШЫЛЫҚТАР ОРЫН АЛҒАН ЖАҒДАЙДА 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘКІМШІЛІК ШАРАЛАР

2. Действие (бездействие), предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, совершенное повторно в тече-
ние года после наложения административного взыскания, 
– влечет штраф на физических лиц в размере сорока, на 
должностных лиц, субъектов малого предпринимательства 
или некоммерческие организации – в размере ста, на субъ-
ектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, 
на субъектов крупного предпринимательства – в размере 
четырехсот месячных расчетных показателей.

3. Непроведение или ненадлежащее проведение ветери-
нарных мероприятий, а также нарушение сроков их проведе-
ния – влекут штраф на физических лиц в размере двадцати 
пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринима-
тельства или некоммерческие организации – в размере ста 
двадцати пяти, на субъектов среднего предприниматель-
ства – в размере двухсот пятидесяти, на субъектов крупного 
предпринимательства – в размере пятисот месячных рас-
четных показателей.

4. Действия (бездействие), предусмотренные частью 
третьей настоящей статьи, совершенные повторно в тече-
ние года после наложения административного взыскания, –  
влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на 
должностных лиц, субъектов малого предпринимательства 
или некоммерческие организации – в размере двухсот пя-
тидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в 
размере пятисот, на субъектов крупного предприниматель-
ства – в размере одной тысячи месячных расчетных пока-
зателей.

9. Неизвещение подразделений местных исполнитель-
ных органов, осуществляющих деятельность в области ве-
теринарии, государственных ветеринарных организаций, 
созданных местными исполнительными органами, органов 
государственного ветеринарно-санитарного контроля и над-
зора о:

1) вновь приобретенном (приобретенных) животном (жи-
вотных), полученном приплоде, его (их) убое и реализации; 
2) случаях падежа, одновременного заболевания несколь-
ких животных или об их необычном поведении и до прибы-
тия специалистов в области ветеринарии, государственных 
ветеринарно-санитарных инспекторов непринятие мер к 
изолированному содержанию животных при подозрении в 
заболевании – влечет предупреждение или штраф на фи-
зических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпри-
нимательства или некоммерческие организации штраф в 
размере двадцати пяти, на субъектов среднего предприни-
мательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного 
предпринимательства – в размере ста месячных расчетных 
показателей.

10. Действие (бездействие), предусмотренное частью де-
вятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение 
года после наложения административного взыскания, – вле-
чет штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъ-
ектов малого предпринимательства или некоммерческие 

организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего 
предпринимательства – в размере ста, на субъектов круп-
ного предпринимательства – в размере двухсот месячных 
расчетных показателей.

13. Неоказание содействия специалистам в области ве-
теринарии при выполнении ими служебных обязанностей 
по проведению ветеринарных мероприятий – влечет штраф 
на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, 
субъектов малого предпринимательства или некоммерче-
ские организации – в размере двадцати пяти, на субъектов 
среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на 
субъектов крупного предпринимательства – в размере ста 
месячных расчетных показателей.

14. Нарушение правил карантинирования животных – 
влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на долж-
ностных лиц, на субъектов малого предпринимательства или 
некоммерческие организации – в размере двадцати пяти, на 
субъектов среднего предпринимательства – в размере пя-
тидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в 
размере ста месячных расчетных показателей.

15. Нарушение нормативных правовых актов по вопросам 
борьбы с эпизоотиями, а также иных нормативных правовых 
актов в области ветеринарии, не повлекшее распростра-
нение эпизоотии или иные тяжкие последствия, – влечет 
штраф на физических лиц в размере десяти, на должност-
ных лиц, субъектов малого предпринимательства или не-
коммерческие организации – в размере двадцати пяти, на 
субъектов среднего предпринимательства – в размере пя-
тидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в 
размере ста месячных расчетных показателей.

16. Действия (бездействие), предусмотренные частями 
тринадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой настоящей ста-
тьи, совершенные повторно в течение года после наложения 
административного взыскания, – влекут штраф на физиче-
ских лиц в размере двадцати, на должностных лиц, субъек-
тов малого предпринимательства или некоммерческие ор-
ганизации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего 
предпринимательства – в размере ста, на субъектов круп-
ного предпринимательства – в размере двухсот месячных 
расчетных показателей.

