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ҰЛЫТАУ 
ӨҢІРІ

Береке, байлық — бірлікте!

газетіне 2017 жылға жазылу  жүргізілуде
ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ: 
жеке тұлғалар үшін — 2000 теңге

мекемелер үшін — 4000 теңге

"ҰЛЫТАУ ӨҢІРІ"

Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдық торқалы 
тойы қарсаңында, аудан әкімдігінде тағы 
бір ізгі іс-шара болып өтті. Шараға аудан 

әкімі Х.Омаров, орынбасарлары  
М.Оспанов,  Е.Өткелбаев, аудандық 

мәслихаттың хатшысы Т.Сейтжанов, 
аудандық құрылыс бөлімінің басшысы 

Ж.Әлиакбаров, аудандық медицина 
бірлестігінің басшысы У.Мазитов,

 т.б. қатысты.

Халықты өзі-
не ұйытып, бірлік 
пен татулыққа 
бастайтын иман-
дылық қызметтің 
қоғамда атқарар 
орны ерекше. Бү-
гінгі таңда жоғары 
білімді дін ма-
мандары көбейіп 
келеді. Діни қы-
зметтің сапасын 
жақсарту мақ-
сатында мешіт 
и м а м д а р ы н ы ң 
қызмет орындары 
ауыстырылып, ал-
мастырылып оты-
рады.

Жұма күні аудандық орталық мешіт-
те Сәтбаев қаласының бас имамы 
Қондыбай қажы Әкпаров жамағат ал-
дында жаңа имамды таныстырды. 
2016 жылдың 3 қарашасынан бастап, 
Қазақстан Мұсылмандар Діни басқар-
масының төрағасы, Бас мүфти Ержан 
қажы Малғажыұлының шешімі бойын-
ша Ұлытау аудандық мешітіне Темір-
хан Нұрланұлы бас имам болып тағай-
ындалсын деген бұйрықты көрсетті. 
Көптен бері мешітіміз имамсыз қалып, 
халқымыздың имандылығы әлсіреп, 
мешітке  барушылардың саны да азай-
ып қалған еді. Алла үйі қараусыз қалға-
ны ма деген ой да жиі мазалайтын. Қай 
уақытта мешітке білімді имам келеді 
деген сұрақ көпшіліктің ойында  бол-
ды. Бұл қиыншылық бір-ақ күнде артта 
қалғандай. Сол күні «Жұма намазына» 
келген жамағаттың жүздерінде  жылу-
лық, жүректерінде имандылық нұры тө-
гіліп тұрғандай көрінді. Сірә, Алланың 
бір құдіреті болар! 

Жаңа имамды ауылымыздың еңбек 
ардагерлері, аудан әкімдігінің басшы-

лары жаңа орнымен құттықтап, жылы 
лебізін білдірді. Алдағы жұмысына 
сәттілік тіледі. Бұл дегеніміз мұсылман 
бауырлардың бір-біріне деген ыстық 
ықыласы мен азаматтық пейілінің не-
гізін көрсетті.

Андағұлов Темірхан Нұрланұлы 
1995 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы 
Сайрам ауданы Ақсу кентінде  дүние-
ге келген. Тоғызжылдық орта мектепте 
білім алып, Астана қаласындағы Мұрат 
медресесінде діни сауатын ашып, 
Қарағанды қаласындағы медреседе 
білімін шындай түсіп, одан әрі жетіл-
діреді. 

Болашақта Алланың қалауымен 
Темірхан имам білімді  шәкірттер тәр-
биелеп шығатынына бек сенімдіміз. 
Мектеп оқушыларын ислам дініне 
баулып, өзінің бар білімін Ұлытау 
жұртшылығы алдында көрсетіп, иман-
дылық жолда қыруар жұмыс атқарады 
деген  ойдамыз. Міне, болашағынан 
үміт күтіретін жас имамға аудан жұр-
ты шынайы  сенімділік білдірді.  Бар-
шамызға дінді терең түсініп, білуімізді 
нәсіп етсін! Ләйім, солай болғай!

ҰЛЫТАУДА —
 ЖАҢА ИМАМ

Жасұлан АЯШЕВ

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

ПӘТЕР КІЛТТЕРІ
 ТАБЫС ЕТІЛДІ  

(Жалғасы 2-бетте).

Кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөнінде 
аудан әкімінің орынбасары Е.Өткелбаевтың төрағалығымен комиссия отырысы 
өтті. Комиссия отырысына Ұлытау ауданының прокуроры Қ.Манапов, аудандық 
ішкі істер бөлімінің жедел уәкілі Қ.Ниязов және комиссия мүшелері қатысты.

Күн тәртібінде екі мәселе қаралды. Бірінші мәселе, Жезді, Қарсақбай Борсең-
гір селосы  бойынша кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықта-
рын қорғау жөніндегі комиссия құзіретіне қатысты мектептердің I-тоқсандағы 
атқарылған жұмысы жөнінде № 6 Жезді  орта мектебінің директоры Т.Ахметова, 
Жезді  аралас мектеп-интернатының директоры С.Есенғалиев, №10 Борсеңгір 
орта мектебінің директоры С.Егізеков, Ж.Жабаев атындағы №15 Қарсақбай 
орта мектебінің директоры М.Қасеновалар хабарлама жасады.

Екінші мәселе, Учаскелік полиция инспекторларының Жезді, Қарсақбай  және 
Борсеңгір селосы бойынша кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі атқарылған 
жұмыстары жөнінде Жезді кентінің учаскелік полиция инспекторы С.Мұқышев, 
Борсеңгір селосының учаскелік полиция инспекторы  Ж.Жанділдин, Қарсақбай 
кентінің  учаскелік полиция инспекторы Е.Төлеубековтер атқарылған жұмыста-
ры жөнінде есептерін берді.

Жиын соңында комиссия төрағасы осы айтылған мәселелер бойынша атқа-
рылатын жұмыстарға тоқталып, барлық қаралған мәселелерге тиісті шешім-
дер қабылдады. Сондай-ақ, кәмелетке толмағандардың арасында қылмы-
стың алдын алу бойынша алдағы уақытта жұмыстарды жандандыру керектігін 
тапсырды.

Өз тілшіміз.

КОМИССИЯ 
ОТЫРЫСЫ ӨТТІ
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Ұлытау 
өңірі

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Арқа төсінен ойып тұрып 
орын алған Қарағанды облысы 
еліміздің 8 бірдей облысымен 
шектесіп, Қазақ даласының 

428,0 мың шаршы шақырым 
жерін жайлап жатыр. Құрамын-
да 9 ауданы бар облыста 1 млн. 
370 мыңнан астам халық тұра-
ды. 11 қала, 39 кент, 168 ауыл-
дық әкімшілік округ бар. Негізі 
Қарағанды облысының тарихы 
1932 жылдан бастау алады. 
Сол жылы орталығы Петро-
павл қаласы болып белгіленген 
Қарағанды облысы құрылды. 
Араға 4 жыл салып ол: Солтүстік 
Қазақстан (орталығы Петропавл 
қаласы) және Қарағанды (орта-
лығы Қарағанды қаласы) облы-
стары болып екіге бөлінді. 1936 
жылы өз алдына отау тіккен Қа-
рағанды облыстық атқару коми-
тетінің тұңғыш төрағасы болып 
осы өңірдің тумасы, ұлттық бас-
шылық құрамның көрнекті өкілі 
Абдолла Асылбеков сайланды. 
Алайда абзал азамат 1937 жыл-
дың аласапыранында жазық-
сыз айыпталып, нақақтан-нақақ 
ауыр жазаға кесілді.

Әлемге аты «қара алтын» 
– көмірімен танылған Қараған-
ды өлкесінің тарихы терең, 
жерінің асты-үсті тұнған бай-
лық. Өлкенің өткен өмірі, кейінгі 
тыныс-тіршілігі ұлт тарихымен 
тығыз байланысты. Арысы Қаз-
дауысты Қазыбек, Бұқар жырау, 
Тәттімбет, Әлихан Бөкейхан, 
Сәкен Сейфуллин, Әлімхан Ер-
меков, Қали Байжанов, Күләш 
Бәйсейітова, Ғабиден Мұста-
фин, Қаныш Сәтбаев, Нүркен 

Әбдіров, Серікбай Асатов, Бау-
бек Бұлқышев пен Мұқан Иман-
жанов, Камал Смайылов, т.б. 
ұлт мақтаныштары болса, берісі 
Тоқтар Әубәкіров, Серік Сәпиев 
пен Геннадий Головкин, т.с.с. ел 
перзенттері түлеп ұшқан жер. 

Тарих сахнасында болған оқиға-
лардың барлығы да Арқаның 
ардақтысы – Қарағанды өңірін 
айналып өтпеген.  Өткен ғасыр-
дың ең қандықырғын оқиғасы – 
Ұлы Отан соғысына Қарағанды 
облысы 45 мың ер-азаматын ат-
тандырды. 6587 қарағандылық 
қан майдандағы ерліктері үшін 
орден, медальдармен марапат-
талған. Қарағанды КСРО-ның 
негізгі көмір базаларының бірі 
болды...

Бүгінгі таңда Қарағанды об-
лысы ел экономикасының да-
муына, өркендеп-өсуіне өзіндік 
үлес қосып отырған өңірлер 
сапында. Өндірісті өңірде ауыл-
шаруашылық саласы да даму 
үстінде. Облысымызда мал 
шаруашылығы мен егін шару-
ашылығы қатар, бірдей деңгей-
де дамып келеді. Ауылшару-
ашылығы өнімдерін өндірушілер 
халық игілігіне тер төгіп, жоғары 
межеден көрініп жүр. Биыл Арқа-
дағы диқандар қауымы 1,0 млн. 
тонна астық бастырып, соңғы 
46 жылда болмаған көрсеткіш-
ке қол жеткізді. Бұл – біздің об-
лысымыздың Тәуелсіздіктің 25 
жылдығына арналған жарқын 
жетістіктерінің бірі ғана! Об-
лыстағы медициналық қызмет, 
білім беру, шағын және орта 
бизнес, көліктік-логистика сала-
ларындағы тамаша табыстар өз 
алдына. Осының барлығы об-
лыс еңбеккерлерінің тынымсыз 
еңбегі мен қажыр-қайратының 

АРҚАНЫҢ АЛЫБЫ – 
ҰЛТ МАҚТАНЫШЫ

Шара барысында аудан 
әкімі Х.Омаров, селоның апат-
ты жағдайдағы үйде 
тұрып жатқан екі 
тұрғынына және ау-
дандық ауруханаға 
келген жас маман-
дарға пәтер кілт-
терін табыстады. 
Аудандық ІІБ-нің 
қызметкері, поли-
ция капитаны Абзал 
Оспанов, зейнет-
кер-ана Күлзия Сы-
здықова, аудандық 
ауруханаға жуырда 
ғана еңбек жолын 
бастаған эпидемио-
лог-дәрігер Мирзияд 
Мираманов баспа-
налы болды. Аудан 
басшысы пәтер кілт-

терін өз қолымен табыстап 
тұрып, баспаналы болғандарға 
ақжарма тілектерін арнады. Қу-
аныш иелерін аудандық мәсли-
хаттың хатшысы Т.Сейтжанов, 
ауданның бас дәрігері У.Мази-
товтар құттықтады. Баспаналы 
болғандар атынан АІІБ-нің қы-
зметкері А.Оспанов сөз алып, 
осындай қиын-қыстау шақта 
қолұшын беріп, тығырықтан 
шығар жол тапқан аудан бас-

шылығына, басқа да лауазым-
ды азаматтарға алғысын жет-
кізді. Осылайша Тәуелсіздіктің 
ширек ғасырлық мерейтойы 
қарсаңында үйлері апатты 

жағдайдағы қос тұрғын, жас ма-
мандар (ауданға гинеколог, он-
колог және эпидемиолог дәрі-
герлер келген екен) баспаналы 
болып, қуаныштары көл-көсір 
болып тарқасты. Қоныс тойла-
рыңыз құтты болсын!

Суреттерде: баспаналы 
болғандардың қуанышты 
сәттері.

Суреттерді түсірген 
Ж.АЯШЕВ.

ПӘТЕР КІЛТТЕРІ
 ТАБЫС ЕТІЛДІ  

(Соңы. Басы 1-бетте)

Ел Тәуелсіздігінің ширек ғасырлық торқалы тойы аталып 
өтілетін биылғы Мешін жылы, Арқа жұртшылығына және бір 

мерейлі мереке  сыйлады. Ол – Сарыарқаның сағымды сары 
даласында орналасқан Қарағанды облысының 80 жылдығы! 

Өткен ХХ ғасырдың 1936 жылы құрылған, орталығы қазыналы 
Қарағанды қаласы болып табылатын облыс – Қазақстандағы 

ең ірі облыстардың бірі де бірегейі. 
Қай тұрғыдан алсақ та!

Аудан әкімдігінің акті залында құқық 
қорғау және арнайы мемлекеттік орган-
дарының ведомствоаралық кеңесі өт-
кізілді. Кеңеске аудан әкімі Х.Омаров, 
Ұлытау ауданы прокуроры, әділет кеңес-
шісі Қ.Манапов, село, кент әкімдері мен 
мекеме, кәсіпорын басшылары қатысты.

Кеңесте қаралған күн тәртібі бойын-
ша аудан прокуроры Қ.Манапов хабар-
лама жасап, ауданымыз бойынша қыл-
мыстың өсу деңгейі, оның ішінде ұрлық 
қылмыстарының өсуіне, бұрын қылмыс 
жасаған тұлғалардың қайталап қылмыс 
жасауы, қоғамдық орындардағы жа-
салған қылмыстар, әйелдерге қарсы жа-
салған қылмыс дәрежелеріне сараптама 
жасап, оны болдырмаудың жолдарына 
нақты тоқталды. Осы мақсатта профи-
лактикалық шараларды жүзеге асыру-
да орын-орнымен баяндалды. Әсіресе 
жеке адамдардың ұрлыққа бой алды-
руына нақты мысалдарға жүгінген әділет 
кеңесшісі бұл мақсатта село, кент әкім-
дерінің, қоғамдық ұйымдардың бірлесе 
жұмыс атқару керектігіне ерекше назар 
аударды. Сол сияқты пәтер тонау, ұялы 
телефон ұрлау, есірткі тасымалдау, мал 
ұрлықтарын ауыздықтау жөнінде орын-

ды талаптар қойды. Кеңесте сөз алған 
аудандық ішкі істер бөлімінің басшысы 
Қ.Далабаев, жергілікті полиция басшы-
сының орынбасары Н.Дүкенбаевтар 
аталған қылмыстарды болдырмау мақ-

сатында атқарылып жатқан жұмыстар, 
шаралар жөнінде толыққанды хабарлама 
жасап, нақты іс-жоспарларын да ортаға 
салды. 

Кеңесте түйінді ой білдірген аудан 

әкімі Х.Омаров жергілікті жерлердің село, 
кент әкімдеріне мал есебін жүргізу, ең 
өзекті мәселе мал ұрлығына байланысты 
малдың бағылуын ұйымдастыруды қадап 
тапсырды. Аудан әкімі кеңес барысында 
айтылған  басқа да мәселелер төңірегін-
де тиісті де нақты шаралар ұйымдасты-
ру керектігін айтып, өз тапсырмаларын 
берді.

P.S. Иә, қаралған мәселелер ба-
рысы адам алаңдатарлықтай. Жер-
гілікті шаруа қожалығы иегерлеріне 
60%-ға жуық жұмыскерлердің іргелес 
Жезқазған, Сәтбаев қалаларынан 
келетіндігін ескерген күнде құжа-
ты жоқ белгісіз адамды жұмысқа 
қабылдау да ешқандай ұғымға сия 
қоймайды. Мұндай жағдайда жалғыз 
ұрлық-қарлық емес басқа да ірі қыл-
мыстардың орын алуы да әбден бек 
мүмкін ғой. Сондықтан да кеңесте 
қаралып, көтерілген мәселе тиісті 
құқық қорғау органдарына ғана емес 
әрбір шаруашылық, кәсіпорын иегер-
леріне, ауданымыздың әрбір тұрғы-
нына ой салуға тиіс.

                                                                                    
Өз тілшіміз.

жемісі екені сөзсіз. Ел Тәуел-
сіздігінің 25 жылдығы мереке-
ленетін жылы өзінің 80 жылдық 
мерейтойына толағай табыспен 
келген облысымыз, әлі де биік 
белестерді бағындыра беретіні-
не бек сенімдіміз!

Облыстағы ең үлкен аудан-
дардың қатарында тұрған Ұлы-
тау ауданы да 80 жылдық мере-
йтойды айтарлықтай табыспен 
қарсы алып отыр. Аудан ау-
мағындағы елді мекендерде бір-
шама игі істер жүзеге асырылып, 
ауыл тұрғындарының тұрмы-
стық, әлеуметтік хал-ахуалдары 
жақсара түсті. Ауылдықтардың 
өзекті мәселелері біртіндеп бол-
са да оң шешімдерін табу үстін-
де. Аудан халқы алдағы жыл-
дардан жақсы жаңалықтар, оң 
өзгерістер күтеді!

Айдың алғашқы онкүнді-
гінде облыс орталығындағы 
С.Сейфуллин атындағы театр-
да, Қарағанды облысының 80 
жылдығы құрметіне салтанат-
ты жиын өткізілді. Жиынға ау-
дан жұртшылығы атынан аудан 
әкімі Х.Омаров,  «Мемлекеттік 
мекемелер қызметкерлерінің 
жергілікті кәсіподағы» қоғамдық 
бірлестігінің Ұлытау ауданы бой-
ынша өкілі Ш.Үмбетов, аудандық 
мәслихаттың хатшысы Т.Сейт-
жанов, тыл ардагері, аудандық 
Ақсақалдар кеңесінің мүшесі 
Ж.Садықов, аудандық ішкі сая-
сат бөлімінің басшысы А.Саки-
пов және Аманкелді дәрігерлік 
амбулаториясының аға дәрігері 
М.Әбілов қатысып қайтты. Осы 
жиында аманкелділік аға дәрігер 
М.Әбілов облыс әкімінің Алғыс 
хатымен марапатталды. Мара-
пат құтты болсын, дейді аудан 
жұртшылығы.

КЕҢЕС ОТЫРЫСЫ ӨТТІ  
Аудандық әкімдікте
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Жуырда аудан әкімдігінің 
мәжіліс залында «Нұр Отан» 
партиясы аудандық филиа-
лының XVI есеп-беру сайлау 
конференциясы өткізілді. Кон-

ференция жұмысына «Нұр 
Отан» партиясы аудандық 
филиалының төрағасы, аудан 
әкімі  Х.Омаров, «Нұр Отан» 
партиясы аудандық филиалы 
төрағасының бірінші орынба-
сары Ж.Бабатаев, конферен-
ция делегаттары, шақырылған 
мекеме, кәсіпорын басшылары 
қатысты. Конференция жұмысы 
басталмас бұрын «Нұр Отан» 
партиясы аудандық филиа-
лының XVI есеп-беру сайлау 
конференциясының жұмысшы 
органдары конференцияның 
жұмыс президиумы, мандат ко-
миссиясы, санақ комиссиясы 
құрамдары және конференция 
хатшылығы құрамдары бекітіл-
ді. Конференция барысында күн 
тәртібіне енгізілген мына мәсе-
лелер қаралды: 1. «Нұр Отан» 
партиясы Ұлытау аудандық 
филиалы Саяси кеңесінің 2015-
2016 жылдарда атқарған жұмыс 
нәтижелері туралы»; 2. «Нұр 
Отан» партиясы Ұлытау аудан-
дық филиалының Саяси кеңесі 
құрамын сайлау туралы»; 3. 
Қарағанды облыстық филиа-
лының ХХV есеп-беру сайлау 
конференциясына делегаттар 
сайлау».

