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АРЗАНДАТЫЛҒАН  АЗЫҚ-ТҮЛІК
ҚАТАРЫНА  КЕЛІҢІЗДЕР!

Олар қазіргі Қазақ 
мемлекеттігінің құрылуына, 
іргесі бекіп, қалыптасуына, 
халықтың еншісінің тұтас 
қалпында бүгінге жетуіне 
орасан зор үлес қосқан. 
Биыл ел мен жердің, ұлт пен 
ұлыстың тағдыры шешілер 
тұста, жұдырықтай жұмылып, 
білектей біріккен 1916 жылғы 
Ұлт-азаттық көтерілісіне 
– 100 жыл толып отыр.  
Өткен аптада Меркі, Құлан 
өңірлерінің 7 болыс елін 
көтеріліске бастаған Ақкөз 
Қосанұлының ұрпақтары бас 
қосып, ата әруағына арнап ас 
берді.

Иә, қандай қолбасшы, 
қандай батыр болсын – бәрі 
қазаққа ортақ. Қарадан 

Аудан тұрғындары, әсіресе, 
әлеуметтік тұрғыда аз қамтылған 
жанұялар үшін өте тиімділігімен 
ерекшеленетін  жәрмеңкенің 

АТА  РУХЫНА  АРНАЛЫП  АС  БЕРІЛДІ
«Ерді ел үшін, жігітті жұрт үшін мақта», – деп қазақтың 

хас батырларының өткен ғасырдағы жалғасы Бауыржан 
Момышұлы айтқандай, көзі тірісінде ел мен жұрттың ортақ 
ұранына айналып, әулиеге теңелген батырлар қазақ жерінде 
аз болмаған.

шығып, хан болмаса да, 
хас батыр болғандар жетіп 
артылады. Батырға арналған 
дастарханды ауданның 
«Құрметті азаматы» Өмірзақ 
Қаймолдаев бата беріп 
ашып, алғашқы сөзді 

алған аудан әкімі Мейірхан 
Өмірбеков қысқаша Ұлт-
азаттық көтерілісінің тарихына 
тоқталып өтті. Келесі 
кезекте сөз алған Ақкөз 
батырдың қызынан тараған, 
айыр қалпақты ағайындар 
батырдың ұрпақтарына, 
ұйымдастырушыларға және  
ауыл ақсақалы Қазихан 
Жұмалиевке (суретте) 
алғыстарын айтып өтті.

Жиында ауыл ақсақалдары 
батырдың аға ұрпақтан естіген 
өмірдеректерін тілге тиек 
етсе, Қазақстан Жазушылар 
Одағының мүшесі, ақын 
Шырын Мамасерікова 
батырға арнап айтыс және 
тағы да басқа тәрбиелік 
мәні бар шараларды өткізуге 
ұсыныс білдірді.

Батыр ұрпақтары тізе 
қосып, бас біріктіріп Құран  
түсіріп, ел мен жер үшін 
жанын пида еткен есіл ердің 
рухына тағзым етті.

 ХАЛЫҚ  ИГІЛІГІ  ҮШІН
Соңғы жылдары ауданымызда қол қысқарып, 

етекті жылы қымтайтын қаһарлы қыс жақындаған 
заматта арзан бағамен өткерілетін әлеуметтік 
маңызы зор азық-түлік тауарларының жәрмеңкесі 
өтуі  игі дәстүрге айналғандай.

алғашқысы  қазан айының екінші  
сенбісінде  бастау алғаны белгілі. 
Міне, өткен сенбі күні де өз жұмысын  
жалғастырған аталмыш жәрмеңке 
(суретте) тағы да аудан орталығында 
өтті.

Аудан әкімдігінің тікелей ұйытқы 
болуымен, кәсіпкерлік және өнеркәсіп 
бөлімі ұйымдастырған  жәрмеңке 
жұмысын аудан әкімінің орынбасары 

Бақытхан Әлжапаров, аталмыш бөлімнің 
бас маманы Нұрдәулет Сағындықов пен 
бірқатар ауылдық округтердің әкімдері 
жеке қадағалап,  ауылдық округтердегі 

диқан, шаруалар өз өнімдерін көптеп 
жеткізіп, базар нарқынан төмен бағамен 
саудалады. 

Мысалы, осында кездестірген 
Ойтал ауылдық округінің әкімі Мекен 
Оңғарбаев тек өз округінде өндірілген 
пияз, картоп сияқты өтімді тауарлардан 
басқа жоңышқа,  арпа мен бидайдың 
сапалы тұқымын да әкелгендерін айтса, 
сарымолдаевтықтардың қатарында 

азық-түлікке қосымша мал азығы – жем-
шөпке дейін бар екен. Жамбыл ауылдық 
округіндегі «Измир» шаруа қожалығы 
картоптың келісін базардағыдай 70 
теңге емес, 55-60 теңгеден саудаласа, 
Андас батырдағы  «Жасыл белестің» 
әйгілі алмасы базардағы нарқынан  
50 теңге төмен түсіп, небары 100 
теңгеден тұтынушыларын тауып жатты. 
Ақтоғандықтар да есе жібермей картоп, 
алма, жемге дейін әкеліпті. Осындағы 
«Алтын қалам» шаруа қожалығының 
сапалы алмасы өз өтімділігімен көзге 
түсіп жатты. Жаңатоғандық «Өсер сай» 
қожалығының басшысы Нұржан Шәріпов 
асқабақтың екі сұрыпын саудалауда 
екен, осы адам ағзасына өте пайдалы 
өнімнің базардағы әр келісінің құны 
80 теңгенің көлемінде болғанымен, 
олар 60 теңгеге тоқталыпты. Көбірек 
алам деушілер үшін  «Өсер сайда» 
асқабақтың 6 тоннасы, «Мұрагер» шаруа 
қожалығында 10 тоннаға дейін өнім 
барын да білдік.

Кеңес ауылдық округіндегі 
Меркістан Төлеуішовтың «Меркібек» 
шаруа қожалығы да тұтынушыларға 
осы асқабақпен қоса семіз қой етінің әр 
келісін 1000-1050 теңгеден (суретте) 
ұсынып жатты. Қой етінің нарықтағы 
бағасы 1200 теңге екенін ескеретін 
болсақ, бұл тұрғындар үшін әжептеуір 
қолдау екені белгілі. Осы округтегі Ердос 
Елемесовтың «Достар АЖ» қожалығы 
да сапалы пияз әкеліпті. Ал, меркілік 
кәсіпкерлер: Үсен Бітікбаев картопты 
55 теңгеден (базар нарқы 70 теңге), 
пиязды 30 теңгеден (базардағы құны 
50 теңге), ал қырыққабатын 50 теңгеден 
(базарда 60 теңге) саудаласа, Бақтыбай 
Шөпеков те халыққа қатты ұнап, өтімді 
болған картобын төмен бағамен саудаға 
шығарды. 