Уголовный кодекс Республики Казахстан
Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 

226-V ЗРК.
Статья 327. Нарушение ветеринарных правил или 

правил, установленных для борьбы с болезнями и вре-
дителями растений

1. Нарушение ветеринарных правил, повлекшее распро-
странение эпизоотий или иные тяжкие последствия, –  нака-
зывается штрафом в размере до трех тысяч месячных рас-
четных показателей либо исправительными работами в том 
же размере, либо ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ПРИ НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  В ОБЛАСТИ
 ВЕТЕРИНАРИИ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ  И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза 
қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әре-
кеттер (әрекетсіздік)–жеке тұлғаларға – қырық, лауазымды 
адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе ком-
мерциялық емес ұйымдарға  – біржүз, орта кәсiпкерлiк субъ-
ектiлерiне – екі жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне төрт жүз 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп 
соғады.

3. Ветеринариялық іс-шараларды өткізбеу немесе тиісін-
ше өткізбеу, сондай-ақ оларды өткізу мерзімдерін бұзу –жеке 
тұлғаларға – жиырма бес, лауазымды адамдарға, шағын 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұй-
ымдарға – бір жүз жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілері-
не – екі жүз елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бес жүз айлық 
есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза 
қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған 
әрекеттер (әрекетсіздік) –жеке тұлғаларға – елу, лауазымды 
адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммер-
циялық емес ұйымдарға – екі жүз елу, орта кәсiпкерлiк субъ-
ектiлерiне – бес жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір мың 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп 
соғады.

9. Жергілікті атқарушы органдардың ветеринария сала-
сындағы қызметті жүзеге асыратын бөлімшелеріне, жергілікті 
атқарушы органдар құрған мемлекеттiк ветеринариялық ұй-
ымдарға, мемлекеттiк ветеринариялық-санитариялық бақы-
лау және қадағалау органдарына:

1) жаңадан сатып алынған жануар (жануарлар), алынған 
төл, оның (олардың) сойылғаны және өткізілгені;

2) жануарлар қырылған, бiрнеше жануар бiр мезгiлде ауы-
рған немесе олар әдеттен тыс мiнез көрсеткен жағдайлар 
туралы хабарламау және ауру деп күдiк келтiрiлген кезде 
ветеринария саласындағы мамандар, мемлекеттiк ветерина-
риялық-санитариялық инспекторлар келгенге дейiн жануар-
ларды оқшаулап ұстау бойынша шаралар қолданбау –жеке 
тұлғаларға ескерту жасауға немесе бес айлық есептік көр-
сеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға, шағын кәсiпкерлiк субъ-
ектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма 
бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, ірі кәсіпкерлік субъ-
ектілеріне бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айып-
пұл салуға әкеп соғады.

10. Осы баптың тоғызыншы бөлігінде көзделген, әкімшілік 
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған 
әрекет (әрекетсіздік) – жеке тұлғаларға – отыз, шағын кәсiп-
керлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 

– елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бір жүз, ірі кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде 
айыппұл салуға әкеп соғады.

13. Ветеринария саласындағы мамандардың ветеринари-
ялық іс-шаралар өткізу бойынша қызметтiк мiндеттерiн орын-
дауы кезінде оларға жәрдем көрсетпеу – жеке тұлғаларға – 
бес, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне 
немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма бес, орта 
кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне 
бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға 
әкеп соғады.

14. Жануарларды карантиндеу қағидаларын бұзу –жеке 
тұлғаларға – бес, лауазымды адамдарға, шағын кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – 
жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, iрi кәсiп-
керлiк субъектiлерiне бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөл-
шерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

15. Эпизоотияға қарсы күрес мәселелерi жөнiндегі норма-
тивтiк құқықтық актiлердi, сондай-ақ ветеринария саласын-
дағы өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi эпизоотияның 
таралуына немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соқпаған 
бұзу – жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, шағын 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұй-
ымдарға – жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, 
iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне бір жүз айлық есептiк көрсеткiш 
мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. 