«Нұр Отан» партиясы ау-
дандық филиалының төрағасы 
Х.Омаров есепті баяндамасын-
да «Нұр Отан» партиясы жаңа 
Доктринасымен мемлекет бас-
шысы Н.Назарбаевтың жыл 
сайынғы Қазақстан халқына 
Жолдауын басшылыққа ала 
отырып экономика мен саясат-
та ауқымды реформаларды жү-
зеге асыруда аудан көлемінде 
атқарылып жатқан жұмыстарға 
жан-жақты тоқталды. Әсіресе 
партиямыздың жергілікті өкілет-
ті және атқарушы мемлекеттік 
органдармен үкіметтік емес ұй-
ымдармен бірлескен іс-қимыл 
шараларының өткізілуі ауданы-
мыздың әлеуметтік-экономика-
лық, саяси ахуалына оң әсерін 
тигізгені атап көрсетілді. Баян-
дамада атап көрсетілгендей, 
аудандық мәслихат депутатта-
рының да бәрі дерлік нұротан-
дықтар. Олардың құрамындағы 
медицина, мәдениет, шағын 
және орта кәсіпкерлік, комму-
налдық, ауылшаруашылығы, 
білім салаларының өкілдері қан-
дай мәселені болса да байып-
пен, терең ойластырып шешетін 

партия тәлімгерлері. Мәслихат 
сессиясы шешімімен олардың 
барлығы «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалы қоғамдық 
бірлестігінің депутаттық тобына 
тіркелген. Мәслихат депутат-
тар корпусымен аудан әкімді-
гі арасында өзара түсіністік, 

іскерлік байланыс, үйлесімді 
жұмыс қалыптасқан. Сол си-
яқты ҚР Президентінің Жар-
лығына сәйкес аудан әкімімен 
село, кент әкімдерінің өздеріне 
жүктелген функционалдық мін-
деттерін жүзеге асыру жөнінде 
мәслихат депутаттары – фрак-
ция мүшелері алдында есеп 
беруі дәстүрге айналып отыр. 
Атқарушы органдармен парти-
ямыздың бірлесе жұмыс жаса-
уы ауданымыздағы ең күрделі 
деген мәселелерді шешуге оң 
ықпал ететіндігі де сөзсіз. Ауда-
нымыз бойынша шағын кәсіпо-
рындардың өндіріс өнім көлемі 
көрсеткіші былтырғы жылдың 
осы мерзімімен салыстырғанда 
163,0 пайызды құраса, шағын 
бизнес саласы өткен жылмен 
салыстырғанда 112 пайызды 
құрады. 2016 жылдың 9 айы 
бойынша мал басы сандары: 
ірі қара 100,2, жылқы 102,6, 
түйе 111,3, құс 100,8 пайызға кө-
теріліп отыр. «Ірі қара малының 
экспорттық әлеуетін дамыту» 
жобасы жыл аяғына дейін толық 
орындалмақ. Бүгінгі таңда асыл 
тұқымды мал шаруашылығын 
қолдауға жоспарлы жұмыстар 
жүргізілуде. Егіс өнімділігі мен 
өнім көлемі де тұрақты назар-
да. Бұл өткен жылғымен са-
лыстырғанда 145,3 пайызды 
құрап отыр. Аудан бюджетінің 
кірістер бөлігі осы мерзімге 101 
пайызға жетті. Ауданымыздың 
мәдени-әлеуметтік өмірінде де 
алға ілгерілеушілік көп, мұның 
барлығы да атқарушы билік 
пен нұротандықтардың бірлесе 
атқарған жұмыстарының жемісі 
болса керек. Конференция ба-
рысында сөз алған делегаттар: 
аудандық мәслихат депутаты 
С.Тәшенов, «Өркен» балабақ-
шасының директоры Э.Ершұ-
манова, Аманкелді ауылдық 
округінің әкімі А.Сүлейменов, 
жастар орталығының директо-
ры Т.Тәліповалардың сөздері 
де  осыған саяды.

Конференция барысында 
«Нұр Отан» партиясы Ұлытау 
аудандық филиалының Саяси 
кеңесінің құрамы бекітіліп, «Нұр 
Отан» партиясы Қарағанды об-
лыстық филиалы конференция-
сына делегаттар сайланды.

«Нұр Отан» партиясы Ұлы-
тау аудандық филиалының XVI 
есеп-беру сайлау конференци-
ясы күн тәртібіндегі қаралған 
мәселелер төңірегінде қаулы 
қабылдады.

Жасұлан АЯШЕВ

АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР 
САРАЛАНДЫ

Жуырда аудан әкімдігінде 
нашақорлық пен есірткі биз-
несіне қарсы күрес комиссия-
сының кезекті отырысы өткізіл-
ді. Комиссия төрағасы, аудан 
әкімінің орынбасары Е.Өткел-
баев жиналған комиссия мүше-
лерін күн тәртібімен танысты-
рды. Комиссия отырысында 
«Аудандағы нашақорлық пен 
есірткі бизнесіне қарсы күре-

Ауылшаруашылық коопера-
тивтерін құру, ауыл тұрғындарын 
тиімді жұмыспен қамтамасыз ету, 
жеке қосалқы шаруашылықтар-
дың әлеуетін пайдалану арқылы 
агроөнеркәсіп кешені өнімдерін 
өндіру көлемін ұлғайту және 
азық-түлік қауіпсіздігі мәселе-
лерін шешу мақсатында Елба-
сының Ауылшаруашылығы ми-
нистрлігіне тапсырмалар беріліп 
отыр.

Жуырда аудан әкімшілігінің 
мәжіліс залында аудан әкімінің 
орынбасары М.Оспановтың 
төрағалығымен «Ауылшару-
ашылық кооперативтерін құру, 
оны ауыл тұрғындарының тиімді 
пайдалану» жөнінде жиын өтті. 

Бұл жиында Қарағанды об-
лысы Кәсіпкерлер палатасының 
консультанты менеджер Т.Жұма-
шев осы жұмыстар бойынша өз 
ойын білдірді.

— Қарағанды облысы бойын-
ша ауылшаруашылығы басқар-
масымен қолданыстағы сүт 
өндіру кәсіпорындарының қуатта-
рын қайта жүктеу үшін сүтті сатып 
алу көлемінің мүмкіндігін анықтау 
мақсатында сауалнамалар жүр-
гізілді, облыстың әрбір тоғыз ау-
данының сүт жеткізу мүмкіндік-
теріне талапқа сай сүт қабылдау 
пункттері санына талдау жүргізіл-
ді. Сүт қабылдау пункттерін құру 
ауылшаруашылық кооператив-
тері негізінде қамтамасыз етіледі. 
Жеке қосалқы шаруашылық не-
сиесін алуға арналған міндетті 
алғышарттар жеке кәсіпкер бо-
лып табылады. ҚазАгро тара-
пынан сүт қабылдау пункттері 
үшін несие және лизинг беріледі.

Айта кету керек, мәселенің 
қаржылық жағы «Жұмыспен 
қамту - 2020 жол картасы» 
бағдарламасы аясында қаражат 
бөлінуде. Сонымен қатар,  Қаз- 
Агро Холдингінің жылдық 6% 
сыйақы мөлшерлемесімен жаңа 
несиелік бағдарламалар бекітіл-

ді. «Ынтымақ» ауылшаруашылық 
кооперативтерін дамыту, «Игілік» 
ауылшаруашылық жануарларын 
өсіру, «Бірлік» сүт қабылдайтын 
пункттерді құру және «Береке» 
мал бордақылау алаңдарын құру 
керектігі жөнінде толыққанды 
түсіндірді.

Бұдан кейін төраға М.Оспа-
нов сөз кезегін одан әрі жалға-
стырды.

— Қазіргі таңда аудан көлемін-
де 1444 жеке қосалқы шару-
ашылық бар. Бұл өндірісте ауыл-
шаруашылық өнімдерін таратуға 
зор мүмкіндік беріп отыр. Қазіргі 
уақытта, аудандағы азаматша     
К.Телғозина Ұлытау селосында 
сүт қабылдау пунктін ашуға жұ-
мыс жасауда, 2 тонналық суыту 
танкерін және анализаторын, 
басқада қажетті құралдарын 
алып келді. Жезқазған қаласын-
дағы «Сүт Жағасы» ЖШС-мен 
келісім жұмыстар жүргізілуде. Бү-
гінде ұсынылған жоспарлар бой-
ынша, 1 отбасылық мал бордақы-
лау алаңы мен мал сою алаңы 
Сарысу селолық округінде ашыл-
ды. Жеке кәсіпкер «Әбілғазина» 
қазіргі таңда осы жұмыстар бой-
ынша жұмыстармен айналысуда. 
Ауылшаруашылығын құру жөнін-
де ауданымызда 2 сүт қабылдай-
тын орын, 1  мал соятын алаң 

және 16 бордақылау алаңдарын, 
1 шаруашылық кооперативтерін 
жүзеге асыру көзделіп отыр. Сон-
дай-ақ, 1 сүт тасымалдайтын 
көлік, 1 тоңазытқыш, 1 ұсақтау 
құралдарын сатып алу мен 1 мал 
соятын алаңды ұйымдастыруға 
міндеттелген. Бұл жұмыстарға 
кемінде 25 адам жинап, төраға 
сайлауымыз керек. Осы жұмы-
старға селомыздағы жеке кәсіп-
кер Ғазиз Дәуітбаевқа тапсырып, 
өз қолына алуға ұсыныс жасап 
отырмыз. Алдағы уақытта осы 
жұмысты әрі қарай жандануына 
қолдау көрсетуімізге дайынбыз – 
деді.

Ауылшаруашылық коопе-
ративтерін құру жөнінде қазан 
айының 3-8 аралығында облыс 
әкімдігімен бірлесіп АШМ барлық 
ауылдық округтердің әкімдері 
мен аудан әкімдерінің орынба-
сарларын шағын несиелеу мен 
АӨК негіздерін, іс-шараларын 
жүзеге асыру және ауылшару-
ашылығын жүргізу негіздері тақы-
рыбында Қарқаралы ауданын-
дағы «Тасбұлақ» демалу орнына 
өткізілген оқыту семинарына ау-
данның 15 кент, село әкімдері то-
лығымен қатысып, осы сала бой-
ынша білімдерін жетілдіріп, келіп 
отыр.

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ 
КООПЕРАТИВТЕРІН ҚҰРУ — 

ЕЛ ИГІЛІГІ ҮШІН
Жасұлан АЯШЕВ

стің жәй-күйі» туралы және 
Жастар ресурстық орталығы 
«Нашақорлыққа және есірткі 
бизнесіне қарсы мәдени-бұқа-
ралық және спорттық шаралар-
ды ұйымдастыру жұмыстары» 
туралы мәселелер қаралды. 
Бірінші мәселе төңірегінде ау-
дандық ішкі істер бөлімі бас-
шысының бірінші орынбасары 
Р.Дінмұхамедов, екінші мәсе-

ле бойынша Жастар ресур-
стық ортығының директоры  
Т.Тәліпова хабарлама жаса-
ды. Комиссия отырысындағы  
мәселелер жан-жақты қара-
лып, талқыға салынды. Оты-
рыста пікір білдірген аудан 
прокуратурасының прокуроры 
А.Бірімбетов, ішкі істер бөлімі 
жергілікті полиция басшысы 
А.Дүйсенбаев, орталық ауру-
хана директоры О.Мазитовтер 
өздерінің орынды ой-пікірлерін 
білдірді.

Иә, күн тәртібіндегі бұл 
өзекті мәселелер қадағалаусыз 
қалуға тиісті емес. Комиссия 
отырысын жан-жақты сарап-
тап, қорытқан аудан әкімінің 
орынбасары Е.Өткелбаев бү-
гінгі күні бұл өзекті мәселеге 
жауапкершілікпен қарауды 
тапсырды.   Әсіресе территори-
ямыздағы  Қоскөл, Терісаққан 
теміржол станцияларына 
алаңдаушылық білдіріп оты-
рғандығында жасырған жоқ. 
Бұл мақсатта жоспарлы жұмы-
стар жүргізу керектігі айтылып, 
нақты тапсырмалар да берілді. 
Басты мақсат жауапкершілік 
пен қырағылықта.

Өз тілшіміз.

БАСТЫ МАҚСАТ— 
 ҚЫРАҒЫЛЫҚ
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Егеулі  найза  қолға  алып,  түк-
ті  жүрек, жұмыр  білектің  күшімен  
жауға  жерінің бір  пұшпағын  бір  
тасында  бермей  бізге  қалдырған.  
Біз  соның  жолында  «мың  өліп,  
мың  тірілген»  қазақ  ұрпақтары-
мыз. Қазақ  жеріндегі дархан да-
ламыздың    бір  уыс  топырағын  
алып  иіскесең, одан  аталарымы-
здың  төккен  қанымен  терінің  иісі  

шығып  тұратындай, сондықтан, 
бұл жерде ата-бабаларымыздың 
таңбалы тағдыры жатыр.  Осы  
құпияларды  бауырына  басып  
жатқан  кербез  кең  дала, солар-
дың  куәгері  болып  зәулім  биік  та-
уларымыз бен  шыңдарымыз  тұр.

Беріден бастасақ, бодандықтың  
бұғауында  бұлқынған «қазақ»  де-
ген  ел- жұрт  бар екенін  білдірген  
Кенесары ханның  орыс  патшасы-
на  қарсы  ұйымдасқан  қатерлі  кө-
терілісі,  айға  шапқан  арыстандай  
сесі ақпатшаны   ойландырмай  
қойған  жоқ.  Қарулы  жасақ  жіберіп,  
ақыры  басын  алып, “Асыл адам-
ның  басы ”-деп “Құрметтеп”  Ле-
нинград  Эрмитажына  алып  кетті. 
Бұл  Ұлы  Дүбірдің  басы  еді. Одан  
кейін  қазақты  басынған,  1916 – 
жылғы  ақпатшаның - қазақтардан  
майданға  адам  алу үшін ұйымда-
стырылған  июнь  жарлығы  тағы да  
қазақ  даласын  дүрбелеңге  салып,    
соңы  Ұлт азаттық  қозғалысқа  ұла-
сты. Оның  басы–қасында  аты  
аңызға  айналған қолмерген,хас 
батыр Кейкі  Көкенбай ұлы  тұрды.

Елім деп еңіреген қайран  ерді  
қызылдың  жендеттері  қолға  
түсірді. Кейкінің басы Эрмитаждың 
Куст камерасында  93-жыл  сақта-
лып,  биылғы  жылы  Елбасының  
сұратуына  байланысты  батырдың  
бас  сүйегі  елімізге  қайтарылды.  
Бұрынғы  қазақтар  онға  дейінгі  
тақсандарды  бір-біріне  көбейт-
кенде  тоғыз-тоғыс  деп  атау  бер-
ген  екен.  Олар  сол  жылдардың  
бірінде   әйтеуір  бір  жақсылық   
болады  деп  жорамалдаған.  Иә,  
сол  тоғыз- тоғыстың  біріне  қа-
рай  барады.  Биылғы  атап  өт-
келі  отырған  Тәуелсіздігімізге  25  
жыл  мұны  бес- тоғыс  десек,  сол  
жылғы  туған  бала  биыл  екі  мү-
шелге,  яғни  25-ке  толып  отыр.  
Ал,  Кейкі  батырдың  бас  сүйегінің  
елге  қайтарылуы  Тәуелсіздіктің  
25  жылдығына  тұспа-тұс  келгені-
не  таңданбасқа  шараң  жоқ. Бұл  
батырдың  бүкіл  ғұмырындағы  ар-
мандаған  арманы  Азаттық, Еге-
мендік, Тәуелсіз  ел  болу  арманы  
орындалды. Бұл  шындық,  ақиқат-
тың  ақ жолы. Кешегі  қызылдың 

жендеттері  жа-
нын  қаншама  қи-
нап  өлтіргенмен,  
оның  рухын  өл-

тіре  алмады.  Оның  аруағы  бүгін-
дері  бүкіл  қазақ  даласын  шарлап  
кетті.  Міне,  биыл  сол      Ұлт-азат-
тық  қозғалысқа  аттай  100 жыл  бір 
ғасыр  толып  отыр.

Биылғы  жыл  тарихымызға  
толы  жыл  болып,  Алаш  қозғалы-
сына  — 100 жыл. Мұның  көсем-
дері  Мұстафа  Шоқай  бастаған  
Ахмет  Байтұрсынов, Әлихан Бө-
кейханов, Міржақып  Дулаттардың  
арманы  орта  Азияда  дербес  Үл-
кен  Түркістан  мемлекетін  құрып,  
Егеменді  тәуелсіз  ел  болу еді. 
Осының  жолында  талай  жазық-
сыз  жандар  ұлт  көсемдері  қа-
зақтың  бетке  ұстар  зиялы  қауым  
өкілдері  атылып  кетті.  Қайран  
боздақтар.  Бұл  біздің  тарихымы-
здағы  ең  қаралы  беттерінің  бірі.  
Тағы да  кешегі  Кеңес  дәуірінде 
Үкімет  басына  Горбачев  қазақ  
ұлтын  басынып  санаспай – олар  
өзін-өзі  басқара  алмайды- де-
ген  ниетпен Қазақстанға  Колбин-
ді  әкелді. Мұның  ақыры  өзіміз  
білетіндей  Желтоқсан оқиғасының  
қанды  қырғынына  әкеп соқтырды.  
Бұл  азаттық,  әділеттік  жолында 
қаншама  жазықсыз  жастары-
мыз  опат  болып  көбісін  із- түзсіз 
жоғалтып  жіберді. Бұл үлкен  істің    
алдындағы  үлкен  саяси  алапат  
дауыл  еді. Солардың  көз жасы  
әруақтары  рухтары  жібермей  
кешегі алып мемлекет  өз  ішінен  
іріп-шіріп  ақыры  құлап  тыңды. 
Бүгіндері  өткен  тарихымыздың  
қаралы  беттерін  парақтап  қарап  
осы Тәуелсіздігімізге  25 жыл  толу  
қарсаңында  тарих  бетінде  алтын  
әріппен  жазылған,  осының  жо-
лында  бар  өмірін  құрбандыққа  
шалған  асыл  азаматтарды  еске  
алып,  әруақтарына  тағзым  етіп,  
дұға  бағыштадық. 

1991  жылдың  соңғы  айы жел-
тоқсанда    Қазақстан  Егеменді  
Тәуелсіз  ел  болып  жарияланды. 
Кешегі  социализм  дәуірі  аяқта-
лып,  Қазақ  елінің  басынан  өт-
керілмеген  капитализмге  көшіп,  
яғни,  бір  формациядан  екінші-
ге  өткен  кезең  бүгіндері  Елба-
сының   «Ғасырлар  тоғысы» деп  
аталатын  Жаңа  заман  ХХІ ғасы-
рдың  дәуірі  басталды.  Бұрынғы  

ұжымдық  еңбек  енді  жеке-жеке  
еңбекке  көшті. Бұған  үйренбеген  
дайындығы   жоқ  халық  не істер-
лерін  білмей  қалың тобырға  ай-
налды. Тәуелсіздік  алғанымыз  өз  
алдына, оны  Тұғырына  қондыру  
осы  қысыл-таяң  кезеңде  елді  
тығырықтан  шығарып, дұрыс  жол  
таңдап  түйіліп  қалған  түйіндерді  

шешу  мәселесі,  ел  тізгінін  қолға  
алған  бүгінгі  Елбасы Н. Назарба-
евтың  сіңірген  еңбегі  ұшан-теңіз. 
Алғашқы  жылдарда  халыққа  ар-
наған  Жолдауында әуелі  бейбіт-
шілік пен  бірлік,  одан  кейін  Эко-
номика,  ең  сонында  саясат – деп  
еді. Бұл  сол  кезеңнің  алғы  шарт-
тары  болса,  ол  бүгіндері  жалға-
сын  табуда.  Елбасының  салиха-
лы  саясатының  арқасында  басқа  
елдердің  100 жылда  жете  ал-
маған  жетістіктеріне  біз  25  жылда  
қол  жеткізіп,  кешегі  140-орында  
тұрған  ел  бүгіндері  жетілген  ал-
дыңғы  қатардағы  озық  30 елдің  
бірі  болуға,  бұл  “2050 стратеги-
ялық”  бағдарламасына  енгізілген  
негізгі  бағыт. Таңдаған  жолымыз-
дың  дұрыс,  алған  бағытымыздың  
өміршең  екенін  бүгінгі  күннің  өзі  
дәлелдеп  отыр. Дамудың  екінші  
кезеңіндегі  Елбасының  Жолда-
уында «Әуелі  индустрия   одан  
кейін  ауылшаруашылық» деген 
еді.  Мен  осы  саланың  маманы  
болғасын,  кейінгі    жылдардағы  
ауыл шаруашылығы “Агросектор-
лардағы”  оң  өзгерістері  бәрімізді  
де  қуантады.  Бүгіндері  оларды  
барлық  жағынан  екінші  банктер  
арқылы   “Субсидия”, “Даму қо-
ры”“Сыбаға”  бағдарламалары  
арқылы  қаржыландырып,  қазіргі  
заманауи  техникаларымен жаб-
дықтап, соның  нәтижесінде  еңбек  
өнімділіктері  4-5 есеге  дейін  өсті. 
Оның  ішінде  Тәуелсіздігіміздің  25  
жылдық  қарсаңында  қазақшалап  
айтсам,  биыл  Мешін  жылы егін  
бітік  шығып  және  бау-бақша  са-
лаларында  да  бұрын-соңды  бол-
маған  рекордтық  көрсеткіштерге  
қол жеткізілді.  