Жұмыс орнының тапшылығы 
сезілетін нарық заманында алысқа 
ат терлетіп, таға тоздырмай-ақ, есік 
алдындағы  көлемі 18х14 метрді құрайтын 
жылыжайының жұмысын жандандыру 
арқылы пайда тауып отырған тәттілік 
Еркебұлан Байназаров бауырымызды да 
осында кездестірдік. «Топырағы тұзды, 
жері сор, бау-бақша өсуі неғайбыл», 
– деп, базбіреулер топшылап айтатын 
Тәттінің қақ ортасында биыл ғана 
қолға алған жылыжайына,  тіпті, 

заманауи тамшылатып суару жүйесін 
де орнатып үлгерген Еркебұланның 
өсірген итальяндық сұрыпты балғын 
қияры 250 теңгеден аз уақытта өтіп 
кетті. Мектепте ұлттық ойынымыз 
– тоғызқұмалақ үйірмесінен  дәріс 
беретін Е.Байназаровтың осылайша 
диқаншылықтан да таласы бар екенін 
білдік.  

– Тірлік жаңа болғанымен 

ауылдастардың сұранысын 
қанағаттандыра отырып, аудан нарығына 
да шыққан бетім осы. Келер жылғы 
ақпаннан бастап, қызанақ өсіруді 
де жолға қоймақ ниеттемін. Үйдегі 
келініңізбен, бала-шағамен біріге 
еңсеруге болатын жұмысты табыс 
табуға  ниеті бар әркім-ақ қолға алуына 
болады. Түбі кәсіпкерлік қана шырмалған 
жұмыссыздықтың түйінін шешер жалғыз 
жол болатынына сенімдімін, – дейді 
Еркебұлан ініміз.

Иә, бүгінгі жәрмеңке біраз аудан 
тұрғындары үшін қыс алдында азық-
түлік қорын молайтар тиімді қадам 
болса, кейбіреуге Еркебұландай ілкімді 

азаматпен ақылдаса, тәжірибе бөлісіп, 
көктем шыға өз ісін бастауға алғышарт 
болатын тірліктің қайнар көзі ашылған 
күнмен тең болары сөзсіз.

Бастамашылдықтың бетін 
қақпай, белін  буатын  Алаш  баласы 
болғандықтан, жаңашылдықтың 
ілгерілеуіне сеп болу – әрқайсымыздың 
ортақ міндетіміз.
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С начала реализации программы  
деятельность участников движения «Жа-
сыл ел» охватила все регионы Казахста-
на. Активно ведется работа по програм-
ме «Жасыл ел» и в Меркенском районе. 
Молодежь, учащиеся школ, студенты, 
принимают активное участие в работах 
по озеленению территорий, улучшению 
экологической ситуации, в субботниках 
по очистке и благоустройству (на сним-
ке).  «Жасыл ел» формирует у юного по-

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 
(Жамбыл облысының Әділет департаменті). Нормативтік-құқықтық акті 2016 жылғы 12  қазандағы 

нормативтік-құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №3174 болып енгізілді

  ЖАМБЫЛСКАЯ  ОБЛАСТЬ, АКИМАТ  МЕРКЕНСКОГО  РАЙОНА

    село Мерке                                            №386                                 21 сентября   2016 г. 

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ, МЕРКІ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

      Меркі ауылы                                         №386                                21 қыркүйек 2016 ж. 

ҚАУЛЫ

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Заңына және «Басым дақылдар өндiрудi 
субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығының 
шығымдылығын және өнім сапасын арттыруды, 
жанар-жағармай материалдарының және 
көктемгi егіс пен егiн жинау жұмыстарын жүргiзу 
үшін қажеттi басқа да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын және ауыл шаруашылығы 
дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру 
шығындарының құнын субсидиялау қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 27 ақпандағы №4-3/177 бұйрығымен 
бекітілген (Нормативтік-құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11094 болып 
тіркелген) Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау 
арқылы өсiмдiк шаруашылығының шығымдылығын 
және өнім сапасын арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының және көктемгi егіс пен егiн 
жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа 
да тауарлық-материалдық құндылықтардың 
құнын және ауыл шаруашылығы дақылдарын 
қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарының 
құнын субсидиялау қағидаларына сәйкес Меркі 
ауданының әкімдігі 

                   ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес 

басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы 
өсiмдiк шаруашылығының шығымдылығын 

Об определении сроков представления заявок на получение 
субсидий по каждому виду субсидируемых приоритетных 

сельскохозяйственных культур

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 
(Жамбыл облысының Әділет департаменті). Нормативтік-құқықтық акті 2016 жылғы 12  қазандағы 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Субсидияланатын басым ауыл шаруашылығы дақылдарының 
әрбір түрі бойынша субсидия алуға өтінімді ұсыну 

мерзімдерін айқындау туралы

Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығының 
шығымдылығын және өнiм сапасын арттыруға, жанар-жағармай 

материалдарының және көктемгi  егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін 
қажетті басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнына және ауыл 
шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарының 
құнына субсидиялар алуға арналған ауданның ауыл шаруашылығы тауарын 
өндірушілері тiзiмiне қосу үшін субсидияланатын басым ауыл шаруашылығы 

дақылдарының әрбір түрi бойынша өтінімдерді ұсыну мерзімдері

Басым ауыл шаруашылығы дақылдары

Қант қызылшасы 1 гектарға 
Қант қызылшасы 1 тоннаға 
Қорғалған топырақтағы көкөніс (фермерлік үлгідегі жылыжай) 
Қорғалған топырақтағы көкөніс (өнеркәсіптік үлгідегі жылыжай) 
Қант қызылшасы, 1 гектарға ашық топырақта өнеркәсіптік 
үлгідегі тамшылатып суару жүйелерін, өнеркәсіптік үлгідегі 
спринклерлік суару жүйелерін қолдану арқылы 
Қант қызылшасы 1 тоннаға, тамшылатып суару 
жүйелерін, өнеркәсіптік үлгідегі жаңбырлатып 
суару жүйелерін қолдану арқылы 
Майлы дақылдар
Дәндік жүгері, өнеркәсіптік үлгідегі тамшылатып суару 
жүйелерін және өнеркәсіптік үлгідегі спринклерлік   суару 
жүйелерін қолдану арқылы
Дәндік жүгері
Көпжылдық шөп (таза егіс)
2, 3 жылғы көпжылдық шөп  
Көп жылдық шөп, өнеркәсіптік үлгідегі тамшылатып суару 
жүйелерін, өнеркәсіптік үлгідегі спринклерлік  суару жүйелерін 
қолдану арқылы 
Сүрлемдік жүгері
Картоп
Сүрлемдік жүгері, өнеркәсіптік үлгідегі тамшылатып суару 
жүйелерін, өнеркәсіптік үлгідегі спринклерлік суару жүйелерін 
қолдану арқылы