16. Осы баптың он үшінші, он төртінші және он бесінші 
бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кей-
ін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсіздік) 
– жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға, шағын 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұй-
ымдарға – елу, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – бір жүз, ірі 
кәсiпкерлiк субъектiлерiне екі жүз айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі 
№226-V Қылмыстық кодексі

327-бап. Ветеринариялық қағидаларды немесе 
өсiмдiктердiң аурулары мен зиянкестерiне қарсы күресу 
үшiн белгiленген қағидаларды бұзу

1. Ветеринариялық қағидаларды эпизоотиялардың тара-
луына немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп соққан бұзу – 
үш мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл 
салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылға 
дейiнгi мерзiмге бас бостандығын шектеуге не сол мерзiмге 
бас бостандығынан айыруға жазаланады.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

«Ұлытау ауданы бойынша Мемлекеттік           
Кірістер басқармасы» республикалық мемле-
кеттік мекемесінде, мекеме қызметкерлерінің Қа-
зақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
Әдеп кодексінің (мемлекеттік қызметшілердің қыз-
меттік әдеп қағидалары), Қазақстан Республикасы-
ның мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының 
нормаларын бұзудың фактілері жөнінде хабарлау 
үшін, мекемеде 8 (71035) 2-13-21 сенім телефоны 
жұмыс істейтінін хабарлайды. 

Гепатит А – тек ауру 
адамнан жұғады. Адам 
организміне вирус түскен-
нен соң сары ауру 30-35 
күннен кейін басталуы 
мүмкін.

Аурудың негізгі бел-
гілері: дене қызуының кө-
терілуі; әлсіздік; дімкәстік; 
оң қабырғаның асты мен 
асқазан аумағының ауы-
руы; тәбеттің төменде-
уі; жүректің айнуы, кей-
де құсу; зәрдің түсінің      
қоңырлануы; үлкен дәрет-
тің түсінің ағаруы; терінің 
және көз ағының сарға-
юы.

Аурудың жұғу жол-
дары: түйісу – күнделік-
ті тіршілік жолымен: лас 
ыдыс-аяқ және үй ке-
рек-жарақтары арқылы 
жұқтыру, кір қол арқылы, 
әсіресе әжетханадан кей-
ін, немесе жеке бас гигие-
насының ережесін сақта-
маған жағдайда жұғады. 
Су арқылы – гепатит А 
вирусымен залалданған 
суды ішу, шомылған кез-
де залалданған суды 
жұту арқылы. Жуылмаған 
көкөністер мен жемістер 
арқылы да тарайды.

Ауруды жұқтыру қа-
упі төмендегі әдеттері 
бар адамдарда жоғары: 
тамақтарды алмастыру 
(біреудің ішіп отырған та-
мағынан ішу, бір ыдыстан 
су ішу, шайнаған тамақты 

біреудің аузына салу). 
Тамақ ішкеннен кейін 
кітап беттерін парақтау 
үшін қолды жалау. Қарын-
даштар мен қаламдарды 
сору, тістеу. Тырнақтарды 
тістелеу.

Есіңде болсын! Ба-
уырдың клеткалары 
және оның қызметі 5-6 
айдан кейін ғана қалпы-
на келеді. Сондықтан 5-6 
айдың көлемінде ауыр 
жұмыс істеуге болмай-
ды, диета сақтап, көбірек 
таза ауада болу керек, 
жұқпалы ауруды емдей-
тін немесе өз дәрігеріңнің 
бақылауында болу керек.

Аурудың алдын 
алу: тамақ ішер алдын-
да, дәретханадан кейін, 
қоғамдық орындардан 
қайтқаннан кейін қолыңы-
зды сабындап жууды 
әдетке айналдыру; қайна-
тылған немесе шөлмек-
тегі суды ішу; көкөністер 
мен жемістерді қолда-
нар алдында жақсылап 
мұқият жуу; үйіңді, ыдыс- 
аяғыңды тазалықта ұстау; 
әрбір адамның өзінің 
гигиеналық құралдары 
(орамал, тіс щеткасы, бет 
орамал, жөке, сабыны 
және өз ыдыс-аяқтары) 
болуы керек.

А.НАУРЫЗБАЕВА, 
дәрігер.