Елбасының «Ұлт жоспары — 
100 нақты  қадам»    бағдарламасы 
ауылшаруашылығындағы “Агро-
секторға”  арналған  60-қадамында  
көрсетілгендей,  енді  біз  азық- 
түлік  шикізатын  өндіруші  ел емес, 
өнделген  “Қазақстандық  бренд” 
товарлы   тағам   түрлерін  дүни-
ежүзіне  экспорттаушы  елге  ай-
налуымыз  керек  делінген.  Бұған  
ең  бірінші  шыдамдылық пен  
тұрақтылық,  ілім  мен  білім,  еңбек  
қажет- деген еді,  Елбасы.

Енді  сөзімнің  соңында   айта-
рым, мұның  бәрін  өздеріңіз  оқып,  
тыңдап  біліп  отырсыздар.  Біздер,  
біздің  қатарластарымыз,  бүгін-
дері  зейнеткерлер,  аға буын  қа-
риялар,  бұл кезеңде  аяғымызбен  
жүріп,  қолымызбен  істемесек те,  
елімізде  болып  жатқан  оң  өзгері-
стерге  әрқашанда  тілектес, тіле-
улеспіз.  Мен де  осы  желтоқсан  
айында  дүниеге  келіппін.  Елімізге   
тыныштық,  халқымызға  бақ-бере-
ке тілей отырып, Көкбайрағымыз 
көкте желбіреп, несібеміз  ортай-
масын. “Мәңгілік  Ел”  идеясы  ғұ-
мырлы,  Тәуелсіздігіміз  тұғырлы 
болсын!
Қ.ҚҰЛАХМЕТ, еңбек  ардагері.

Жезді кенті.

Біз қазақ  ұлтымыз. Ықылым заманнан сақ,  
ғұн  дәуірінен  келе  жатқан  өзіміздің  тіліміз, өзіміздің  
ұстанған  дініміз, ата  салт-дәстүріміз бар халықпыз.  

Ұлан-байтақ  жеріміз бар,  ақбидайдың  атасы  атанған  
миллиардтап  пұт  астық  беретін, мыңғыртып төрт  
түлік  мал  өсіріп  айдаған  елдің  егесіміз, Ұлы  Даланың  

перзенттеріміз.  Осы   ұлан-ғайыр  жерді, осыншама  
байлықты, келер  ұрпаққа  қалдыру  үшін,  

ата-бабаларымыз ат  үстінен  түспей – еңку-еңку  
жер  шалды емес пе?!

ТӘУЕЛСІЗ

 Қарағай көшеттерін сұрап оты-
рған «Бурабай» мемлекеттік ұлт-
тық табиғи паркі тікелей Қазақстан 
Республикасы Президентінің іс 
басқармасына қарайды. Өзара 
қарым-қатынас орнатылып, Ел-
басының іс басқармасындағылар 
жезділіктердің ұсынысына қолдау 
көрсетті. Қарағай көшеттерін «Көк-
шетау» ұлттық паркінен босатуға 
шешім қабылданды. Ең басты-
сы ұлттық парк көшеттерді Жезді 
музейіне тарту ретінде сыйлады. 
Мемлекеттік маңызды  табиғи қо-
рықтар аумағындағы көшеттер 
ерекше қорғалатыны және бағалы 
екені белгілі. Дегенмен көшеттер 

үшін музей қалтасынан, қазынадан 
да бір теңге қаржы жұмсалған жоқ. 
Әділін айту керек, қарағай көшет-
терін Көкшетаудан жеткізуді сол кез-
дегі аудан әкімі Б.Мұқышев өз мой-
нына алды десек те болады. Аудан 
әкімі бөлген көлікпен Абылай орда 
тіккен, қазақ ұлысының тәуелсіздік 
күрестеріне ұйтқы болған тарихи 
мекеннен тәбәрік дүниені алып 
қайту маған тапсырылды. Мен осы 
сапарды тәуелсіздікті ұлықтау жо-
лындағы іс деп есептеймін.

Көшеттер музейдің ғылыми 
кеңесі бекіткен тәртіппен орна-
тылды. Оны отырғызуға Ұлытау, 
Жезқазған өңірінің зиялы қауымы, 
еңбек және соғыс ардагерлері, ме-
кеме, ұйым өкілдері, түрлі саланың 
үздіктері, жастар қатысты. Бірқата-
ры қазір ортамызда жоқ. Ұлы Отан 
соғысы және еңбек ардагерлері 
ерлі-зайыпты Қоңырқұлжиновтар, 
А.Аманжолов, Т.Аймағанбетов, 
Т.Барихов, Т.Түсіпбеков, С.Әбса-
лықов, Т.Молдабаев, Ә.Ербосы-
нов, Р.Жолдыбаевтар музейге әр 
келген сайын «Әй, бала, біздің 
қарағайларға дұрыстап қара» деп 
тапсырма беретін. Өздері ортамы-
зда  болмағанмен олар отырғызған 
көшеттер бүгінгі ұрпақтарымен 

бірге жасап келеді. Осы 
іс-шараға Қарсақбай заво-
дының директоры Қ.Мәт-
кенов, Жезқазғанның сол 
жылдардағы әкімі Ж.И-
бадильдин, Ұлытау ауда-
нының әкімі Б.Мұқышев, 
Ө.Байқоңыров атындағы 
Жезқазған университетінің 
ғылыми кеңесі айрықша 
мән беріп, рухани си-
пат бергенін айта кеткім 
келеді. Ал әр көшеттің 
тамырына қасиетті Хан 
ордасынан, Алтын шоқы 
биігінен арнайы топырақ 
әкеліп салынуын ұйымда-
стырған сол кездегі Аман-
келді округінің әкімі Ж.Дай-
ыровтың игі бастамасы 
ұрпаққа өнеге боларлық. 
Жақыпбек замандасы-
мыз ұлттың тарихы мен 
руханиятына қатысты әр 

шаруаға әрдайым қолұшын беріп 
жүретін азамат. Ал, рухани астана 
– Түркістаннан топырақ жеткізген 
аймағымызға белгілі ардагер Ахат 
Райымбеков болатын.

Ардагерлер аллеясы мен Тәу-
елсіздік қарағайлары музей ұжы-
мының ерекше күтімі нәтижесінде 
бүгінгі таңда үш буын ұрпақтың жыл 
сайын бірнеше рет бас қосатын, 
маңызды іс-шаралар өткізетін ру-
хани-танымдық алаңына айналып 
отыр. Тәуелсіздік құндылықтарын 
ұлықтау, ұрпақтар сабақтастығына 
арналған ескерткіш белгі қалды-
руға үлес қосу зор мақтаныш деп 
ойлаймын. Көкшенің сыйға тартқан 
көк желегі Ұлытау топырағында 
өсіп-өніп келеді. Табиғаттың осынау 
сыйы бүгінде Жезді музейінің  көркі 
мен сәніне айналған.

Р.ТӨРЕГЕЛДИН, 
музей ісінің ардагері, 

Жезді кенті Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы.

Суреттерде: 
Қарағай көшеттерін сый-

ға тарту құжаты; Тәуелсіздік 
тартуы – Көкшенің қарағайла-
ры.

КӨКШЕНІҢ 
КӨК ЖЕЛЕГІ – 

ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРТУЫ
2001 жылы 30 қыркүйекте Жезді кентіндегі тау-кен 

және балқыту ісі тарихы музейінде өткізілген кезекті 
ғылыми кеңес мәжілісінде аса маңызды шешім қабылданды. 

Қазақ мемлекетінің ұлық мерекесі – Республика Тәуелсіздігінің 
10 жылдығы жақындап қалған болатын. Жер-жерде маңызды 

іс-шаралар өткізіліп, әрбір еңбек ұжымы, жекелеген азаматтар 
даталы мерекеге өз үлестерін қосып жатты. «Музей – тарихи 

сабақтастықты көрсететін орын. Егер Көкшедегі Абылай орда 
тіккен алаңнан қарағай көшеттерін әкеліп  10 жылдыққа – 

10 қарағай отырғызсақ мағыналы шаруа  болар еді. «Көк-
шетау» ұлттық паркінің басшыларымен сөйлесу, көшеттерді 

Жездіге жеткізу тіршілігін маған  тапсырыңыздар», – деді музей 
директоры М.Төрегелдин әдеттегідей шешімді, кесіп айтар 
сенімді түрде. Осылайша музейдің Ардагерлер аллеясының 

төріне 10 жылдыққа  10 қарағай отырғызу 
ісіне даярлық басталып кетті.

ЕЛГЕ
ТАҒЗЫМ
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ТӨРЕГЕЛДИН ТАҒЫЛЫМЫ
Орталық Қазақстан, оның ішін-

де Ұлытау, Жезқазған аймағының 
арғы-бергі тарихын кен өндіру, ме-
таллургия кәсібінің дамуынан бөліп 
қарау мүмкін емес. Бұл осы мекен-
де тұрақтаған алғашқы тайпалар-
дан бастап бүгінгі ұрпақтың тіршілік 
өзегі, өмір тұрмысының ажырамас 
бөлшегі. Жездіде           тау-кен 
және балқыту ісінің тарихына ар-
налған музей ұйымдастыруға өзек 
болған осы табиғи феномен. Музей 
1988 жылы 21 желтоқсанда ҚазС-
СР Министрлер Кеңесінің қаулы-
сымен ашылып, тақырыбы тұрғы-
сынан Қазақстанда тұңғыш болып 
бағаланған. Ол Ұлытау ауданы-
ның аса маңызды тарихи-мәдени 
ескерткіштерінің дәл ортасында, 
Жезді өзенінің бойындағы жұмыс-
шы кентінде орналасқан. Дәл осы 
тұстан кешегі замандарда  қимақтар 
елін Сібірмен жалғаған Жібек жо-
лының бір тармағы өткені тарихтан 
белгілі. Музейдің тақырыптық-экс-
позициялық жоспарының өмірге 
келуі, соған сәйкес қордың жи-
нақталуы, ғылыми сарапталып, 
экспозициялық құрылымының жо-
балануы қоғам қайраткері, өлкета-
нушы, тамаша ұстаз Мәкен Төре-
гелдин (1923-2006 ж.ж) есімімен 
тығыз байланысты. Ұзақ жыл ел 
басқарып, кеңестік және жаңа 
дәуірдің сынағы мен қайрағынан 
өткен қайраткердің тарихқа деген 
ерекше құрметі, ұлтжандылығы, 
мемлекетшілдік өресінің биіктігі, 
азаматтық жауапкершілігі музейдің 
сыртқы қақпасынан кірген бетте 
ерекше баурап, тіршіліктің қарабай-
ыр бояуын басқаша тануға болаты-
нын түсінесің. М.Төрегелдин өзінің 
ғылыми еңбектерінде музей экспо-
зициясының тұжырымдамасын жа-
сауда мәдениеттанушы, этнограф 
Ө.Жәнібеков, академиктер-геолог 
А.Абдуллин, кенші Ә.Сағынов, 
тарихшы М.Қозыбаев, археолог 
К.Ақышев  кеңесші болғанын, өн-
дірістік тақырыпты ашуда өлкеге 
белгілі инженерлер Ғ.Омаров, Т.У-
румов, Т.Әбдірахманов, Қ.Мәтке-
нов секілді өндіріс білгірлерінің 
пікірлері ескерілгенін жазады. Екі 
пәтерлі ескі тұрғын үйді 3 га-дан 
астам аумағымен қоса, айналасы 
7-8 жылда жабық және ашық көр-
ме алаңдары бар мәдени-тарихи 
орынға айналдыру – М.Төрегел-
диннің жеке еңбегі. 

Өлкенің өндірістік тарихы, әсіре-
се ғасырлар бойы жалғасып келе 
жатқан тау-кен ісі, металл өндіру 
тәжірибесі Мәкен Төрегелдинді 
1940 жылдары Қ.И.Сәтбаевтың 
барлау партиясында еңбек жолын 
бастағанда қатты қызықтырғанға 
ұқсайды. Ол небәрі 16 жасында 
геологиялық барлау мекемесіне 
кіші жұмыскер болып қабылданып, 
ұлы тұлғаның тәрбиесін көрді.  «Қа-
некең мені өзімсініп «ұзынсирақ» 
дейтін. Бір күні Қанекең құба жонда, 
далада кездесіп қалды. Арқамдағы 
зілдей дорбаны көрді де «Арқалап 
келе жатқаның не нәрсе?» деп 
сұрады. Қапелімде «пробалар ғой» 
дегеннен басқа ештене айта алмай 
қалдым. Мамандарға қатты рен-
жіді. Сайд Сейфуллин, Федор Па-
стухов, Лев Левинге «Бұл сендерге 
күш көлік емес, адам! Жастарға 
неге үйретпейсіңдер!»-деді. Осы-
дан кейін менің өмірімде, жалпы  
буыны қатпаған жастарға көзқа-
раста күрт өзгерістер болды. Қане-
кеңнің жастарға деген қамқорлығы  
ерекше еді ғой», - деп еске алады 
Мәкен аға. Ол жеке басының өне-
гесі, жастарға берген тағылымы  
арқылы ұлы ұстазының ізін жалға-
стырды деуге болады. 1980 жылда-
ры Қазақстанның шалғай қиырын-
дағы шағын ауылда музей ашып, 
Мәскеу мен Ленинградтың кітап-
ханаларынан оқулықтар алдырып, 
музейтану саласынан жастарға 
нағыз «ликбез» ашты. Мен өзім Мә-
кен ағаның лекцияларын конспекті-
леген шәкірттің бірімін.

М.Төрегелдин тау-кен ісінің та-

рихына арналған музей ашуды 
қолға алғанда кем дегенде алдағы 
50 жылдың тамырын басып, ұлты-
мыздың мәдени мұрасы мен та-
рихын зерделеуде сілкініс боларын 
сезгендей. 1990 жылдардың өзінде 
Жезді-Қарсақбай-Байқоңыр-Біле-
уті-Бұланты, Жезді-Талдысай-Әу-
лиетау-Алтыншоқы бағытында 
саяхат бағыттарын жоспарлап, 
Қарағанды облысының туристік 
агенттіктерімен, жоғары оқу орын-
дарымен келісімдер жүргізуді қолға 
алды. Бүгінде бұл – аймағымызға 
келетін саяхатшылар үшін ең таны-
мал бағыттар. 

Музей ұйымдастыруда тың 
тақырып көтеріп, айлап-жылдап 
өндірістерді аралап, түпнұсқа экс-
понаттар жинақтауы және бұл іске 
жалпы халықты жұмылдыра білуі 
– нағыз патриоттық. Мәкен ағамен 
жәй ғана пікірлесудің өзі адамды 
рухтандырып, күш-жігеріңді пайда-
лы іске жұмылдыруға үйретеді. Ол 
кісінің алдынан шарықтан шыққан 
пышақтай жанылып, жігерленіп 

шығасың. М.Төрегелдин Қазақстан-
да алғашқылардың бірі болып 
музей ұйымдастырудағы мақса-
ты, осы істегі тәжірибесі жөнінде 
монография жүгін көтеретін ең-
бек жазған тұлға. Автордың 1998 
жылы екі тілде жарық көрген осы 
еңбегі жайлы т.ғ.д. ҚР Минералдық 
ресурстар академиясының акаде-
мигі Ә.Иманғалиев былайша пікір 
білдіреді: «М.Төрегелдиннің «Мәң-
гілік мұра» кітабы айрықша назар 
аударарлық еңбек деп есептеймін. 
Тау-кен, металлургия саласында 
бұған дейін, қазір де жазылып жүр-
ген еңбектер, зерттеулер көпшілік-

Тәуелсіздік және Мәдени мұра 

ӨЛКЕ ӨНДІРІСІНІҢ 
ШЕЖІРЕСІ

ке арналмаған, ғылыми, кәсі-
би еңбектер болса, Мәкеннің 
кітабы кез-келген оқырманға 
түсінікті. Металл  балқыту, өң-
деу, кен қазу – ғылымның жаңа 
жетістігі емес, ата кәсібіміз, 
біздің әрқайсымыздың қаны-
мызда осы кәсіптің машығы 
бар екендігін көрсетеді. Инду-
стриялы елдің болашағы үшін 
мұндай сабақтастықты сезіну 
аса қажет». 

М.Төрегелдин ұзақ жыл 
Ө.Байқоңыров атындағы 
Жезқазған университетінің 
студенттеріне дәріс жүргізді. 
Және ол дәрістер универси-
тет аудиториясында емес,  

өзі ұйымдастырған музейдің база-
сында өтті. Ұстаздың басты көрнекі 
құралы, оқу хрестоматиясы – музей 
экспозициялары мен ашық аспан 
астындағы көрме алаңдары болды. 
Бүгінгі таңда 19  мыңға жуық экс-
понатты құрайтын қордың басым 
бөлігі М.Төрегелдиннің ыждахат-
ты еңбегі арқасында жинақталған. 
Музей экспозициясындағы ежел-
гі Жезқазған кеніштерінің жұмыс 
істейтін макеттері музей ісінде 
соңғы жылдары ғана қолға алына 
бастаған нағыз интерактивті алаң. 
Мәкен Төрегелдин бұл әдісті өткен 

ғасырдың 90-жылдарында экскурс-
сиялық қызметте қолдана білген 
жаңашыл маман. 

2015 жылы 16 ақпанда ҚР 
Үкіметінің №61 қаулысымен өлке 
тарихында айрықша із қалдырған 
тұлға, Еңбек Қызыл Ту, «Құрмет 
белгісі», II-I дәрежелі Отан соғысы 
ордендерінің, «Ерен еңбегі үшін» 
медалінің иегері, Ұлы Отан соғы-
сының ардагері, Түркістан қаласы, 
Жезді, Ұлытау аудандарының Құр-
метті азаматы М.Төрегелдиннің 
есімі өзі іргесін қалаған музейге 
берілді. Бұл – қайраткердің ұлт мә-
дениеті мен мұрасын насихаттауға 
сіңірген еңбегіне көрсетілген құр-

мет. Төрегелдин тағылымын зерт-
теп, зерделеу болашақ тарихшы-
лар, музейтанушы мамандар үшін 
тың тақырып болмақ. 

 АШЫҚ АСПАН АСТЫНДАҒЫ 
МУЗЕЙ 

ҰҒА академигі, әлем таныған 
антрополог О.Смағұлов өз зерттеу-
лерінде қазақ атамекені тұрғында-
рының ғасырлар бойы қалыптасқан 
этно-мәдени, тектік-зәузәттық да-
муында алты бірдей тіршілік ерек-
шелігінің шешуші рөл атқарған-
дығын атап көрсетеді. (Смағұлов О. 
Қазақ халқының антропологиялық 
тарихы. Алматы.2011 ж.). Соның ең 

негізгісі – неолит, энеолит және қола 
дәуірлерінде қазіргі қазақ жерінде 
металл балқыту, тау-кен кәсіпшілі-
гінің өте жоғары деңгейде дамуы. 
Металл қай дәуірде де байлық пен 
бақуаттылықтың негізі болды. Оны 
меңгерген халықтың экономикалық 
әлеуеті басқалардан әлдеқайда 
ілгері, озық болатыны сөзсіз. Қола 
дәуірінде Еуразиядағы маңызды 
металлургиялық провинция Орта-
лық Қазақстан, Жезқазған тұрғын-
дарының тұрмыс дәрежесі басқа 
өңірлермен салыстырғанда жоғары 

болды. «Сарыарқа тұрғындарының 
өмір сүру жасы басқа көршілерінен 
озық болды. Егер андрондықтар-
дың әйелдерінің орташа жасы – 33, 
ал ерлердің жасы – 35 болса, Орта-
лық қазақстандықтар ұзақ жасады». 
(С.У.Жауымбаев, А.В.Евдокимов. 
Сарыарқаның ежелгі металлургтері 
ізімен. Қарағанды. 2011 ж.)

Мәкен Төрегелдин атындағы 
музей жалпы  аумағы  4 га табиғат 
ландшафтын құрайтын бірегей мә-
дени-тарихи кешен. Экспозиция 
концепциясы жалпы тарихи дәуір-
лер шенберіңде халқымыздың ата 
кәсіптерінің бірі саналатын – ме-

талл қорыту ісінің пайда болып, 
бүгінгі замандарға дейінгі даму 
сабақтастығын көрсетуге негіздел-
ген. 18 мыңнан астам экспонат 
қоры тақырыпқа сәйкес жүйеленіп, 
7 экспозициялық зал мен ашық ас-
пан астындағы алаңдарда көрме-
ленеді. Музей құндылығы болып 
табылатын бұл алаңдардың жалпы 
көлемі 3 га аумақты қамтиды. 