Өтінімді ұсыну 
мерзімдерінің 

басталуы

10.10.2016 жыл
20.10.2016 жыл
20.10.2016 жыл
20.10.2016 жыл

10.10.2016 жыл

10.10.2016 жыл

10.10.2016 жыл

10.10.2016 жыл

10.10.2016 жыл
10.10.2016 жыл
10.10.2016 жыл

10.10.2016 жыл

10.10.2016 жыл
10.10.2016 жыл

10.10.2016 жыл

Өтінімді ұсыну 
мерзімдерінің 

аяқталуы

10.11.2016 жыл
20.11.2016 жыл
20.11.2016 жыл
20.11.2016 жыл

10.11.2016 жыл

10.11.2016 жыл

10.11.2016 жыл

10.11.2016 жыл

10.11.2016 жыл
10.11.2016 жыл
10.11.2016 жыл

10.11.2016 жыл

10.11.2016 жыл
10.11.2016 жыл

10.11.2016 жыл

Сроки начала 
представления 

заявки

10.10.2016 год
20.10.2016 год
20.10.2016 год
20.10.2016 год

10.10.2016 год

10.10.2016 год

10.10.2016 год

10.10.2016 год

10.10.2016 год
10.10.2016 год
10.10.2016 год

10.10.2016 год

10.10.2016 год
10.10.2016 год

10.10.2016 год

Сроки представления заявок для включения в список 
сельскохозяйственных товаропроизводителей района на получение 

субсидий на повышение урожайности и качества продукции 
растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других 

товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения 
весенне-полевых и уборочных работ, затрат на возделывание 

сельскохозяйственных культур в защищенном грунте по каждому виду 
субсидируемых приоритетных сельскохозяйственных культур

       
          Приоритетные сельскохозяйственные культуры

Сахарная свекла на 1 гектар 
Сахарная свекла на 1 тонну
Овощи закрытого грунта (в теплицах фермерского образца)
Овощи закрытого грунта (в теплицах промышленного образца)
На 1 гектар сахарной свеклы, посеяной в открытом грунте, с 
применением систем капельного орошения промышленного 
образца, систем спринклерного  орошения промышленного 
образца 
Сахарная свекла на 1 тонну, с применением систем капельного 
орошения промышленного образца, систем спринклерного  
орошения промышленного образца 
Масличные культуры
Кукуруза на зерно, с применением систем капельного орошения 
промышленного образца, систем спринклерного  орошения 
промышленного образца
Кукуруза на зерно
Многолетние травы (чистый посев)
Многолетние травы, 2, 3 годов жизни  
Многолетние травы,  с применением систем капельного 
орошения промышленного образца, систем спринклерного 
орошения промышленного образца
Кукуруза на силос
Картофель
Кукуруза на силос,  с применением систем капельного орошения 
промышленного образца, систем спринклерного орошения 
промышленного образца

Сроки окончания 
представления 

заявки

10.11.2016 год
20.11.2016 год
20.11.2016 год
20.11.2016 год

10.11.2016 год

10.11.2016 год

10.11.2016 год

10.11.2016 год

10.11.2016 год
10.11.2016 год
10.11.2016 год

10.11.2016 год

10.11.2016 год
10.11.2016 год

10.11.2016 год

және өнiм сапасын арттыруға, жанар-жағармай 
материалдарының және көктемгi егіс пен егін 
жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті басқа да 
тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын 
және ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған 
топырақта өңдеп өсіру шығындарының құнына 
субсидиялар алуға арналған ауданның ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілері тiзiмiне қосу 
үшін субсидияланатын басым ауыл шаруашылығы 
дақылдарының әрбір түрi бойынша өтінімдерді 
ұсыну мерзімдері айқындалсын.

2.  «Меркі  ауданы әкімдігінің ауыл 
шаруашылығы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы қаулының әділет органдарында 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы қаулының мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін күнтізбелік он күн  ішінде оны ресми 
жариялауға  жіберуді;

3) осы қаулының Меркі ауданы әкімдігінің 
интернет-ресурсында орналастырылуын;

4) осы қаулыдан туындайтын басқа да 
шаралардың қабылдануын қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан 
әкімінің орынбасары Б.Абжапаровқа  жүктелсін. 

4. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік 
тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 
оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
қолданысқа енгізіледі.

М.ӨМІРБЕКОВ, 
                                                аудан әкімі 

Меркі ауданы әкімдігінің  
2016 жылғы  21 қыркүйектегі №386 қаулысына қосымша

В соответствии с Законом Республики Казах-
стан от 23 января 2001 года «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в Респу-
блике Казахстан» и Правилами субсидирования 
повышения урожайности и качества продукции рас-
тениеводства, стоимости горюче-смазочных мате-
риалов и других товарно-материальных ценностей, 
необходимых для проведения весенне-полевых и 
уборочных работ, путем субсидирования производ-
ства приоритетных культур и стоимости затрат на 
возделывание сельскохозяйственных культур в за-
щищенном грунте, утвержденные приказом испол-
няющего обязанности министра сельского хозяй-
ства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года 
№4-3/177 «Об утверждении Правил субсидирова-
ния повышения урожайности и качества продукции 
растениеводства, стоимости горюче-смазочных 
материалов и других товарно-материальных цен-
ностей, необходимых для проведения весенне-по-
левых и уборочных работ, путем субсидирования 
производства приоритетных культур и стоимости 
затрат на возделывание сельскохозяйственных 
культур в защищенном грунте» (зарегистрирован-
ный в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов  №11094) акимат Мер-
кенского района

              ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить сроки представления заявок для 

включения в список сельскохозяйственных товаро-
производителей района на получение субсидий на 
повышение урожайности и качества продукции рас-

тениеводства, стоимости горюче-смазочных мате-
риалов и других товарно-материальных ценностей, 
необходимых для проведения весенне-полевых и 
уборочных работ, затрат на возделывание сель-
скохозяйственных культур в защищенном грунте по 
каждому виду субсидируемых приоритетных сель-
скохозяйственных культур, согласно приложению к 
постановлению.

