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Бейсенбі, 12 наурыз 2015 жыл 

Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Айыртау аудандық мәслихатының депутаттық корпусы қазақ 
хандығының 550 жылдығына және ұлы ғалым Ш.Уәлихановтың 
туғанына 180 жыл толу құрметіне аудан мектептерінің 9-11 сынып 
оқушылары арасында шығармалар байқауын жариялайды:

1. Арайлы Сырымбет аймағы: Айғаным ханша мен кемеңгер Шоқан.
2. Шоқан – мәңгі өшпес шамшырақ, Айғаным ел басқару ісіндегі беделді 

тұлға.
3. Жарқын тұлғалар: Айғаным ханша, асқақ немере.
Байқау 2015 жылғы 10 наурыздан 2015 жылғы 30 сәуір аралығында 

өтеді.
Жұмыстарыңызды мына мекен-жай бойынша жіберіңіздер:          150100, 

Айыртау ауданы, Саумалкөл с, ықшам аудан, аудандық білім беру 
бөлімі.

Назар салыңыздар! Байқау!

Ұлы  Отан  соғысындағы  Жеңістің  70 
жылдығына орай аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Армия Әбілқайыровтың 
бастамасымен аудандық «Айыртау таңы» 
және «Айыртауские зори» газеттерінің 
редакциясы аудан  жастары  арасында 
өздерінің аталары жайлы жазылған ең үздік 
материалдары (эссе, мақала, өлең) ара-
сында байқау жарияланғанын естеніңізге 
салады. 
Байқау ақпанның 10-ы мен сәуірдің 30-ы 

аралығында өткізіледі. Ең үздік жұмыстар 
аудандық газет беттеріне жарияланады, 
ал жеңімпаздар арнайы мадақтамалармен 
және бағалы сыйлықтармен марапатта-
лады.
Байқау жұмыстарын мына мекен-жайға 

150100, Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, Конституция көшесі, 72 
үй немесе газеттердің  электронды пошталарына жіберуге болады. 

Байқау
«ЖЕҢІС ҮШІН АТАМЫЗҒА 

МЫҢ АЛҒЫС!»

Адамзатқа әлемнің жарығын 
сыйлап, бір қолымен әлемді, екінші 
қолымен бесікті тербеткен асыл ана-
ларымыз қандай да болсын құрметке 
лайық. 8 наурыз – жүректерді нұрға 
толтыратын, көктемдей құлпырған 
арулардың ажарына ажар қосатын 
ұлы мереке!

Бұл күн ізгіліктің, махаббаттың, 
көктемгі жаңарудың салтанат құрған 
шағы. Табиғаттың өзі ерекше етіп 
жаратқан аруларымыз, аналары-
мыз жаңа өмірдің, мейірімділіктің, 
қайырымдылықтың жаршысы са-
налады.  
Адамзатты жарататын - Әйел, 

ұлтын көбейтіп, ұрпағын жалғайтын 
да - Әйел, дүниенің тірегі тағы да сол 
Әйел. 
Осынау жарқын мереке қарсаңында 

аудандық Мәдениет үйінде ару да 
асыл жандарды аудан әкімі Ағзам 
Тастеміров құттықтады. 
Залға жиналған асыл әжелер мен 

ардақты аналарды, аруларды көктемнің 
алғашқы мерекесі – Халықаралық 
әйелдер күнімен құттықтаған аудан 
басшысы Ағзам Ахметжанұлы адам-
зат өмірінің іргетасы әйел-ананың 
қолымен қаланатындығын, әйел қашанда 
тіршіліктің шырайы, отбасының шырағы 
екендігін ерекше атап өтті.
Бүгінде барлық салада: қоғамдық 

саяси өмірде болсын, кәсіпкерлікте, 
шығармашылықта, отбасында болсын, 

Мереке мезеті
ӘЛЕМ МЕН БЕСІКТІ ЕГІЗ ТЕРБЕТКЕНӘЛЕМ МЕН БЕСІКТІ ЕГІЗ ТЕРБЕТКЕН

асыл аналар құрметке лайықасыл аналар құрметке лайық
сіздер ұйымшылдық, дарын, қамқорлық 
танытасыздар. Әсіресе, қоғам өмірінде 
бейбітшілік пен келісімді нығайтудағы 
әйел адамзатының атқарар рөлі өте 
зор. Ауданымыздың дамуына қосқан 
үлестеріңізді жоғары бағалаймыз, - 
дей келе, Ағзам Ахметжанұлы бір топ 
әйелдерді Құрмет грамоталарымен 

марапаттап, Алғыс хаттарын табыс 
етті. Аудан әкімі дүниеге алты сәби 
әкеліп, тәрбиелегені үшін Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың Жарлығымен «Күміс 
алқамен» наградталған Наталья 
Овчаренконың омырауына төсбелгіні 
өз қолымен қадады. Қалтқысыз еңбегі 
мен өңіріміздің әлеуметтік-экономикалық 
дамуына қосқан үлесі және қоғамдық 
өміріне белсене қатысқаны үшін «Иси-
на» жеке кәсіпкерлігінің басшысы А.Ж. 
Исина мен «Смирнов» жеке кәсіпкерлігі 
наубайханасының технологі Т.И. На-
гачевская Солтүстік Қазақстан облысы 
әкімінің Құрмет грамотасымен марапат-
талса, Айыртау аудандық ауруханасының 
медбикесі Е.В. Жанғалова, «Ғасыр 
Айыртау» ЖШС-нің бас есепшісі Е.А. 
Жуковская, аудандық соттың хатшы-
сы Г.Б. Қартбаева, аудандық тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жо-
лаушылар көлігі мен автомобиль жол-
дары бөлімінің іс жүргізушісі С.Қ. Му-
кеева, пошта байланысы торабының 
экономисі Т.И. Новикова, аудандық 
телекоммуникация торабының директо-

ры А.П. Мәкенова, орталықтандырылған 
кітапхана жүйесінің бас есепшісі Н. Л. 
Прохорова, ішкі істер бөлімінің аға 
тергеушісі С.М. Рахметовалар аудан 
әкімінің Құрмет грамотасымен наград-
талды. Психологиялық-педагогикалық 
түзету кабинетінің әлеуметтік ұстазы 
М. Асқарға, аудандық аурухананың 

санитары Т. Алтынбаеваға, «Айыртау 
– Қамқор» кәсіпорнының есепшісі С. 
Белоусоваға, зейнетақы төлеу жөніндегі 
мемлекеттік орталықтың маманы А. 
Қанашеваға, агротехникалық колледж 
директорының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Т.Кургузкинаға, «Айыр-
тау – Су» кәсіпорнының есепшісі М. 
Өтегеноваларға аудан әкімінің Алғыс 
хаттары табыс етілді. 
Аудан өнерпаздарының әсем әндері 

де көрермендер жүрегіне жол таба білді. 
Әсіресе, Ақан сері атындағы Көкшетау 
өнер коллелжінің студенттері Фар-
хат пен Абзалдың әуелете шырқаған 
әндері әсемдігімен, сұлулығымен залға 
жиналғандарды тәнті етті.  
Салтанатты жиынға қатысқан көпшілік 

қауым нәзіктік пен сұлулық, ақыл мен па-
расат, төзімділік сияқты асыл қасиеттерді 
бойына ұялатқан аруларымыз әрқашан 
да құрметке лайық екендіктерінің тағы да 
бір куәсі болып, көтеріңкі көңіл-күйлерімен 
тарқады.

Жанат СӘБИТОВ.
Суретті түсірген 

Ирина БУРКОВСКАЯ.

Ақындар гүлге 
де, күнге де, 
жұлдыз бен айға 
да теңеген әйел 

заты – қайсарлық 
пен қайраттылықты, 

іңкәрлік пен нәзіктікті қанат еткен 
асыл жандар. Даналықтың кәусар 
бұлағы болған аналар алдында 
бәріміз де бас иеміз. Өйткені, ол 
– ана, жүрегі кең, көңілі дархан, 
теңіздей терең асыл жан. 
Осындай құрметке  лайық 

көпбалалы ардақты ана Ақсұлу 
Мерхардарова мен «Ұлы Отан 
соғысы жылдарында тылдағы Ерен 
еңбегі үшін» медалінің иегері Ма-
рия Житниктерді 8 Наурыз - Халық-
аралық әйелдер күні қарсаңында 
аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалының төрағасы 
Ағзам Тастеміров, ауданның 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің бас-
шысы Ерлан Қазбеков арнайы 
үйлеріне барып құттықтады.
Ең алдымен аудан басшысы 

Мереке қарсаңында

АНАЛАР АРДАҚТАЛДЫАНАЛАР АРДАҚТАЛДЫ
Саумалкөл ауылының тұрғыны, көп ба-
лалы ана, «Алтын алқа» иегері Ақсұлу 
Жақсылыққызы Мерхардарованың 
үйінде болды. 
Ақсұлу Жақсылыққызы аудан 

әкімін қуанышпен қарсы алып, 
мерекелік құттықтауына және арнайы 
сыйлықтары мен тәттіге толы  азық-
түлік себетіне балаша бір қуанып 
қалды. 
Ақсұлу Мерхардарова 1968 жылы 

Айыртау ауданының Ботай ауылында 
дүниеге келген. 1983 жылы Воло-
дар кәсіптік училищесіне кондитер 
мамандығы бойынша оқуға түсіп, 
оны 1987 жылы бітіріп шығады. Кон-
дитер мамандығын иеленген Ақсұлу 
Жақсылыққызы алғашқы еңбек 
жолын ОРС-6 мекемесінде аспаз-
шы болып бастайды. Саумалкөл 
ауылына көшіп келген соң, отба-
сын құрып, жеті бала тәрбиелеп 
өсіреді. «Алтын алқа» белгісімен 
марапатталған. Балаларының алды 
жеке отбасын құрған, көпбалалы ана 
қазіргі кезде немере сүйіп отырған 
бақытты жан. Ал кенжесі он тоғызға 
келіп қалған азамат. Балалары 8 
Наурыз - Халықаралық әйелдер күні 
қарсаңында аналарын құттықтап, 
қуаныш сыйлады.  
Сонан соң аудан басшысы Ұлы 

Отан соғысы жылдарында тылда 
еңбек еткен Мария Житниктің  үйіне 
ат басын тіреп, ардақты ананы 
мерекесімен құттықтап, арнайы 
мерекелік құттықтауы мен сыйлығын 
табыстады. 
Мария Никитична 1929 жылы 

дүниеге келіп, 7-сыныпты бітірген 
соң, Ұлы Отан соғысы жылдарын-
да көпшілікпен бірге еңбек май-
данына араласады. Кирилловка 
ауылдық кеңесінде хатшы болып 
қызмет атқарған Мария Житник 
бірнеше мәрте ауылдық кеңестің 
депутаттығына сайланады. 28 жыл 
«Ауыл шаруашылығы техникасы» 
кәсіпорынында есепші болып істейді. 
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 
ерен еңбегі үшін, «Тың жерлерді 
игергені үшін» және мерекелік ме-
дальдармен марапатталған. От-
басында екі бала тәрбиелеп өсіріп, 
немере мен шөберелер сүйіп отыр. 
Қоштасар алдында ардақты ана 

дастарханнан ауыз тигізіп, аналық 
алғысын жеткізді.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретте: аудан әкімі 

А.Тастеміров көпбалалы ана 
А.Мерхардарованы құттықтау 

үстінде.
Суретті түсірген автор.

д
заты

пен қа
іңкәрліікікіііііііііііііііііііііііік пен нәзік

Тілеубаева Раушан Райымжанқызы– аудандық мәслихаттың хатшысы, 
№8 сайлау округі, аудандық мәслихат, 16 наурыз.
Олжабаева Меңдігүл Олжабайқызы, №3 сайлау округі, аудандық 

мәслихат,  18 наурыз..
Есенғалиев Сырымбет Қайрошұлы, №1 сайлау округі, аудандық 

мәслихат,  20 наурыз.
Сәлімжанов Кенжеболат Халелұлы, №2 сайлау округі, аудандық 

мәслихат,  26 наурыз.
Жанахметов Берік Темешұлы, №4 сайлау округі, аудандық мәслихат,                
27 наурыз.
Еременко Наталия Николаевна, №11 сайлау округі, аудандық мәслихат, 

30 наурыз.
Гладкий Александр Владимирович, №5 сайлау округі, аудандық 

мәслихат, 31 наурыз.
Байғарин Алмас Манасұлы, №13 сайлау округі, аудандық мәслихат,             
 31 наурыз.
Саумалкөл ауылы, Ш.Уәлиханов көшесі, 44 үй. 
Анықтама телефоны: 21-902.

Наурыз айына аудандық мәслихат 
хатшысының және депутаттарының 

азаматтарды қабылдау кестесі 
(сағат 15-00 сағат 17-00  дейін)
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Айыртаулық Кеңес Одағының Батырлары
Алексей ДМИТРИЕВ

1912 жылы Айыртау ауданының Карасевка 
ауылында туған. 1938 жылы әскер қатарына 
шақырылды. 1941 жылы майданға кірді. Әсіресе, 
1943-1944 жылдардағы шайқастарда көзге 
түсті.
Алексей Дмитриев 1941 жылы Брянск майда-

нында фашистермен шайқасты. Батыс майданда 
да болды, ал 1944 жылы Белорус майданының 
құрамында ұрыстарға қатысты. Ерлігі үшін 
Қызыл Жұлдыз, екінші дәрежелі Отан соғысы 
ордендерімен марапатталды.
Слизновозно  селосы  тұсында  214-ші 

гвардиялық артиллериялық полкінің екінші 
дивизионының командирі ерекше көзге түсті. 
Жаудың бір батальон жаяу әскері мен 35 танкі 
шабуылдап келе жатты. Бақылау пунктінде 
тұрған капитан А. Дмитриев зеңбірекшілерге 

бұйрық берді. Қарсыластың бес танкісі бірден отқа оранды. Бірақ қалған тан-
ктер бақылау пунктін басып өтіп, дивизионның негізгі зеңбіректері тұрған тұсқа 
ұмтылды. Олар біздің артиллерияны таптап кетуі мүмкін еді. Осыны ойлаған 
Алексей Федорович барлаушыларды және байланысшыларды ертіп алып, 
олардың жолын кесті. Фашистердің үш дүркін шабуылына да тойтарыс берілді. 
Сөйтіп, олар фашистерді шегінуге мәжбүр етті. Ат төбеліндей зеңбірекшілер 
біздің жаяу әскерлер келгенше сол жерді ұстап тұрды.  
Жағдайдың қиындығына байланысты команда басшылығы капитан А. Дми-

триевке шегінуге рұқсат берді. Бірақ ержүрек командир орнынан қозғалған жоқ. 
Жалғыз өзі жаудың 15 сарбазын, үш офицерін өлтірді. 1944 жылғы 17 қазанда 
мерт болды. 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының 1945 жылғы 24 мамырдағы Жарлығымен 

А. Дмитриевке Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. 
 Батыр Литва елінде жерленді. Саумалкөл ауылының бір көшесі оның есімімен 

аталады. 

Николай ЗАБЕЛКИН
1923 жылы Айыртау ауданының Восточное 

(қазіргі Егіндіағаш) ауылында туған. Оның 
ата-анасы көп ұзамай Челябі қаласына көшіп 
барып, Николай Иванович сондағы мектепте 
оқыды, одан кейін электромеханикалық тех-
никумды бітірді. 

1941 жылы өз еркімен майданға аттанды. 
Барлаушылар командирі Н.Забелкин Днепрод-
зержинск қаласының тұсында Днепр өзенінен 
өткенде ерліктің үлгісін көрсетті.