Жезқазғанның мыс көмбелері, 
көмір, қорғасын, кен орындары ұзақ 
жылдар Ресей үкіметінің кәсіпкер 
көпестерінің қолында болды. Бұл 
өлкеге жүргізілген ең табысты әрі 
көлемді экспедициялар - 1814-1815 
ж.ж Орынбор әскери экспедици-
ясы. 1814 жылғы экспедицияның 
олжасы – Ұлытаудағы Қорғасын 
кенішінің ашылуы. Оның  құрметіне 
I Александр патша Петерборда ар-
найы медаль соққаны белгілі. Осы 
кеніште жұмыс істеген кен сүйрет-
кісі музей экспозициясынан орын 
алған. Екінші Орынбор эскпедици-
ясы 1617 адамды қамтыса, оның 
1500-ден астамы әскери жасақ 
болды. Экспедиция екі аптада Ұлы-
тау етегінен 47 кен орнын тіркеп, 
Патша үкіметінің тапсырмасын ар-
тығымен орындады. Тіркелген бай-
лықтың ең маңыздысы – Жезқазған 
мыс ошақтары. 1906 жылы мыс, 
көмір кеніштері мен Қарсақбайды 
орыс көпестерінен сатып алған 
шетел кәсіпкерлері жылына 5000 
т мыс беретін завод, тәулігіне 250 
т  кен байытатын фабрика салуды 
жедел қолға алды. Болашақ өн-
діріске қажет жабдықтар мен ме-
ханизмдер мұхиттың ар жағынан, 
Москва-Ташкент темір жолымен, 
Жосалы станциясына жеткізіліп, 
Қарсақбайға түйе керуендерімен 
тасылды. 1914 жылы Жосалы мен 
Қарсақбай арасына тар табанды 
алмалы-салмалы теміржол жүр-
гізіліп, тасымалдау біршама жеңіл-
детіледі. Алайда жол салудың бар-
лық тауқыметін жергілікті қазақтар 
көтерді. Шетел акционерлері мыс 
алқабын жалға алған 30 жылда 
кеннің 10%-дан кем емес ең бай  
қабаттарын аршып, жылдам пайда 
табуды көздеді. Олар иелік еткен  
1907-1919 ж.ж. Жезқазғанда 9 шах-
та, ал Байқоңырда 12 шағын шах-
талар іске қосылды. Барланған кен 
болашақ заводтың 12 жыл үздіксіз 
жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін 
еді. «Владельцы рассчитывали по-
лучать основные прибыли путем 
усиленной эксплуатации завода и 
рудников в первые годы, а дальше 
играть на бирже продажей широ-
ко разрекламированных акций ». 
(К.И.Сатпаев. Избранные статьи. 
Алматы. 1989 г.). Қазақтан түсті 
металлургиясының қарашаңырағы 
Қарсақбай  тарихымен музей экпо-
зициясы арқылы жан-жақты таны-
суға болады. Мұнда ғасыр басын-
да мыс байлығы үшін мұхит асып 
жеткізілген өндіріс жабдықтарының 
бірнеше түрі көрсетілген. 

Музейге келушілер сол сияқты 
ежелгі Жезқазған мыс қорыту 
кенішінің  жұмыс істейтін үлгісінде 
металл  балқыту технологиясы-
ның дайын өнімге дейінгі толық 
циклымен танысып, қола дәуіріне 
көрнекі саяхат жасауға мүмкіндік 
алады. Орталық Қазақстан пай-
далы қазбаларының ең көлемді 
топтамасы – тау-кен жыныстары-
ның табиғи үлгілері Қорғасын мен 
Кішітау, Балқашқа дейінгі негізгі 
кен орындарының коллекциясын 
қамтиды. 

Ғасырлар  ғасырларға ұласып, 
Ұлы далада өркениеттер алмасып 
жатты. Бірақ ата-бабадан қалған 
кәсіп – металл балқыту өзгеріссіз 
бізге жетті. Бұл тарихты танып-білу 
– адамзатты табиғатпен байланы-
стыратын рухани желінің бірі.

З.ҚАЗАНБАЕВА, 
М.Төрегелдин атындағы 
тау-кен және балқыту ісі

 тарихы музейінің 
басшысы.
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Біздің ортақ міндетіміз - есірткісіз болашақ құру. Осы мақсатта 
біз әрбір үй, көше, аула, әрбір оқушы мен жастар үшін күресуіміз 
керек.  Біз елімізді нашақорлықтан тазарту  үшін ұмтылуымыз қа-
жет.

Жуырда жастардың қатысуымен орталық алаңда «Нашақор-
лық – ғасыр дерті» атты ұранмен үн  парақшаларды тарату ак-
циясы ұйымдастырылды. Акцияның мақсаты —  нашақорлық — 
ғасыр дерті екендігін, нашақорлық адам өміріне аса қауіпті екенін 
ұғындыра отырып, нашақорлықтың алдын – алуда халықты ақпа-
раттандыру болатын. Аталмыш акция жұмысына мектеп оқушы-
лары қатысты. Акция жұмысын қорытындылай келе жастар, өз 
ойларына түйгендерін ортаға салып, пікір алмасып, жаман әдет-
терден аулақ болуды ойға түйді.

Жастар арасында салауатты өмір салтын ұстану мақсатын-
да Тау баурайында  Осы жылдың 30  қарашасында  Сәтбаев, 
Жезқазған қаласының жастар ресурстық орталығымен бірлесіп 
«Жол тізбек- 2016» қысқы спорттық квест  ойындарын өткізуді 
жоспарлаудамыз.  Жасөсіпірімдер мен жастардың бос уақытта-
рын тиімді өткізуде жоспарлы түрде шаралар жүргізіліп, тұрақты 
түрде жастардың әлеуметтік желілерінде жарияланып отырады.

Ұлытау ауданының жастар 
ресурстық орталығы.

Қазақ даласында алғаш рет 
білім қоңырауын соққан ағар-
тушы Ыбырай Алтынсариннің 
биыл туғанына — 175 жыл. Қа-
зақтың аса көрнекті ағартушы- 
педагогы, жазушы, этнограф, 
фольклоршысы Қостанай об-
лысының Қостанай ауданы, 
Арқарағай ауылында дүниеге 
келген. Өз заманының ірі қоғам 
қайраткері тұңғыш педагог, қа-
зақ балаларына білімнің кілтін 
ұстатып, қазақ балалары білім, 
ой нәр алсын деп жан сезімі, 
намысы оянсын деп, мұратқа 
жетсін деп, тұңғыш педагог қа-
зақ даласында алғашқы мектеп 
ашты. Дүниедегі ең  ескірмес 
мұра, сарқылмас өнер-білім 
деп бізге түсіндірді. Ыбырай 

Алтынсарин шығармаларының 
өзекті тақырыбы өнер, білім, 
еңбек пен тәрбие болды. Ұлы 
ағартушының 175 жылдығына 
орай №1 Ұлытау орта мектебін-
де «Асыл мұра» ӘО ұйымда-
стыруымен бастауыш сынып-
тарда Ыбырай Алтынсарин 
шығармаларының кейіпкерлері 
жайлы сурет, қолөнер көрмесі 
өтті. Сонымен қатар жоғары сы-
ныптарда Ыбырай атамыздың 
өмірі, шығармалары туралы 
әр сыныптарда ашық тәрбие 
сағаттары, көрме өткізіліп, де-
ректі фильмдер көрсетілді.

Ж.ТҰРСЫН,
 №1 Ұлытау орта мектебінің

педагог-ұйымдастырушысы.

Ыбырай Алтынсариннің туғанына 175 жыл

ҰЛЫ  АҒАРТУШЫНЫҢ 
ЕСІМІ ҰЛЫҚТАЛДЫ

«НАШАҚОРЛЫҚ  - ҒАСЫР ДЕРТІ» 
АКЦИЯСЫ ӨТТІ

Жуырда Байкоңыр елді ме-
кенінің Мәдениет үйінде қазақ 
вальсінің королі, композитор 
Шәмші Қалдаяқовтың әндерін 
орындаудан «Ән көгінің сұңқары  –  
Шәмші» атты дәстүрлі ән байқауы 
өтті.

Шәмші ағамыздың әндерін 
орындаудан жыл сайын өткізілетін 
дәстүрлі ән байқауын тамашала-
уға жиналған көрермен қауым бай-
қаудың басталуын тағатсыздана 
күтіп отырды. Сахна шымылдығы 
ашылып, «Шәмшіге арнау» әнін 
орындап шыққан жас әнші Гаухар 
Ғабдұлмәлік пен «Еркем-ай» би 
тобының биіне тәнті болған көрер-
мендер ду қол шапалақ соқты. Кеш 
жүргізушілері Азамат Маекенов 
пен Гаухар Ғабдұлмәлік Ұлытау 
ауданына қарасты елді-мекендер-
ден келген сайыскерлермен және 
қазылар алқасымен таныстырып 
өтсе, Марат Ашубаев сайыскер-
лер, әділқазылар мен көрермен-
дерге арнап «Ән аға» әнін орында-
ды. Байқау барысында Байқоңыр 
елді-мекенінен Марғұлан Еңсе-
баев «Ақ бантик», Жалғас Рахим-
берлин «Арыс жағасында», Баян 
Нысапбергенова «Сүймегендер 
сағынбайды», Қоскөлден Дани-
яр Мағауин «Құрбым, жан құр-
бым», Еркеназ Ермағанбетова 
«Сыған серенадасы», Борсеңгір 
ауылынан Назерке Тыныштықбай 
«Қайықта», Жезді кентінен Мәде-
ни-сауықтыру орталығының мәде-
ни-көпшілік іс-шара ұйымдасты-

рушысы Жаннұр Ерденова «Өмір 
өзен», «Айгөлек» балабақшасы-
ның қызметкері Жазира Смағұло-
ва «Қайдасың» әндерін орындап 
көрерменді бір серпілтіп тастады. 
«Ән көгінің сұңқары – Шәмші»  ән 
байқауына қазылық жасаған Жан-
келді селолык округінің әкімі  Серік 
Сайлаубекұлы Әбжанов, Ұлытау 
аудандық мәслихаттың депутаты  
Шәріп Бекетов пен Байқоңыр орта 
мектебінің музыка пәні мұғалімі 
Тағанбай Жалмурзин құттықтау сөз 
сөйлеп, 3-орынды  байқоңырлық  
Баян Нысапбергенова, 2-орынды 
қоскөлдік Еркеназ Ермағанбетова, 
жүлделі 1-орынды жезділік Жаннұр 
Ерденова иеленгенін айта келе, 
жүлдегерлерді Дипломмен, сайы-
скерлерді Алғыс хатпен марапат-
тап, барлығына бағалы сыйлықтар 
табыстады. Кеш шымылдығы 

сайыскерлер мен жүргізушілердің 
орындауындағы «Байқоңыр» 
әнімен жабылды. Шәмші әндеріне 
сусап қалған көрермен шөлдерін 
бір қандырып, жоғары көңіл-күйде 
арқа-жарқа болып тарасты.

Сөз соңында Шәмші әндері кө-
гімізде қалықтай берсін, осы бай-
қаудың дәстүрлі өтуін қолдап,  де-
меушілік жасап отырған Жанкелді 
селолық округінің әкімі Серік Әб-
жановқа алғыс білдіре келе, халқы-
мыздың Шәмші сынды жарық жұл-
дыздарын жоғары бағалап қана 
қоймай, іс-шараларға атсалысып, 
қолдау көрсететін ел азаматтары 
көп болсын дегіміз келеді.

Ж.КУШЕКОВА,
Жезді кенті Мәдени-

сауықтыру орталығының 
әдіскері.

ҚАЗАҚ ЕЛІНЕ 
ӘН САЛДЫРҒАН ӘН-АҒА

Мәдени хабар

Заңды тұлғаны мемлекеттiк тiр-
кеу үшiн тiркеушi органға Қазақстан 
Республикасының Әдiлет мини-
стрлiгi белгiлеген нысан бойынша 
өтiнiш берiледi және осы Заңның 
7-бабында көрсетiлген, қазақ және 
орыс тiлдерiнде жасалған және үш 
данада ұсынылатын құрылтай құ-
жаттары қоса беріледі.

Акционерлiк қоғамдардың, 
олардың филиалдары мен өкiлдiк-
терiнiң жарғыларын (ережелерiн) 
қоспағанда, орта және ірі кәсіпкер-
лік субъектілеріне жататын заңды 
тұлғалардың, олардың филиал-
дары мен өкiлдiктерiнiң жарғыла-
ры (ережелерi) мемлекеттік тiр-
кеу кезінде ұсынылмайды. Шағын 
кәсіпкерлік субъектісіне жататын 
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
осы Заңның 6-1-бабында көзделген 
тәртіппен жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдай-
ларда қызмет нысанасы қаржылық 
қызметтер көрсету болып табыла-
тын заңды тұлғаны мемлекеттік тiр-
кеу үшiн Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлт-
тық Банк) рұқсаты қосымша талап 
етiледi.

Тиісті тауар нарығында үстем 
немесе монополиялық жағдайға 
ие нарық субъектілерін, сондай-ақ 
мемлекеттік кәсіпорындарды, ак-
цияларының (жарғылық капиталға 
қатысу үлестерінің) елу пайыздан 
астамы мемлекетке тиесілі заң-
ды тұлғаларды және өз қызметін 
Қазақстан Республикасының ау-
мағында жүзеге асыратын, олар-
мен үлестес тұлғаларды, мұндай 
құру Қазақстан Республикасының 
Заңдарында Қазақстан Республи-
касы Президентінің Жарлықтарын-
да немесе Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулыларында тікелей 
көзделген жағдайларды қоспаған-
да, мемлекеттік тіркеуді тіркеуші 
орган монополияға қарсы органның 
келісімімен жүзеге асырады. Моно-

полияға қарсы орган тіркеуші ор-
ганға тиісті тауар нарығында үстем 
немесе монополиялық жағдайға ие 
нарық субъектілерінің тізілімін және 
мемлекеттік кәсіпорындардың, ак-
цияларының (жарғылық капиталға 
қатысу үлестерінің) елу пайыздан 
астамы мемлекетке тиесілі заң-
ды тұлғалардың және монополи-
яға қарсы органның келісімімен 
құрылған, олармен үлестес тұлға-
лардың тізбесін ұсынады.

Орта және ірі кәсiпкерлiк субъ-
ектiсіне жататын заңды тұлғаны 
мемлекеттiк тіркеу кезiнде өтiнiшке 
құрылтайшы немесе құрылтайшы-
лардың бiреуi не шетелдiк немесе 
шетелдік заңды тұлға, Қазақстан 
Республикасының Үкiметi немесе 
мемлекеттiк органдар не Ұлттық 
Банк жалғыз құрылтайшы не құрыл-
тайшылардың бірі болып табыла-
тын жағдайларда, құрылтайшының 
уәкiлеттiк берген адамы қол қояды 
және Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінде көзделген 
жағдайларда нотариаттық тәртiп-
пен куәландырылған құрылтай құ-
жаттарын қоса отырып, оны тiрке-
уші органға бередi.

Жеке кәсіпкерлік субъектісіне 
жатпайтын заңды тұлғаны мемле-
кеттік тіркеу кезінде өтінішке құрыл-
тайшы (құрылтайшылар) не осыған 
уәкілеттік берілген адам қол қояды 
және Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінде көзделген 
жағдайларда нотариаттық тәртiп-
пен куәландырылған құрылтай құ-
жаттарын қоса отырып, оны тірке-
уші органға береді.

Шетелдік қатысатын орта және 
ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жата-
тын заңды тұлғаларды мемлекет-
тік тіркеу орта және ірі кәсіпкерлік 
субъектілеріне жататын Қазақстан 
Республикасының заңды тұлға-
ларын мемлекеттік тіркеу үшін 
белгіленген тәртіппен жүргізіледі. 
Егер Қазақстан Республикасы ра-
тификациялаған халықаралық 

шарттарда өзгеше белгіленбесе, 
қосымша:  құрылтайшы – шетелдік 
заңды тұлғаның шет мемлекеттің 
заңнамасы бойынша заңды тұлға 
болып табылатынын куәландыра-
тын, нотариат куәландырған қазақ 
және орыс тілдеріндегі аударма-
сымен бірге сауда тізілімінің заңда-
стырылған үзінді көшірмесі немесе 
басқа да заңдастырылған құжат; 
нотариат куәландырған қазақ және 
орыс тілдеріндегі аудармасымен 
бірге шетелдік құрылтайшының па-
спортының көшірмесі немесе жеке 
басын куәландыратын басқа да құ-
жат ұсынылуға тиіс.

Қоғамдық және дiни бiрлестiк-
тердi мемлекеттік тiркеу «Қоғам-
дық бірлестіктер туралы», «Саяси 
партиялар туралы», «Діни қызмет 
және діни бірлестіктер туралы» Қа-
зақстан Республикасының Заңда-
рында көзделген ерекшелiктер 
ескерiле отырып, осы бапта бел-
гiленген тәртiппен жүзеге асыры-
лады.

Шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілеріне жататын заңды 
тұлғаларды қоспағанда, заңды 
тұлғаны мемлекеттік тіркегені үшін 
бюджетке тіркеу алымы төленгенін 
растайтын түбіртек немесе өзге де 
құжат тіркеуші органға бір мезгілде 
ұсынылады. Осы Заңда және Қа-
зақстан Республикасының өзге де 
заңнамалық актілерінде көзделген-
дерден басқа қандай да бір құжат-
тар мен мәлiметтердi талап етуге 
тыйым салынады. Заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу Қазақстан Ре-
спубликасының Әділет министрлігі 
айқындайтын тәртіппен Интернет 
желісі арқылы берілген электрон-
дық өтініш негізінде жүргізілуі мүм-
кін. Жеке кәсіпкерлік субъектісіне 
жататын заңды тұлғаны мемлекет-
тік тіркеу кезінде субъект Қазақстан 
Республикасының Кәсіпкерлік ко-
дексінде белгіленген, жеке кәсіп-
керлік субъектісінің критерийлеріне 
сәйкес санатты дербес айқындай-
ды және оны өтініште көрсетеді..

 
Ұлытау ауданының 
Әділет басқармасы.

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ 
МЕМЛЕКЕТТIК ТIРКЕУ



7Ұлытау 
өңірі
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Ағам Нұрғали 
1926 жылы Ұлытау 
ауданында өмірге 
келді. Ұлы Отан соғы-
сы басталған уақыт-
та ауыл азаматтары 
Отанын қорғау үшін 
майданға аттанып, 
ауылда аңыраған 
ата-аналар, олар-
дың жары, балалары 
қалды. Ағам Нұрғали 
мектепті толық аяқта-
май, 7-сынып бітірген 
соң кадр жетіспеген-
діктен қаржы бөлімі-
не жұмысқа тұрып жұ-
мыс атқарады. Содан 
соң 1944 жылы әскер 
қатарына шақырыла-
ды, небәрі 19 жаста 
еді. Әке-шешем, біз-
дер күні-түні соғыс 
жеңіспен аяқталып, 
ағамның, ауылдың 
азаматтарының тіле-
уін тіледік. Соғысқа 

кеткендерден «қара қағаз» келген отбастарының дауысын естігенде 
сай-сүйегіміз сырқырап қоса жылаушы едік. Әкем де өте көршілерге 
қайырымды еді. Біреуінің шөбін, біреуінің ағашын түсіріп, қыс болса 
есігінің қарын тазалап, дамыл көрмейтін. Ал анам да қолында та-
мақ болса көрші әйелдерді шақырып, тамағын беріп, әңгіме-дүкен 
құратын. Бәрінің арман-тілегі жеңістен тезірек келіп, азаматтарының 
аман келуін айтатын. Көптің тілегі қабыл болып, 1945 жылы соғы-
стың жеңіспен аяқталғанын 9-мамырда естідік.

Мен 9 жастағы баламын ғой. Сол күні апам суға жұмсап 
инағашпен екі шелегімді алып, су алып келе жатыр едім, поштаның 
алдында бір ғана радио хабар беріп сөйлеп тұратын. Есімде, сол ра-
дио хабар беріп сөйлеп соғыстың жеңіспен аяқталғанын естіп, екі ше-
легімді тастап, үйге хабар жеткізуге жүгіріп келгенде, апам «шелегің 
қайда» дегенде, «Апа, соғыс бітті, жеңіс біздікі» деп, ата-анамды қу-
антып, бәріміз біресе жылап, біресе күліп, қуанышқа бөлендік. Ағам 
соғыстан кейін штабта бес жыл жұмыс атқарып, 1950 жылы үйге 
оралады. Келісімен соғысқа дейін жұмыс атқарған қаржы бөліміне 
қайтадан жұмысқа қабылданады. Сөйтіп, сырттай білімін толықты-
рады. Кейін білімді, қабілетті кадр екенін дәлелдеп, қаржы бөлімінің 
бастығы етіп тағайындайды. Осы қызметті 40 жылға жуық өмірінің 
соңына дейін абыройлы атқарады.  Өзінің барлық саналы ғұмырын 
халқына, елдің игілігіне, әрі халқының қалаулы, адал ұлы болды. 
Бірнеше Алғыс хаттары, Министрліктен «Қаржы саласының үздігі» 
белгісімен марапатталған. Кейін өмірден өткеннен кейін еңбегі баға-
ланып, Қаржы мекемесінің қабырғасына «Ескерткіш тақта» орнатыл-
ды. Ол үшін Қаржы мекемесінің басшысы Тасболат Шайхинге, әрі 
ұжымына отбасымның туған-туыстары атынан үлкен алғыс айтамыз.