2. Коммунальному государственному учрежде-
нию «Отдел сельского хозяйства акимата Меркен-
ского района» в установленном законодательством 
порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего 
постановления в органах юстиции;

2) в течение десяти календарных дней после 
государственной регистрации настоящего поста-
новления его направление на официальное опубли-
кование; 

3) размещение настоящего постановления в 
интернет-ресурсе акиматом Меркенского района;

4) принятие иных мер, вытекающих из настоя-
щего постановления.

3. Контроль за исполнением  данного поста-
новления  возложить на заместителя акима Мер-
кенского района  Б.Абжапарова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня государственной регистрации в органах юсти-
ции и вводится в действие после дня его первого 
официального опубликования.

М.УМИРБЕКОВ, 
                                               аким района 

Приложение к постановлению акимата Меркенского района  
от 21 сентября 2016 года №386

Делом  Доказывают любовь  к  роДному  краю
Идея Главы государства развернуть программу озеленения страны «Жасыл ел», 

широко вовлекая в нее молодежь, впервые прозвучала в 2005 году. С этого време-
ни и берет отчет реализация благородной инициативы Елбасы. После утверждения 
постановлением Правительства программы  в Казахстане начинается движение, ко-
торое год от года расширяет и ряды участников, и географию добрых дел и, конечно 
же, увеличивает вклад девушек и юношей страны в благополучие республики. 

коления нашего района любовь к Родине 
и бережное отношение к богатствам 
родного края и окружающей среде. Бла-
годаря работе в трудовых отрядах мо-
лодежь села смогла понять,  какой это 
огромный труд – поддержание чистоты. 

Однако, молодежь района не огра-
ничивается субботниками, работами по 
озеленению, она также приводит в поря-
док памятники района, активно участву-
ет в общественной и культурной жизни, 
спортивных и интеллектуальных меро-

приятиях, КВНах и различных акциях. 
Устремленные  парни и девчата 

своим самоотверженным трудом де-
монстрируют чувства патриотизма, со-
причастности к благополучию родной 
земли, прекрасно осознавая то, что 
именно от их активной гражданской по-
зиции зависит будущий успех страны.

Е.ДУЙСЕНКУЛ, 
заместитель директора 

Молодежного ресурсного центра.



321 қазан
2016 жыл

М
е
р
ке

н
ц
ы

  
го

в
о
р
я
т 

 о
  
н
е
за

в
и
с
и
м

о
с
ти

Ольга МАЗУР, Алихан НУРАЛИЕВ (фото), "Меркі тынысы".

– Қамбар аға, еліміз 
егемендікке қол жеткізіп, өз алдына 
дербес мемлекет болғанына да 
биыл, міне, 25 жыл толғалы отыр. 
Осы 25 жылда жеткен жетістіктер 
мен толағай табыстар жайлы айтып 
берсеңіз.

–  Еліміздің ұлы мақсат-
міндеттерінің бірі – ұлттық Тәуелсіз 
мемлекет құру болды. Біздер сол 
армандаған арманымызға осыдан 25 
жыл бұрын қол жеткіздік. Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
ерен еңбегін, қайраткерлігі мен 
көрегендігін ерекше атаған жөн. Өйткені, 
Елбасымыздың бастапқы кезеңнен-
ақ ұстанған  сарабдал  саясатының 
арқасында елімізде халық шаруашылығы 
салаларын реформалау қолға алынды.  
Содан бергі жылдары еліміз елдікті 
нығайту мен халықтың әлеуметтік 
жағдайын жақсарту, инвестиция тартып, 
экономиканы дамытуда аса ауқымды 
жетістіктерге жетті. 

Кешегі Ақмола, бүгінгі Астана,  
әлемдегі ең бір көрікті қалалардың 
біріне, Тәуелсіз Қазақстанның айбынды 
Елордасына айналды. 10-15 жылда 
тек Қазақ елін ғана емес, бүкіл әлем 

 – Я считаю, что все граждане стра-
ны должны относиться к своему Отече-
ству как истинные патриоты. Нам есть 
чем и кем гордиться. Это наши род-
ственники, друзья, знакомые, которые 
добились успеха, как в нашей стране, 
так и за ее пределами.

Самые главные наши ценности, это: 
любовь к Родине, дружба между людь-
ми, которая взращивается с малых лет, 
желание трудиться и быть счастливыми.

2015 год был объявлен Годом Ас-
самблеи народа Казахстана, в этом году 
мы отмечаем 25 лет Независимости на-
шей страны. Все это – большие события 
для каждого казахстанца, патриота сво-
ей Родины. И, конечно же, быть насто-
ящим патриотом своей страны  нельзя 
без знания истории родной земли, род-
ного языка, своих корней.  У нас, казах-
станцев, есть прекрасная земля  и мы 
чувствуем невероятное притяжение этой 
земли.

Для меня, как патриота своей Роди-
ны, патриотизм, это значит носить Ро-
дину в своем сердце,  работать на 100 
процентов, уважать государственные 
символы, видеть и верить в будущее 
своей страны, быть достойной памяти 
своих предков.

В соответствии со статьей 144 
Предпринимательского Кодекса 
проверки делятся на следующие 
виды: 1) проверки, проводимые по 
особому порядку на основе оценки 
степени риска; 2) выборочные; 3) 
внеплановые.

Следует отметить, что Управ-
лением Комитета по правовой 
статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК по 
Жамбылской области  выявляются 
факты незаконных проверок пред-
принимательства. 

Вместе с тем, проводимая ра-
бота в данном направлении по не-
допущению незаконных проверок 
без активного участия самих пред-
принимателей не дает возможно-
сти Управлению обеспечить 100% 
ограждения от необоснованных и 
незаконных проверок, так как только 
единая позиция в данном вопросе 
способствует искоренению незакон-
ных проверок.

Так, нося латентный характер, 
многие незаконные проверки оста-
ются вне поля зрения органов про-
куратуры, поскольку только пред-
приниматель может подсказать о 
фактах, когда государственный ор-
ган либо не зарегистрировал акт о 
назначении проверки, либо вышел 
за рамки своих полномочий в ходе 
самой проверки.