3-ші Украин майданы 46-шы армия 58-
ші гвардиялық миномет полкінің дивизион 
барлауының бастығы болған лейтенант Донецк 
облысында жаудың талайын отқа орады.  

1943 жылы гвардия лейтенанты Днепрден 
өту кезінде ерлік көрсетті. Ол бірінші бо-
лып арғы жағаға өтті. Бұл жотадан айрылу 
фашистерді тұйыққа тіреді. Оларға танкілер де көмекке келді. Жау жердің әр 
шаршы метріне қорғасын жаудырды. Біздің жақтан шығын көп болды. Сол кезде 
лейтенант Н.Забелкин рация арқылы өзінің координатын хабарлады. Танктер 
жалындап жана бастады. Ол госпитальда емделгеннен кейін 1944 жылдың жа-
зында қайтадан қан майданға кірді. 

1944 жылы оған Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. 
Лейтенант Н.Забелкин Вена мен Будапешті азат ету жолындағы шайқастарға 

қатысты. 
Соғыстан кейін Мәскеуде тұрды. 
Екі рет Отан соғысы орденімен, медальдармен және бір шетел орденімен 

марапатталды.
Аудан орталығы Саумалкөл ауылында бір көшенің аты батыр есімімен ата-

лады.
(«Солтүстікқазақстандықтар Ұлы Отан соғысы 
жылдарында» кітабы бойынша дайындалды).

Араға бірер ай салып Ұлы Жеңістің 
70 жылдық мерекесі тойланбақ. 
Ұлы Отан соғысы Кеңес Одағы 
халықтарының   тарихындағы 
қасіретті бет қана емес, сонымен 
қатар ол халықтарымыздың теңдесі 
жоқ ерлігі мен қажыр – қайраты, 
бірлігінің дәлелі. Жеңіс үшін өмірін, 
жастық шағын қиған, тағдырдың ауыр 
да азапты тауқыметін өтіп, Отанға 
деген махаббатын от басып, су кешіп 
жүріп дәлелдеген ардагерлеріміз 
жылдан- жылға, күннен-күнге азаюда, 
олардың тірі қалғандары, арамызда 
жүріп Жеңістің тәтті дәмін татып 
жүргендері саусақпен санарлықтай.
Сондай  ержүре к  ба тыр -

ларымыздың бірі Николо-Борлық 
селосының  тұрғыны  Кәрімов 
Ескендір ата. Майдангер Сары-
сай ауылында  1926 жылы дүниеге 
келген. 1943 жылы Қызыл Армия 

қатарына шақырылып,  Белоруссия майданында  129 дивизияның 457 полкінде 
зеңбірекші болып әскери қызмет атқарады.

- Шайқасқа алғаш кіргенімде, жау ұшақтары аяусыз атып жатыр, танктер 
үздіксіз ағылуда. Арада қанша уақыт өтсе де соғысты еске алудың өзі жан 
түршіктіреді. Мамандардың айтуы бойынша әлемдегі болған 300 мыңға жуық 
соғыстың ішіндегі ең ұзақ және қатыгез соғыс осы екінші дүниежүзілік соғыс 
болған екен.Фашистердің жасаған жауыздықтары көп, қарғам. Ең бастысы 
– төзім, ақыл, қайрат, амал- айла, шалт қимыл, мәрт мінез. Ұрыстың ұлы 
даласында  осы қасиеттер жауынгерлердің  қалқаны да, семсері де, сенімді 
серігі де болды. – дейді қарт ардагер.
Ұлы Жеңісті Берлинде қарсы алған Ескендір ата майданнан оралған 

соң  аудандық атқару комитетінде қызмет атқарады. 1957 жылы Николо- 
Борлық селосында  нан қабылдау пункті ашылады да, жолдама бойынша 
аталған қабылдау пунктіне жұмысқа орналасады. Кейінен Алматы қаласына 
басқарушы қызметкер ретінде оқуға жіберіледі. Оқудан келген соң аталмыш 
нан қабылдау пунктінің басшысы болып ауыстырылып, осы қызметтен құрметті 
демалысқа шығады.
Қазір жан жары Майра апай екеуі Николо-Борлық селосында тұрады. Екеуі 

7 қыз, бір ұл тәрбиелеп өсірді.  
- Ендігі тілек, баларым, сендер соғыс көрмеңдер. Соғыс дегенді сендердің 

бастарыңа бере көрмесін. Аман- сау болыңдар! Елдің тыныштығын тілеймін! 
Елбасымыз аман болсын! Әрдайым бейбіт заман болсын! – деген жүрекжарды 
тілегін де жеткізді. 
Ескендір атамыздың  «Висладан өткені үшін», «Кенигсбергті алғаны 

үшін», «Германияны жеңгені үшін» мерейтойлық медальдары ,  Белорус-
сия Президенті  Александр Лукашенконың жолдаған Алғыс хаттары мен 
медальдарі бар.
Біз өз тарапымыздан қарт майдангерге алғысымызды білдіріп, қош 

айтыстық.
Әйгерім БАЗАРОВА,

мұғалім.

Ұлы Жеңіске - 70 жыл!
ҚАН МАЙДАНДА ОТ КЕШКЕН

«Жұмыспен қамтудың жол карта-
сы 2020» бағдарламасы Қазақстан 
Республикасы Президентінің ба-
стамасымен 2011 жылы құрылған 
болатын. Осы уақыт аралығында 
аталмыш бағдарлама тұрғындарды 
т ұр а қ ты  жұмыспен  қ амт у , 
жұмыссыздықты қысқарту жолы-
мен  халық игілігін арттыруға зор 
ықпалын тигізуде.  Осы орайда біз 
«СҚО Айыртау ауданының жұмыспен 
қамту орталығы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің дирек-
торы Вера Дмитрьевна Микрухқа 
жолығып, ауданымызда бағдарлама 
бойынша  өткен  жылы  қандай 
жұмыстар атқарылғандығы және 
2015 жылға арналған жоспарлары 
жайлы ой бөліскен едік.

«Жұмыспен қамтудың жол карта-
сы 2020» бағдарламасы дағдарысқа 
қарсы әрекет ету механизмдерін,  еңбек 
нарығын реттеудің тиімділігін арттыру, 
соның ішінде еңбек нарығын болжамдау 
мен мониторингін, азқамтылғандарды, 
жұмыссыздарды және  өзін өзі жұмыспен 
қамтыған тұрғындарды жұмыспен 
қамтуға ықпал етудің белсенді шара-
ларын қамтиды. 

2014 жылы бағдарламаға 738 
адам қатысты, оның ішінде 144 – 
жұмыссыздар және 594 –  өзін өзі 
жұмыспен қамтығандар. «Жұмыспен 
қамтудың   жол  картасы  2020» 
бағдарламасын жүзеге асыру үш бағыт 
бойынша жүргізіледі.

«Инфрақұрылым және тұрғын – 
үй, коммуналды шаруашылықты 
дамыту арқылы жұмыспен қамтуды 
қалыптастыру»  бірінші бағыты 
бойынша 2014 жылы 208 млн.853 мың 
теңгенің 5 жобасы жүзеге асырылып, 
168 адам жұмысқа орналастырылды, 
соның ішінде 75 адам жұмыспен қамту 
орталығы арқылы. №2 Саумалкөл 
мектеп – гимназиясы ғимаратының 
шатырына күрделі  жөңдеу, Достық 
көшесіндегі кентішілік автокөлік 
жолдарының  ағымдық  жөңдеуі , 
«Колосок» балабақшасы ғимараты 
шатырының күрделі жөндеуі, Айыртау 
психоневрологиялық интернаты бас 
корпусының екінші қабатының күрделі 
жөндеуі, Айыртау ОАА стационарының 
ғимаратына жөңдеу  жұмыстары 
жүргізілді. Үстіміздегі жылы аталған 
бағытты жүзеге асыру бойынша Рудный 
және  Лавровка орта мектептерінің 
қазаңдықтарын жөңдеу, Қазақ орта 
мектебінің ғимаратына күрделі жөңдеу 
жоспарланды. 25 адамды жұмысқа ор-
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наластыру жоспарланды, соның ішінде 
Жұмыспен қамту орталығы арқылы 
– 14 адам.

«Кәсіпкерлікті дамыту арқылы 
жұмыс  орнын  құру»  ек інші 
бағытының бірінші компонентін 
жүзеге асыру аясында өткен жылы 110 
млн. теңгенің несиесі бөлінді. Кәсіпкерлік 
негізіне оқытудан  38 адам  өтті. Шағын 
несие алушылармен 47 жұмыс орны 
құрылды. Инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымы бойынша Дауқара, 
Қарақамыс, Сартүбек ауылдарында 
4 құдық қазылды. 2015 жылға 76 млн. 
теңгенің несиелік қаражаты бөлінді 
және кәсіпкерлік негізіне 20 адамды 
оқыту жоспарланған.

«Жұмыс беруші сұранысына сай 
оқыту, көшіру арқылы жұмысқа 
орналасуға жәрдемдесу» үшінші 
бағытының бірінші компонентін жүзеге 
асыруға байланысты 2014 жылы қайта 
даярлаудан 6 адам, біліктіліктерін 
арттыру курсынан 2 адам өтті, кәсіби 
дайындыққа 3 адам жіберілді. 2015 
жылы әлеуметтік қызметкер мамандығы 
бойынша қайта даярлауға 4 адамды 
жіберу жоспарланды.
Жұмыс берушілермен құрылған 

әлеуметтік жұмыс орындарына өткен 
жылы 41 адам жіберілді. 

2015 жылы 21 әлеуметтік жұмыс 
орнын құру жоспарланған. 2014 жылы 

жастар тәжірибесіне 53 адам жіберілсе, 
биылғы жылы жастар тәжірибесіне 16 
адамды жіберу жоспарланып отыр. 

«Жұмыспен қамтудың жол карта-
сы 2020» бағдарламасының үшінші 
бағытының екінші компонентін жүзеге 
асыру аясында «Бәйтерек» ықшам 
ауданында 20 жеке тұрғын үйінің 
құрылысы аяқталды және Саумалкөл 
ауылының ықшам ауданындағы  60 
– пәтерлі үй қайтадан жаңғыртылды. 
2014 жылы экономикалық әлеуеті төмен 
ауылдардан 12 отбасы жеке тұрғын 
үйлерге көшірілді. 

29 жасқа толмаған жетім және 
ата –аналарының қамқорлығынсыз 
қалған балалар қатарынан 29 отбасы; 
экономикалық әлеуеті төмен ауылдар-
дан 13 отбасы; оралмандардан 1 отба-
сы; 29 жасқа дейінгі жастар қатарынан 
15 отбасы жаңа пәтерлердің кілттеріне 
ие болды..
Сөзімді қорытындылай келе, ауданы-

мызда өткен жылы «Жұмыспен қамту 
2020 жол картасы» бағдарламасы 
бойынша жоспарлы көрсеткіштер толық 
көлемде орындалғанын атап өтуге 
болады. 

2015 жылы ауданымыз бойынша 
бағдарлама міндеттерінің толықтай 
жүзеге асырылатынына сеніміміз 
кәміл.

Әңгімелескен Жанат СӘБИТОВ.

Өткен аптада «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалының мәжіліс за-
лында аудан әкімі, комиссия төрағасы 
Ағзам Тастеміровтың төрағалық 
етуімен құқықбұзушылықтың алдын 
алу жөніндегі ведомоствоаралық 
комиссиясының отырысы бо-
лып өтті. Аталмыш шараның күн 
тәртібінде ауданымызда қоғамдық 
тәртіп пен тұрақтылықты қамтамасыз 
етуде құқыққорғау және жергілікті 
атқару органдарының өзара әрекеті 
туралы, Арықбалық ауылдық 
округінде құқықбұзушылықтың 
алдын алу бойынша қабылданып 
отырған мәселелер жайы тілге тиек 
етілді. 
Бірінші  мәселе  бойынша  сөз 

алған аудандық ішкі істер бөлімі 
әкімшілік полициясы бастығының 
орынбасары  Нұрлан  Мұқатов 
оперативтік жағдайды тұрақтандыру 
және құқықбұзушылықпен күресті 
белсендендіру бойынша біршама 
жұмыстар атқарылып отырғандығын, 

Аудандық әкімдікте
Наќты тапсырмалар берілді

жеке құрамның негізгі күші қоғамдық 
тәртіпті қамтамасыз етуге, қылмысты 
у а қы ты н д а  е с к е р т у г е  жә не 
болдырмауға, автомобиль жолдарында 
жол қозғалысы қауіпсіздігін, азаматтар 
мен мемлекеттің меншігінің сақталуын 
қамтамасыз етуге бағытталғандығын 
атап өтті. Осындай жүргізіліп отырған 
шараларға қарамастан үстіміздегі 
жылдың екі айында өткен жылдың 
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
қылмыс пен құқықбұзушылықтың 
көбейгенін де айтып өтті. 
Екінші мәселе бойынша есеп берген 

Арықбалық ауылдық округінің әкімі 
Қазезтай Шарапов округ аумағында 
құқықбұзушылықтың алдын алу бой-
ынша атқарылып отырған істер жайлы 
айтып өтті.
Мәжілісті қорытындылаған аудан әкімі 

Ағзам Ахметжанұлы қоғамдық тәртіпті 
қорғау, тұрақтылықты қамтамасыз 
ету, ауданда қылмыс деңгейін азайту, 
құқықбұзушылықтардың алдын алу 
мақсатында ауылдық округ әкімдерінің 

жұмысын белсендендіру жайында 
тиісті органдарға бірқатар тапсырма-
лар берді.
Осы күні сыбайлас жемқорлықпен 

күрес мәселелері жөніндегі аймақтық 
комиссияның отырысы болып өтті. 
Мәжіліске төрағалық еткен аудан 
әкімі, комиссия төрағасы Ағзам 
Тастеміров ауданның жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
б ө л і м і н і ң  б а с шы с ы  Е р л а н 
Қазбековтың сыбайлас жемқорлық 
құқықбұзушылықтарының алдын алу 
шараларының бірі ретінде халықты 
әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету 
туралы ақпаратын, аудандық ішкі 
істер бөлімі бастығының орынбаса-
ры Марат Серкешевтің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы жүргізіп отырған 
жұмысы жайлы ақпаратын тыңдап, 
жұмыссыздар мен тұрғындардың 
азқамтылған жіктерін жұмыспен 
қамтудың белсенді бағдарламаларына 
тарту, жұмыссыздықты қысқарту, жаңа 
жұмыс орындарын құру, сыбайлас 
жемқорлықты жасауға ықпал ететін 
жағдайларды жою, жүзеге асырылып 
жатқан шаралардың тиімділігін артты-
ру жөнінде нақты тапсырмалар берді.

Өз хабарымыз. 

2 6  ақпан  күн і  Уәлиханов 
ауданының орталығы Кішкенекөл 
а у ы л ы н д а  « С о л т ү с т і к » 
спартакиадасының облыстық жа-
рыстары өткізілген болатын. Дүбірлі 
додада жақсы ойынның үлгісін 
көрсете білген Айыртау ауданының 
құрама командасы футзалдан екінші 
орынды қанжығаларына байлады.
Аймақтық ойындарда шашасына 

шаң жұқтырмаған Айыртау ауданының 
футзалшылары ақтық сайыста Ғ. 
Мүсірепов, Тайынша және Тимирязев 
аудандарының командаларымен бақ 
сынасты. Тартысты да қызғылықты 
өткен жарыста жігіттеріміз алаң 
иелерінің командасынан аз ғана 
ұпай санымен ұтылып, екінші орын-
ды иеленді. Құрама бапкері Әсет 
Шәймергеновтың айтуынша, бұл 
жетістіктер оңайлықпен келген жоқ. 
Осының бәрі спортшыларымыздың 
аянбай еңбек етіп, төккен терлерінің 
жемісі. Толайым табыстарға қол 
жеткізіп, ауданымыздың намысын 
лайықты қорғай білген спортшыларға 
келетін болсақ, олар: команда капита-
ны Е. Қоспанов, команда мүшелері А. 
Бейсенов, Н. Төребеков, А. Бабаев, Ж. 
Өтемісов, Ш. Сәдуақасов, Д. Айсин, А. 