Ағам Нұрғалидың зайыбы Майтан жеңгеміз алты баласына жоға-
ры білім әперіп, жақсы тәрбие берді. Қазір балалары әр салада абы-
ройлы жұмыс атқаруда.

                           
 Балымша ЖАРАСБАЕВА, зейнеткер.

Марқұм ағам Нұрғали Жарасбаев тірі болса биыл 90 
жасқа толар еді. Бірақ тағдыр қатал ғой, 60 жасқа то-
лар-толмастан ауыр  науқастан қайтыс болды. Ағам 

ақыл-парасатқа бай, білімді, өзінің істеген 
жұмысына өте адал, қайырымды, жаны жомарт 

азамат еді. 

 ҚАРЖЫ САЛАСЫНЫҢ 
САҢЫЛАҒЫ ЕДІ

Жуырда осы анамыз-
дың «Өмірдің өтіп кеткен 
соқпақ жолы, ойыма ора-
лады анда-санда» атты 
жыр жинағы жарық көрді. 
Кітапта соңғы жылдары 
жазылған өлеңдері мен 
фотосуреттері, қаламы-
ның сиясы кетпеген жаңа 
жырлары да бар. Кітаптың 
тұсаукесері Егінді ауылдық 
клубында өтті. Іс-шараға 
ауыл тұрғындары мен кеш 
иесінің Астана, Балқаш, 
Жезқазған, Ұлытау өңірін-
дегі туған-туыстары, 
ұл-қыздары арнайы келіп, 
қуанышты бөлісті. Іс-ша-
рада кітаптың тұсаукесер 
рәсімін ауыл әкімі М.Ах-
метов пен ауыл ақсақалы 
М.Смағұлов жасап, ыстық 
құттықтауларын білдірді. 
Сонымен қатар, еңбек ардагері 
Е.Толысбаев, мектеп ұстазы 
Т.Балмағанбетов, клуб меңге-

рушісі Г.Жүнісова және бала-
лары мен келіндері жүрекжар-
ды құттықтау тілектерін айтты. 
Мектеп оқушылары анамыз-

дың өлеңдерін жатқа айтса, 
немере-шөберелері би билеп, 
ән салып берді. Ауыл әкімі 
М.Ахметов ауылдың мектебі-
не, кітапханасына және аудан-
дық Мәдениет үйінің ұжымына 
шығарылған кітаптың бір-бір 
данасын естелік сый ретінде 
тапсырды.

Кеш соңында ардагер-ана 
осы жыр кітабының шығуы-
на мұрындық болған, кітапты 
баспаға әзірлеген, өлеңдерін 
жинақтап ұйымдастырған клуб-
тың әдіскер маманы Гүлсім 
Бәсібекқызына ерекше алғыс 
айтып, ақ батасын өлеңмен өр-
нектеді. Ауылдың басқа да аза-
маттарына ризашылығын біл-
дірді. Тамаша шығармашылық 
кешті әрі қарай аудандық 
Мәдениет үйінің концерттік 
бағдарламасы жалғастырды. 
Бұл кітап ҚР Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы мен Егінді ауылының 
40 жылдық мерейтойларының 
шеңберінде шығарылды. Кітап 
жалпы сатылымға арналмаған, 
тиражы шектеулі. Кітаптың де-
меушісі – Егінді ауылдық округі 
әкімдігі.

Жансая МҰҚАНОВА, 
ақынның шөбересі.

Егінді ауылының жаңалықтары

 «Өлеңге әркімнің-ақ, бар таласы» деп ұлы Абай атамыз 
айтқандай, Егінді ауылының тұрғыны еңбек және тыл 

ардагері, жасы 87-ден асқан ана Күлжан Тұрсынмұратқызы 
жастайынан өлең жазуды жанына серік қылған,

 бала кезінде қисса, дастанды жатқа айтқан 
ақынжанды адам. 

 Нұрғали Жарасбаевтың 
туғанына 90 жыл

Ана шығармашылығына 
арналған кеш

Жуырда «Инфорум» Қа-
рағанды облысы ақпараттық 
журналын оқып отырып, Сабы-
ржан Кеделовтің жазған мақа-
ласына көзім түсті. Ауылымыз-
дың тумасы, азамат әрі оқушым 
болды. Үлкен марапатқа ие 
болғанына қатты қуанып, қо-
лыма қалам алдым. Сабыржан 
еңбек жолын өзіміздің ауылдан 
бастаған. Өнерлі, әнші азамат 
клуб үйінде әдіскер болып қы-
змет жасады. Ауданымызда 
өтетін іс-шараларға белсене қа-
тысып, өнер көрсетіп, Диплом, 
Алғыс хат сыйлықтарымен ма-
рапатталып жүрді. Сол С.Ке-
делов қазіргі таңда Сәтбаев 
қаласының Мәдени-сауықтыру  
орталығында «Мәдени іс-шара-
ларды ұйымдастырушы» болып 
қызмет атқарады. Жақында Сәт-

баев қаласы әкімі өнер және мә-
дениет саласындағы қызметкер-
лерге Диплом, сыйақы табыстау 
рәсімін өткізген. Сол марапатқа 
«Мәдени іс-шараларды үздік 
жүргізуші» номинациясының 
жеңімпазы болып Мәдени-сауық 
орталығының ұйымдастырушы-
сы С.Кеделов марапатталып, 
ақшалай 60 мың теңге көлемін-
де сыйақы табысталған. Бұл 
менің ақпараттық журналдан 
оқығаным болатын. Осындай 
ауылымыздың ер азаматтары 
биіктерден көріне берсін! Ма-
рапаты құтты болсын, демекпін! 
Оның әрдайым халықтың қа-
лауына сәйкес еңбек етіп жүр-
ген азамат екенін мынадан-ақ 
байқауға болады. Биыл жазда 
ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 
және ауылымыздың құрылғаны-

на биыл 40 жыл мерейтойына 
орай, Сәтбаев қаласының Мә-
дени-сауықтыру орталығының 
көркемөнерпаздарын ұйымда-
стырып, яғни басшыларымен 
алып келіп, ауылымызға үлкен 
концерттік бағдарлама ұсын-
ды. Басшысы концерт соңында 
шығып сөйлеп, жерлесіміздің 
қолдауымен келгендерін, Сабы-
ржанның өнерлі азамат екенін 
айта келе, ата-анасына, туып-
өскен еліне рахмет айтты. Ауыл 
халқы риза болып, алғыстарын 
жаудырды. Ауыл әкімі М.Ахме-
тов көркемөнерпаздарды Ди-
пломмен марапаттап, алғыс 
айтты. Бұл кеште Сабыржанның 
туған елге, жерге деген ыстық 
сағынышы жүзінен білініп тұрды. 
Биік белестерден көріне беруіне 
тілектеспіз! Алдағы уақытта да 
үлкен концерттік бағдарлама-
лар күтеміз! Марапатың құтты 
болсын, Сабыржан!

Кенжебек МОЛДАБЕКОВ. 
Егінді ауылы.

ЕГІНДІЛІКТЕР ҚУАНЫШҚА 
БӨЛЕНДІ

Жуырда Қазақстан Республикасы Тәуел-
сіздігінің 25 жылдығы аясында аудандық Мә-
дениет үйінде Ұлытау ауданының прокурату-
расы менБілім бөлімінің ұйымдастыруымен 
«Тәуелсіздік ұландары жырлайды» аттыпа-
триоттық әндер байқауы өтті. 

Байқаудың негізгі мақсаты — Тәуелсіз 
еліміздің ұлағатты ұрпағын, заман талабына 
сай патриоттық рухани тәрбие беру негізінде 
өткізілді. Байқауға Ұлытау ауданына қарасты 
елді мекендеріндегі барлық мектептерден 
өнерлі, талантты оқушылары қатысты.

Байқау шымылдығын Қоңырат Пулатұлы 
мен  Бағдат  Қабденұлы  құттықтау сөзімен 
ашты. Байқауға қатысушыларға жүрекжарды 
жылы лебіздерін білдіріп, сәттілік тіледі.

Өнер, ақыл, білім-тәрбиенің үш қайнар 
бұлағы бір арнаға тоғысса, жас ұрпақ ке-
меңгер келешегінің жарқын болары сөзсіз. 
Аталған байқауға қатысушылар арасынан 
Мибұлақ орта мектебінен Ерлан Зияда, 
Аманкелді орта мектебінен Айгүл Жөкіжан 
жоғары деңгейде өнер көрсетіп, I-орынды 
иеленсе , II-орынды Терісаққан орта мектебі-

нен Iлияс Қожадияс пен Егінді орта мектебі-
нен Асылхан Байкон иеленді.    III-орынға 
Жезді орта мектебіненкелген жас өнерпаз 
Мәдина Әбдіқапар мен Қорғасын орта мек-
тебінен келген Рауан Ғабит қол жеткізді.  

Жиын соңында байқауға қатысқан жүл-
дегерлер Дипломдар мен Алғыс хаттармен 
марапатталды. Бұдан кейін аудандық  му-
зыка  мектебінің  оқушылары дайындаған 
концерттік бағдарламаға жалғасты. Мере-
келік шараның өз мәнінде өтуіне белсене 
атсалысқан музыка мектебінің ұжымына 
және жас өнерпаздарымызға алғысымызды 
білдіреміз. Жоғары деңгейде өнер көрсеткен 
өнерпаздарымыздың өнерлері өрге жүзсін. 
Тәуелсіз еліміздің  абыройын әлем жұрт-
шылығы алдында асқақтатып, бүгінгі өнер-
паздарымыздың бағындырар белестері әлі 
алда деген үміттеміз. Өйткені, олар – егемен 
елдің ертеңі, Тәуелсіз Қазақстанның  бола-
шағы. 

Аудандық музыка 
мектебі. 

ПАТРИОТТЫҚ ӘНДЕР 
БАЙҚАУЫ ӨТТІ
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Ұлытау 
өңірі

 «Анамыздың ақ сүтімен 
бойымызға  дарыған тілімізді 
ұмыту —  бүкіл ата-бабамыз-
ды, тарихымызды ұмыту» - деп  
елінің патриоты ұлы, жауынгер 
атамыз. Б.Момышұлы айтқан-
дай  тіл әрбір азаматқа ана 
сүтімен беріліп қалыптасады. 
Ана сүтімен бойға енген қа-
сиеттер туған тілдің арқасын-
да дамиды. Туған тілге деген 
құрмет пен сүйіспеншілік бала 
кезден басталуы керек. Айна-
лада адамдарға, өзіңнің өскен 
ортаңа, Отанға деген ерекше 
сезім мен көзқарас та туған 
тіліңді білуден басталады. Тіл – 
халықтың рухани, мәдени бай-
лығының дамуының құралы.

Қазақ тілі – халқымыздың 
рухани байлығы, атадан ба-
лаға, ұрпақтан –ұрпаққа мирас 
болып қалып отырған баға жет-
пес асыл мұра. Ана тіліміздің 
қасиеті туралы қанша айтсақ 
та таусылмайды. Азаматтың 
қолындағы барлық асыл зат-
тары тозады, жоғалады, ал тіл 
тозбайтын ең қымбат мұралар-
дың бірі. Қазақтың біртуар ақы-
ны М.Жұмабаев: “Ұлтқа тілінен 
қымбат нәрсе болмақ емес, 
бір ұлттың тілінде сол ұлттың 
сыры, тарихы, тұрмыс-тіршілі-
гі, мінезі айқын көрініп тұрады” 
- деген. Тіл байлығы - әрбір 
ұлттың мақтанышы. Әр аза-
мат өзінің ана тілін, көзінің қа-
рашығындай қарауы және ана 
тілінің орынсыз шұбарлануына 
қарсы тұруға тиісті.

Амал не, туған тілімізді шұ-
барлап, аралас сөйлейтіндерді 
жиі кездестіреміз. Бүгінде де 
кейбіреулердің қазақ тілін біл-
меуі, білсе де сөйлемеуі – қазақ 
тілін жақсартып, биік белестер-
ге көтермеуіміздің қатерлі дерті 
болып табылады. Туған тілден 
безінген азаматтарды көргенде 
Паустовскийдің “Туған тіліне 
жаны ашымаған адам жәндік” - 
деп ашына айтқаны ойға орала-
ды. Елінің болашағын ойлаған 
әр азамат ана тілінің болашағын 
да, қолынан келген көмегін  де   
аямауы тиіс. Өкінішке орай, 
соңғы кезде көптеген қазақ 
жастары өз ана тілін бұрмалап 
сөйлеуді әдетке айналдырған. 
Ата-ананы қадірлеу қалай керек 
болса, өз ана тілімізді қадірле-
уді, қастерлеуді, аялауды қолға 
алайық. Төл тілінде сөйлеуден 
безу – ана сүтін беріп өсірген 
анаңды ұмытумен бірдей.

Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Қазақстан-2050»: «Бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ» атты 
Жолдауында: «Енді ешкім өз-
герте алмайтын бір ақиқат бар! 
Ана тіліміз Мәңгілік елімізбен 
бірге Мәңгілік тіл болды. Бұл 
мәселені даудың тақырыбы 
емес, ұлттың ұйытқысы ете біл-
геніміз жөн. Біздің тіліміз мем-
лекеттің барлық жүйесінде қол-
данылуы үшін біз өзімізді өзіміз 
қамшылауымыз керек және 
осыған өзіміз атсалысуымыз қа-
жет» деген Жолдауындағы сөз-
дерін барша қазақстандық құп-
тайды. Мен әлемдегі ең бай, ең 
сұлу тілдердің бірі - қазақ тілінің 
құдіретіне әрдайым сенемін. 
Тіліміз - бірлігіміздің тірегі, 
халқымыздың ұлттық байлығы.

  Нұрсұлтан Назарбаев «Қа-

зақстан-2050» стратегиясында : 
«Орыс тіліне және кириллицаға 
біз қазақ тіліне қандай қамқор-
лықпен қарасақ, сондай қамқор-
лықпен қарауымыз керек. Орыс 
тілін білу - біздің ұлтымыздың 
тарихи артықшылығы екені 
баршаға белгілі. Дәл осы орыс 
тілі арқылы қазақстандықтар 
бірнеше ғасыр бойы қосымша 
білім алып, ел ішінде де, шет 
жерлерде де өз дүниетанымда-
ры мен араласатын ортасын 
кеңейтіп келе жатқанын жоққа 
шығармауға тиіспіз. Біз ағыл-
шын тілін игеруде серпіліс жа-
сауымыз керек. Қазіргі әлемнің 
осы «лингва франкасын» мең-
геру біздің еліміздің әрбір аза-
матына өмірдегі шексіз жаңа 
мүмкіндіктерді ашады» - дейді. 
Расында, ағылшын тілін білген 
адам шексіз мүмкіншіліктерге 
ие болады.

Бүгінгі күні біздің елімізде 
тілдердің үш тұғырлығы деген 
жаңа термин де пайда бол-
ды. Әлемдік өркениетке қадам 
басу үшін қазақ тілімен қатар 
орыс және ағылшын тілдерін 
де жетік білуді талап етуде. Жас 
ұрпақтың білім ордаларында 
осыған орай шет тілін меңгеру 
үшін білім алып жатқаны да қу-
антады.  

Бизнес, туризм, ғылым, білім 
беру жүйесі, интернет, кинема-
тограф, т.б. әлемнің түрлі са-
ласында дәл осы ағылшын тілі 
қолданылып, көптеген әлемдік 
жобалар, саяси кездесулер мен 
жиындар, спорттық жарыстар 
мен олимпиадалар ағылшын 
тілінсіз өткен емес. Біздің Пре-
зидентіміз Н.Назарбаев бостан 
босқа бұл тілге көңіл бөліп 
жатқан жоқ, әлемдік деңгей-
де мойындалған Елбасымыз 
ағылшын тілінің қаншалықты 
маңыздылығын бізден әлдеқай-
да жақсы біледі. Сондықтан, 
еліміздегі білім мен ғылымды, 
т.б. саланы дамытамын деген 
әрбір жас, әрбір патриот ағыл-
шын тілін білуі міндетті. Оның 
пайдасы да шаш етектен.  Қо-
рыта айтқанда, Елбасымыз үш 
тілді білуді міндеттеп отырғаны  
болашақта бұл үлкен мәселе 
болмақ. Менің ойымша, егер 
адам өзге тілді білетін болса, 
ол рухани бай адам деп ойлай-
мын. Өйткені, сол тіл арқылы 
басқа халықтың мәдениетін, 
дәстүрін үйренеді, басқа тілді 
үйрену арқылы танымы  кеңей-
еді. Сондықтан мен өз заман-
дастарымды «өзге тілдің бәрін 
біл, өз тіліңді құрметте» деп 
ақын Қ.Мырзалиев айтқандай, 
басқа тілді біле отырып, ең ал-
дымен өз ана тілімізді құрметте-
уге  шақырамын.

Еліміздің Тәуелсіздігіне  
25жылдық мерейтойы -осы ана 
тіліміздің  өміршеңдігі. Тіліміздің 
абыройы асқақ, еліміздің еңсесі 
биік болсын! Тарихымызда 
орын алған орыс тілімен әлемге 
танытып жол ашқан ағылшын 
тілі ана тіліміздің қос қанаты 
болып, ана тіліміз — қазақ тілі 
биіктерге өрлеп  самғай берсін!

     
К.ҚҰСАЙЫНОВА,
 Жезді кентіндегі 

кітапхана менгерушісі.

КӨП ТІЛ БІЛГЕННІҢ — 
ДҮНИЕТАНЫМ 

ӨРІСІ КЕҢ

  Өмір

Дүниенің бар байлығын жи-
нап, бар қызығын тауысқан адам 
да жоқ. Бір Алладан басқаның 
бәрі бұл өмірдің қонағы. Бұл 
дүние жалған болмаса, біздер 
қаралы жиынға жиылып, қайғы-
дан басымыз иіліп, удан ащы 
запыраннан көкіректеріміз күйіп, 
тұрар ма едік? Бір мезгіл бол-
са да, мәңгілік жатар жайымыз 
қара жер екенін есімізге алып: 
«ақыретте жатар жердің жай-
лылығын, иманның байлығын 
бер», деп саналы түрде Жара-
тушы Алланы есімізге аламыз. 
Осынау бір жаназа намазында 
тұрғанымызда, әлдебір түйсік-
тің жетегімен болсын, жақсы 
атымызды шығарардай Аллаға 
сыйынып, жарқын істер атқаруға 
ниет ететініміз анық. Бірақ, теге-
уріні, тепкісі тастай қу тірлік ол 
арманға жанның бәрін жеткізе 
бермейді. Бұл өмірден өткен аб-
зал азаматтарымызды тез ұмы-
тып, пендешілікпен дүние қуып 
кететініміз Аллаға аян. 

Қонағына жалғыз атын сой-
ып беретін, қиыншылық көрген 
адаммен соңғы тілім нанын да 
бөлісетін, абзал, көпшіл жан-
дар бақилық болады. Қазе-
кем мұндайда: «өзекті жанға 
өлім – хақ», дейді. Қаралы үйге 
көңіл айта отырып: «Үкім Ал-
ладан» дегенге жүгінеді. Бұл 
әлімсақтан солай. Солай болып 
қала да бермек. Себебі, ол да 
Ислам діні әдебінің бірі. Әрі бұл 
бір қырынан адам баласының 
ажал алдындағы дәрменсіздігін 
білдірсе, сол арқылы Алланың 
құдіретінің басты бір сипатын 
аңғартары да анық. Өйткені, ке-
удедегі аманат жан – Алланікі. 
Кез-келген басылымдардың 
соңғы беттерін ашып қалсаңыз 
көңіл айтудан көзіңіз сүрінеді. 
Көңіл білдіру, жұбату, көңіл айту 
жөн-ақ. Шариғатта да: «Тір-
шіліктен өлімге қажеттісін ал» 
деп үйретеді. Мына өмірдің 
пәни, өлімнің ақиқат саналары 
да сондықтан. Солай десек те, 
әлгі басылымдарда дүниеден 
өткен жасты да, жасамысты да, 
«пәленше ұлы пәленшенің мез-
гілсіз қайтыс болғанына байла-
нысты, оның туған-туысқанда-

рының қайғысына ортақтасып 
көңіл айтамыз», деп жазады. 
Осы арада мұсылмандар үшін 
мән беретін бірнеше мәселе 
бар.