В этих целях Комитетом  введен 
в действие  проект «Бизнес тірегі», 
предоставляющий предпринимате-
лю возможность узнать, действи-
тельно ли проводимая в отношении 
него проверка зарегистрирована 
в органах правовой статистики и 
специальных учетов, обоснованно 
ли назначение в отношении него 

НАМ  ЕСТЬ  ЧЕМ  ГОРДИТЬСЯ
Наша прекрасная страна в этом году отмечает 25 лет своей Независи-

мости. Эти годы стали для Казахстана годами борьбы за успешную жизне-
стойкую модель  развития. И у нашей страны много побед и достижений. 
Так, нами накоплена многовековая социальная энергия, которая в условиях 
долгожданной свободы стала созидательной. Казахстан достиг значитель-
ных успехов, воссоздана национальная экономика, укрепилась социальная 
и политическая системы, существенно расширились внешнеэкономиче-
ские связи. И у жителей Меркенского района, как и у всей нашей незави-
симой страны, есть свои победы и достижения в работе, спорте, личной 
жизни. Об этом они и рассказывают на страницах районной газеты.

Айман Журсиналиева, 
научный сотрудник рай-
онного историко-крае-

ведческого музея:
– В этом году в районе, как 

и в стране,  широко отмечает-
ся юбилейная дата – 25-летие 
Независимости Республики Ка-
захстан. 16 декабря 1991 года 
стало датой, положившей на-
чало нашему новому независи-
мому государству.  В районном 
историко-краеведческом музее 
хранится летопись истории рай-
она, этому событию посвящаются 
всевозможные выставки, рас-
сказывающие о 25-летнем пути 
независимости нашей молодой 
Республики и раскрывающие 
формулу успеха нашего государ-
ства. Глава государства сказал: 
«Сколько доблести, сил и упор-
ства требуется, чтобы поднять 
Флаг Независимости, столько 
же доблести, сил и упорства 
требуется, чтобы удержать его 
в надлежащем положении». И у 
нашего Елбасы это отлично полу-

района могут  познакомиться с изда-
ниями и публикациями, посвященными 
наиболее ярким страницам нашей не-
зависимой истории, Государственным 
символам Республики Казахстан, узнать 
о роли Первого Президента страны в 
процессах обретения Независимости  
и развитии суверенного государства и 
много другой интересной информации, 
которая может полно раскрыть самое 
главное достояние каждого казахстанца 
– нашу независимость.

Светлана Алтынбекова, 
предприниматель:

– Многие предприниматели начина-
ли свой бизнес вместе со становлением 
нашего государства, другие, глядя на их 
успех, также решались взяться за свое 
дело и развивать его. За годы незави-
симости, по инициативе Лидера нации, 
непрерывно проводились необходимые 
реформы, принимались важные законы,  
которые были направлены  на созда-
ние благоприятной среды для развития 
частной инициативы, доминирования 
мощного, сильного частного предприни-
мательства. В своем Послании «Нұрлы 
жол – путь в будущее» Президент стра-
ны поручил Правительству дополнитель-
но выделить средства на льготное кре-
дитование  малого и среднего бизнеса 
для реализации проектов в пищевой  и 
химической промышленности, маши-
ностроении, а также в сфере услуг. Это 
дало мощный толчок  развитию пред-

Ишода Музарапова, социолог 
Сш № 9 им. Саввы:

чается. Четверть века возвышается этот 
Флаг над великой казахской степью, 
напоминая о славном пути, который не-
которые государства проходят столетия-
ми. Побывав в районном историко-кра-
еведческом музее, жители и гости 

принимательства в несырьевых секто-
рах экономики.

Я в предпринимательстве уже 
шесть лет и могу сказать о том, что 
уже сполна познала этот тяжкий труд 
бизнесмена,  развивая свое небольшое 
дело. И, несмотря ни на какие трудно-
сти, я уверена в том, что   сейчас у чело-
века есть все возможности для саморе-
ализации, у нас в стране может каждый 
найти место  для применения своих сил 
и способностей. Тем более, что Глава 
государства объявил курс на социаль-
ную модернизацию, основой которого 
должен стать труд.

С 1 января 2016 года 
на территории Республики 
Казахстан действует Пред-
принимательский Кодекс, 
который определяет право-
вые, экономические и соци-
альные условия и гарантии, 
обеспечивающие свободу 
предпринимательства в Ре-
спублике Казахстан, регули-
рует общественные отноше-
ния, возникающие в связи 
с взаимодействием субъек-
тов предпринимательства 
и государства, в том числе 
государственным регулиро-
ванием и поддержкой пред-
принимательства.

ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПРОЕКТОМ 
«БИЗНЕС ТІРЕГІ!»

плановой проверки и т.д.
Для этого, на информационном 

сервисе, размещенном на офи-
циальном сайте Комитета www.
pravstat.kz, в разделе «Законность 
проверки вашего бизнеса (Бизнес 

тірегі)» по номеру регистрации на 
акте, введя его в соответствующее 
поле, можно проверить достовер-
ность регистрации, наименование 
органа, вопрос и период проверки, 
а также данные о проверяющем 
лице. 

Кроме того, предприниматель 
здесь же может ознакомиться с 
проверочным листом того органа, 
который пришел к нему на провер-
ку и с памяткой, в которой отражен 
порядок проведения проверки, ос-
новные права и обязанности как 
проверяющей стороны, так и самого 
предпринимателя.

Помимо этого, предпринима-
телю дана возможность направле-
ния информационного сообщения 
о нарушениях, связанных, как с 
отсутствием регистрации акта, так 
и нарушениях по зарегистрирован-
ным актам, но допущенным в ходе 
проверки. Например, необоснован-
ное расширение периода, сроков и 
вопросов проверки, осуществления 
проверки лицами, не указанными в 
акте и прочее.

В свою очередь, органами пра-
вовой статистики и информации не-
замедлительно будут приниматься 
меры, направленные на недопуще-
ние и устранение нарушений закон-
ности. 

А.КОЖАБЕКОВА, 
старший прокурор 

по надзору за законностью
в сфере правовой статистики

и специальным учетам 
по Т.Рыскуловскому и 

Меркенскому районам.
      