Спорт
ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗДІҢ ҮЗДІК НƏТИЖЕСІ

Бекеев, М. Базаркенов.
Айыр т а у  а у д а нының  дене 

шынықтыру және спорт бөлімі құрама 
командамызды жеңістерімен құттықтай 
отырып, алға қойған мақсаттарына 
қол жеткізе берулеріне тілектестік 

білдіреді. 
Б і з  д е  ө з  т а р а пымы з д а н 

жерлестерімізге  әрдайым жеңіс 
шыңынан көрініп, аудан абыройын 
лайықты қорғай беріңіздер демекпіз.

Жанат СӘБИТОВ.
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Қазақ хандығының құрылғанына – 550 жыл

Қазақ хандығы

Бабалардың бастан 
  арман-мұраты,
Тәуелсіздік – шырын сөздің  

  шұраты.
Кең далада еркін тірлік сүрген ел,
Егемен – бұл ер қазақтың 
  бір аты.
Сан ғасырды аңсай жүріп   

  өткерген,
Қуғын-сүргін, қияметті 
  көп көрген.
Қазақ үшін тәуелсіздік шын  

  бақыт,
Халқымызды мақсатына 
  жеткерген.
Осы күнге құмар болған 
  бар текті,
Оның үшін азапты да сан шекті.
Абылайлар арпалысы тек емес,
Қабанбайлар бүгін үшін 
  қан төкті.
Мақсат жоқта өміріңде 
  мән кәне?
Тәуелсіздік сондықтан да ән көне.
Махамбеттің мерт болуы
  сол үшін,
Соның үшін басын тікті хан Кене, 

- деп ақындарымыз жырлап өткендей 
тәу етер тәуелсіздікке жетер жолда 
халқымыз талай тар жол тайғақ 
кешулерді басынан кешкені белгілі.  
Өткенге көз жүгіртсек, қазақтың 

«қазақ елі» болып қалыптасуы сонау 
хандық дәуірден бастау алады. 
Ал, нақтырақ айтсақ,  1457 жылдың 

күз айында Әбілхайыр хан Сығанақ 
түбінде қалмақтардан жеңілгеннен 
кейін, Керей мен Жәнібек сұлтандар 
қол астындағы ру-тайпалармен Шу 
өңіріне келіп қоныстанып, Қазақ 
хандығының негізін салады.
Тарихқа үңілер болсақ, әйгілі та-

рихшы, әдебиетші Мұхамед Хай-
дар Дулатидің «Тарихи-Рашиди»  
атты кітабында Қазақ хандығының 
құрылған  жері  - Шу  өңірі  мен 
Қозыбасы деп айтылады. 1458 
жылдың көктемінде Керейді ақ киізге 
көтеріп хан сайлайды. Әбілқайыр 
ханға наразы сұлтандар, әмірлер, ру-
тайпа басылары Керей мен Жәнібекке  

келіп қосылады. Аз уақыттың ішінде 
халықтың саны 200 мыңнан асып 
түседі. Қазақ хандығының құрылуы 
осыған  дейін  бүкіл  Қазақстан 
аумағында  болған  әлеуметтік-
экономикалық және этно саяси 
процестердің заңды қорытындысы 
еді. XV ғасырдың алпысыншы жыл-
дары Қазақ хандары қарсыластарын 
тықсыра отырып, Батыс Жетісуға 
табан тіреді. 

XVI-XVII ғасырларда Қазақ хандығы 
нығайып, этникалық аумағының 
негізгі бөлігін қамтитын шекарала-
ры кеңейе түсті. Орта Азия, Астра-
хан, Қазан, Сібір хандықтары және 
Ресеймен тығыз байланыс болды. 
Қасым хан, Хақназар хан, Тәуекел, 
Тәуке хандардың  есімдері «Қазақ 
мемлекеттілігі» деген атаумен қоса 
жүреді. Өйткені олардың қазақ жерін 
нығайтудағы, қазақтардың үстемдігін 
орнатудағы әрекеттері орасан зор 
болатын.
Қазақ хандығының пайда болуы 

Жетісудың батыс бөлігінде өтті. Дәл 
осы жерге Керей мен Жәнібектің 
қарамағындағы, Орталық және 
Оңтүстік Қазақстан аумағында 
тұратын Орта жүздің қазақтары қоныс 
аударды. Қазақ хандығының әрмен 
қарайғы нығаю процесі жер аумағының 
кеңеюі Сырдария өңірінде, Оңтүстік 
Қазақстан өлкелерінде мемлекеттің 
орнығуымен қатар жүрді. 
Қазақ хандары Сыр бойындағы 

қалалы өңірлерді өзінің экономикалык 
және әскери базасы деп таныды.
Қазақ хандарының Сыр бойына иелік 
ету күресі стратегиялық тұрғыдан 
басқа жол жоқ болғандыктан, ұзақ та 
табанды түрде жүргізіліп келді. 
Жамбыл  облысына  қарасты 

Сарысу жолы өңірдің батысымен 
өтті. Оңтүстікте, Жібек жолының 
негізгі торабынан бастау алған ол 
Түркістанның үстімен Ұлытауға 
жете тармақталып, әрі қарай — 
Орал мен Еділге кететін. Қазақтар 
үнемі маңызды кеңестер өткізіп 
отырған, көптеген рулардың таңбасы 

қашалған атақты Таңбалытас осы 
Сарысу  бойында  орналасқан. 
Қарқаралы жолы шығыс тарапта қанат 
жайды. Оңтүстікке Хантау мен Шу 
арқылы түсетін бұл бағыт, теріскейге 
қарай қимақтардың жұрты болған 
Ертіс бойына және одан әрі Батыс 
Сібірге тартатын. Қарқаралы жолын 
- Хан жолы деп атауы да сондықтан.
XVI ғасырда Орталық Қазақстан да 
экономикалык жағынан біртұтас, 
этникалық  құрамы  б іртектес 
Қазақ хандығының құрамына енді. 
XVII ғасырда  қазақ  халқының 
жоңғар шапқыншылығына қарсы 
ерлік кезеңі, Орталык Қазақстан 
жер інде  қазақтардың  әскер і 
екі ірі жеңіске жеткенімен қазақ-
жоңғар соғысы жүз жылға созыл-
ды. Қалмақтар мен қазақтардың 
өзара жауластығы қалмақтардың 
бір одаққа бірігуінен басталып, олар-
ды қытайлықтардың түгел жойып 
жіберген кезеңіне дейін ұласты.
Абылайдың билігі кезеңінде Сарыарқа 
даласында Қазыбек би және Бұқар 
жырау үлкен рөл атқарды. Казыбек 
би, Тәуке, Сәмеке, Әбілмәмбет, 
Абылай хандар тұсында мемлекеттің 
басқарылуына өз үлестерін қосты.

 Абылайды жоңғар тұтқынынан 
босатып алуда ерен еңбек сіңірген 
Қаз дауысты Қазыбек би Абылай 
хан билікке келген кезеңнен бастап 
мемлекет ісіне белсене катысқаны да 
рас. Ол ханның бас кеңесшісі және 
беделді биі болды. Ал, Бұқар жырау 
есімі ұрпаққа ақылгөй жыршы ретінде 
белгілі. Өз шығармаларында атақты 
жырау үш жүздің бірігіп, мықты мем-
лекет болуын армандады. 
Міне, бүгінде сол асыл арман нақты 

жүзеге асып, батыр бабаларымыздың 
қорғаған кең байтақ жерінде берекелі 
ғұмыр кешудеміз.«Тарихты білмей – 
болашақты бағдарлау мүмкін емес» 
демекші, үстіміздегі жыл – ұлттық 
тарихымызды ұлықтайтын мерейлі 
белестер жылы болмақшы.
Елбасының  Жолдауында ата-

лып өтілгендей, 2015 жылы - Қазақ 
хандығының 550 жылдығы салта-
натты түрде тойланады.Бұл тұрғыда 
Нұрсұлтан Назарбаев:

– Керей мен Жәнібек 1465 жылы 
алғашқы хандықты құрды, қазақтың 
мемлекеттілігінің тарихы сол кез-
ден бастау алады. Бәлкім ол бүгінгі 
шекарасындағы,  бүкіл әлемге осынша 
танымал әрі беделді, осы ұғымның 
қазіргі мағынасындағыдай мемлекет 
болмаған да шығар. Бірақ бұлай деп 
сол кезеңдегі басқа да барлық мемле-
кеттер туралы да айтуға болады. 
Ең маңыздысы, сол кезде оған негіз 

қаланды, біз – бабаларымыздың ұлы 
істерінің жалғастырушыларымыз. 
Бүгінде біздің еліміз барлық таяу мем-
лекеттермен көпғасырлық достық және 
тату көршілестік дәстүрлерін сақтап 
отыр. Осы қарым-қатынасты әрдайым 
сақтағанымыз жөн, – деген болатын. 
Ендеше, ел тойы, ұлтымыздың ұлы 
тойы құтты болғай!

Жәнібек хан, Әбу Сайд (15 ғасырдың 
басы – 1470) – Қазақ хандығының 
негізін қалаған хандардың бірі, Орыс 
ханның ұрпағы, Барақ ханның кіші ұлы. 
XV ғасырда өмір сүрген. XV ғасырдың 
50-ші жылдарына дейінгі өмірі мен 
қызметі туралы нақты деректер жоқ. 
1457-1458 жылы туысы Керей хан-
мен бірге Қазақ хандығының негізін 
қалаған. Керей ханнан соң 1465-1466 
жылдан 1470 жылдардың басына дейін 
қазақ хандығының екінші ханы болған. 
Тарихи жазба деректерде Жәнібек 
ханның есімі «Хандар шежіресінде» 
және Қазақ хандығының құрылуына 
байланысты кездеседі. 1428 жылы 
әкесі Барақ хан (Ақ Орда ханы) 
өлген соң, Дешті Қыпшақтағы саяси 
билік Әбілхайыр ханға көшеді. 1457 
жылы жаздың соңында Әбілхайыр 
хан Сығанақ түбінде қалмақтардан 
жеңілгеннен кейін, Керей мен Жәнібек 

Жәнiбек хан
сұлтандар қарамағындағы ұлысымен 
Моғолстанға көшеді. Көшуге тарихи 
аңыз бойынша, Қобыланды батыр мен 
Ақжол би арасындағы дау-жанжал се-
беп болған. Жазба деректер мәліметі 
бойынша Керей мен Жәнібектің 
қалмақтарға қарсы әскер жию туралы 
Әбілхайыр ханның жарлығына құлақ 
аспауы және 1457 жылғы жеңілістен 
кейінгі қалыптасқан жағдай, яғни 
екі сұлтанға Әбілхайыр хан тара-
пынан қауіп-қатердің төнуі – Орыс 
хан ұрпақтарын өз ұлыстарымен 
бірге көшпелі өзбектер мемлекетінен 
кетуге мәжбүр етеді. 1457 жылы күз 
айының соңында көшіп келген екі 
сұлтан ұлыстары Шудың төменгі бой-
ында қыстап шығып, 1458 жылдың 
ерте көктемінде Керейді ақ киізге 
көтеріп хан сайлайды. 1465-1466 
жылдары Керей хан қайтыс болғаннан 
кейін Жәнібек хандық билікке келеді. 
Бұрындық ханның билік құрған 
жылдарын есептемегенде, Қазақ 
хандығының билігі осы кезден бастап 
Жәнібек ханның ұрпақтарына толық 
көшеді. Сол себепті болуы керек, 1541-
1546 жылдары жазылған «Тарих-и 
Рашидиде» қазақ сұлтандарының 
билік ете бастауы 870 жылдан 
(1465-1466 ж) басталады делінеді.
Қазақ тарихында Жәнібек хан – 
Қазақ хандығының құрылу үрдісіне 
толық қатынасып, басшылық ет-
кен тарихи тұлға. 1469 жылға дейін 
Қазақ хандығының халқы Әбілхайыр 
ханның қарсыластары есебінен өсе 
түседі. 1463 жылы Әбілхайыр хан 
қайтыс болған соң, көшпелі өзбектер 
мемлекетіне Сібірден – Ибақ хан, 
Алтын Ордадан – Ахмет хан, Ноғай 
ордасынан – Мұса мен Жаңбыршы 
билер, Хорезмнен – Береке сұлтан, ал 
Қазақ хандығынан Жәнібек хан қарсы 
шығады. 1470 жылдың басында Шайх-

Дүние жүзінде Тұтынушылар құқықтарын қорғау күні 1983 жылдың 15 науры-
зынан аталып келеді. Биыл 2015 жылдың 15 наурызы - қауіпсіз сапалы тамақ 
өніміне арналған жыл.
Заманауи адам – бұл әдетте сауатты сатып алушы. Ол тек түрліше тамақтанып 

қана қоймай, барынша қауіпсіз және сапалы тамақ өнімдерін таңдауға тырысады. 
Қауіпсіздік – егер тамақ өнімі өзінің мақсатына сәйкес дайындалса немесе пай-
даланылса, тұтынушыға зиянын тигізбеудің кепілі. Ал сапа – бұл тұтынушының 
айқын және болжамды мұқтаждықтарын қанағаттандыруға қабілетті, өнімнің 
сипаттамалары, қасиеттері мен ерекшеліктерінің жиынтығы.  Алайда тамақ 
өнімдерінің қауіпсіздігін жақсарту тәсілдерін іздеуге түрткі болуда.
ХАССП-дағы «Сындарлы бақылау нүктесі» деген ұғымның өзі – бұл бақылауды 

қолдануға болатын және тамақ өнімдері үшін қауіптің алдын алу немесе жою 
үшін,  оны рұқсат берілетін деңгейге дейін түсіру үшін маңызды роль атқаратын 
кезең. Жүйенің принципі тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне әсер ететін тәуекелдер 
дайын өнімді бақылау жолымен емес, өнімді дайындаудың технологиялық процесі 
кезінде жойылатындығында немесе азайтылатындығында. Яғни, ХАССП – алдын 
алу әдісі. Оның тиімділігі де осында. Мақсаты – тәуекелдерді өндірістің бастапқы 
кезеңдерінде анағұрлым ерте анықтау және олардың алдын алу.
ХАССП- тың ерекшелігі – оны өндірістің барлық деңгейлерінде қолдануға 

болады, мысалы, алқаптардан бидай өнімін жинаудан бастап, дүкендерде 
нан мен тәтті тоқаштарды сатуға дейінгі кезеңде. ХАССП-ты қолдану сапа мен 
бақылаудың дәстүрлі әдістерінен бас тартуды білдірмейді, керісінше олардың 
үйлесімі барынша тиімді нәтиже беруі мүмкін.
ХАССП өздігіне өмір сүре алмайды. Оған қоса тиісті гигиена тәжірибесі 

мен тамақ өнімдерін өңдеу үшін басқа да алғышарттар, сондай-ақ ұйым 
басшылығының жоғары міндеттілігі қажет: ХАССП  жүйесі оларды алмастыра  
алмайды.
Біздің еліміз Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру қарсаңында тұр, халықаралық 

тамақ өнімдерінің саудасына қатысудың міндетті шарттарының бірі – тамақ 
өнімдерін өндіретін кәсіпорындарда ХАССП менеджментінің жүйесін енгізу 
болып табылады. Сол себепті 2013 жылғы 1 шілдеден бастап Кеден Одағы 
комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы №880 шешімімен бекітілген 
«Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» 021/2011 Кеден Одағының техникалық 
регламенті күшіне енді. Осы құжатқа сәйкес тамақ өнімдерін дайындаушы 
ХАССП принциптері негізделген рәсімдерді әзірлеуге, енгізуге және қолдануға 
тиіс. Яғни, егер бұрын кәсіпорында ХАССП жүйесі принциптерінің болуы ерікті 
түрде болса, ал 2013 жылғы 1 шілдеден бастап ол міндетті болды. Әрине, 
кәсіпорындар үшін бұл таңқаларлық жағдай емес. Біріншіден техникалық ре-
гламентке қатысты ауыспалы кезең белгіленді. Ал екіншіден, бұл жаңалық – енді 
жаңалық емес. Себебі бұл туралы бұрыннан айтылып та жазылып та жүрген, 
кәсіпорындардың өздері де жаңа жүйенің пайдасын түсінуде – бұл олардың 
жаңа нарыққа шығуына жол ашады. Ал үшіншіден, біз біріншілердің қатарында 
емеспіз. Шетелдік мемлекеттердің бірқатарында өндірісте ХАССП жүйесінің 
болуы қалыпты жағдайға айналған. Қазақстан да уақытпен жарысып алға дамып 
келе жатқандықтан, біз тұтынушының игілігіне қызмет ететін жалпы әлемдік 
үдерістерді ескеруге тиіспіз.