Біріншіден, өлімнің мез-
гілін анықтау адамның емес, 
Алланың ғана құзырындағы іс 
емес пе? Жаратушының бес 
күн жалғанға берген аманат 
жанын ерте алды, не басқадай 
деуге пенденің құқы бар ма? 
Жоқ, бұлай десек, тек күнә арқа-
лаймыз. Екіншіден, асылын-
да Алланың үкімімен өз иесіне 
(Жаратушыға) құлшылық үшін 
жаратылып, түбі оның ет пен 
сүйектен жаралған тәні өлімге 
кесілген. Өлді деп жүргеніміз 
адам жанының Алла алдында 
қайтарылуы. Абай атамыз ай-
тқандай: «Өлді деуге бола ма 
айтыңдаршы? деп. Демек, өлді 
деуге болмайды. Расы, мына 
пәни дүниеден өтті. Яки қайтыс 
болды. Адам, нәтижесінде Жа-
ратушы иесіне қайтты, қайта-
рылды деген сөз. Шариғат үкімі 
осылай. Оны иман келтірген 
әрбір пенде ешбір күмәнсіз мой-
ындауы, соған сай тілек-ниетін 
білдіруі ғана орынды болмақ. 
Мәселен, марқұмның пенде 
ретінде өмірінде біліп-білмей 
істеген күнәларына жарылқау 
тілеу де тірілердің парызы. Ал, 
бізде қалай? Марқұмды мүлде 
ұмытып, тек тірілердің көңілін 
білуге көшетін сияқтымыз. «Өлі 
арыстаннан, тірі мысық артық» 
деу шариғат жолы емес. «Біре-
удің кісісі өлсе, қаралы ол» деу 
орынды. Бірақ, бәрібір айна-
лып келгенде Алланың пендесі 
екенімізді ұмытпауымыз керек. 
Мұндағы айтпағымыз, жұбату, 
көңіл айтудың да мұсылмандық 
әдебі бар екенін әрдайым есте 
ұстау. Аңдап сөйлеу – мұсыл-
манның міндеті, басты ерек-
шелігі екендігін ұмытпау. «Аңда-
май сөйлеген, ауырмай өледі» 
дегенді атамыз қазақ осындайда 
айтса керек.

Ауыз – иманның қабы бол-
са, жүрек – иманның тағы болар 
асылы. Демек, иманы күшті, ау-
зына да берік, әдепке де бекем. 
Ендеше, көңіл айтуға да, жұ-

батуға да тиісінше көңіл бөліп, 
аңдап сөйлесек абзал-ау, ағай-
ын. Ә.Нүрпейісов айтқандай, 
«Өлуін жұрттың бәрі өледі ғой. 
Бірақ, бірдеңені бітіріп барып, 
өлгенге не жетсін! – деп. Тағы бір 
ақынымыз айтқандай, «Алпыста 
үйренген домбыраны, ақыретке 
барғанда тартамын ба? депті. 
Ерте ме, кеш пе бақилық бо-
латыным анық және жетпістен 
асқанда жинаған дүниелерімді 
ақыретке барғанда айтамын 
ба деп, інілеріме, балаларыма, 
немере-шөберелеріме аманат, 
ескерткіш ретінде жинаған дүни-
елерімді арнамақшымын:

...Сабырлық қыл жылама,
Өлшеулі өмір тұра ма?
Жылағаннан шырағым,
Жаның басқа шыға ма?
Тыңда мұны құлақ сал,
Артық туған, үздік-ақ.
Топырағы торқа боп,
Жарылқасын жалғыз хақ.

* * *
Ақ сұңқар ұшты ұядан,
Қол жетпейтін қиядан.
Тұяғы бүтін тұлпар жоқ,
Қанаты бүтін сұңқар жоқ.
Тозбасты ұста соқпайды,
Өлместі тәңір жаратпайды.
Топырағы торқа болсын,
Қалғандарға өмір берсін.
Өлгеннің соңынан 
                            өлмек жоқ,
Өлген қайтып, келмек жоқ.
Тұлпар бар ма, 
           тұяғы майырылмаған,
Сұңқар бар ма, 
           қияғы қайырылмаған.
Адамға ажал жеткен шақта,
Кімдерден кімдер 
              жылап айрылмаған.
Бауыры бүтін сау бар ма?
Өлімнен күшті жау бар ма?
Пұлсыз берді, құнсыз алды,
Бұған айтар дау бар ма?
Алла өткенге иман,
Қалғанға береке берсін!

* * * 
Қайрат деген қыран бар,
Қайғыға тізгін бермейтін.
Қайғы деген жылан бар,
Өзекті шағып өртейтін.
Үміт, сенім, тілек бар,
Қуантып, қуат алдырар.
Жылау деген азап бар,
Қуартып отқа жандырар.
Біз сендердің қайғыларыңды 

қозғағалы емес, қайраттарыңды 
қолдағалы келіп отырмыз.

* * * 
Алладан басқа пана жоқ,
Сабырдан басқа шара жоқ.
Туып еді ел қуанды,
Өліп еді жер қуанды.
Қурамайтын
                    құрақ болмайды,
Суалмайтын 
                  бұлақ болмайды.
Баянсыз дүние деген осы,
Мәңгі бақи 
      еш пенде тұрақтамайды.
Өткенге салауат, 
                  қалғанға қанағат,
Иманы болсын саламат!

* * *
Келместі қума,
Өткен іске өкінбе!
Болған іске болаттай 
                    берік болыңдар,
Өткенге иман, қалғанға 
                            өмір берсін!
 

 Дайындаған: 
Тәшен ЕСІМСЕЙІТҰЛЫ.

Мибұлақ ауылы.

 АУЫЗ – 
ИМАННЫҢ ҚАБЫ

–Аяймын күнім батып түн болғанын,
Жігері талай жанның құм болғанын.
Айтпады-ау, о дүниеден келіп біреу,
Кешегі кеткендердің кім болғанын,–деп Омар Хайям 

айтқандай, адам баласы мына өмірге шыр етіп келгенде, 
өмір-ана бізді күтіп алып, алақанына салғанымен де, дүр 
етіп, бұл дүниеден өтерде ажал қақпанына ілікпейтін жан 
баласы жоқ.
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Қоғам. Адам. Заң

Тәуелсіздік алғанымызға 25 
жылдан астам уақыт болса да 
еліміздің жаһандық саясатта 
ше¬берлік танытып, халық пен 
ел абыройын еселеуде көпте-
ген жерлерде жеңіске же¬тіп, 
үлгі-өнеге көрсетіп жүргенін 
дөңге¬ле¬нген дүниенің барлық 
сырынан хабардар мемлекет-
тер жақсы біледі. Сондықтан 
да әлем елдерінің алдындағы 
оң саяси имиджімізді бұдан да 
мықтырақ ету үшін демократи-
ялық қағидаттарға негізделген 
гендерлік саясаттың арнасын 
кеңейтуіміз керек.

Қазақстанда гендерлік сая-
сат жүргізу жөніндегі жұмысты 
Қазақстан Республикасы Пре-
зидентінің жанындағы Әйелдер 
істері және отбасылық-демогра-
фиялық саясат жөніндегі ұлттық 
комиссия үйлестіреді. Оның не-
гізгі міндеті отбасына, әйелдер 
мен ерлердің теңдігіне қатысты 
кешенді мемлекеттік саясатты 
іске асыру болып табылады.

Мемлекеттік гендерлік сая-
сат базалық гендерлік заңдарға 
және Мемлекет басшысының 
жоғарыдағы Жарлығына сәй-
кес жүзеге асырылады. Онда 
Мыңжылдық даму мақсаттары 
мен әйелдерге қатысты кем-
сітудің барлық нысандарын 
жою туралы Конвенцияның 
қағидаларына сай Қазақстан 
үшін гендерлік индикаторлар 
анықталған. Олар мемлекеттік 
органдар әзірлейтін бес жылдық 
мерзімге арналған аумақтарды 
дамыту бағдарламалары мен 
стратегиялық жоспарларына ен-
гізілген.

Еліміздің 25 жылдық дамуы-
ның қорытындылары Қазақстан 
Республикасының Президенті, 
Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
салиқалы стратегиялық курсы-
ның арқасында саяси жүйесі 
орнықты,  азаматтық қоғамы 
тұрақты сәтті және заманауи 
мемлекет құрдық. Бұл табысы-
мыз еліміздің жауапты мемле-
кеттік саясатының маңызды да 
ажырамас құраушысы болып 
табылатын гендерлік және отба-
сылық-демографиялық саясат-
ты іске асырудың да арқасында 
мүмкін болып отыр. Ол гендер-
лік теңдікке қол жеткізу саласын-
дағы отандық және халықара-
лық тәжірибені жан-жақты және 
егжей-тегжейлі ескере отырып 
гүлденген болашаққа ұмтылған 
тұтастай халықтың келісімі мен 
бірлігін нығайтуға бағытталған. 
Әсіресе аталған сұрақтар Ұлы-
тау ауданы көлемінде денсау-
лық сақтау, білім беру, еңбек қа-
тынастары саласында қойылған 
міндеттер серпінді шешілуде. 
Біздің ел гендерлік саясатты 
жүзеге асыру бағытында ай-
тарлықтай қадамдар жасады, 
себебі гендерлік саясат – бұл 
ең алдымен мемлекеттің әле-
уметтік саясатының маңызды 

құрамдас бөлігі. Егер саяси 
және қоғамдық өмірде, соның 
ішінде шешім қабылдау дең-
гейінде әйелдерді қатыстыру-
ды арттыру туралы айтсақ, бұл 
сұрақ гендерлік теңдік стратеги-
ясында өз жауабын тапты. 

Қазіргі уақытта Қазақстан 
адам құқықтары бойынша, со-
ның ішінде жыныстар арасын-
да тең құқылықты қамтамасыз 
етуге және әйелдер мен бала-
ларды қорғауға бағытталған  
әртүрлі шарттар мен конвен-
циялардың қатысушысы. Қа-
зақстанда Үкімет қаулысымен 
республикадағы әйелдердің 
жағдайын жақсарту бойынша 
іс-шаралардың ұлттық жоспа-
рын жасап, бекітті. ҚР Консти-
туциясының 33-бабына сәйкес, 
азаматтар мемлекет істерін 
басқаруға тең құқықтар мен 
мүмкіндіктерге ие.

Қазақстан тәуелсіздік жыл-
дардың ішінде сонымен бірге 
ерлер мен әйелдердің құқықта-
ры мен заңды мүдделерін қорғау 
саласында нақты жетістіктерге 
жетті.

2000 жылы БҰҰ Бас ассам-
блеясы Конвенцияға сілтеме жа-
сай отырып, әйелдерге қатысты 
зорлық-зомбылықты жоюмен 
күрес Халықаралық күнін жари-
ялады. Басымды міндеттердің 
бірі әйелдерге қатысты күш көр-
сету жағдайларын төмендету 
бойынша жұмыс болып табыла-
ды.

Қазақстанда отбасы, әйел 
және бала сұрақтары бойын-
ша жеткілікті құқықтық негіз 
және қоғамның отбасы маңы-
здылығын, оның жас ұрпақты 
тәрбиелеудегі рөлін түсіну қа-
лыптасқан. Еліміздің басты 
құқықтық құжаты Конституци-
яның 27-бабына сәйкес «Неке 
мен отбасы, ана мен әке және 
бала мемлекеттің қорғауында 
болады».

Қазақстан Республикасы-
ның «Неке (ерлі-зайыптылық) 
және отбасы туралы» Кодексі 
отбасы-неке қатынастарын ор-
натады және реттейді. Олардың 
басты қағидасы – ерлі-зайып-
тылардың отбасындағы теңдігі, 

ГЕНДЕРЛІК ТЕҢДІК 
СТРАТЕГИЯСЫ

2015 жылдың 29 қарашасында Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
Жарлығымен Қазақстан Республикасында 2006-2016 

жылдарға арналған гендерлік теңдік стратегиясы 
бекітілді». Халықаралық аренада әйелдердің саяси 

көшбасшылығы уақыт өткен сайын айқындалып келеді. 
Қоғам мен мемлекет тарапынан да нәзік жандылардың 

іскерлік белсенділіктері мен саяси ықпалдастықтарына 
деген сенім жоғары деңгейде көрініс табуда.

Cыбайлас  жемқорлықтың 
кез-келген көрінісі қоғамның 
дамуына кедергісін келтіреді. 
Сондықтан да, мемлекетіміздегі 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл-
дағы басты бағыт оның алдын 
алып, қоғам дертін барынша  
азайтуды көздейді. Осы бағыт-
тағы кешенді іс-шара 2014 
жылғы желтоқсанда қабыл-
данған Қазақстан Республика-
сының 2014-2015 жылдарға ар-
налған сыбайлас жемқорлыққа 
іс-қимыл стратегиясында да 
көзделген. 

Қазіргі таңда  елімізде сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес 
шаралары жылдан-жылға кү-
шейіп келеді. Оны мемлекеттік 
қызметке іріктеу және мансап-
тық жоғарылау кезінде біліміне 

және жұмыс өтіліне қойыла-
тын  талаптардың қатаңдатыла 
түскенінен де байқауға  болады.
Тағы бір айта кететіні, бұдан 
былайғы жерде мемлекеттік  
органдардың стратегиялық мақ-
саттарына  қол жеткізуі жұмыс 
нәтижесіндегі жетістіктеріне сай 
белгіленетін еңбекақы өсімімен 
өлшенбек. Мұндай талап Пар-
ламент қабылдаған «Мемле-
кеттік қызмет туралы» Заңда 
да нақты көрсетілген.   Демек, 
қабылданып  жатқан шаралар 
мемлекеттік  аппараттың кадр 

құрамын кәсібилендіруге, сон-
дай-ақ, өзара бәсекелестік  пен 
өз құзіреттерін дұрыс пайдала-
нуға мүмкіндік береді деген сөз.

Ағымдағы жылдың басынан 
бастап қолданысқа енгізіл-
ген төрт жаңа  Қылмыстық,  
Қылмыстық-процестік,  Қыл-
мыстық-атқарушылық және 
Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодекстер аясында да 
сыбайлас жемқорлыққа жол 
бермеудің тиімді жолдары қа-
растырылған. Парақорлықтың 
барлық түрлері бойынша жа-
заның балама шараларының 
батыл қолданыла бастауы да 
жаңалық  ретінде қабылдаған 
жөн. Сонымен қатар, жазасыз 
қалдырмау қағидатына сай кез 
келген мемлекеттік қызметші 

жемқорлық қылмыс жасағаны 
үшін атағы мен лауазымына 
қарамастан, жауапкершілікке 
тартылып, мемлекеттік қызмет-
те жұмыс істеу құқығынан өмір 
бойына айырылады. Осы тұрғы-
дан қарағанда елімізде сыбай-
лас жемқорлықтың алдын алу 
мен оның жолын кесуге бағыт-
талған заңнамалық шаралар 
заман талабына сай жетілдіріле 
түсуде.

  Х.ЕРЖАНОВ,
 Ұлытау аудандық сотының  

аға сот жасауылы.                                                        

балалардың отбасылық тәр-
биесінің басымдығы, отбасы-
ның кәмелетке толмаған және 
еңбекке қабілетсіз мүшелерінің 
құқықтары мен мүдделерін 
қорғау.

2009 жылы 4 желтоқсан-
да Қазақстан Республикасы-
ның «Тұрмыстық зорлық-зом-

былықтың алдын-алу туралы» 
Заңы қабылданды. Бұл заң 
отбасылық-тұрмыстық қатына-
стар саласындағы адам және 
азаматтың конституциялық 
құқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерін қорғауға, 
тұрмыстық зорлық-зомбылық 
туралы ескертуге және алдын 
алуға, сонымен қатар оларды 
жасауға итермелейтін себептер 
мен шарттарды анықтап, жоюға 
бағытталған тұрмыстық зор-
лық-зомбылықтың алдын алу 
субъектілерімен жүзеге асыры-
латын құқықтық, экономикалық, 
әлеуметтік және ұйымдасты-
рушылық шаралардың кешенін 
анықтайды. Сонымен қатар, 
Елбасының «Қазақстан-2050» 
стратегиясы: қалыптасқан мем-
лекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Жолдауында айтылғандай, 
уақыт талабына сай әйелдерді 
мемлекеттік және қоғамдық 
басқару ісіне белсене арала-
стырып, олардың бизнес ашып, 
кәсіпкерлікпен шұғылдануына 
мүмкіндік туғызу арқылы жаңа 
кезеңдегі қазақстандық әйел 
бейнесін қалыптастыруға бола-
ды.

Ұлытау ауданы бойынша да 
жоғарыдағы Елбасымен бекітіл-
ген гендерлік стратегияны іске 
асыру  үшін тиісті жұмыстар өз 
деңгейінде жүргізіліп келеді. 
Қазіргі кезде жалпы Ұлытау 
ауданы бойынша 10 кәсіпкер 
әйелдер тіркелген, оның ішін-
де кәсібін жаңадан ашқан 4, 
мемлекеттік мекемелерде бас-
шылық қызметтеатқарып оты-
рған 3, әр салада басшылық 
қызметте отырған, мектеп және 
балабақша директорлары -15, 
аудан бойынша 2 әйел маслихат 
депутаты болып жұмыс жасау-
да. Бұдан әрі де ауданымызда 
Елбасымен бекітілген гендерлік 
теңдік стратегиясын іске асыру  
басты бағыттардың бірі болып 
қала бермек. 

 Қ. МАНАПОВ,
Ұлытау ауданының  

прокуроры,
 әділет кеңесшісі.

ЗАҢ  ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ 
АЛДЫН АЛУДЫ 

КӨЗДЕЙДІ

Сыбайлас жемқорлық – заман ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол 
қаражат және қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге тамы-
рын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. Бұл 
кесел дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге де орасан зор 
нұқсан келтіріп отыр.  Парақорлық мемлекеттік органдардың тиісті 
қызмет атқаруына кері әсерін тигізіп, беделіне нұқсан келтіруде, заң-
ды қағидаларды теріске шығарып, азаматтардың конституциялық 
құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі болады. 

Сыбайлас жемқорлықпен күресті барлық мемлекеттік органдар 
мен онда қызмет атқаратын лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. Мем-
лекеттік органдардың, ұжымдардың, жергілікті өзін-өзі басқару орган-
дарының басшылары өз өкілеттігі шегінде кадр, бақылау, заңгерлік  
және өзге де қызметтерін тарта отырып, заң талаптарының орында-
луын қамтамасыз етуге міндетті. 

Сыбайлас жемқорлық әрекеттері бойынша тиісті шара қолдану-
дың негізі — ол азаматтардың  арыз-шағымы. Мемлекетіміздің әрбір 
азаматы Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңда-
рын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абы-
ройы мен қадір-қасиетін құрметтеуге міндетті. Адамдардың сыбай-
лас жемқорлыққа көзқарасын түбегейлі өзгерту маңызды, қоғам үшін 
күрделі және қауіпті проблеманы шешуден ешкім тыс қалмауы тиіс.

Аудандық аумақтық инспекциясында халыққа қолжетімді жерде 
сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында ақпараттық стенд, 
арыз-шағым жәшігі және басшының жеке және заңды тұлғаларды қа-
былдау кестесі орнатылған.

С.ГРИГОРОВИЧ,
ҚР АШМ АӨК МИК Ұлытау аудандық
 аумақтық инспекцияның  басшысы.                    

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ШЕКТЕУ
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1. Жалпы ережелер 
1. «Жергілікті өкілді органдардың шешім-

дері бойынша мұқтаж азаматтардың же-
келеген санаттарына әлеуметтік көмек 
тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қы-
зметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет).

Мемлекеттік қызметті аудандардың 
және облыстық маңызы бар қалалардың 
жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі 
– көрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 
28 сәуірдегі № 279 «Әлеуметтік-еңбек са-
ласындағы мемлекеттік көрсетілетін қыз-
мет стандарттарын бекіту туралы» (Нор-
мативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №11342 болып тіркелген) 
бұйрығымен бекітілген «Жергілікті өкілді 
органдардың шешімдері бойынша мұқтаж 
азаматтардың жекелеген санаттарына 
әлеуметтік көмек тағайындау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан 
әрі – Стандарт) сәйкес көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік 
қызметті көрсетудің нәтижелерін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) кенттің, ауылдың, ауылдық округтің 

әкімі (бұдан әрі – ауылдық округ әкімі);
3) мүгедектер және әлеуметтік жағынан 

маңызды аурулары бар адамдарға – www.
egov.kz «электронды үкімет» веб-порталы 
(бұдан әрі - портал) арқылы жүзеге асыры-
лады.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
нысаны: электрондық (ішінара автомат-
тандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нәти-
жесі: әлеуметтік көмек тағайындау туралы 
хабарлама (бұдан әрі – хабарлама).