Мұндай бағдарлы  құжаттың  болуының  өзі  ел басшылығының  әйелдердің  
жағдайын  нақты  жақсартуға  бағытталған  саяси ниетін аңғартады және 
мемлекеттік саясаттың маңызды компоненттерінің  бірі болып табылады. 
Біздің еліміз гендерлік теңдік саласында  көптеген жетістіктерге қол жеткізді, 
сонымен қатар, нормативтік-құқықтық база да жетілдірілуде. 2009 жылдың 
желтоқсанында гендерлік бағыттаушы  заңнама аясында  «Тұрмыстық 
зорлықтың алдын алу туралы», «Ерлер мен  әйелдердің  тең құқықтары мен 
мүмкіндіктерінің  мемлекеттік кепілдігі туралы» Заңдар қабылданды. 

Азаматтық қоғам ұлттық гендерлік  саясатты жүзеге асыруға, өмірдің 
барлық сфераларында  гендерлік теңдікке қол жеткізу  механизмін 
дайындауға белсенді түрде қатысуда. Гендерлік саясат –  Қазақстан 
Республикасының әлеуметтік саясатының басым бағыты болып табылады. 
Еліміз әйел мен еркектердің құқықтары мен  заңды мүдделерін қорғау 
саласында айтарлықтай жетістікке жетті. Мемлекеттік органдарда  
мемлекеттік қызмет атқаратын әйел азаматтардың саны соңғы жылдары 
біршама  жоғарылады.  Әйел азаматтар кәсіпкерлік  саласында да 
белсенділік танытуда, еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму үрдісінде 
әйел азаматтардың  алар үлесі қашанда жоғары. 

Е.КЕНБАЕВ,
 аудандық соттың судьясы    

Тәуелсіздік алған 25 жыл ішінде еліміз көптеген табыстарға 
жетті. Ел экономикасы қарқынды дамып, әлеуметтік 
жағдайларға үлкен көңіл бөлінуде. Мәдениет саласының, 
соның ішінде, аудандық тарихи-өлкетану музейінің қол 
жеткізген табыстары туралы ҚР Ардагерлер ұйымы қоғамдық 
бірлестігінің Меркі аудандық филиалының төрағасы Қамбар 
Иманалиевпен сұхбаттасқан едік.

ӨРКЕНДЕП ӨСІП ЕЛІМІЗ 

халықтарын мойындатып, таныстырды. 
Бұның барлығы да Елорданың абыройы 
және Елбасының әлемдік өркениеттің 
дамуына, адамзаттың бейбіт өмір 

сүруіне қосып келе жатқан үлкен 
еңбегінің арқасында деп санаймын. 
Елбасымыздың саясаты өте маңызды, 
сонау Сарыарқа жеріне Астанамызды 
орнатқаны және де оңтүстік жастарды 
жұмыс бабымен сол солтүстік 
аймақтарына тарту – өте маңызды 
қадамдар еді. 

Тәуелсіздіктің арқасында Еліміз, 
жеріміз, облысымыз, ауданымыз 
көркейіп, өсіп келеді. Әлемдегі дамыған 
30 мемлекеттің қатарына кіру жолында 
аянбай еңбек етудеміз. 

«Кешегіні білмей – болашақты 
болжау қиын» – демекші, орталығымызда 
орналасқан аудандық тарихи-өлкетану 
музейі жайлы айтатын болсақ, осы 
музейдің ашылуына үлкен үлес қосқан 
сол кездегі аудан  әкімі Е.Сауранбаев 
болатын. Алғашқы қоғамдық негіздегі 
ашылған музейдің директоры болып 
тағайындалған Н.Омаралиев ауыл-
ауылды аралап, көптеген жәдігерлерді 
жинақтаған. Көп жылдар музейдің 
директоры болып ҚР Жазушылар 
Одағының мүшесі, ақын Шырын 
Мамасерікова үлкен жауапкершілікпен 
жұмыс атқарып, абыройлы еңбек етіп, 
музейдің жұмысы алға басуына өз 

үлесін қосты. Қазіргі таңда музейдің 
директоры Маржан Амиева. Аудандық 
музейді күрделі жөндеуден өткізіп, 
жаңа заманға сай музейге айналдырған 

өз ісінің маманы, әрбір ісін үлкен 
жауапкершілікпен атқара білетін Маржан 
Амиеваға айтар алғысым шексіз. 

Музейде көптеген кездесулер, 
әртүрлі іс-шаралар үлкен дайындықпен 
өткізіліп тұрады. Атап айтсақ, 
ауданымызға  әйгілі Ұлы Отан 
соғысының ардагері   Қайсарбай  
Ыдырысов  ағамызға жаңа бұрыш 
ашылды. М.Әуезовпен кездесу өткізілді. 
Осы жылдың наурыз айында танымал 
зергер-суретші, жерлесіміз Б.Әлібайдың 
үлкен  көрмесі де жоғары деңгейде өтті. 
Зергердің біраз экспонаттары  қойылып, 
музейдің жәдігерлерін толықтыруда. 
Сол сияқты ардагер ұстаз, көп жылдар 
бойы білім беру саласында аянбай еңбек 
еткен Қ.Татықұловаға да арнайы бұрыш 
ашылды. Бұның барлығы жас ұрпаққа 
үлгі-өнеге деп білемін. Ендеше, осы 
жолда аянбай еңбек етіп келе жатқан 
білікті де білгір басшы Маржан Амиева 
бастаған музей ұжымының еңбектеріне 
жеміс, отбасыларына амандық, толағай 
табыстар тілеймін. 

А.ЖҮРСІНАЛИЕВА,
аудандық тарихи-өлкетану   

музейінің  ғылыми қызметкері 

ҚЫЗ-
КЕЛІНшЕКТЕРДІҢ  

БЕЛСЕНДІЛІГІ 
ЖОҒАРЫ

Еліміздегі демократиялық процестің маңызды бөлігінің бірі – 
ұлттық гендерлік саясат.  Мемлекет басшысының Жарлығымен 
бекітілген 2006-2016 жылдарға арналған «Қазақстан 
Республикасындағы гендерлік теңдік  Стратегиясы» негізінен, 
қоғам мен биліктің тиімді әрекет ете отырып, ерлер мен әйелдер 
арасындағы теңдікке қол жеткізуіне  бағытталған.
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Қаçàқñòàí  Ðåñïóáëèêàñû 
инвестициялар және даму министрлігі

Байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитеті

Мерзімді баспасөз басылымын және 
ақпараттық агенттікті есепке 

қою туралы  КУӘЛІК
№14047-Г Астана қаласы, 24.12.2013 жыл. 

КЕЗЕКшІЛЕР:  Н.Жолдасбаева, О.Мазур

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВА

  Ақ тілек

Открылось наследство после смерти Абденеевой Турсун-
куль, умершей 29 января 2016 года. Наследников просим 
обратиться по вопросу оформления наследственных прав 
в течение одного месяца после опубликования к нотариусу 
Э.Омаровой по адресу: с. Мерке, ул. Мусабекова, 1.