Әбділман ХАЙРУЛЛИН,
Айыртау аудандық ТҚҚ басқармасының басшысы.

15 наурыз – Дүниежүзілік Тұтынушылар 
құқықтарын қорғау күні
САПАЛЫ ӨНІМ – ҚОҒАМ ҚАУІПСІЗДІГІ

Хайдар хан өлтірілген соң, көшпелі 
өзбектер мемлекеті толығымен 
күйреп, Дешті Қыпшақтың басым 
бөлігінде Жәнібек хан басқарған 
Қазақ хандығының билігі орнайды. 
Билік үшін күрес Жәнібек хан мен 
оның үзеңгілестері қазақтардың бірігуі 
мен Қазақ хандығының құрылуына 
үлес қосты. XV ғасырдың орта шенінде 
ежелден Жетісу өңірін мекендеген 
түркі тайпалары бір этникалық топқа 
біріге келе, қазақ халқын құрады. 
Жәнібек хан мен Керей хан Жетісу 
өңірі, Шу мен Талас өзендерінің бойын 
мекендеген қазақтардың басын қосуда 
көп еңбек сіңірді. Бұл мақсатпен олар 
өзара қырқысуларды басып, ірі фео-
далдарды маңайына топтастырды. 
Жәнібек ханның Дешті-Қыпшаққа 
оралғаннан кейін билігін күшейткені 
туралы, өмірінің соңғы жылдары мен 
өлімі туралы деректер жоқ. Оның 
есімі тарихи деректерде соңғы рет 
1473 жылы кездеседі. Бұдан кейінгі 
жылдары Керей хан туралы ғана 
айтылған. Жәнібек хан жиі болатын 
шайқастардың бірінде қаза тапқан деп 
болжауға болады. Сақталып қалған 
халық аңыздары мен өлеңдерінде 
Жәнібек ханды Әз Жәнібек деп те 
атаған. Жәнібек хан тұсында Қазақ 
хандығы жеке ел болды. Оның 
артында тоғыз ұлы қалды. Олар: 
Иренші, Махмұт, Қасым, Әдік, Жаныш, 
Қамбар, Таныш, Әсік және Жадық. 
Бұлардың ішінде Қасым мен Әдіктің 
15 ғасырдың соңы - 16 ғасырдың 
басында қазақ қоғамындағы рөлі өте 
зор болды. 16 ғасырдың соңынан 19 
ғасырға дейінгі барлық қазақ хан-
дары Жәнібек ханның ұлы Жадық 
сұлтаннан тарайды.

Деректер Қазақстан 
ұлттық энциклопедиясының 

3-томынан алынды.

Биыл ақпан айында Астанада алғаш рет республикалық имамдар форумы 
болып өтті. Форумда маңызды бірнеше құжаттар қабылданды. Осы орайда 
біз аудандық Қайрош ата мешітінің бас имамы Сағынай қажы Рахымжанмен 
жолығып, арнайы сұхбаттасқан едік.

- Сағынай қажы, Астана да алғаш рет ел имамдарының республикалық фо-
румы өтті. Бұл басқосуға облыстан арнайы делегация барып келді. Бірнеше 
маңызды құжаттар қабылданыпты. Бұл не құжаттар екенін айтып өтсеңіз. 

- Тұңғыш рет өткен республикалық имамдар форумы асыл дініміздің құндылықтарын 
дәріптеуге, ұлттық мұраларымызды насихаттауға оң ықпал етпек. Айтулы жиында 
«Қазақстан мұсылмандарының тұғырнамасы», «Шынай мұсылманның тұлғалық 
келбеті», «Имамның тұлғалық бейнесі» және «Дін қызметкерінің қызметтік этикасы» 
сияқты маңызды құжаттар қабылданды. 
Дін тақырыбы – қашанда өзекті тақырып. Мәселен, «Әли Имран» сүресінің 103-ші 

аятында Хақ Тағала былай деген: «Барлығың Хақ Тағаланың жібін ұстанып, өзара топ-
топқа бөлінбеңдер» деп, мұсылмандардың топ-топқа бөлінуіне тыйым салды. Демек, 
дін – елдің тұтастығында, ынтымақ-бірліктің тұрақтылығында үлкен рөл атқарады. 
Ал, имамдар осы бірлікке шақыруда, ізгілікке үндеуде аса үлкен жауапкершілікті 
арқалайды. Дін мен діндар адамның қоғамдағы орны, оның қызметтік міндеті, 
шынайы мұсылманның келбеті Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 
тұжырымдамасында, алға қойған бағыттарында айқын көрініс тауып отыр. Қазақ 
топырағында сонау ғасырларда Имам ағзам Әбу Ханифа мектебі негізінде діңгегі 
қаланған дәстүрлі Ислам дінінің елімізде онан әрі көркейіп, дамуында Діни басқарма 
тарапынан қабылданған құжаттардың қосар үлесі, мән-маңызы айрықша болмақ. 
Елдің бірлігі, ұлттар мен ұлыстардың өзара түсіністік-жарасымы мен дінаралық 
диалогты нығайтуда форумның көтерер жүгі, алға қойған мақсатының салмағы да 
жеңіл емес.

- Имам этикасында бірнеше талап тар жазылған екен. Құжатта имам дардың за-
манауи ақпарат құралдарын жете мең геруі, шешендік өнер, сөйлеу әдебін игеруі 
тиіс. Мешітке келушілерге көр кем мінез көрсету қажеттігі айтылыпты. Сонда 
бұған дейін имамдар бұл талап үдесінен шыға алмай жүрді ме?

- Қазіргі қоғамда имамның орны өте жоғары десек қателеспеген болармыз. Ертеңгі 
болашағымыз саналатын бүгінгі жастар қатарының құбылаға бет бұрып, намазға 
жығылып жатқандығын көп байқаймыз. Имам дүние есігін ашқан сәбиге азан ай-
тып, есім беруден бастап, халқымыздың салтына сіңіп, дәстүріне айналып кеткен 
жоралғыларды атқаруда, ақ некені  шариғатымызға сай қиып, ұл-қыздарымыздың 
қызықшылық-қуаныштарын бөлісуде, ұлтымыздың, ұлыстың мерекесіне айналған 
айт мейрамдарында бұқарамен бірге атап өтуде ел ортасындағы өзіндік орны бар 
тұлға. Және де, бұл да өмірдің заңдылығы, дүниеден өткен алыс-жақындарымыздың 
жаназа рәсімдерінің дұрыс орнымен атқарылуы да осы дін қызметкерлерінің мойнына 
жүктелген. Қуаныш-қайғысында әркез бірге болып, сабыр мен шүкірге шақырушы 
адам. Бір сөзбен айтқанда әрқашан елмен етене жақын тұлға деп айта аламыз. Бүгінде 
Аллаға мойынсұнып, құбылаға бет бұрған жастар қатары көбейіп келеді. Міне, соларға 
дұрыс бағыт-бағдар беру өте маңызды іс.  Имамдардың жастарды жат ағымның 
жетегіне жібермей, бабалар салған сара жолмен, ата дәстүрі мен шариғат шарттарына 
мойынсұнуға, еліміздің тыныштығына ықпал етуде өзіндік орны бар деп есептеймін. 
Ислам дінінің өзі бейбітшілік пен тыныштықты мақсат еткен дін ғой. Ал, дін саласы, 
өзіңіз де білесіз, өте күрделі әрі нәзік. Тоқсаныншы жылдары діни ахуалдың төмен 
болуы, рухани иммунитетіміздің әлсіздігі, дін мамандарының жетіспеушілігі, олардың 
білім-біліктілігінің кемшін түсуі заңды дүние. Бүгінде тәуелсіздігіміздің қол жеткізген 
көптеген жетістіктерінің, ел руханиятына ден қоюының нәтижесінде  дін саласы жан-
данып, күш-қуаты артып келеді. Бұл ретте діни басқарманың 20 жыл ішінде жүргізген 
жұмыстарының өзі бір төбе екенін айта кеткен жөн. Тұңғыш рет өткізіліп отырған Форум 
да осы ұзақ жылдар жасалған еңбектің жемісі. Бүгінде осындай баспалдақтардан 
өтіп, діни кадрларға қойылар талап та күшейді. Бұл да заңдылық. Халқымыздың 
рухани иммунитеті де өсіп, діни сенімі бекіді. Бұл жағдайда имамдардың біліктілігі, дін 
саласының терең маманы болуы – ең бірінші шарт. Діни басқарма қояр басты талаптың 
білімнен бастау алып, дін қызметкерлерін аттестациялауы осы мақсатты көздейді. Ал, 
форум бізге, дін қызметкерлерінің жауапкершіліктерін сезіндіріп, халықпен етене жұмыс 
жасауымызға сеп берді. Дін саласын дамытуда тың ойлар айтылды.

- Діни татулық пен ынтымақты нығайтуда имам дардың қызметі де үлкен 
мәнге ие ғой. Мешіт қыз меткерлері халықты имандылыққа шақырып қана 
қоймай, ұлттарды бірлікке ұйытып отыруы да керек емес пе, бұл жөнінде не 
айтасыз? 

- ҚМДБ қойған үдеден шығу үшін имамдардың басты міндеті – бірлік. Асыл дініміз 
«Тәңірдің рахметі - ауызбірлікте» десе, дана қазақ «Жұмыла көтерген жүк – жеңіл» 
деген. Сол бірлікке жету үшін әуелі басшылыққа бағыну керек. Сонда ғана дініміз 
көркеймек. Ел бірлігіне, ұлт тұтастығына қызмет қылу заман талабы. Осыны әрбір дін 
қызметкері жете сезінсе, ел ертеңіне деген сенімімізге де селкеу түспейді.

- Сағынай қажы, сұхбатыңызға көп рахмет! Қадамдарыңыз сауаптан бол-
сын!

Сұхбаттасқан Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Біздің сұхбат
Имамдар форумынан 

жауапкершілік арқалап қайтты
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Біз, Айыртау ауданының  әкімдігі (бұдан 
әрі - әкімдік), Айыртау ауданының кәсіподақ  
(бұдан әрі – кәсіподақтар) және Кәсіпкерлер 
палатасының аудан жұмыс берушілер 
бірлестігі (бұдан әрі – жұмыс берушілер) 
бұдан әрі Тараптар - әлеуметтік әріптестік 
тараптарының өкілетті өкілдері:
Қазақстан Республикасының заңнамасын 

мүлтіксіз сақтау;
атқарушы  органдардың ,  жұмыс 

берушілердің және қызметкерлердің 
әлеуметтік жауапкершілігі, өзара сыйластығы 
мен олардың мүдделерін білдіруде ымыраға 
барынша қол жеткізу;
аудандық әлеуметтік-экономикалық даму 

стратегиясын іске асырудағы ынтымақты 
жауапкершілік және оның жер-жерлерде іс 
жүзінде жүзеге асырылуына ықпал ету;
әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік-

еңбек қатынастарын ұжымдық-шарттық 
реттеу;
лайықты еңбек ету үшін жағдайларды 

қамтамасыз ету ісінде сындарлы өзара 
іс-қимыл мен қызметкерлер мен жұмыс 
берушілердің әлеуметтік-экономикалық 
мүдделер і ,  қоғамда  кел іс ім  мен 
тұрақтылықты сақтау қағидаттарын 
басшылыққа ала отырып,

2015 − 2017 жылдары әлеуметтік-
экономикалық саясатты жүргізу бары-
сында әлеуметтік-еңбек қатынастарын 
реттеудің негізгі бағыттары бойынша 
Тараптардың келісілген ұстанымдарын 
және оны іске асырудың бірлескен іс-
қимылдарын айқындайтын 2015 − 2017 
жылдарға арналған осы келісімді (бұдан 
әрі – Келісім) жасастық.

І. Экономикалық саясат  
Тараптар алдағы кезеңде экономикалық 

саясат «Қазақстан – 2050» стратегиясын, 
Мемлекет басшысының 2014 жылғы 11 
қарашадағы «Нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» атты Қазақстан халқына Жол-
дауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-
шаралар жоспарын іске асыруға, өңірлердің 
дамуындағы теңгерімді қамтамасыз ету-
ге, проблемалық аумақтарды қолдауға, 
өңірлік бәсекелестікті реттеуге, әлеуметтік-
экономикалық саралауды теңестіруге, 
кәсіпкерлікті әрі қарай дамытуға, тарифтік 
саясатты нығайтуға, өнеркәсіп өндірісін 
жандандыруға, өндірістік және ғылыми-
техникалық әлеуетті орналастыруға 
бағытталған болуға тиіс деп есептейді.
Осыған байланысты Тараптар өздеріне 

мынадай міндеттемелерді қабылдайды: 
1 .Экономиканың  ықтимал  даму 

нұсқалары кезінде қатерлерді азайтуға 
бағытталған саясатты жүргізу негізінде 
теңгерімді экономикалық өсуді қамтамасыз 
етуге ықпал ету.

2. Ауданда қолданыстағы салалық 
бағдарламаларды іске асыруға бағытталған 
бірлескен іс-шараларды жүзеге асыру.

3. Өндірісті дамытуда және жаңасын 
құруда инвестицияларды тарту үшін 
кәсіпкерлікті дамытуға ықпал ету.

4. Өңірдің өңдеу саласын дамытуды, ішкі 
және сыртқы нарыққа шығарып, қосымша 
құны жоғары дайын өнімді өндіруді 
қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті эконо-
миканы дамыту, инновациялық кәсіпкерлікке 
жайлы жағдайлар жасау. 

5 . Қ ы з м е т  ө н д і р у ш і ле р  м ен 
тұтынушылардың арасындағы мүдделерді 
тең сақтау қажеттілігіне сүйене отырып, 
тарифтік саясат шараларын жүзеге асыру.