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін 
ұсыну нысаны: электрондық және (немесе) 
қағаз түрінде.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету про-
цесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет-
керлерінің) іс-қимыл тәртібін сипаттау

4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойын-
ша рәсімді (іс-қимылды) бастау үшін негіз-
деме Стандарттың 9-тармағында көрсетіл-
ген сәйкес нысан бойынша өтініш немесе 
көрсетілетін қызметті алушының электрон-
ды сұранысы болып табылады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету про-
цесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің 
(іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың 
ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті берушіге жүгін-
ген кезде: көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері Стандарттың 9-тар-
мағында көрсетілген құжаттар топтамасын 
(бұдан әрі - құжаттар) тіркейді және көр-
сетілетін қызметті берушінің басшысына 
қарау үшін жолдайды - 30 (отыз) минут.

Нәтижесі – тіркеу журналына жазу;
көрсетілетін қызметті берушінің бас-

шысы құжаттармен танысады және көр-
сетілетін қызметті берушінің жауапты 
орындаушысын анықтайды - 1 (бір) жұмыс 
күн.

Нәтижесі – құжаттарды көрсетілетін қыз-
метті берушінің жауапты орындаушысына 
жолдайды; көрсетілетін қызметті берушінің 
жауапты орындаушысы келіп түскен құжат-
тарды қарайды, хабарламаны дайындай-
ды және көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына қол қою үшін жібереді - 6 
(алты) жұмыс күн.

Әлеуметтік көмек көрсету үшін құжаттар 
жетіспеген не олардың бүлінуіне, жоғалуы-
на байланысты өтініш берушінің қажетті 
құжаттарды ұсыну мүмкіндігі болмаған 
жағдайларда – 20 (жиырма) жұмыс күн.

Нәтижесі – хабарламаны көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына қол қою 
үшін жолдайды; көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысы хабарламаға қол қояды 
- 1 (бір) жұмыс күн.

Нәтижесі – қол қойылған хабарламаны 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне 
жолдайды; көрсетілетін қызметті берушінің 

кеңсе қызметкері хабарламаны тіркейді 
және көрсетілетін қызметті алушыға береді 
- 15 (он бес) минут.

Нәтижесі – хабарламаны көрсетілетін 
қызметті алушыға береді.

2) ауылдық округ әкіміне жүгінген кезде:  
ауылдық округ әкімі аппаратының маманы 
көрсетілетін қызметті алушы қажетті құжат-
тарды тапсырған кезден бастап оларды қа-
былдауды және тіркеу журналына тіркеуді 
жүзеге асырады -30 (отыз) минут.

Нәтижесі – құжаттарды ауылдық округ 
әкіміне бұрыштама қоюға жолдайды; 
ауылдық округ әкімі ішінде құжаттармен 
танысады және ауылдық округ әкімінің жа-
уапты орындаушысын анықтайды -1 (бір) 
жұмыс күн.

Нәтижесі – құжаттарды ауылдық округ 
әкімі аппаратының жауапты орындаушы-
сына жолдайды; ауылдық округ әкімі ап-
паратының жауапты орындаушысы келіп 
түскен құжаттарды ішінде қарайды және 
көрсетілетін қызметті алушының құжатта-
рымен қоса көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдау үшін ілеспе хатты дайындайды - 1 
(бір) жұмыс күн.

Нәтижесі – көрсетілетін қызметті бе-
рушіге жолдау үшін көрсетілетін қызметті 
алушының құжаттарымен қоса ілеспе хат-
тың жобасын ауылдық округ әкіміне қол 
қоюға жолдайды; ауылдық округ әкімі ішін-
де көрсетілетін қызметті алушының құжат-
тарымен қоса ілеспе хатқа қол қояды - 30 
(отыз) минут.

Нәтижесі – қол қойылған ілеспе хатты 
көрсетілетін қызметті алушының құжатта-
рымен қоса көрсетілетін қызметті берушіге 
жолдайды; көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері ішінде көрсетілетін қыз-
метті алушының құжаттарымен қоса ілеспе 
хатты қабылдауды және тіркеу журналына 
тіркеуді жүзеге асырады - 30 (отыз) минут.

Нәтижесі – құжаттарды көрсетілетін қы-
зметті берушінің басшысына бұрыштама 
қоюға жолдайды; көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы ішінде құжаттармен 
танысады және көрсетілетін қызметті бе-
рушінің жауапты орындаушысын белгілей-
ді - 1 (бір) жұмыс күн.

Нәтижесі – құжаттарды көрсетілетін қыз-
метті берушінің жауапты орындаушысына 
жолдайды; көрсетілетін қызметті берушінің 
жауапты орындаушысы келіп түскен құ-
жаттарды ішінде қарайды, хабарламаны 
дайындайды және көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына қол қою үшін жол-
дайды - 2 (екі) жұмыс күн.

Әлеуметтік көмек көрсету үшін құжаттар 
жетіспеген не олардың бүлінуіне, жоғалуы-
на байланысты өтініш берушінің қажетті 
құжаттарды ұсыну мүмкіндігі болмаған 
жағдайларда – 20 (жиырма) жұмыс күн.

Нәтижесі – хабарламаны көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына қол қою 
үшін жолдайды; көрсетілетін қызметті бе-
рушінің басшысы ішінде хабарламаға қол 
қояды - 1 (бір) жұмыс күн.

Нәтижесі – қол қойылған хабарламаны 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне 
жолдайды; көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері хабарламаны тіркеу жур-
налына тіркейді және ауылдық округ әкімі-
не жолдайды - 30 (отыз) минут.

Нәтижесі – хабарламаны ауылдық округ 
әкіміне жолдайды; ауылдық округ әкімі ха-
барламаны көрсетілетін қызметті алушыға 
береді - 30 (отыз) минут.

Нәтижесі – хабарламаны көрсетілетін 
қызметті алушыға беру.

3. Мемлекеттік қызмет көрсету про-
цесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет-
керлерінің) өзара іс-қимыл тәртібін си-
паттау

6. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет про-
цесіне қатысатын құрылымдық бөлімше-
лердің (қызметкерлердің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе 
қызметкері;

2) көрсетілетін қызметті берушінің бас-
шысы;
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3) көрсетілетін қызметті берушінің жау-
апты орындаушысы;

4) ауылдық округ әкімі аппаратының ма-
маны;

5) ауылдық округ әкімі;
6) ауылдық округ әкімі аппаратының жа-

уапты орындаушысы.
7. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) 

ұзақтығын көрсете отырып, құрылымдық 
бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы 
рәсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін 
сипаттауы:

1) көрсетілетін қызметті берушіге жүгін-
ген кезде: көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері Стандарттың 9-тар-
мағында көрсетілген құжаттар топтамасын 
(бұдан әрі - құжаттар) тіркейді және көр-
сетілетін қызметті берушінің басшысына 
қарау үшін жолдайды - 30 (отыз) минут; 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
құжаттармен танысады және көрсетілетін 
қызметті берушінің жауапты орында-
ушысын анықтайды - 1 (бір) жұмыс күн; 
көрсетілетін қызметті берушінің жауапты 
орындаушысы келіп түскен құжаттарды 
қарайды, хабарламаны дайындайды және 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысы-
на қол қою үшін жібереді - 6 (алты) жұмыс 
күн.

Әлеуметтік көмек көрсету үшін құжаттар 
жетіспеген не олардың бүлінуіне, жоғалуы-
на байланысты өтініш берушінің қажетті 
құжаттарды ұсыну мүмкіндігі болмаған 
жағдайларда – 20 (жиырма) жұмыс күн; 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
хабарламаға қол қояды - 1 (бір) жұмыс күн; 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қы-
зметкері хабарламаны тіркейді және көр-
сетілетін қызметті алушыға береді - 15 (он 
бес) минут;

2) ауылдық округ әкіміне жүгінген кезде:  
ауылдық округ әкімі аппаратының маманы 
көрсетілетін қызметті алушы қажетті құ-
жаттарды тапсырған кезден бастап олар-
ды қабылдауды және тіркеу журналына 
тіркеуді жүзеге асырады -30 (отыз) минут; 
ауылдық округ әкімі ішінде құжаттармен 
танысады және ауылдық округ әкімінің 
жауапты орындаушысын анықтайды -1 
(бір) жұмыс күн; ауылдық округ әкімі ап-
паратының жауапты орындаушысы келіп 
түскен құжаттарды ішінде қарайды және 
көрсетілетін қызметті алушының құжатта-
рымен қоса көрсетілетін қызметті беруші-
ге жолдау үшін ілеспе хатты дайындайды 
- 1 (бір) жұмыс күн; ауылдық округ әкімі 
ішінде көрсетілетін қызметті алушының 
құжаттарымен қоса ілеспе хатқа қол қо-
яды - 30 (отыз) минут; көрсетілетін қыз-
метті берушінің кеңсе қызметкері ішінде 
көрсетілетін қызметті алушының құжат-
тарымен қоса ілеспе хатты қабылдауды 
және тіркеу журналына тіркеуді жүзеге 
асырады - 30 (отыз) минут; көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысы ішінде құжат-
тармен танысады және көрсетілетін қыз-
метті берушінің жауапты орындаушысын 
белгілейді - 1 (бір) жұмыс күн; көрсетілетін 
қызметті берушінің жауапты орындаушы-
сы келіп түскен құжаттарды ішінде қарай-
ды, хабарламаны дайындайды және көр-
сетілетін қызметті берушінің басшысына 
қол қою үшін жолдайды - 2 (екі) жұмыс күн.

Әлеуметтік көмек көрсету үшін құжаттар 
жетіспеген не олардың бүлінуіне, жоғалуы-
на байланысты өтініш берушінің қажетті 
құжаттарды ұсыну мүмкіндігі болмаған 
жағдайларда – 20 (жиырма) жұмыс күн; 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
ішінде хабарламаға қол қояды - 1 (бір) жұ-
мыс күн; көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсе қызметкері хабарламаны тіркеу жур-
налына тіркейді және ауылдық округ әкімі-
не жолдайды - 30 (отыз) минут; ауылдық 
округ әкімі хабарламаны көрсетілетін қыз-
метті алушыға береді - 30 (отыз) минут.

4. «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясымен және 
(немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 
берушілермен өзара іс-қимыл тәртібін, 
сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету 

процесінде ақпараттық жүйелерді пай-
далану тәртібін сипаттау

8. Жүгіну тәртібі портал арқылы мемле-
кеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін 
қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті 
алушының рәсімдерінің (іс-қимылдары-
ның) реттілігін сипаттау:

1) көрсетілетін қызметті алушы жеке 
сәйкестендіру нөмірінің (бұдан әрі - ЖСН) 
және сондай-ақ парольдің (порталда тір-
келмеген көрсетілетін қызметті алушылар 
үшін іске асырылады) көмегімен порталға 
тіркеледі;

2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті 
алу үшін порталда көрсетілетін қызметті 
алушының ЖСН және паролін (авториза-
циялау процесі) енгізуі;

3) 1-шарт – порталда ЖСН және пароль 
арқылы тіркелген көрсетілетін қызметті 
алушы мәліметтерінің дұрыстығын тексе-
ру;

4) 2-процесс — көрсетілетін қызметті 
алушының мәліметтерінде кемшіліктердің 
болуына байланысты порталда авториза-
циялаудан бас тарту туралы дәлелді жау-
абы жөніндегі хабарламаның қалыптасуы;

5) 3-процесс – көрсетілетін қызметті 
алушы осы регламентте көрсетілген мем-
лекеттік көрсетілетін қызметті таңдау, қы-
зметті көрсету үшін экранға сұраныстың 
нысанын шығару нысанды (мәліметтерді 
енгізу) және үлгі талаптары мен оның 
құрылымын ескере отырып, көрсетілетін 
қызметті алушының нысанды (мәлімет-
терді енгізу) толтыру, қажетті құжаттардың 
көшірмелерін электрондық түрде сұраныс 
нысанына жалғау, сондай-ақ сұранысты 
куәландыру (қол қою) үшін көрсетілетін қы-
зметті алушы ЭЦҚ тіркеу куәлігін таңдау;

6) 2-шарт – порталда ЭЦҚ тіркеу куәлі-
гінің қолданылу мерзімін және қайтарып 
алынған (күші жойылған) тіркеу куәлік-
терінің тізімінде жоқтығын, сондай-ақ бір-
дейлендіру мәліметтерінің (сұраныста көр-
сетілген ЖСН және ЭЦҚ тіркеу куәлігінде 
көрсетілген ЖСН арасындағы) сәйкестігін 
тексеру;

7) 4-процесс – көрсетілетін қызметті 
алушының ЭЦҚ түпнұсқалығының растал-
мауына байланысты сұратылып отырған 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас 
тарту туралы жауабы жөнінде хабарлама 
қалыптастыру;

8) 5-процесс – көрсетілетін қызметті бе-
руші сұранысты өңдеу үшін ЭҮШ арқылы 
көрсетілетін қызметті алушымен ЭЦҚ 
куәландырылған (қол қойылған) электрон-
дық құжаттарын (көрсетілетін қызметті 
алушының сұранысы) ЭҮАШ АЖО-ға жол-
дауы;

9) 3-шарт–көрсетілетін қызметті беруші 
көрсетілетін қызметті алушының құжатта-
рының топтамасының сәйкестігін тексеруі;

10) 6-процесс — көрсетілетін қызметті 
алушы порталда қалыптастырылған мем-
лекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін 
(электрондық құжат түріндегі хабарлама) 
алу. Мемлекеттік қызметті көрсету нәти-
жесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті 
берушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ-мен 
куәландырылған электрондық құжат ныса-
нында жолданады.

Портал арқылы мемлекеттік қызмет 
көрсету кезінде ақпараттық жүйелердің 
функционалдық өзара іс-қимылдарының 
диаграммасы осы регламенттің 1-қосым-
шасында көрсетілген.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесін-
де рәсімдердің (іс-қимылдардың) ретін, 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылым-
дық бөлімшелердің (қызметкерлердің) 
және (немесе) рәсімдерінің (іс-қимылда-
рының) кезекшілігінің толық сипаттамасы, 
сонымен қатар өзге көрсетілген қызмет бе-
рушілермен өзара іс-қимыл тәртібінің және 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді қолдану тәртібінің 
нақты сипаттамасы осы регламенттің 2– 
қосымшаға сәйкес көрсетілген. 
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Биылғы жылдың қазан ай-
ының алғашқы күндерінен 
бастап ауа-райы қолайсыз-
дығынан жолға шыққан жола-
ушылардың жолда қалып, өз 
күштерімен межелеген жерге 
жете алмай, хабарлама беріп 
жатады. Көмекке жіберілген 
күш құрамдары жолда қалған 
азаматтарға барғанда олардың 
көмегіне қайшы әрекеттер жа-
сап жататындары да аз емес. 
Көмекке барған қызметкерлер-
ге  азаматтар өздерімен бірге 
автокөліктерінде қоса алып 
кетулерін талап етеді. Алайда, 
құтқарушылардың азаматтарға 
өздерін ғана жеткізе алатын-
дықтарын айтқанда көптеген 
түсініспеушіліктер болатын-
дықтары өкінішті-ақ. Осындай  
жағдайларда көптеген кедер-
гілердің болуынан бөлім қыз-
меткерлерінің уақыттары жоға-
лады. Осындай келеңсіздіктен 
бөлімге түскен басқа да хабар-
ламаларға баруға кедергі бо-
лып жатады. Негізінде осындай 
оқиғаларға өзіміздің күнделікті 
ауа-райы мәліметтеріне және 
ұялы байланыс арқылы келген 
ескертулерге аса мән бермей-
тініміз айдан анық. 

Ауа райы мәлметтерін біле 
тұра жолға шығу қауіпті екен-
дігін назарыныздан тыс қал-

дырмағандарыңыз жақсы бо-
лар  еді. Жолға шығу ауа райы 
қолайсыздығын біле тұра, ол 
дегеніміз өзіңіздің және жаңы-
здағы жолаушыларды ғана 
емес құтқаруға шыққан қызмет-
керлерді аса қауіпті жағдайда 
қалдыру екен естен шығар-
маңыз. Сонымен қатар, жолға 
шығарда автокөліктің сақадай 
сайлығына да қарамаймыз, 
өзімізбен бірге құрғақ тамақ,  
күрек, оттық (паялный лапма), 
трос, тас шам, дәрі-дәрмектер  
жылы киімдер т.б керек жа-
рақтарды ала алмайтынымыз 
айдан анық шаруа.  Бұл де-
геніміз өз өміріңіз бен жақын-
дарыныздың өміріне аса салғы-
рттықпен қарағанымыз деп 
есептеймін.

Жоғарыдағы мәліметтерді 
қорыта келе, ауа райының 
төменгі температурасы қа-
зан-қараша  айының аяғына 
дейін сақталатыңдығын ескер-
те отырып алыс жолға  шығарда 
ауа-райын зерттеу орталығы-
ның берген шұғыл хабарлама-
ларына  зейін қойғандарыңыз 
абзал.

Н.САБАҒАНОВ,
Ұлытау ауданы

 ТЖ бөлімі бас маманы
азаматтық қорғау 

капитаны.                                                     

Ардақты ана, асыл жар, сүйікті әжеміз Дүкенбаева Әсия 
ТӘЖІҚЫЗЫНЫҢ (Руы-Төре, Әйтімбет Қосай- Дүкенбаев       
Кемелбек зайыбы) жалғаннан бақиға кеткеніне бір жыл толып 
отыр.

Әжетай өтті, бір жылда міне өзіңсіз,
Сағынамыз, жас та аламыз
                                          көзге біз.
Ойып алар орныңызда бөлек ед,
Әттең ажал қиды сізді, көнбекпіз.

Көрсек деп бір рет жүзіңді 
                                   Ана аңсаймыз,
Әже деп барып, бетіңнен
                            сүйе де алмаймыз.
Тұрмайсыз барсақ, білсек те 
                                  мына қабірден,
Десекте барып, бағыштап 
                                   Құран арнаймыз.

Төнсе де қанша, төбеден қара бұлттарын,
Жарып шығар, жарық қылар ұрпағың.
Қаншама уақыт, қаншама жылдар өтсе де
Ұмытпас ешкім, себеп бар оған айтатын.

Қиын да болса, бүгінгі мына заманда,
Ажырамай, бірлікте жүр ұл-қызыңда татуда.
Айтылған әрбір кеңесін, тәрбие де бергенсің,
Үлгі ғой ол да мінекей, қадірлей білген адамға.

Жер астында жатқан, тамырындайсың ағаштың,
Бүр ашып жатыр, жаңадан әрбір бұтағың.
Өлмейді ол, өшпейді ол ешқашан
Тағзым етіп Құранмен, суарып тұрар ұрпағың.

Әжетай өтті, бір жылда міне өзіңсіз,
Еске де алып, Құдайы берер халқына
Қол жайып тілер, жәннатын жердің өзіңе
Сағынып жүріп, ұмытпаймыз сізді біз.

Еске алушы: балалары, күйеубалалары,
келіндері, немере, шөберелері.
* * *

Анамыз Әсия Тәжіқызының өмірден өткеніне жыл 
толуына байланысты, 26 қараша күні сағат 13:00-де ау-
дан орталығындағы  «Тассай» дәмханасында  құдайы 
ас беріледі. Құдайы асқа туған-туыс, құда-жекжат, көр-
ші-көлем барша жәмиғатты шақырамыз.

ЖОЛАУШЫЛАРДЫҢ 
НАЗАРЫНА!

БЖЗҚ-ның әрбір 4-ші са-
лымшысы зейнетақы шотының 
жәй-күйі туралы ақпаратты алу 
тәсілі ретінде хабарлаудың элек-
трондық тәсілін таңдады.

Алматы, Қазақстан – 2016 
жылғы 1 қазандағы жағдай бой-
ынша зейнетақы жинақтарының 
жалпы сомасы шамамен 6,5 трлн. 
теңгені құрады. 2016 жылдың ба-
сынан бері зейнетақы жинақтары 
668 млрд.теңгеге немесе 11,5%-ға  
артты. 

2016 жылдың 9 айында түскен 
зейнетақы жарналарының сома-
сы 510 млрд. теңгені құрады. Бұл 
ретте, 2016 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап әскери қызметшілер мен 
әлеуетті құрылымдар қызметкер-
лерінің пайдасына 2016 жылғы 1 
қаңтарға дейін бюджет қаражаты 
есебінен аударылған міндетті зей-
нетақы жарналары сомасының 
50 пайызын қайтару жүзеге асы-
рылуда. Осылайша, 2016 жылдың 
тоғыз айында мұндай қайтарулар-
дың жалпы сомасы 145,7 млрд.
теңгені құрады. 

2016 жылдың тоғыз айын-
да салымшылардың ЖЗШ-сына 
есептелген таза инвестициялық 
табыс сомасы 432,57 млрд. теңге.