двухкомнатная квартира 54 кв.м., кирпич, 1989 г.п., 
участок и хозпостройки в районе Дальняя связь. 

Обращаться по тел.: 87012069613.

ПРОДАЕТСЯ

Іс-шарада  патриоттық  әндер  
орындалып,  оқушылар  еліміздің  
Тәуелсіздігіне арнаған:  гүл  
шоқтарын, күн шуағын, 25  санын  
қимыл-қозғалыс  билері  арқылы  
білдірді (суретте). Оқушылар  

БІЗ – ТӘУЕЛСІЗ  ҚАЗАҚСТАННЫҢ  
БАЛАЛАРЫМЫЗ! 

флеш  мобта  «Алға, Қазақстан!»  
ұранын  хормен  айтып, патриоттық  
рухта  қорытындылады.

Гүлзира БЕГІМБАЕВА, №39 
ОМГ директорының тәрбие ісі 

жоніндегі орынбасары.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы 
біліктілік талаптары:  Білімі: жоғары педагогикалық білім, 
педагогикалық жұмыс өтілінің бес жылдан кем болмауы немесе 
білім беру ұйымының бейініне сәйкес білім беру ұйымдарында 
немесе ұйымдарда басшылық қызметте жұмыс өтілінің 5 (бес) 
жылдан кем болмауы тиіс.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 
Заңын, Қазақстан Республикасындағы «Тілдер туралы», «Бала  
құқықтары туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» Заңдарын және басқа да білім беруді дамытудың 
бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік-
құқықтық актілерді, педагогика мен психология негіздерін, 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын, 
педагогика, педагогикалық психология, педагогикалық ғылым 
мен практиканың жетістіктерін, менеджмент негіздерін, 
қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбек 
туралы, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке 
қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитариялық 
ережелер мен нормаларды.

Лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымының қызметін 
оның жарғысына және басқа да нормативтік-құқықтық актілерге 
сәйкес басқарады. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандартын педагогикалық және әдістемелік кеңеспен бірлесе 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы 
біліктілік талаптары:  Білімі: жоғары педагогикалық 
білім, педагогикалық жұмыс өтілінің бес жылдан кем 
болмауы немесе білім беру ұйымының бейініне сәйкес 
білім беру ұйымдарында немесе ұйымдарда басшылық 
қызметте жұмыс өтілінің 5 (бес) жылдан кем болмауы 
тиіс.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім 
туралы» Заңын, Қазақстан Республикасындағы 
«Тілдер туралы», «Бала құқықтары туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңдарын және 
басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен 
келешегін айқындайтын нормативтік-құқықтық актілерді, 
педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру стандартын, педагогика, 
педагогикалық психология, педагогикалық ғылым мен 
практиканың жетістіктерін, менеджмент негіздерін, 
қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, 
еңбек туралы, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және 
өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, 
санитариялық ережелер мен нормаларды.

Лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымының 
қызметін оның жарғысына және басқа да нормативтік- 
құқықтық актілерге сәйкес басқарады. Мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру стандартын педагогикалық 
және әдістемелік кеңеспен бірлесе отырып іске асыруды 
ұйымдастырады. Жұмыс жоспарын, бағдарламалар мен 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы 
біліктілік талаптары:  Білімі: жоғары педагогикалық 
білім, педагогикалық жұмыс өтілінің бес жылдан кем 
болмауы немесе білім беру ұйымының бейініне сәйкес 
білім беру ұйымдарында немесе ұйымдарда басшылық 
қызметте жұмыс өтілінің 5 (бес) жылдан кем болмауы 
тиіс.

Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының 
Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім 
туралы» Заңын, Қазақстан Республикасындағы 
«Тілдер туралы», «Бала құқықтары туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңдарын және 
басқа да білім беруді дамытудың бағыттары мен 
келешегін айқындайтын нормативтік-құқықтық актілерді, 
педагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру стандартын, педагогика, 
педагогикалық психология, педагогикалық ғылым мен 
практиканың жетістіктерін, менеджмент негіздерін, 
қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, 
еңбек туралы, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және 
өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормаларын, 
санитариялық ережелер мен нормаларды.

Лауазымдық міндеттері: Білім беру ұйымының 
қызметін оның жарғысына және басқа да нормативтік- 
құқықтық актілерге сәйкес басқарады. Мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру стандартын педагогикалық 
және әдістемелік кеңеспен бірлесе отырып іске асыруды 
ұйымдастырады. Жұмыс жоспарын, бағдарламалар 

Меркі ауданы әкімдігінің білім бөлімі бос тұрған «Меркі ауданы әкімдігінің 
білім бөлімінің №9 В.Савва атындағы орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің  директорлық қызметіне ашық конкурс жариялайды
отырып іске асыруды ұйымдастырады. Жұмыс жоспарын, 
бағдарламалар мен жұмыс жоспарларын бекітеді. Бекітілген 
учаскедегі балаларды жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз 
ету заңына сәйкес жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз 
етеді. Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік және 
материалдық-техникалық базасын ұйымдастырады және 
жетілдіреді. Оқу-тәрбие процесін әдістемелік қамтамасыз етуді 
ұйымдастырады және жетілдіреді. Оқу-тәрбие процесі кезінде 
білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) және білім беру 
ұйымы қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын 
сақтауға қажетті жағдай жасайды. Белгіленген заңнама шегінде 
білім беру ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, 
жыл сайын құрылтайшылардың қаржылық және материалдық 
қаражаттың түсуі және жұмсалуы туралы есебін береді.

Үміткер конкурсқа қатысу туралы өтініштерін жергілікті 
басылымға хабарландыру шыққан күннен бастап 15 
жұмыс күні ішінде аудан әкімдігінің білім бөлімінің 
жанынан құрылған конкурстық комиссияға ұсынуы тиіс.

Аталмыш лауазымға орналасқан тұлғаға көтерме шығындар 
өтелмейді, тұрғын үй және жеңілдіктер берілмейді.

Конкурс өткізілетін орын: Меркі ауылы, Ысмайылов 
көшесі №165.