6. Өндірісті ұйымдастырудың, менед-
жмент жүйесінің жаңа әдістерін, жаңа тех-
нологиялар мен техниканы енгізу есебінен 
өнімділікті, еңбек сапасын, жалақыны арт-
тыру.

7. Ішкі және халықаралық нарықта 
сұранысқа ие қазіргі заманғы сапалы 
тауарларды өндіруді игеруге шетелдік 
және отандық тікелей инвестициялар мен 
кредитттерді  тарту үшін жағдайлар жасау.  

8. Экономикалық өсуді ынталандыруға 
бағытталған бюджет параметрлерін 
қалыптастыру.

9. Кәсіпкерлікті дамыту, меншік құқығын 
қорғауды қамтамасыз ету үшін жағдай жа-
сау жөніндегі шараларды одан әрі жүзеге 
асыру;

10. Аудандық еңбек қатынастары мен 
әлеуметтік-экономикалық жағдайына бай-
ланысты мәселелерді қарастырған кез-
де ведомствоаралық комиссиялардың, 
мемлекеттік  басқарудың  ұжымдық 
органдарының, жұмыс топтарының 
жұмысына қатысу. 
ІІ.Халықты тиімді жұмыспен қамтуға 
жәнеадам капиталының дамуына 

жәрдемдесу 
Тараптар жауапкершілікті бөлу негізінде 

нәтижелі жұмыспен қамтуға, халықты, соның 
ішінде басым тәртіпте халықтың нысаналы 
топтарындағы азаматтарды жұмысқа ор-
наластыру үшін жұмыс орындарын ашуға 
және сақтауға, жұмыс істейтін азаматтар 
үшін лайықты еңбек жағдайларын жасауға 
ықпал ету қажет деп есептейді.
Осы мақсаттарда Тараптар өздеріне 

мынадай міндеттемелерді қабылдайды:
1. Мыналар:

1) ағымдағы бос жұмыс орындары мен 
болжамды жұмыс орындарының базасын 
жүргізу; 

2)  әлеуметтік -еңбек  саласының 
ақпараттық жүйесін жүргізу; 

3) әйелдердің барынша жұмыспен 
қамтылуын қамтамасыз ету жөнінде шара-
лар қабылдау (жұмыс күшінде әйелдердің 
үлесін көбейту);

4) халықтың нысаналы топтарын, 
50 жастан асқан адамдарды жұмысқа 
орналастыруға жәрдемдесу арқылы  
халықты нәтижелі жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз етуге, жаңа жұмыс орында-
рын құру, кадр әлеуетін сақтау мен дамы-
ту, еңбек ресурстарының тиімді жүйесін 
құру жөніндегі іс-шараларды іске асыруды 
қамтамасыз ету. 

2. Еңбек ресурстарының сапасын 
арттыруға бағытталған шараларды жүзеге 
асыру:

1)  кәсіптік оқытуды әрі қарай жетілдіруді 
қамтамасыз ету;

2) жұмыс берушілердің өкілдерімен 
бірлесіп экономика салаларын дамыту 
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перспективаларын ескере отырып, 
орта мерзімді кезеңге жұмыс күшіне 
қажеттілікті болжау, мамандарды 
даяралуға мемлекеттік білім беру тап-
сырысын қалыптастыру; 

3) білім беру ұйымдарының жұмыс 
берушілерімен әрі қарай тұрақты жұмыс 
орындарына жұмысқа орналастыра оты-
рып, өндірістік практика өту үшін шарттар 
жасасу тәжірибесін жалғастыру;

4) халықтың нысаналы топтарынан 
азаматтарды, әйелдерді және жастарды 
кәсіби даярлауға, қайта даярлауға және 
біліктілігін гарттыруға жәрдем көрсету;

5) кадрларды тәуелсіз сертификаттау 
жүйесін қалыптастыруға жәрдемдесу;

6) халықты  кәсіби  бағдарлау , 
соның ішінде мектеп оқушыларын 
кәсіби бағдарлау жүйесін дамытуға 
жәрдемдесу. 

3.Аудандық келісімдерде, ұжымдық 
шарттарда, меморандумдарды халықтың 
нысаналы топтарын жұмысқа орналасты-
ру, жұмыс орындарын сақтау, жұмыстан 
босатылған қызметкерлерді жұмысқа 
орналастыруға және 50 жастан асқан 
адамдарға лайықты еңбек жағдайларын 
жасау жөніндегі ережелерді қарастыру.

4. Халықты жұмыспен қамту туралы 
заңнаманың аудандық еңбек нарығын 
қорғау бөлігінде сақталуын қамтамасыз 
ету, жоғары білікті жұмыс күшін тарту үшін 
жағдай жасау.

5. Тараптар бұл ретте:
1) келеңсіз үдерістер туындаған 

жағдайда еңбек нарығындағы шиеленісті 
бәсеңдетуге бағытталған шараларды 
қабылдау;

2) экономика салаларын еңбек 
нарығының қажеттілігіне талдау жа-
сау негізінде жұмысшы кадрларға және 
мамандарға  толықтыруды болжау;

3 )  бос  жұмыс  орындарының 
жәрмеңкелерін, жұмыс берушілердің жа-
стармен кездесуін ұйымдастыруға және 
өткізуге жәрдем көрсету;

4) жұмысынан айрылғанда немесе 
жартылай жұмыспен қамтылғанда аза-
маттарды әлеуметтік қорғауды жүзеге 
асыру қажет деп есептейді.

ІІІ. Тұрғындардың жалақысы, 
табысы мен өмір сүру деңгейі

Тараптар алдағы кезеңде қызметкердің 
лайықты еңбекке құқығын, нақты 
жалақының деңгейін арттыруды, табыс 
саясатын жетілдіруді және халықтың өмір 
сүру деңгейін арттыруды қамтамасыз 
ететін шаралар кешенін әзірлеу және іске 
асыру қажет деп есептейді.
Тараптар  өздер іне  мынадай 

міндеттемелерді қабылдайды:
1) ұқсас жұмыстарды орындау кезінде 

және тиісті біліктілікке сәйкес келетін 
шетелдік және отандық қызметкерлер 
арасында еңбекақы төлеу саласында 
кемсітушілікке жол бермеуге ықпал ету;

2) еңбек заңнамасы нормаларының 
сақталуына мониторинг жүргізу;

3) жасалатын келісімдер және ұжымдық 
шарттар арқылы  қызметкердің лайықты 
жұмысқа құқығын қамтамасыз етуге, 
ұйымдарда еңбек өнімділігінің өсуіне 
сәйкес нақты еңбекақы деңгейінің ар-
туына, жыл ішінде жұмыс қорытындысы 
бойынша жалақы коэфициенттерін 
арттыратын сыйлықақы, сынақы, 
бірқалыпты еңбек режимінен ауытқу 
кезінде (мерзімінен тыс, түнгі, дема-
лыс күні және мереке күндері) істеген 
жұмысқа ақы төленуінің ерекше жұмыс 
жағдайлары (зиянды және қауіпті 
жұмыстар, климаттық жағдайлар) үшін 
міндетті түрде қосымша ақы төленуіне 
және материалдық ынталандырудың 
басқа нысандарын қолдану жүйесін 
енгізуге қол жеткізу;

4 )  ауыр  жұмыстарда ,  еңбек 
жағдайлары зиянды (ерекше зиянды), 
қауіпті жұмыстарда жұмыс істейтін 
қызметкерлер үшін арттырушы салалық 
коэффициенттер қолдануды қамтамасыз 
ету; 

5) әлеуметтік шиеленістерге және еңбек 
жанжалдарының туындау қатерлеріне, 
еңбек заңнамасы нормаларының 
сақталуына тұрақты негізде мониторинг 
жүргізу және осы мәселелерді үшжақты 
комиссия отырыстарында қарау; 

6) ағымдағы жылғы 1 қаңтарға 
айқындалған инфляция деңгейінен шыға 
отырып, Қазақстан Республкиасының 
нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес 
еңбекақыны міндетті индексациялауды 
жүргізіу;

7) азаматтық қызметшілерге еңбекақы 
төлеудің жаңа моделін енгізуге ықпал 
ету; 

8) халық  табысының деңгейін арттыру 
жөнінде шаралар қабылдау. 
ІV.  Әлеуметтік қамсыздандыру және 

қорғау, халықтың нысаналы т
оптарын әлеуметтік ықпалдастыру
Халықтың өмір сүру жағдайын 

жақсарту, әлеуметтік қамсыздандырудың 
тиімді және тұрақты жүйесін дамыту, 
жұмыс істейтін азаматтарды әлеуметтік 
қорғау деңгейін арттыру мақсатында Та-
раптар өздеріне мынадай міндеттемелерді 
қабылдайды:
Жұмыс істейтін халықты әлеуметтік 

қатер туындаған жағдайда   әлеуметтік 
қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі 
жұмысты мынадай:

1) сақтандыру қағидаттары мен 
әлеуметтік әділдікті сақтау және ұстану; 

2) әлеуметтік қамсыздандыру тура-
лы заңнама талаптарының  сақталуы 
үшін әлеуметтік жауапкершілікті арт-
тыру (міндетті зейнетақы жарналары, 
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
мен әлеуметтік төлемдерді уақтылы әрі 
толық төлеу, қызметкерді жазатайым 
оқиғалардан сақтандыру) жолдарымен 
жалғастыру;

3) Еңбек кодексінің қызметкерлерді 
әлеуметітк қорғау жөніндегі нормаларының 
орындалуын қамтамасыз ету.

2. Әлеуметтік және зейнетақымен 
қамсыздандыру жүйесін жаңғырту 
жөніндегі шараларды іске асыруға ықпал 

ету.
3.Тегін  медициналық  көмектің 

мемлекеттік кепілдіктерін қамтамасыз 
етуге бағытталған шараларды іске асы-
ру.

4. Жұмыс орнында, әлеуметтік мәні 
бар аурулардың профилактикасын 
қоса алғанда, денсаулықты сақтауға 
бағытталған корпоративтік әлеуметтік 
бағдарламаларды іске асыру тәжірибесін 
таратуға жәрдемдесу.

5 .  Аудандық  келіс імдер  және 
кәсіпорындар мен ұйымдарда ұжымдық 
шарттар жасаған кезде денсаулықты 
сақтау, сондай-ақ жұмыс істейтіндерді 
сауықтыру, дене тәрбиесімен және 
спортпен айналысуына жағдай жасау 
үшін жұмыс беруші мен қызметкердің 
ынтымақтасқан  жауапкершілігін күшейту 
жөніндегі шараларды көздеу. 

6. Мүмкіндігі шектеулі адамдар-
ды  жұмысқа  орналастыру  және 
оларға  қолжетімді инфрақұрылымды 
қалыптастыру жөніндегі жұмысты  
күшейту, олардың өмір сүру сапасын 
жақсарту, әлеуметтік қолдауды күшейту 
және қоғамға пәрменді кірігу үшін жағдай 
жасау жөнінде шаралар қабылдау

7. Тараптар  мынадай:
1) халықтың табыс деңгейі әртүрлі 

топтары үшін тұрғын үйдің қолжетімділігін  
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін ша-
раларды іске асыру;

2) тұрғын үй және коммуналдық 
қызметтердің бағалары мен тарифтерін 
мемлекеттік  реттеу ,  көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен  қолжетімділігін 
арттыру мәселелері бойынша консульта-
циялар өткізу туралы уағдаласады.

8. Қазақстан Республикасында 2006 – 
2016 жылдарға арналған гендерлік теңдік 
стратегиясын іске асырудың:

1) ана мен баланы қорғауды, әйелдерді 
әлеуметтік қолдауды қамтамасыз ету-
ге, әлеуметтік-еңбек қатынастары 
саласындағы гендерлік проблемаларды 
шешуге;

2) балалардың  күтімімен  және 
олардың тәрбиесімен айналысатын ер-
лер мен әйелдерді тең құқықтар негізінде 
қолдауға;

3) әйелдердің шешім қабылдау 
деңгейіндегі өкілдігін арттыруға; 

4) аз қамтамасыз етілген азаматтар-
ды жергілікті бюджетте осы мақсатқа 
көзделген қаражат шегінде атаулы 
әлеуметтік көмекпен қамтамасыз етуге; 

5) өнім (жұмыс) өндіру көлемінің 
азайған экономикалық немесе өндірістік 
сипаттағы себептер бойынша, жұмыс 
уақытша тоқтаған жағдайда жартылай 
жұмыс уақытына көшуді, босатылатын 
қызметкерлерді оқыту, біліктілігін артты-
ру және қайта даярлауды қоса алғанда, 
жұмыс орындарын сақтау жөніндегі 
барлық мүмкіндіктерді қарастыруға;

6)   Аудандық  келіс імдер  мен 
ұйымдарда ұжымдық шарттар жасасу 
кезінде еңбекші әйелдер мен жұмысшы 
жастарды әлеуметтік-құқықтық қорғауға 
кепілдік беретін іс-шараларды енгізуге; 

7) жұмыс істейтін әйелдерді міндетті 
профилактикалық тексерулерге; 

8) мұқтаж әйелдерге балаларын мек-
тепке және мектепке дейінгі тәрбиелеу 
мекемелеріне дайын дауға қаражат 
бөлуге;

9) қызметкерлер балаларының дема-
лысын ұйымдастыру мәселесін шешуге 
бағытталған шараларын жүзеге асыру. 

9 .Аудандық  кел і с імдер  және 
ұйымдарда ұжымдық шарттар жасасқан 
кезде жүктілігіне және бала тууына, 
жаңа туған баланы (балаларды) асы-
рап алуына байланысты табысынан 
айырылған жағдайларда  міндетті 
әлеуметтік сақтандыру туралы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес 
жүзеге асырылған әлеуметтік төлем со-
масын шегеріп, орташа еңбекақысын 
сақтай отырып жүктілігіне және бала 
тууына, жаңа туған баланы (балаларды) 
асырап алуына байланысты демалысқа 
ақы төлеу туралы мәселені енгізу.

10. Аудандық келісімдер мен ұйымдарда 
ұжымдық шарттар жасаған кезде 
әйелдердің, жастар мен мүмкіндіктері 
шектеулі адамдардың негізгі құқықтары 
мен кепілдіктерін қарастыру.

11. Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің 
ерлігі  мен  батылдығына  шынайы 
құрмет көрсете отырып және Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 70 жылдық  мерей-
тойы  қарсаңында, олардың  әлеуметтік-
экономикалық құқықтарын  және заңды 
мүдделерін  жан-жақты  қорғаудың  ерек-
ше маңызын мойындай отырып, Тарап-
тар, Ұлы Отан соғысының  мүгедектері 
мен   қатысушыларына ,  соларға 
теңестірілген адамдар қатарындағы 
бұрынғы қызметкерлерге  2015 жылдың 
ішінде әлеуметтік қолдау шараларын 
көрсету (қоғамдық көлікте тегін немесе 
жеңілдікпен жүру, тұрғын үйді жөндеу, 
отынмен қамтамасыз ету, тіс протездеу, 
санаторий-курорттық емдеуге жолда-
ма беру, материалдық көмек көрсету 
және т.б.) жөнінде өздеріне  міндеттеме  
қабылдайды.

V. Еңбек жағдайлары және 
еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және 

экологиялық қауіпсіздік 
Тараптар, еңбек жағдайларын және 

еңбекті қорғауды, өнеркәсіптік және 
экологиялық қауіпсіздікті жақсарту 
мәселелерін қарап:

1. Кәсіптік қатерлер мен еңбекті 
қорғауды басқарудың кешенді әдістерін 
басқару жүйесін енгізуді қамтамасыз ететін 
заңнаманы, қауіпсіз еңбек жағдайларын  
жасау, қауіпсіз техника және қауіпсізідік 
технологияларын енгізу мақсатында 
еңбек жағдайлары сараптамасының рөлін 
арттыруды іске асыруға.