Дәрігер кеңесі

ГЕПАТИТ А ВИРУС АРҚЫЛЫ 
ҚОЗАТЫН БАУЫРДЫҢ 

ЖҰҚПАЛЫ АУРУЫ

 СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ 
«Ұлытау ауданының тұрғын-үй коммунал-

дық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, авто-
мобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі аудан тұрғында-
рына, аталған бөлім қызметкерлері тарапынан ҚР 
Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №153 
Жарлығымен бекітілген ҚР Мемлекеттік қызметкер-
лерінің әдеп кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің 
қызметтік әдеп қағидалары) тарапынан орында-
мау, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы» Заңының баптарын бұзу фактілері орын алған 
жағдайда, 2-12-19 сенім телефоны жұмыс істей-
тінін хабарлайды.
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ГАЗЕТТІҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ: «Ұлытау ауданының әкімдігі» 

Газетте жарияланған мақала 
авторларының пікірі редакци-
яның көзқарасына сәйкес келе 

бермейді.

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет, 
ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде 

тіркелген №2199-Г куәлігі берілген. Астана қаласы. 
07.08.2001ж.

Хабарландыру мен құттық-
таулардың мазмұнына редакция 
жауап бермейді. Мақалалардың 
нақтылығы үшін автор жауапты.

Газет «Ұлытау өңірі» редакциясының компьютер орталығында беттеліп, Қарағанды қаласындағы 
«Қарағанды Полиграфия» ЖШС-нің баспаханасында басылады. Ермеков көшесі, 33 үй.

МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: 
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Қарағанды облысы,
Ұлытау ауданы,
Бұлқышев көшесі, 11- 
үй. Тел: 2-13-72; 2-11-22
эл.пошта: 
ulytau-oniri@mail.ru
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ды, Таралымы - 1400 дана

Көлемі - 4 баспатабақ
Тапсырыс - 37

Ұлытау 
өңірі

Ұлытау 
өңірі

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Зейнеткерлік жасқа жетті атамыз,
Алпыс жастың асуында әжеміз.
Ардақты ата, асыл әже бүгінде,
Қол ұстасқан «қыз бен жігіт» күйінде.

Әулиетаудың етегінде туыпты,
Шілделігін тау суымен жуыпты.
Сәбиіне ата-анасы қуанып,
Атын атам «Қуаныш» деп қойыпты.

Еңбек жолын туған жерден бастаған,
Қиындықтан ешқашанда қашпаған.
«Ақбақай» деп әсем қоңыр дауыспен,
Әнін айтып асымаған, таспаған.

Әулетіміздің ақылшысы, басшысы,
Жас кезінен бастаған көп жақсы істі.
Бауырларын шаңырағынан ұшырып,
Айтары көп апа, іні, қарындастың алғысы.

Баға жетпес Алтынсары әжеміздің еңбегі
Алтын қолмен талай жанды емдеді.
Ақ дастархан әрқашанда жасаулы,
Ақ пейілмен «жоғары шық, төр» дейді.

Біз тілейміз Сіздерге мол денсаулық,
Өмір деген жүзіп жүрген жел қайық.
Сол қайықта жүзіңіздер бір ғасыр,
Біздер үшін содан артық жоқ байлық! – деген жыр           

шумақтарын жолдаймыз.
Ізгі ниетпен: Мұхтар ата әулеті.

Ұлытау селосының тұрғындары, ардақты аға-жеңге, 
қадірлі ата-әжеміз Қуаныш МҰХТАРҰЛЫН зейнет жасына 
келген және Алтынсары БЕКІШҚЫЗЫН 60 жасқа толған 
мерейтойларымен құттықтаймыз. Мерейтой иелеріне 
ұзақ ғұмыр, мол бақыт, мықты денсаулық тілейміз.

Құрметті Қуаныш құда, Алтынсары құдағи!
Сіздерді мерейге толы мерейлі күндеріңізбен құттықтаймыз! 