2016 жылғы 1 қаңтардан 
бастап 30 қыркүйек аралығында 
БЖЗҚ зейнетақы активтері бой-
ынша табыстылық құнсызданудың 
5,6% деңгейінде 7,3% құрады. 

«БЖЗҚ» АҚ сайтына (www.
enpf.kz) жүйелі түрде инвести-
циялық қоржынның құрылымы 
туралы толық ақпарат орнала-
стырылады және инвестициялық 
қызметке шолу жасалады.

2016 жылдың 9 айында БЖЗҚ-
дан зейнетақы төлемдерінің со-
масы – 130,45 млрд. теңге, оның 
ішінде сақтандыру ұйымдарына 

аударымдар – 14,61 млрд. теңге.
 Барлық шарттардың түрі бой-

ынша салымшылардың (алушы-
лардың) жеке зейнетақы шотта-
рының саны 10,11 млн.бірлікті, 
оның ішінде міндетті зейнетақы 
жарналары есебінен 9,66 млн. 
бірлікті құрады. Міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары бойынша 
салымшылардың ЖЗШ саны 411 
мың, ал ерікті зейнетақы жарна-
лары бойынша 39 мыңды құрады.  

Бүгінде салымшы (алушы) 
жеке зейнетақы шотындағы зей-
нетақы жинақтарының жәй-күйі 
туралы ақпаратты БЖЗҚ-ның 
232 дербес қызмет көрсету орта-
лығының бірінен, пошта байланы-
сы арқылы, электрондық пошта 
арқылы, www.enpf.kz сайтынан 
немесе ұялы қосымша арқылы 
ала алады. 2,5 миллионға жуық 
адам немесе әрбір 4-ші салымшы 
зейнетақы шотының жәй-күйі ту-
ралы ақпарат алу тәсілі ретін-
де хабарлаудың электрондық 
тәсілін таңдаған. Осылайша 214 
мыңға жуық адам үзінді көшірмені 
электрондық мекенжайға алады 
және 2,3 миллион адамның сайт 
арқылы немесе әртүрлі операци-
ялық жүйелерде жұмыс істейтін 
смартфондар мен планшеттерге 
арналған «ENPF» ұялы қосымша-
сы арқылы ақпарат алу мүмкін-
дігі бар. Жыл басынан бері ұялы 
қосымшаны жүктеп алу саны 245 
мыңнан астамға артқан және 2016 
жылғы 1 қазанда жүктеп алу 357,9 
мыңға жетті. Оның ішінде Android 
платформасындағы қосымшаны 
289,6 мың рет жүктеп алған, iOS 
– 62,2 мың, Windows Phone – 6,1 
мың.

2015 жылдың ақпан айында 
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры салымшысының (алушысы-

ның) зейнетақы жинақтарының 
жәй-күйі туралы ақпарат (инве-
стициялық табыс ескерілген) 
беру» қызметін  іске қосқан сәт-
тен бастап 2016 жылғы 1 қазанға 
дейін электрондық үкімет пор-
талы арқылы салымшылардың 
(алушылардың) жеке зейнетақы 
шоттарынан 330 мың үзінді көшір-
ме берілген. Салыстырып көріңіз, 
жыл басында портал арқылы 125 
мың үзінді көшірме берілді. 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамы-
зда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде 
құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы 
және акционері – Қазақстан Ре-
спубликасы Қаржы министрлігінің 
«Мемлекеттік мүлік және жекеше-
лендіру комитеті» ММ арқылы Қа-
зақстан Республикасының Үкіметі. 
БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
сенімгерлік басқаруды Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі 
жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 
қаңтардан бастап зейнетақы ак-
тивтерін басқару тиімділігін арт-
тыру бойынша ұсыныстар жасау 
қызметі Қазақстан Республикасы-
ның Президенті басшылық ететін 
Ұлттық қорды басқару кеңесіне 
берілді. 

Зейнетақы заңнамасына сәй-
кес БЖЗҚ міндетті зейнетақы 
жарналарын, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналарын, ерікті 
зейнетақы жарналарын тартуды, 
зейнетақы төлемдерін, зейнетақы 
жинақтары мен төлемдерін жеке 
есепке алуды жүзеге асырады, 
салымшыға (алушыға) зейнетақы 
жинақтарының жәй-күйі туралы 
ақпарат береді (толығырақ www.
enpf.kz сайтында). 

                                            
«БЖЗҚ» АҚ баспасөз 

орталығы.

2016 ЖЫЛҒЫ 1 ҚАЗАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША
 «БЖЗҚ» АҚ АҒЫМДАҒЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Каждый 4-й вкладчик ЕНПФ в 
качестве способа получения ин-
формации о состоянии пенсион-
ного счета выбрал электронный 
способ информирования.

Алматы, Казахстан – Общая 
сумма пенсионных накоплений по 
состоянию на 1 октября 2016 года 
составила 6,5 трлн. тенге. С на-
чала 2016 года пенсионные нако-
пления увеличились на 668 млрд. 
тенге или 11,5%. 

Сумма пенсионных взносов, 
поступивших за 9 месяцев 2016 
года, составила 510 млрд. тенге. 
При этом с 1 января 2016 года осу-
ществляется возврат 50 процен-
тов от суммы обязательных пенси-
онных взносов, перечисленных за 
счет бюджетных средств до 1 ян-
варя 2016 года в пользу военнос-
лужащих и сотрудников силовых 
структур. Так, общая сумма таких 
возвратов за девять месяцев 2016 
года составила 145,7 млрд. тенге.

Сумма чистого инвестици-
онного дохода, начисленного на 
ИПС вкладчиков за девять меся-
цев 2016 года составила 432,57 
млрд. тенге.

За период с 1 января по 30 
сентября 2016 года доходность по 
пенсионным активам ЕНПФ соста-
вила 7,3% при уровне инфляции 
5,6%.

На официальном сайте www.
enpf.kz регулярно размещается 
подробная информация о струк-
туре инвестиционного портфеля 
и обзор инвестиционной деятель-
ности. 

Сумма пенсионных выплат из 
ЕНПФ за 9 месяцев 2016 года со-
ставила 130,45 млрд. тенге, в том 
числе переводы в страховые орга-
низации 14,61 млрд. тенге.

Количество индивидуальных 
пенсионных счетов (ИПС) вклад-
чиков (получателей) по всем ви-
дам договоров составило 10,11 
млн. единиц, в том числе за счет 
обязательных пенсионных взно-
сов –9,66 млн. Количество ИПС 
вкладчиков по обязательным 
профессиональным пенсионным 
взносам составило 411 тыс., а по 
добровольным пенсионным взно-
сам – 39 тыс.

На сегодняшний день инфор-
мацию о состоянии пенсионных 
накоплений на своем ИПС вклад-
чик (получатель) может получить 
в одном из 232 центров персо-
нального обслуживания ЕНПФ, 
посредством почтовой связи, по 
электронной почте, на сайте www.
enpf.kz или через мобильное при-
ложение. Около 2,5 млн. человек 
или каждый 4-й вкладчик в каче-
стве способа получения инфор-
мации о состоянии пенсионного 
счета выбрал электронный способ 
информирования. Так, около 214 
тыс. человек получают выписки 
на электронный адрес и 2,3 млн. 
имеют возможность получать ин-
формацию посредством сайта или 
мобильного приложения «ENPF» 
для смартфонов и планшетов, 
функционирующих на разных 
операционных системах. С нача-
ла года количество скачиваний 
мобильного приложения увеличи-
лось более, чем на 245 тыс., и на 1 
октября 2016 года составило 357,9 
тыс. скачиваний. Из них приложе-
ние на платформе Android скачали 
289,6 тыс. раз, на iOS - 62,2 тыс., 
на Windows Phone - 6,1 тыс.

На 1 октября 2016 года с мо-
мента запуска в феврале 2015 
года услуги «Выдача информации 

о состоянии пенсионных накопле-
ний (с учетом инвестиционного до-
хода) вкладчика (получателя) еди-
ного накопительного пенсионного 
фонда» через портал электрон-
ного правительства было выдано 
330 тыс. выписок c индивидуаль-
ных пенсионных счетов вкладчи-
ков (получателей). Для сравнения 
через портал на начало года было 
выдано 125 тысяч выписок.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 
года на базе АО «НПФ «ГНПФ». 
Учредителем и акционером ЕНПФ 
является Правительство Респу-
блики Казахстан в лице ГУ «Коми-
тет государственного имущества 
и приватизации» Министерства 
финансов Республики Казахстан. 
Доверительное управление пен-
сионными активами ЕНПФ осу-
ществляет Национальный Банк 
Республики Казахстан. С 1 января 
2016 года функции по выработ-
ке предложений по повышению 
эффективности управления пен-
сионными активами переданы 
Совету по управлению Нацио-
нальным фондом, который воз-
главляет Президент Республики 
Казахстан.

В соответствии с пенсион-
ным законодательством ЕНПФ 
осуществляет привлечение обя-
зательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных 
пенсионных взносов, доброволь-
ных пенсионных взносов, пенси-
онные выплаты, индивидуальный 
учет пенсионных накоплений и 
выплат, предоставляет вкладчику 
(получателю) информацию о со-
стоянии его пенсионных накопле-
ний (подробнее на www.enpf.kz). 

Пресс-центр АО «ЕНПФ».

ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «ЕНПФ» 
по СОСТОЯНИЮ  на 1 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

ТЖ бөлімі хабарлайды

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАБЫЛАДЫ

Ұлытау селосының тұрғыны Дюсенбаева Индира Елтин-
диевнаның атына берілген 1997 жылы №1 Ұлытау орта мек-
тебін бітіргендігі жөніндегі мектеп бітіру аттестатының жоға-
луына байланысты жарамсыз деп табылады.



12

Директор-
 Бас редактор 

Елтынды
ДҮЙСЕНБАЕВ

Ұлытау аудандық «Ұлытау өңірі» газеті редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

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: 
инд: 101500
Қарағанды облысы,
Ұлытау ауданы,
Бұлқышев көшесі, 11- үй. 
Тел: 2-13-72; 2-11-22
эл.пошта: 
ulytau-oniri@mail.ru

Газет аптасына бір рет шыға-
ды, Таралымы - 1400 дана

Көлемі - 4 баспатабақ
Тапсырыс - 47

Ұлытау 
өңірі

Ұлытау 
өңірі

19 қараша, 2016 жыл 
№47 (6070)

Қазақ халқы төрт-түлік мал-
ды қастерлеп, қадірлеген халық.  
Киіз үйін жығып, түйеге  артып,  
жайлаудан қыстаққа, жайылымы 
құнарлы жерлерде қоныстанған, 
төрт-түлігін баптаған, көшіп-ко-
нып жүріп  мәдениетімізді, бай 
тарихымызды сақтап ұрпаққа 
жеткізген  халық.  Ендеше, қазақ 
халқының көшін бастаған Ақ түйе-
ге  біз де бай мұрамызды, қазына-
мызды артып  жолға шықтық.

«Тәрбие — тал бесіктен» 
демекші, «Тәуелсіз ел — Мәң-
гілік ел» атты  кітап керуенін 
кентіміздің төрінен орын алған 
«Айгөлек» балабақшасынан 
бастауды жөн көрдік.  

Үлпілдеген Ақ  ботаға балабақ-
шадағы  балдырғандар тобының 
жас ерекшелігін  ескеріп, қазіргі 
заман талабына сай безендіріл-
ген шағын ертегі кітапшаларды,  
оның ішінде ұлттық құңдылықта-
рымыз  халық ертегілерін «Алдар 
көсе, «Қаңбақ шал», «Қожанасыр 
мен бай » т.б. ертегілерді, элек-
тронды оқулықтарды артып, ба-
лаларды қуантпақ  мақсатында 
барған көшті  «Балдырған» тобы-
ның тәрбиешісі  Мақпал Садықо-
ва  күлімдеп жылы қарсы  алды. 
Ұлттық оюмен көмкерілген аппақ 
ботаны көрген балалар біздің құр   
келмегенімізді бірден аңғарды.  
«Балалы үй — базар» дегендей, 
тып-тыныш, тәртіппен  отырған 
балалар, қуаныштарын жасы-
ра алмай  шу-шу етіп, кішкентай 
кітапшаларға қолын  созып, көру-
ге асығып жатты. Әр бетіне үңіле 
қараған балдырған балалардың  
қызығушылығын ауызбен айтып 
жеткізе алмайсыз. Топтағы бар-
лық жиырма бала кітапшалар-

дағы суреттерді көріп, тамашалап  
болған соң, кітапханашы Алма  
Сәулембекова  «Кім қандай ертегі 
біледі?», «Ертегіні кім айтады?» 
деген сұрақтар қойып, балдырған-
дармен қысқаша   әңгімелесті. 
Балдырғандар қарап қалмай өз 
білгендерін, үйренген өнерлерін 
көрсетті. Кітапхана меңгерушісі 
Камшат Аманкелдіқызы  «Апа-
лы-сіңілі үш қыз» ертегісін  рөлде 

ойнап, мазмұнын бала тілінде қы-
зықты жеткізіп айтып берді. Беріл-
ген уақыт өлшеулі болғандықтан, 
балдырған балаларға қош айтып, 
тәрбиеші апайларына алғыс біл-
діріп, кітап көруені әрі қарай жол 
тартты...

К.ҚҰСАЙЫНОВА,
 Жезді кентіндегі 

кітапхана меңгерушісі.

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің  25 жылдық 
мерейтойы қарсаңында  Жезді кентіндегі орталық кітап-

хананың мерекеге тарту  ретінде  «Тәуелсіз ел — Мәңгілік 
ел» атты  кітап керуені кенттегі барлық үлкен-кішілі 

мекемелерді аралап,  кітапханадағы жаңадан әдеби-тарихи  
кітаптарды,  ақын-жазушылардың мерейтойларына арна-

лып шыққан еңбектерді, түрлі жанрдағы әдебиеттерді, 
электронды нұсқадағы  оқулықтарды танытып, 

насихаттауды  ұйғарды.

ТАРИХТЫ АРТЫП 
 КӨШ КЕЛЕДІ...

Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пай-
далануды реттеу басқармасының №22 2016 жылдың 30 нау-
рызындағы бұйрығы бойынша 11 сәуірден 31 қарашаға дейін 
өрт қауіптілігі кезеңі екені баршаңызға өткен басылымдарда 
жариялаған болатынбыз. Орман және жануарлар әлемін 
қорғау жөніндегі Ұлытау шаруашылығы осы аралықтарда 
біршама жұмыстар атқарды. Орман жиегін жырту және  өрт 
қауіптілігін болдырмау мақсатында Ішкі істер және төтен-
ше жағдайлар бөлімі қызметкерлерімен бірлесе отыра село 
тұрғындары және демалушы қонақтарға түсіндіру жұмыстары 
ұйымдастырылды. Аудандағы шаруақожалықтарымен және 
төрт селолық округі әкімі аппараттарымен орман заңдылықта-
рын бұзбау мақсатында келісім-шартқа қол қойылды. Орман 
шаруашылығы бөлімінің қызметкерлері ұялы байланыс, раци-
ялармен және он жұмыс аттарымен қамтамасыз етілген. Қыс 
айларында да орман және жануарлар әлемін қорғау мақса-
тында жұмыстар жүргізіле береді. Болашағымызды таза та-
биғатпен байланыстыра отырып біркісідей атсалысайық!

М.МҰҚАНОВ,
аудандық «Орман және жануарлар әлемін қорғау»  

мекемесінің инженері.

ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫН 
БІРГЕ ҚОРҒАЙЫҚ!

МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫ 
БӘЙГЕ ЖАРИЯЛАЙДЫ

Адам баласы соншама зор қа-
білетке ие бола тұра, күнделікті күй-
бең тірлікпен жүріп маңайындағы 
құбылыстарға денден  бойлай бер-
мейтініне, өз басы қиындыққа тап 
болғанша ештеңеге көп көңіл бөле 
бермейтініне көзім жетті. Менің бү-
гінгі мақалам-осы істен  өз басым-
нан  өткенде ғана  қайта оралған  
бір көрінісі дерсіздер.

Жуырда өзім жұмыс істейтін 
Алғабас ауылдық округіне қарасты 
Шуланбай қыстағында түнгі мезгіл-
де далаға шығып бара жатқан кезде 
аяғымды жылан шағып алып, ойла-
маған жерден бақытсыздық жағдай-
ға тап болдым, есімнен танып 
отыра кеттім де іштен көмекшімді 
дауыстап шақырдым. Ол дереу 
шығып жарамды таңды да көмек 
шақыруға атпен көрші ауылға шап-
ты.  Көрші ауылдан телефон арқылы Алғабас ауылы дәрігерлік пункт 
басқарушысы Г.Қазыбаеваға болған жайды баяндадым. Көп кешікпей 
түннің беймезгіліне қарамастан маған медициналық көмек көрсетуге 
қажет дәрі дәрмектерін алып дәрігер Гүлсім де келіп жетті. Келе сала 
өзінің медициналық білімі бағытымен маған жедел көмек көрсетті. Егер 
осы аталған көмек болмағанда менің жағдайымның не болары белгісіз 
еді. Бүгінде жарақатымнан толық айығып, өзімнің күнделікті жұмысымды 
атқарып жүрмін.  Аудандық баспасөз кезінде ауылымыздың ардақты ақ 
халатты абзал дәрігері,өзінің елгезек мінезімен, білікті мамандығымен 
жемісті еңбек етіп халықтың алғысына бөленіп жүрген дәрігер Гүлсім 
Қазыбаеваға алғысымды білдіремін.

         Үсен ӨМІРЖАНОВ.
                Алғабас ауылы.

АЙТАР  АЛҒЫСЫМ  ШЕКСІЗ

Қазақстан Республикасы 
– қанаты қатайып, кемелденіп 
келе жатқан мемлекет. Оның 
өз алдына дербес отау тігіп, 
тәуелсіз мемлекет болып, еге-
мендік алғанына, биыл 25 жыл 
толып отыр.

Ширек ғасыр! Бұл мемле-
кет үшін аз уақыт. Дегенмен, 
толағай табыстарымыз бен ірі 
жетістіктеріміз ұшан-теңіз. Олай 
деп айтуға толық негіз бар. Тәу-
елсіздіктің арқасында біздің ау-
дан гүлденді, өркендеді. Осы-
дан 5 жыл бұрын Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 
20 жылдығы қарсаңында Ұлы-
тау селосының бас жоспарына 
сәйкес  селоның сырт жағынан 
сәулеті көркем, заманауи үлгіде 
20 үй бой көтеріп, пайдалануға 
берілді. Көшенің аты ел егемен-

дігіне орай «Тәуелсіздікке – 20 
жыл» деп аталды. Аталмыш 
жиырма үйдің он алтысы «Қол-
жетімді баспана» бағдарлама-
сы аясында кезекте тұрған әр 
саланың мамандарына беріл-
се, төрт пәтер «Жұмыспен 
қамту 2020» бағдарламасы 
негізінде Сарлық, Егінді ауыл-
дарынан көшіп келген отбасы-
ларына берілген болатын. Бұл 
аудан әкімдігінің ел Тәуелсізді-
гіне тарту еткен сыйы еді. Бүгін-
гі күні «Тәуелсіздік» көшесінде 
тұратын тұрғындардың көңілі 
көтеріңкі, жүздері жарқын. 
«Туыс – атадан, көрші – Тәңір-
ден» деп ата-бабаларымыз бе-
кер айтпаған ғой. Жаңа пәтер-
ге қол жеткізіп, қоныстас көрші 
болудың өзі тәңірдің қолдаға-
ны деп білемін. Көршілеріме 
қарап шаттанамын, оларды 
мақтан тұтамын. Қазіргі уақыт-
та көршілерімізбен туыс-бауы-

рдай қоян-қолтық араласамыз. 
Іс-сапарға шықсақ, балалары-
мызды, пәтерімізді көршілерге 
тапсырып кететіндей дәреже-
ге жеттік. Құрметті қонағымы-
зда көршілеріміз, аса дәмді 
тағамдарымызды көршілерге 
ұсынамыз. Кей кездерде жоғы-
мызды көршілерден аламыз. 
Мұның бәрі татулықтың, бірлік-
тің арқасы деп білемін. Қысқы 
соғым сойылғанда біздің көше-
де той. Нағыз қазақы болмы-
сты, дархан даладай мейірімді 
жандар, біздің көше тұрғында-
ры. «Жақсы көрші - туыстай» 
дегендей, біздің көршілер бір-
бірімен туыс, бауыр, жолдас. 
Өйткені, біздің көше — Тәуел-
сіздіктің жарқын болашағының 
жарқын сәулесі.

Д.ЖҰМАНОВ, 
аудандық мәслихат 
аппараты бөлімінің 

басшысы.

БІЗДІҢ КӨШЕ — 
ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 

ЖАРҚЫН СӘУЛЕСІ