2. Кәсіптік аурулардың алдын алу, 
ерте анықтау және кәсіптік қатерлерді 
басқару тетіктерін күнделікті өндірістік 
практикаға енгізу шараларын қоса 
алғанда, қызметкерлердің өмірін сақтау 
мен денсаулығын сақтау жөніндегі 

превентивті іс-шаралар кешенін іске 
асыруға.

3. Еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық 
инспекторлардың рөлін күшейту  жөнінде 
ұсыныстар дайындауға.

4.  Еңбекті  қорғау  талаптарын 
қамтамасыз ету, өндірістік жарақаттар 
мен кәсіптік аурулардың алдын алу 
жөніндегі бірлескен іс-әрекеті үшін  
ұйымдарда Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті 
қорғау комитеттерін (комиссияларын) 
құру жұмысын жүргізуге.

5. Еңбекті қорғау жөніндегі персонал-
ды қазіргі заманғы технологияларды 
пайдалана отырып, оқытуға, кешенді 
даярлауға, еңбекті қорғау жөніндегі 
құқықтық мәдениетті  арттыруға,  өндірістік 
жарақаттар мен кәсіптік ауруларды 
төмендетуге бағытталған превентивті 
іс-шараларды қаржыландыру бойынша 
шаралар  қабылдауға.

6. Балалар еңбегінің ең нашар түрлерін 
тиімді жоюға бағытталған ұлттық саясат-
ты іске асыруға ықпал етуге.

7. Статистикалық есептілікті жетілдіруді 
қоса алғанда, еңбек жағдайлары мен оны 
қорғаудың жай-күйіне мониторинг жүргізу 
жүйесін дамытуға.

8. 2010 жылдың Халықаралық еңбек 
ұйымының АИТВ/ЖИТС және еңбек 
саласы туралы (№ 200) ұсынымдарын 
і л г е р і ле т у  бойынша  шаралар 
қабылдауға.

9. Өнеркәсіптік және экологиялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесін 
жетілдіруге.

10. № 187 Қауіпсіздік пен еңбек ги-
гиенасына жәрдемдесу негіздемелері 
туралы Халықаралық еңбек ұйымының 
конвенциясы 2014 жылдың 20 қазанда 
заңмен шарттары бекітілген. 

11. Әлеуметтік әріптестік жөніндегі 
аудандық комисиялар отырыстарында 
еңбек заңнамасын, еңбек қаупісіздігі 
және еңбекті қорғау жағдайын, өндірістік 
жарақаттануды қадағалау мәселелерін 
қарауға міндеттенеді.

VI. Әлеуметтік әріптестікті дамыту 
және әлеуметтік жауапкершілік
Тараптар әлеуметтік әріптестікті одан 

әрі дамытуды қамтамасыз ету қажет 
деп есептейді және өздеріне мынадай 
міндеттемелерді қабылдайды:

1. Атқарушы билік органдарымен, 
жұмыс берушілермен, кәсіподақпен 
өзара әрекет жасай отырып, 2015-2017 
жылдарға арналған аудандық келісімдер 
жасау жөнінде шаралар қабылдау.

2. Тараптардың мүдделерін келісудегі 
аудандық  үшжақты  комиссияның 
(бұдан әрі – Комиссия) рөлін арттыруға 
бағытталған шараларды іске асыру 
және:

1) әлеуметтік-экономикалық саясаттың 
негізгі бағыттары бойынша ұдайы кон-
сультациялар өткізуді;

2) аудандық  келісімдердің, ұжымдық 
шарттардың орындалуы мен олардың  
мазмұнын нақтылау міндеттілігін;

3) әлеуметтік әріптестік жөніндегі 
комиссиялардың еңбек қатынастарын 
реттеу деңгейлері жөніндегі өкілеттіктерін 
айқын ажыратып бөлуді және кеңейтуді;

4) ұжымдық шарттар мен келісімдердің 
орындалмағаны үшін  жауапкершілікті 
күшейтуді  қамтамасыз ету.

3. Әлеуметтік әріптестік жүйесінің 
жұмыс істеуі мен дамуын, әлеуметтік-
еңбек қатынастарын ұжымдық-шарттық 
реттеуді және еңбек дауларын шешудің 
тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін 
құқықтық базаны жетілдіруге бағытталған 
ұсыныстар әзірлеу бойынша бірлескен 
жұмысты жалғастыру.

4. Мыналар:
1) еңбек ұжымдарында ақпараттық-

түсіндіру жұмысын жүргізу;
2) салалық келісімдерге, ұжымдық 

шарттар жасасуға мониторинг жүргізу, 
сондай-ақ оларды жасасуға талдау 
жасау;

3) аудандық деңгейлерде әлеуметтік 
әріптестік жүйесін дамытуға жәрдемдесу 
арқылы еңбек дауларына жол бермеуге 
бағытталған жұмыс жүргізу.

5. Қауымдастықтардың бостандығы 
және ұйымдастыру құқығын қорғау тура-
лы № 87, 1999 жылдың 30 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының заңмен 
шарттары бекітілген, кәсіпорындардағы 
еңбекшілер өкілдерінің құқықтарын қорғау 
және оларға берілетін мүмкіндіктер туралы  
№ 135 1999 жылдың 30 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының заңмен 
шарттары бекітілген конвенциялары-
на сәйкес ұйымдарда қызметкерлер 
өкілдерінің еркін қызметі үшін жағдай 
жасауға ықпал ету.

6. Тараптар:
1)  өздеріне байланысты ұжымдық 

еңбек  дауларын  реттеу ,  еңбек 
қатынастары саласындағы құқық 
бұзушылықтарға қарсы іс-қимылдың 
барлық шараларын қабылдауға;

2) еңбек заңнамасы негіздерін 
түсіндіру бойынша бірлескен семинар-
лар, келіссөздер жүргізу дағдыларын 
дамыту және еңбек дауларында ымыраға 
қол жеткізу жөнінде бірлескен оқыту 
тренингтерін  өткізуге;

3 )  шағын  және  орта  бизнес 
ұйымдарындағы әлеуметтік-еңбек 
қатынастарын ұжымдық-шарттық реттеу 
практикасын дамытуға жәрдемдесуге;

4) жұмыс берушілер бірлестіктерінің 
бизнестің корпоративтік әлеуметтік 
жауапкершілігі саласындағы бастама-
ларын одан әрі дамыту, ұйымдардың 
әлеуметт ік  есептерді  дайындау 
тәжірибесін қолдауға;

5) БАҚ-пен бизнестің әлеуметтік 
инвестицияларына және табысты 
әлеуметтік әріптестік үлгілеріне қатысты 
қоғамдық пікірді қалыптастыру жөніндегі 
жұмыстарды жүзеге асыруға;

6) қоршаған ортаның жай-күйі үшін 
жауапкершілікті арттыруға бағытталған 
шараларды қабылдауға;

7) бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 
жөніндегі «Парыз» конкурсында облыстық 

және республикалық деңгейлерде жеке 
кәсіпкерлердің субъектілердің қатысуын 
қамтамасыз ету;

8) заңнамалық және жалпы танылған 
халықаралық нормалар мен кәсіподақтар 
бірлестіктері және жұмыс берушілер 
бірлестіктері бір-бірінің қызметіне ара-
ласпау туралы қағидаларды сақтауға, 
оларды құруға және жұмыс істеуіне кедергі 
келтірмеуге;

9) ауданда лайықты еңбек қағидаттарын 
іске асыру үшін бірлескен жұмысты 
қамтамасыз етуге;

10)  Ұйымдарда ұжымдық шарттар жаса-
су жөніндегі әлеуметтік сұхбаттың тиімділігі 
мен пәрменділігін арттыруды.

11)  Мониторинг  үшін  аудандық  
әлеуметтік әріптестік жөніндегі келісімдерді 
облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар органында, ал ұжымдық 
шарттарды – еңбек жөніндегі уәкілетті 
мемлекеттік органда есептік тіркеуді 
қамтамасыз етуге.

12) Аудандық үшжақты комиссиялар 
отырыстарында жергілікті атқарушы 
органдар, кәсіподақтар мен аудандық 
звено жұмыс берушілері,  әлеуметтік 
әріптестік шеңберіндегі әлеуметтік-еңбек, 
экономикалық проблемаларды шешу 
жөніндегі жүргізілген жұмыстары туралы 
есептерін тыңдауға.

13) әлеуметтік әріптестік тараптарының 
ұжымдық келіссөздер өткізуге қажетті 
анықтамалық-талдамалы материалдарды  
ұсынуға.

14) мүшелік және алғашқы кәсіподақ 
ұйымдарына жұмыста ұжымдық келіссөздер 
жүргізу, аудандық келісімдер мен ұжымдық 
шарттар әзірлеу және жасау мәселелері 
жөнінде тәжірибелік көмек көрсетуге. 

15) еңбек, әлеуметтік-экономикалық 
қатынастарды  реттейтін  құқықтық 
мәселелер жөнінде оқу семинарларын, 
«дөңгелек үстелдер», ғылыми-практикалық 
конференциялар өткізуге;

16) ауылдық үшжақты комиссия қызметін 
және Келісімді іске асыру барысын жарыққа 
шығару мақсатында Тараптар ауданда 
әлеуметтік әріптестікті дамтыуға және 
әлеуметтік-еңбек қатынастары проблемала-
рына арналған материалдарды бұқаралық 
ақпарат құралдарында жиі жариялауды 
қамтамасыз етуге міндеттенеді. 

VII. Келісімнің қолданылуы және
 оның орындалуын бақылау

Тараптардың осы Келісімнің ережелерін 
орындауын үйлестіру мақсатында, Тарап-
тар төмендегі туралы келісті:

1. Тараптар Келісімді Солтүстік Қазақстан 
облысында 2015 − 2017 жылдарға арналған 
келісілген әлеуметтік-экономикалық сая-
сат жүргізу жөніндегі басым бағыттар 
мен қажетті іс-қимылдарды белгілейтін, 
әлеуметтік әріптестіктің негізгі құжаты деп 
таниды.

2. Тараптардың бірінің ұсынысы бойынша 
Келісімге Тараптардың өзара келісімі бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі 
мүмкін. Өзгерістер мен толықтырулар 
жеке хаттамалармен ресімделеді және қол 
қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

3. Келісім келіссөздер және аудандық 
келісімдер жасау, ұйымдарда ұжымдық 
шарттар жасау үшін негіз болады.

4. Келісім бойынша Тараптардың 
міндеттемелері  мен  Комиссияның 
ұсынымдары  (шешімдері) салалық 
келісімдер мен ұжымдық шарттар жасасқан 
кезде ескерілуге тиіс.

5. Келесі жылдарға арналған аудандық 
келіс імдер  2018 жылғы  ақпаннан 
кешіктірілмей жасалады.

6. Аудандық кәсіподақ  кеңесі және 
кәсіпкерлер Палатасының ұжымдық шарт-
тарды жасасуды қамтамасыз ету үшін 
қажетті шараларды тиісті жылдың наурыз 
айынан кешіктірмей қабылдайтын бола-
ды. 

7. Осы Келісімнің қолданылу кезеңінде 
және міндеттемелерін орындаған жағдайда 
Келісімге қол қойған қызметкерлердің 
аудандық  кәсіподақ орталығы бірлестіктері 
Тараптар арасындағы даулы жағдайларды 
тиісті деңгейлерде және облыстық  үшжақты 
комиссияда алдын ала қарамай және шеш-
пей ереуіл өткізбейді.

8. Осы Келісімге қол қойылғаннан кейін 
бір ай мерзімде Тараптар қабылдаған 
міндеттемелерді іске асыру үшін қажетті 
іс-шаралар жоспарын әзірлеуге және оны 
аудандық үшжақты комиссияда бекітуге 
міндеттенеді.

9. Комисияның шешімдері (ұсынымдары) 
осы Келісімді іске асыру нысаны болып 
табылады.

10. Облыстық Келісімді орындау бары-
сын бақылау Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексіне сәйкес жүзеге асырыла-
ды.

11. Комиссия Келісімнің орындалу бары-
сы туралы ақпарат дайындайды. Комиссия 
Келісім ережелерінің орындалу барысын 
отырыстардың бекітілген жоспарына сәйкес 
қарайды. 

12. Осы Келісім  қол қойылған сәттен 
бастап күшіне енеді және жаңа Келісім 
жасалғанға дейін қолданылады. 

13. Аудандық келісім барлығына да 
таратылады.

14. Осы Келісімге қол қойылғаннан 
кейін әкімдік тарабы екі апта мерзімінде 
оның аудандық бұқаралық ақпарат 
құралдарында жариялануын қамтамасыз 
етеді.

 Саумалкөл селосында 2015 жылда 
«___»___________ 3 данада мемлекеттік 
және орыс тілдерінде жасалды. Қол қоюға 
қатысушылардың әрқайсысында Келісімнің 
бір-бір данасы бар.
Осы Келісімге мыналар қол қойды:

А. ТАСТЕМІРОВ, 
Айыртау ауданының әкімі.

Ж. ЖАНҚАРАШЕВА,
Айыртау аудандық кәсіподақ 

кеңесінің төрағасы.
Е. СӘДУАҚАСОВ,

Солтүстік  Қазақстан облысы 
кәсіпкерлер Палатасының 
Айыртау ауданы бойынша 
филиалының директоры.



Айыртау таѕы 512 наурыз 2015 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
 Ауылдық округ әкімімен басқарылатын «Володар ауылдық округі әкімінің 

аппараты» мемлекеттік мекемесі, ауылдық округ аймағында жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару қызметін іске асыратын, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органы. Қазақстан Республикасының 2013 
жылғы 15 сәуірінен «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңы бой-
ынша мемлекеттік қызмет стандарттарына сәйкес келесі қызмет атқарылды: 
жеке қосалқы шаруашылық жөніндегі анықтаманың берілуі.

«Володар ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Солтүстік Қазақстан облысы, 
Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, Янко көшесі, 19 үй, индексі 150100. 
Мемлекеттік мекеменің жұмыс уақыты: бескүндік жұмыс аптасы, жұмыстың 
басталу уақыты сағат 9.00-де, аяқталуы сағат 18.00-де. Түскі үзіліс: сағат 
13.00-ден, 14.00-ге дейін.

2014 жылы 169 мемлекеттік қызмет атқарылды (жеке қосалқы шаруашылық 
жөніндегі анықтаманың берілуі). Берілетін мемлекеттік қызмет форма-
сы автоматтандырылған емес. Жеке қосалқы шаруашылық жөніндегі 
анықтаманың берілуі, қызметтің аяқталған формасы болып табылады.
Мемлекеттік қызмет ақысыз түрде көрсетіледі.
Мемлекеттік қызметпен пайдалану үшін мемлекеттік қызметті пайдалану-

шы өзінің тұлғасын анықтайтын жеке куәлікті көрсету қажет. Жауапты маман 
10 минут ішінде жолданымды қабылдайды және тіркейді, ауылдық округтің 
шаруашылық кітабы бойынша қызмет алушының мәліметтерін тексереді, 
анықтаманы толтырады немесе қабыл алмау жөніндегі дәлелді жауапты 
басшыға қол қоюға жөнелтеді. Мемлекеттік қызметтерді көрсеткен уақытта 
бюрократтық сөз бұйдаға жол бермеумен қатар, маман, өзі беретін мәліметтің 
сақталуы мен жария болмауын қамтамасыз етеді. Және де мемлекеттік 
қызметтің берілген мерзімдерінің бұзылмауын қадағалайды. Мемлекеттік 
қызмет жолданымнан кейін бір жұмыс күн мерзімінде көрсетіледі. Мемлекеттік 
қызмет беруге жауапты маман бекітіліп, ай сайынғы ішкі бақылау жүргізіледі 
және көрсетілген қызметтердің тіркеу журналы жүргізіледі. 
Қызмет алушылардың, қызмет берушілердің іс-әрекетіне сұрақтар 

туындаған емес.
Ерлан СӘДУАҚАСОВ,

Володар ауылдық округінің әкімі.  