Біреуіңіздің зейнетке, біреуіңіздің 60 жасқа толған туыс-туған, 
бала-шаға, немерелеріңіздің ортасындағы сәнді күндеріңізді 
ұзағынан сүйіндіргей,–деген шынайы да ақжарма көңілден шыққан 
ақ тілегімізді білдіреміз. Өз өмірлеріңізде мәнді де, сәнді ғұмыр 
кешкен орталарыңызға сыйлы жансыздар. Қызмет істеген жер-
леріңіздегі ортаға сыйымды қадір-қасиеттеріңізбен таза адами 
құндылықтарыңыздың бір төбе екендігі баршаға белгілі. Бүгінгі күні 
ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондырған үлгілі де берік 
отбасы, немерелеріңізді ыстық құшақтарыңызға алып, бауырла-
рыңызға басқан бақытты ата, бақытты әжесіздер. Осындай мере-
келі де мерейлі күндерде Сіздерге бақытты да ұзақ ғұмыр тілеп, 
бала-шағаларыңыздың қызық-қуанышына кенелткен жақсы да 
жарқын күндер серік болсын дегіміз келеді.

Алла өздеріңізге қуанышты да жақсы күндерді нәсіп еткей!

Ізгі тілекпен: 
құда-құдағиларыңыз – Елтынды-Күлзипа.

Ұлытау селосының тұрғындары, асқар таудай әкеміз           
Мұханбетов Қуаныш МҰХТАРҰЛЫН Пайғамбар жасы – 63-ке 
толып, зейнетке шығуымен, аяулы анамыз Оразбекова Наушан 
БЕКІШҚЫЗЫН асқаралы 60 жасқа толуымен шын жүректен 
құттықтаймыз.

Жан әке, жас келіпті зейнеткерлік, 
Қарт Ұлытау бойыңызға қуат беріп.
Сіздер берген тәрбие жұғысты боп,
Келеміз бұл өмірден нәсіп теріп.

Анажан, 60 жасқа Сіз де толып,
Отырсыз басыңызға мың бақ қонып.
Немерелер қызығын көріңіздер,
Бақыттан бас айналар заман болып! – деген жыр 

шумақтарын жолдай отырып, мерейтой иелеріне ұзақ та қызықты 
ғұмыр, мықты денсаулық, мол бақыт тілейміз.

Ұрпақ қызығына кенеле беріңіздер!
                                     

Ізгі тілекпен: балалары, немерелері.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Жуырда аудандық Мәде-
ниет үйінде Қазақстан Респу-
бикасы Тәуелсіздігінің 25 жыл-
дық мерейтойына орай, аудан 
көлеміндегі мәдениет саласы  

қызметкерлерінің қатысуымен 
«25 жыл - 25 жұлдызды іс-ша-
ра» атты семинар-кеңесі өтті. 

Кеңесті аудандық Мәдени-
ет үйінің басшысы Г.Көпеева 
ашып, жүргізіп отырды. Се-
минарға Қарағанды облыстық 
ғылыми-әдістемелік орталығы-
ның директоры К.Сәдуақасова 
қатысып, сөз сөйледі. Семинар 
барысында 8-9 қазан айында 

Астана қаласында өтетін респу-
бликалық гала-концертіне ау-
дандық Мәдениет үйі өнерпаз-
дарының қатысуын тапсырды. 
Осы уақыттан бастап, дайын-
дық жұмыстарын жүргізу керек 
екенін тілге тиек етті. Бұдан 

кейін аудандық Мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімінің ма-
маны Д.Алшынбаева ауылдық 
клуб үйінің қызметкерлерінің 
жұмыстарына тоқталып, ал-
дағы уақытта атқарылатын жұ-
мыстары мен Тәуелсіздігіміздің 
25 жылдығына байланысты 
өткізілетін іс-шаралармен та-
ныстырды. Аудандық Мәдени-
ет үйіне қарасты селолық клуб 

үйінің әдіскерлері бір жылғы 
атқарған жұмыстары жайында 
есеп берді. Әр селолық клуб үй-
інің қызметкерлері бейнебаян 
арқылы атқарған жұмыстарын 
жан-жақты таныстырып түсін-
дірді. Семинар-кеңестің соңы 
аудандық Мәдениет үйі қызмет-
керлерінің  концерттік бағдар-
ламасына ұласты.Бағдарлама 
аясында Баубек Бұлқышев пен 
Мұқан Иманжановтың 100 жыл-
дығына орай  сахналық көрініс 
қойылды.