       С.ЕСЕНОВ, 
                              аудан әкімдігі білім бөлімінің басшысы   

Меркі ауданы әкімдігінің білім бөлімі бос тұрған «Меркі ауданы әкімдігінің 
білім бөлімінің №14 М.Жылысбаев атындағы орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің  директорлық қызметіне ашық конкурс жариялайды
мен жұмыс жоспарларын бекітеді. Бекітілген учаскедегі 
балаларды жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз ету 
заңына сәйкес жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз 
етеді. Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік және 
материалдық-техникалық базасын ұйымдастырады 
және жетілдіреді. Оқу-тәрбие процесін әдістемелік 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады және жетілдіреді. 
Оқу-тәрбие процесі кезінде білім алушылардың 
(тәрбиеленушілердің) және білім беру ұйымы 
қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын 
сақтауға қажетті жағдай жасайды. Белгіленген заңнама 
шегінде білім беру ұйымының мүлкі мен құралдарына 
иелік етеді, жыл сайын құрылтайшылардың қаржылық 
және материалдық қаражаттың түсуі және жұмсалуы 
туралы есебін береді.

Үміткер конкурсқа қатысу туралы өтініштерін 
жергілікті басылымға хабарландыру шыққан күннен 
бастап 15 жұмыс күні ішінде аудан әкімдігінің 
білім бөлімінің жанынан құрылған конкурстық 
комиссияға ұсынуы тиіс.

Аталмыш лауазымға орналасқан тұлғаға көтерме 
шығындар өтелмейді, тұрғын үй және жеңілдіктер 
берілмейді.

Конкурс өткізілетін орын: Меркі ауылы, 
Ысмайылов көшесі №165.

      С.ЕСЕНОВ,  
                  аудан әкімдігі  білім бөлімінің басшысы   

Меркі ауданы әкімдігінің білім бөлімі бос тұрған «Меркі ауданы әкімдігінің 
білім бөлімінің №15 Жауғаш батыр атындағы орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің  директорлық қызметіне ашық конкурс жариялайды
жұмыс жоспарларын бекітеді. Бекітілген учаскедегі 
балаларды жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз ету 
заңына сәйкес жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз 
етеді. Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-әдістемелік және 
материалдық-техникалық базасын ұйымдастырады 
және жетілдіреді. Оқу-тәрбие процесін әдістемелік 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады және жетілдіреді. 
Оқу-тәрбие процесі кезінде білім алушылардың 
(тәрбиеленушілердің) және білім беру ұйымы 
қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын 
сақтауға қажетті жағдай жасайды. Белгіленген заңнама 
шегінде білім беру ұйымының мүлкі мен құралдарына 
иелік етеді, жыл сайын құрылтайшылардың қаржылық 
және материалдық қаражаттың түсуі және жұмсалуы 
туралы есебін береді.

Үміткер конкурсқа қатысу туралы өтініштерін 
жергілікті басылымға хабарландыру шыққан 
күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде аудан 
әкімдігінің білім бөлімінің жанынан құрылған 
конкурстық комиссияға ұсынуы тиіс.

Аталмыш лауазымға орналасқан тұлғаға көтерме 
шығындар өтелмейді, тұрғын үй және жеңілдіктер 
берілмейді.

Конкурс өткізілетін орын: Меркі ауылы, 
Ысмайылов көшесі №165.

       С.ЕСЕНОВ, 
аудан әкімдігі білім бөлімінің басшысы  

  «Тoyota  Previa» автокөлігінің 
мемлекеттік нөмірі (349 НМА 
08) жоғалған. Тауып алғандар 
болса 87021714714 нөміріне 
х а б а р л а с у л а р ы ң ы з д ы 
сұранамыз.

Аудандық аурухана ұжымы және 
кәсіподақ ұйымы  аудандық аурухананың 
аспазы Керімқұлова Гүлнар Ахметқызын 
25 қазанда 50 жасқа толған мерейтойымен 
шын жүректен құттықтайды.

Сізге осындай қуанышты күні мықты 
денсаулық, ұзақ та баянды ғұмыр, 
қажымас қайрат, көтеріңкі көңіл-күй 
тілейміз. Сіз осы салада көп жылдар бойы 

аянбай еңбек етіп келесіз. Еңбегіңіз қашанда 
жемісті болсын. Елеулі 50 жасты еңсеріп, ары 

қарай да қажымай-талмай жасыңызға жас 
қосылып, тәлім-тәрбие беріп, өсіріп отырған ұлдарыңыздың тек 
қана қызығын көріңіз. Олар Сізге тек қуаныш сыйласын. Өсіп-
өніп өркендей берсін. Шаңырағыңыздан ешқашан бақ-береке 
кетпесін. Өмірдің асқақ абыройын тілейміз. Мерекелі, берекелі, 
қуанышты күндеріңіз көп болсын.  

АЗИЯЛЫҚ  НЕСИЕ  ҚОРЫ
АЗИАТСКИЙ  КРЕДИТНЫЙ  ФОНД

ASIAN  CREDIT  FUND  

  Негізгі міндеттер:
• Сату жоспарын орындау
• Клиенттерге ұйым стандартына сай 
қызмет көрсету
• Ұйымның «ауыл бизнесін және үй 
шаруашылығын дамыту» мақсатын 
өрлету.

Үміткерге қойылатын талаптар:
• Жоғары немесе арнаулы-орта білім

«Азиялық Несие Қоры» Микроқаржылық ұйымы» ЖшС
Несие маманы

ҚАЖЕТ
• Мүмкіндігінше іс-тәжірибесінің болуы
• Жоғары аналитикалық қабілеттілігі
• Компьютерді жетік білуі
• Халықпен тіл табысу біліктілігі.
            Сипаттама:
• Қызықты  жұмыс
• Кәсіби даму мүмкіндігі
• Карьералық  өсу мүмкіндігі
• Қызметке лайықты төлемақы.

Түйіндеме фотосуретпен бірге мына мекен-жайда қабылданады:
Меркі ауылы, Ысмайылов көшесі, 220 А (Мұражайдың артында),

Телефон/факс: 8 (72632) 2-10-42 
E-mail: hr@acfund.kz

www.asiancreditfund.com ТАУЫП  АЛҒАНДАР  БОЛСА...

2016  жылдың  15  
қазаны  күні,  сағат  11.00-
11.20  аралығында   №39  
Темірбек  Қожакеев  
атындағы  орта  мектеп-
гимназиясының  алаңында  
«Біз – Тәуелсіз   Қазақстанның   
балаларымыз!»  атты   
флешмоб ұйымдастырылды.  
Флеш  мобқа  мектептің 4-9  
сыныптарынан  150  оқушы  
қатысты.