«Володар ауылдық округі əкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

мемлекеттік қызметі 

«Имантау ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесі ауылдық 
округ аумағында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
саласында қызметін жүргізетін, ауылдық округ әкімімен басқарылатын, 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады. Қазақстан 
Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі №88-V «Мемлекеттік қызмет тура-
лы» Заңына сәйкес, мемлекеттік қызмет стандарттары негізінде 2014 жылы 
мемлекеттік қызмет көрсетілді – жеке қосалқы шаруашылығының нақтылығы 
туралы анықтама берілді.

 «Имантау ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
орналасқан жері Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Имантау 
селосы, Ленин көшесі, 150107. Жұмыс уақыты: Мемлекеттік қызмет бекітілген 
жұмыс кестесіне сәйкес 9.00-ден 18.00-ге дейін көрсетіледі, түскі үзіліс 13.00-
ден 14.00-ге дейін.
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы»  Заңының 11 

бабына сәйкес, ауылдық округ әкімінің аппараты, ауылдық округ аумағындағы 
елді мекендердің, Имантау, Верхний Борлық, Цуриковка  тұрғындарына 
мемлекеттік қызмет көрсетеді.    

2014 жылдың қаңтарынан желтоқсанына дейін 86 мемлекеттік қызмет 
көрсетілді. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің формасы автоматтандырылмаған. 
Қызметтің аяқталу формасы жеке қосалқы шаруашылықтың нақтылығы ту-
ралы анықтама беру болып табылады. Мемлекеттік қызмет өтеусіз негізінде 
жүзеге асырылады. Мемлекеттік қызметті алу үшін қызмет алушы жеке куәлігін 
ұсыну қажет. Жауапты маман 10 минуттың ішінде қабылдап, мемлекеттік 
қызмет алушының деректерін селолық округтің шаруашылық кітабына тіркеп, 
анықтаманы толтырып, басшыға қол қоюға береді. Мемлекеттік қызмет  
көрсету кезінде бюрократизм мен қағазбастылыққа жол берілмейді. Маман 
берілген ақпараттың сақталуын және құпиялылығын қамтамасыз етеді. 
Мемлекеттік қызмет ұсынудың мерзімін бұзуға жол берілмейді. Мемлекеттік 
қызмет арызданғаннан кейін бір жұмыс күнінің ішінде жүзеге асырылады. 
Мемлекеттік қызмет ұсыну бойынша жауапты маман бекітілген, ай сайын ішкі 
бақылау және көрсетілген қызметті тіркеу журналы жүргізіледі. 

Любовь СЕРДЮК,
Имантау ауылдық округінің әкімі.  

 «Имантау ауылдық округі әкімі аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызметі 

Ертеде ұрлық жасаған адам, халық арасынан сайланған билердің  
алдында жауапкершілікке тартылатын еді. Қазіргі уақытта қылмыс 
жасаған адам Қазақстан Республикасы әділ сотының алдында жауапқа 
тартылады. 
Қазақстан Республикасы ішкі істер Министрлігі  қылмыстық – 

атқару жүйесі Департаментінің пробация қызметі, бас бостандығынан 
оқшаулаусыз сотталған адамдармен тәрбиелеу, алдын алу жұмысын 
жүзеге асыру бойынша қызметін атқарады. 
СҚО бойынша қылмыстық-атқару жүйесі Департаменті Айыртау 

ауданының № 1 пробация қызмет бөлімінде, нақты уақытта бас 
бостандығынан оқшаулаусыз сотталған 27 адам есепте тұрады. 
Солардың ішінде 14 бас бостандығын шектеу, 1 адам белгілі бір лауазым-
ды иелену немесе бегілі бір қызметпен айналысу құқығынан айырылған, 
12 адам шартты түрде жазасын өтеуде. Тіркеуде тұрған 29 адамның 
ішінде екеуі Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 175 бабы 
бойынша (қазіргі уақытта нақты бабы 01.01.2015 жылда ҚР ҚК 188 ба-
бымен енгізілген) бөгде мүлікке ұрлыққа түскені үшін сотталған. 

«Ұрлық түбі - қорлық» деген мақалдың терең мағынасын сотталғандарға 
түсіндіру, жүректеріне жеткізу, ол әрбір пробация қызметі қызметкерлерінің 
парызы деп айтуға болады. Сондықтан жүзеге асырылатын тәрбиелеу, 
алдын – алу шараларының сапасы арнайы орган қызметкерлерінің 
лауазымдық міндеттерін адал орындауына байланысты. 

Сағындық ӘБІЛДИНОВ, 
№1 пробация қызмет бөлімінің инспекторы, 

әділет аға лейтенанты.  

Қоғам және заң   
Ўрлыќ тїбі - ќорлыќ

ДҮЙСЕНБІ, 16 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта.
Kz» 11:05 «Айтуға оңай...» 11:45 «Әпке» 
Т/х 15-бөлім 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:55 «Дауа» 
13:25 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
13:50 «Ақсауыт» 14:20 «Әли мен Айя» 
М/ф 14:30 «Желмен жарысқандар» М/ф 
7-бөлім 14:50 «БІЛГІШТЕР» М/х 85-
86 бөлімдері 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:10 «Келін» Т/х 1302-1303-бөлімдері 
17:00 «Менің  Қазақстаным» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Шын жүректен!» 18:55 «ЗАҢ 
ЖӘНЕ БІЗ» 19:35 «Әпке» Т/х 16-бөлім 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ . . .» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» Т /х 
2-маусым 8-бөлім 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 
- 70 ЖЫЛ» 22:45 «КЕЛІН» Т/х 1304,1305-
бөлімдері 23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 0:55 
«Еңбек түбі - береке» 1:00 «Көкпар» 
1:50 ФУТБОЛ АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-
ЛИГАСЫ 29 тур «СУОНСИ СИТИ» - 
«ЛИВЕРПУЛЬ» 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 «Жетi күн» 11:00 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:30 «Мен көрген соғыс» 11:45 
«Магия кухни» 12:15 М/с «Мишки Гамми» 
12:45 М/ф «Маша и медведь», «Белка 
стрелка» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
«Страх в твоем доме» 14:00 Т/с «Долгий 
путь домой» 15:00 Новости 15:15 «Әр 
үйдің сыры басқа» 15:45 «Сәтті сауда» 
16:15 М/с «Фархат» 16:45 «Моя история 
войны» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Бизнес сыры» 18:00 
Новости 18:15 «Ду-думан» 19:00 «ТВ Бин-
го» 19:15 «ТВ Бинго» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Арнайы хабар» 21:00 
Новости 21:30 Т/с «Дворец Абдин» 22:15 
Т/с «След» 23:00 «Жекпе-жек» 23:45 
Қорытынды жаңалықтар 0:15 Новости 
0:45 «Әр үйдің сыры басқа» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ВАРЕНЬКА 
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12:00 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  13:00 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA+» 14:50 
«112» 15:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» Т /с 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 Т/с 
«ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 18:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 20:40 
«Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха және 
Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@УТINA» 23:45 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Дневник 23:55 Т/с 
«ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 2:05 «П@
УТINA» 2:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:10 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 

СЕЙСЕНБІ, 17 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  « Т АҢШОЛПАН »  1 0 : 0 0 
«Сырғалым» Т/х 2-маусым 8-бөлім 
10:50 «Айтуға оңай...» 11:35 «Әпке» 
Т/х 16-бөлім 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:55 «SPORT.
KZ» 13:15 «Алаң» ы 14:05 «Сыр-сұхбат» 
14:35 «Желмен жарысқандар» М/ф 
8-бөлім 14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 87-
88 бөлімдері 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:10 «Келін» Т/х 1304-1305-бөлімдері 
17:00 «Келбет» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Еңбек 
түбі - береке» 18:15 «Ас болсын!» 19:10 
«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 19:35 «Әпке» 
Т/х 17-бөлім 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» 
Т /х  2-маусым  9-бөлім  22:40 «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 «КЕЛІН» 
Т/х 1306,1307-бөлімдері 23:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 0:55 
«Еңбек түбі - береке» 1:00 «Сыр-сұхбат» 
1:30 «Шарайна» 2:00 «Келбет» 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с 
«Мишки Гамми» 10:45 М/ф «Маша и 
медведь», «Белка стрелка» 11:00 Ново-
сти 11:15 «Әр үйдің сыры басқа» 11:45 
«Магия кухни» 12:15 Т/с «Дворец Абдин» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх 
в твоем доме» 14:00 Т/с «Долгий путь 
домой» 15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің 
сыры басқа» 15:45 «Сәтті сауда» 16:15 
М/с «Фархат» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Көзқарас» 17:45 «Экономкласс» 
18:00 Новости 18:15 «Ғашық жүрек» 
Т/х 19:00 «Біздің үй» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бюро расследова-
ний» 21:00 Новости 21:30 Т/с «Дворец 
Абдин» 22:15 Т/с «След» 23:00 «Арнайы 
хабар» 0:00 Қорытынды жаңалықтар 0:30 
Новости 1:00 «Әр үйдің сыры басқа» 
1:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ВАРЕНЬКА 
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12:00 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  13:00 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA+» 14:50 
«112» 15:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» Т /с 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 Т/с 
«ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 18:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 20:40 
«Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха және 
Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@УТINA» 23:45 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Дневник 23:55 Т/с 
«ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 2:05 «П@
УТINA» 2:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:10 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 

СӘРСЕНБІ, 18 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  « Т АҢШОЛПАН »  1 0 : 0 0 
«Сырғалым» Т/х 2-маусым 9-бөлім 
10:50 «Айтуға оңай...» 11:35 «Әпке» Т/х 
17- бөлім 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 

«Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:50 «Поэзия 
әлемі» 13:15 «Заң және біз» 13:55 «Еңбек 
түбі - береке» 14:00 «Шарайна» 14:30 
«Желмен жарысқандар» М/ф 9-бөлім 
14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 89-90 бөлімдері 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «КЕЛІН» 
Т/х 1306,1307-бөлімдері 17:00 «Ұлт 
мақтанышы» Д/ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Қылмыс 
пен жаза» 18:35 «Еңбек түбі - береке» 
18:40 «Мың түрлі мамандық» 19:10 
«ЖУРНАЛИСТІК  ЗЕРТТЕУ» 19 :35 
«Әпке» Т /х  18-соңғы  бөлімі  20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 «СЫРҒАЛЫМ» Т/х 2-маусым 10-
бөлім 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 
22:45 «КЕЛІН» Т/х 1308, 1309-бөлімдері 
23:30 «ТҮНГІ  СТУДИЯДА  НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 
«Өзекжарды» 0:50 «Еңбек түбі - бере-
ке» 0:55 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 1:25 
«Ас болсын!» 2:10 «Поэзия әлемі» 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:12 М/с 
«Мишки Гамми» 10:42 М/ф «Маша и 
медведь», «Белка стрелка» 11:00 Ново-
сти 11:15 «Әр үйдің сыры басқа» 11:45 
«Магия кухни» 12:15 Т/с «Дворец Абдин» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх 
в твоем доме» 14:00 Т/с «Долгий путь 
домой» 15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің 
сыры басқа» 15:45 «Сәтті сауда» 16:15 
М/с «Фархат» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Көзқарас» 17:45 «100 бизнес-
истории» 18:00 Новости 18:15 «Ғашық 
жүрек» Т/х 19:00 «Біздің үй» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Моя 
история войны» 21:00 Новости 21:30 
Т/с «Дворец Абдин» 22:15 Т/с «След» 
23:00 «Біздің үй» 23:45 Қорытынды 
жаңалықтар 0:15 Новости 0:45 «Әр үйдің 
сыры басқа» 1:15 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ВАРЕНЬКА 
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12:00 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  13:00 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA+» 14:50 
«112» 15:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» Т /с 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 Т/с 
«ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 18:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 20:40 
«Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха және 
Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@УТINA» 23:45 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Дневник 23:55 Т/с 
«ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 2:05 «П@
УТINA» 2:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:10 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 

БЕЙСЕНБІ, 19 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  « Т АҢШОЛПАН »  1 0 : 0 0 
«Сырғалым» Т/х 2-маусым 10-бөлім 
10:50 «Айтуға оңай...» 11:35 «Әпке» Т/х 
18-соңғы бөлімі 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Ұлы жеңіске - 70 жыл» 12:50 
«Агробизнес» 13:15 «Журналистік зерт-
теу» 13:40 «Сіз не дейсіз?» 14:10 «Жан 
жылуы» 14:35 «Желмен жарысқандар» 
М/ф 10-бөлім 14:55 «БІЛГІШТЕР» М/х 
91-92 бөлімдері 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:10 «Келін» Т/х 1308,1309-бөлімдері 
17:00 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
18:40 «Поэзия әлемі» 19:05 «Еңбек 
түбі - береке» 19:10 «ИНДУСТРИЯ-
ЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:35 
«Жедел жәрдем» Т/х 2-маусым 1-бөлім 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ . . .» 21:50 «СЫРҒАЛЫМ» Т /х 
2 -маусым  11 -бөл ім  2 2 : 4 0  «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 «КЕЛІН» 
Т/х 1310, 1311-бөлімдері 23:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 0:55 
«Еңбек түбі - береке» 1:00 «Қылмыс 
пен жаза» 1:25 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 
1:55 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с 
«Мишки Гамми» 10:45 М/ф «Маша 
и медведь», «Белка стрелка» 11:00 
Новости 11:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
11:45 «Магия кухни» 12:15 Т/с «Дворец 
Абдин» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
«Страх в твоем доме» 14:00 Т/с «Дол-
гий путь домой» 15:00 Новости 15:15 
«Әр үйдің сыры басқа» 15:45 «Сәтті 
сауда» 16:15 М/с «Фархат» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:45 
«Бизнес сыры» 18:00 Новости 18:15 
«Ғашық жүрек» Т/х 19:00 «Жекпе-
жек» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Моя  история  войны» 21:00 
Новости 21:30 Т/с «Дворец Абдин» 
22:15 Т/с «След» 23:00 «Біздің үй» 
23:45 Қорытынды жаңалықтар 0:15 
Новости 0:45 «Әр үйдің сыры басқа» 
1:15 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ВАРЕНЬКА 
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12:00 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  13:00 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Күнделік 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA+» 14:50 
«112» 15:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» Т /с 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 
Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 18:50 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ»  2 0 : 0 0  «НОВОСТИ  В 
20:00» 20:40 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 23:20 
«П@УТINA» 23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ» Дневник 23:55 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 2:05 «П@УТINA» 2:25 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:10 «ДУ ҚОЛ 
ШОКОЛАД» 