Түстен кейін Мәдениет үй-
інің кіші залында Тәуелсіздіктің  
25 жылдығына орай «Жастар— 
біздің болашағымыз!» атты  
тақырыпта оқушылар мен Мә-
дениет бөлімі қызметкерлері 
арасында дөңгелек үстел өт-
кізілді. Мектеп оқушылары екі 
топқа бөлініп, бір-біріне алма 
кезек сұрақтар қойып, пікір ал-
масты. Оқушылар өздері үй-
лерінен дайындап келген өлең 
шумақтарын оқып, көпшіліктің 
ыстық ықыласына бөленді. 
Бұдан кейін Мәдениет үйінің 
залында «Тәуелсіздік бере-
ке-ырыс бағым» атты жергілікті 
өнерпаздар арасында  семи-
нар-трениг өткізілді. Семинар-
да мәдениет саласының қыз-
меткерлері алдағы өткізілетін 
іс-шаралары жөнінде  ой 
бөлісіп, пікір алмасты.

Семинар

«25 ЖЫЛҒА —
25 ЖҰЛДЫЗДЫ ІС-ШАРА»

Жасұлан АЯШЕВ

Тәуелсіздік – тәтті ұғым. Ер-
теден халқымыз ұлы даланың 
төскейін сырт жаудан қорғап, елін, 
жерін өзгенің қол астына өткізбеу 
үшін аянбады. Ата-бабаларымыз 
осы тәуелсіздікке жету үшін қасық 
қаны қалғанша жаумен арпалы-
сты, қаншама тер төкті, қаншама 
қиындықты бастан өткерді. Оны 
бүгінгі күні өскелең ұрпақ жадын-
да сақтап, жүрегімен сезінуі ке-
рек. Міне, қазір азаматтықтың ақ 
таңында Көк туымыздың астында, 
жүзден астам ұлт пен ұлыс бір 
анадан туғандай, бір атаның ба-
ласындай тұрмыс кешуде. Қазіргі 
таңда қазақ халқы бауырмалдығы 
мен қонақжайлылығы арқасында 
ұлты басқа болғанымен тілегі бір, 
жүзі басқа болғанымен жүрегі бір 
замандас халықтардың сыйла-
стығына ие болып отыр. Асанқай-
ғы армандаған «қой үстіне бо-
зторғай жұмыртқалаған» уақыттың 
келіп жеткендігін қуанышпен бүгін 
айта аламыз. Бұл егемен еліміздің 
арқасы.

Жуырда Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдығына орай Жезді кентіндегі 
Мәдени-сауықтыру орталығының 
спорт залында волейболдан ашық 
біріншілік өтті. Айтулы мереке-
ге кентіміздің әлеуметтік бөлімі 
қызметкерлерімен өздері жұмыс 

жасайтын мүмкіндігі шектеулі  ба-
лалардың ата – аналары қатысты. 
Шараның мақсаты айқын, бұқара-
лық спортты дамыту. Саламатты 
өмір салтын насихаттау, спорт-
сүйер қауымның қатарын көбейту, 
мүмкіндігі шектеулі балалардың 
спортқа деген қызығушылығын 
ояту және ата-аналарымен қа-
рым-қатынасты байланыстыру. 
Осы бағытта ата-аналар мен әле-
уметтік қызметкерлер арасында 
«Самға», «Бірлік» атты екі коман-
даға бөлініп, сынға түсті. Шараны 
Ш.Ерденова жүргізіп, жарысқа 
Д.Әлімбаев төрелік етті. Ойын өте 
тартысты, жұртшылықтың көңілі-

нен шығатындай дәрежеде өтті. 
Сайыс соңында А.Жайсаңбаева, 
Б.Нұрмағанбетова, М.Бейсенбае-
ва,А.Башар, М.Дәулетияровалар   
бағалы сыйлықтар мен Алғыс 
хаттарға иеленді. Сонымен қатар, 
белсенділік танытып, атсалысқан 
аналарға алғыс айтылды. 

Достық пен татулықты дәріп-
тейтін осындай шаралар әлі де 
жалғасын таба берері сөзсіз. Тек 
болашақ ұрпақтың санасына ада-
ми жақсы қасиеттерді дарыта 
білуіміз қажет. Әлеуметтік қызмет-
керлердің басты ұстанымы осы.

Өз тілшіміз.

Тәуелсіздік туы астындағы
 достық өмір

Ел Тәуелсіздігіне — 25 жыл