ЖҰМА, 20 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  « Т АҢШОЛПАН »  1 0 : 0 0 
«Сырғалым» Т/х 2-маусым 11-бөлім 
10:55 «Айтуға оңай...» 11:40 «Жедел 
жәрдем» Т/х 2-маусым 1-бөлім 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Ұлы жеңіске - 70 
жыл» 12:50 «Индустрияландыру: Ұлттық 
өндіріс» 13:10 «Көкпар» 13:55 «Сөнбес 
сәуле» 14:25 «Еңбек түбі - береке» 
14:30 «Желмен жарысқандар» М/ф 
11-бөлім 14:50 «БІЛГІШТЕР» М/х 91-
92 бөлімдері 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:10 «Келін» Т/х 1310,1311-бөлімдері 
17:00 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:25 «Еңбек 
түбі - береке» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ» 18:40 «Ғасырлар үні» 
19:10 «ИМАН АЙНАСЫ» 19:35 «Жедел 
жәрдем» Т/х 2-маусым 2-бөлім 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!» 22:40 «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ» 22:45 «КЕЛІН» 
Т/х 1312, 1313-бөлімдері 23:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА  НҰРЛАН  ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 
0:55 Кино «Біздің сүйікті дәрігер» 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 “Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с 
«Мишки Гамми» 10:45 М/ф «Маша и 
медведь», «Белка стрелка» 11:00 Ново-
сти 11:15 «Әр үйдің сыры басқа» 11:45 
«Магия кухни» 12:15 Т/с «Дворец Абдин» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх 
в твоем доме» 14:00 Т/с «Долгий путь 
домой» 15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің 
сыры басқа» 15:45 «Сәтті сауда» 16:15 
«Ұлт саулығы» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Бармысың, бауырым?» 17:40 
Новости 18:15 «Ғашық жүрек» Т/х 19:00 
«Орталық Хабар» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Сильные духом» 
21:00 Новости 21:30 Кино «Воины Зу» 
23:30 Кино «Бір буын» 1:00 Қорытынды 
жаңалықтар 1:30 Новости 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
12:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 13:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA+» 14:50 
«112» 15:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16:40 
«ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 17:45 «ПЛЮС 
ЛЮБОВЬ» 18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 
«НОВОСТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген жар» 
ҮНДІ Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «Джодха және Акбар» ҮНДІ Т/Х 
23:20 «П@УТINA» 23:45 Премьера се-
зона «ТАНЦУЙ!» 2:20 «ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ІС №» бағдарламасы 2:45 «П@УТINA+» 
3:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:45 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 4:30 «Контрольная 
закупка» 

СЕНБІ, 21 НАУРЫЗ 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:40 «Агробизнес» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:05 «Наурызбай батыр» М/ф 10:15 
«Әзіл әлемі» 11:25 «Наурыз құтты бол-
сын!» 11:30 «Жеті қазына» 11:35 «ЖЫЛ 
ИЕСІ - ҚОЙ» 12:00 «НАУРЫЗ - НҰРЛЫ 
ЖОЛ» 14:00 «Наурыз құтты болсын!» 
14:05 «Ел бірлігін жырлаған, Сүйінбай 
пірің мен болам!» 14:30 «ПОЭЗИЯ 
ӘЛЕМІ» 15:00 «Наурыз құтты болсын!» 
15:05 «Жаңа күн» 16:40 «Наурыз құтты 
болсын!» 16:45 «Жеті қазына» 16:50 «За-
мана бұлбұлдары» 17:25 «Наурыз құтты 
болсын!» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«Наурыздағы қарбалас» 18:50 «Құс қанат 
ғұмыр» 20:25 «Наурыз құтты болсын!» 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 «СЕНБІЛІК 
КЕЗДЕСУ» 22:25 «Наурыз құтты болсын!» 
22:30 «ЕЛБАСЫ ЖОЛЫ: ТЫҒЫРЫҚТАН 
ЖОЛ ТАПҚАН» 0:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:45 «Наурыз шашуы» 2:10 «Сұлтан 
Бейбарыс» 4:45 «Наурыз тойы - мереке, 
салт-дәстүрім - береке» 

ХАБАР 
7:00 “Қалжың қоржыны» 8:30 Кино 

«Құрақ көрпе» 10:00 «Продвопрос» 
10:20 М/ф «Приключения маленького 
вождя» 11:45 Кино «Ирония любви» 
13:10 «Декоративно-прикладное искус-
ство» 13:40 «Орталық Хабар» 14:40 
«Жұлдызды дода» 16:10 Концерт этно-
фольклорного ансамбля «Тұран» 17:30 
Всемирная серия бокса «Астана Арланс» 
- «Баку файерс» 19:30 «Бенефис-шоу» 
21:00 «Жетi күн» 22:00 «Наурыздағы 
хикая» 22:30 Кино «Охота за призра-
ком» 0:15 Кино «Жаужүрек мың бала» 
2:40 Ду-думан 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т /с  «ДЖЕНТЛЬМЕН» 7:30 

«ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 8:00 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА»  8 : 3 0  «П@УТ I N A »  8 : 5 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 
Новости 9:10 «СМАК» 9:45 Кино «Я ТЕБЯ 
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 11:35 «ФАБРИ-
КА ГРЕЗ» 12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00 «101 КЕҢЕС» 13:25 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 14:00 «П@УТ INA+» 14:45 
«КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?» 
15:50 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 20:00 
«НОВОСТИ В СУББОТУ» 20:30 «ЛУЧ-
ШИЙ ГОРОД.KZ» Второй сезон 21:30 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 22:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:10 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 
23:35 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:55 
Т /с  «СЛЕДСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ» 
«Россия для русских?» 1:55 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 2:20 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 3:05 
«101 КЕҢЕС» 3:25 «ДЖЕНТЛЬМЕН» 

ЖЕКСЕНБІ, 22 НАУРЫЗ 
ҰЛЫСТЫҢ ҰЛЫ КҮНІ 
НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ 

ҚАЗАҚСТАН
6:00 «КҮН СӘТІ» «НАУРЫЗ-БАТА» 

6:05 «Наурыз шашуы» Концерт 7:40 М/ф 
8:00 «Айгөлек» Концерт 9:00 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ» 10:30 «ЖЫЛ ИЕСІ - ҚОЙ» 
10:50 «Жеті қазына» 10:55 «Наурыз 
құтты болсын!» 11:00 «ҚОШ КЕЛДІҢ, 
НАУРЫЗ!» 16:00 «Наурыз құтты болсын!» 

16:05 «Жеті қазына» 16:10 «Баламен 
бетпе-бет» 16:25 «Қабанбай батыр» М/ф 
16:45 «ЕЛБАСЫ ЖОЛЫ: ТЫҒЫРЫҚТАН 
ЖОЛ ТАПҚАН» 18:35 «Наурыз құтты 
болсын!» 18:40 «Жеті қазына» 18:45 
«Әзіл әлемі» 19:55 «Наурыз құтты бол-
сын!» 20:00 «АПТА.КZ» 21:00 «Наурыз 
құтты болсын!» 21:05 «Отаным десем...» 
23:00 «Наурыз құтты болсын!» 23:05 
«Көшпенділер» 1:00 «КӨКПАР» 1:40 
«ЖЫЛ ИЕСІ - ҚОЙ» 2:00 «АПТА.КZ»

ХАБАР 
7:00  “Қалжың  қоржыны» 8 :30 

«Әсем әуен» 9:00 «Жетi күн» 10:00 
«Шаңырақтың шырақшылары» 11:50 Кино 
«По семейным обстоятельствам» 13:30 
«Декоративно-прикладное искусство» 
14:00 «Бенефис-шоу» 15:30 «Елімнің 
бір еркесі мен баламын» 17:50 «Қазақ 
аруы-2015» байқауы 19:50 «Қызықtime» 
21:00 «Жетi күн» 22:00 «Наурыз - көктем» 

23:40 Кино «Красавица и чудовище» 1:40 
Кино «Менің күнәлі періштем» 

 ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 6:45 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 7:00 Т/с «ДЖЕНТЛЬ-
МЕН» 8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 
9:00 Новости 9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО» 10:45 Шоу  «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ» Второй сезон 11:55 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:45 «101 КЕҢЕС» 
13:10 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:45 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 14:55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
15:30 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 
16:40 Кино «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ» 21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 
«П@УТINA+» 23:05 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
2:25 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:50 «ДУ ҚОЛ 
ШОКОЛАД» 3:35 «101 КЕҢЕС» 3:55 Т/с 
«ДЖЕНТЛЬМЕН» 
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басылым болып табылады.
Редакцияның адресі: Солтүстік Қазақстан облысы, Саумалкөл селосы, 

Конституция көшесі, 72. Телефон 21-4-85, эл. пошта:airtau_tany@mail.ru
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берілмейді.
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Аптадаѓы ауа райы
Ауаныњ температурасы, С°

Жауын - шашын (тєулік ішінде)  
Атмосфералыќ ќысым мм сын. баѓ.
Желдіњ баѓыты
Желдіњ шапшањдыѓы

12 с.
0 с.

- 0
- 7

-2
-5

-2
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-0
-5

-4
-8

-6
-12

-4
-6

744
Б

5

741
О-Б

3

742
Б

735
Б
5

747
О-Ш

6

737
Б
4

743
С-Б

4
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15/03
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16/03
ДС

17/03
СС

18/03
СР
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 эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

Құрмет

Тіл жанашырыТіл жанашыры
Мукеева Сәулеш Қошанқызы 

ауданның тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімінде 
аудармашы болып жұмыс істейді. 
Өз ісіне ұқыпты, берілген тапсыр-
маларды асқан жауапкершілікпен 
орындайтын Сәулеш Қошанқызы 
әріптестерінің алдында беделді, 
құрметке ие. 8 наурыз – Халықаралық 
әйелдер күніне арналған салтанатты 
жиналыста өңіріміздің әлеуметтік-
экономикалық дамуына қосқан үлесі 
үшін аудан әкімінің Құрмет грамо-
тасымен марапатталды. Бұл білікті 
маманның ерен еңбегінің жемісі. 
Сәулештің негізгі ұстанымы - 

мемлекеттік тілді меңгеру аясын 
кеңейтуде кейінгілерге үлгі болу, 
тілімізді  құрметтеу ,  дәріптеу , 
имандылық қағидаларын сақтай 
отырып адами сыйластықта болу, 
ұлтаралық қатынас пен Қазақстан 
халқының  ынтымақтастығын 
сақтауға  атсалысу .  Сәулеш 

Қошанқызы бүгінгі күні зейнеткерлік 
жасы – 58-ге толып отыр. Мерейтой 
иесіне зор денсаулық, мол бақыт 
тілей отырып, ұлыңыз Асан мен 

Жәмила Мұхамедияқызы 1958 
жылдың наурыз айының 4-ші 
жұлдызында Айыртау ауданының 
Сарыөзек ауылында дүниеге кел-
ген. 

1991 жылы  Казанка  орта 
мектебінің қазақ мектебінің бастау-
ында тұрған мұғалімдердің бірі. 35 
жыл бойы қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің мұғалімі болып адал қызмет 
атқарып келеді. Жоғары санатты 
ұстаз. 
Жәмила Мұхамедияқызының өз 

мамандығын үлкен сүйіспеншілікпен, 
үлкен жауапкершілікпен атқаратынын 
аңғару қиын емес; өз ісінің нағыз ма-
маны ретінде әр баланың жүрегіне 

Ұстаз мерейі
ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ ЖАЙЛЫ СЫРҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ ЖАЙЛЫ СЫР

филологиясы» мамандығына 
оқуға түстім. Биыл 2 – курсты 
тәмамдаймын. Өмір жолымда осы 
кісінің кездесуіне ризамын, себебі 
сол кісінің арқасында мен өзімнің 
алдағы жолымды таңдадым. 
Жәмила Мұхамедияқызы тек 

ұстаз ретінде ғана емес, Әйел, Ана 
ретінде үлгі алуға тұрарлық жан 
иесі. Оған дәлел аялап өсірген екі 
перзентінің жеткен жетістіктерінің 
көрсеткіштері: бірінші ұлы Серік 
Көкшетау қаласының Мемлекеттік 
университетін үздік бітірісімен 
ұлттық гвардияда қызмет атқарып, 
азаматтық борышын өтесе, екінші 
ұлы – Асқар мектепті «Алтын 
белгімен» тәмамдап, қазіргі уақытта 
Алматы  қаласының  жоғарғы 
оқу орнында білім алып жүр. Екі 
азаматтың  да  бойларындағы 
парасаттылық ,  ұлттық  және 
адамзаттық құндылықтарының 
жетілуі, сөзсіз, ата – ана тәрбиесінің 
жемісі.
Осыдан қоғамдық өмір мен 

ұлттық мектепті қалыптастыруда 
ұстаздардың еңбегі қаншалықты 
зор болса, Әйел, Ананың еңбегі 
соншалықты зор дегім келеді. Тек өз 
балаларын ғана емес, сонымен қатар 
көптеген, бір-біріне ұқсамайтын, 
әрбіреуінің өз ерекшелігі болатын 
оқушыларды тәрбиелеп, оларды 
Тұлға, Азамат ретінде қалыптастыру 
оңай нәрсе емес. Ұстаздар жайында 
халқымыздың ұлы батыры Бауыр-
жан Момышұлы «Ұстаздық - ұлы 
құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз 
тәрбиелейді. Болашақтың басшы-
сын да, данасын да, ғалымын да, 
еңбекқор егіншісін де, кеншісін де 
ұстаз өсіреді... Өмірге ұрпақ берген 
Аналарды қандай ардақтасақ, сол 
ұрпақты тәрбиелейтін Ұстаздарды 
да сондай ардақтауға міндеттіміз” 
деген сөздермен аяқтай келе, 
сөзімді Әйел жайлы бастаным-
нан Ұлағатты Ұстаз, Ардақты Ана, 
Аяулы Жар - Сәкенова Жәмила 
Мұхамедияқызына деген алғысымды 
білдіруге ниеттенген болатынмын. 
Көктемнің алғашқы мерекесімен 
қатар туған күніңізбен құттықтай 
отырып, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, 
мол бақыт, табыс тілеймін! 

Жұлдыз ҚОЙШЫКЕНОВА,
КМУ-нің 2-курс студенті.

Күн көзінің жылы шуақтарын таратып, гүлдердің нәзік лебіздерін 
сездіртіп, тіршіліктің бәрін әдемі түрге енгізіп Көктем де келіп жетті.. Осы  
жайма шуақ жыл мезгілі аяулы да, асыл жандардың мерекесі, жарық 
әлемнің сәні – Халықаралық Әйелдер Мерекесімен бастауын алады. 
«Әйел бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді» деген 
сөздердің жаны бар. Шынымен, мына жарық дүниеге адам баласын 
әкелетін, ұрпақ өсіретін, сонымен қатар ел еңсесінің көтерілуіне үлесін 
қосатын, әлемде ерекше орын алатын зат иесі – Әйел..
Көктем мезгілінің келісімен, әсіресе, Әйелдер күні мерекесі қарсаңында 

менің өмір жолымда ерекше кездескен адамдардың бірі жайлы сөз 
айтқым келеді. Әрине, ол  Әйел жайлы.. бірақ, жай ғана Әйел емес.. 
Анадан кейін әр адамның өмірінде маңызды рөл атқаратын ұлағатты 
тұлға – Ұстаз жайлы. 
Мені білім нәрімен сусындатқан, тәлім-тәрбие берген, жалпы 

өмірлік жолыма бағыт-бағдар сілтеген ұстазым – Казанка орта 
мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі – Сәкенова Жәмила 
Мұхамедияқызы. 

Бес саусағым, бес құлыным  
  өрбіген,
Бар бақытты  балаларым деп  

                     білем.
Немерем мен жиендерім   

          шаттығым,
Мың рахмет, о жасаған  деп  

                   жүрем.
Бас бармағым – Шоқан 
          үйдің иесі,
Мұрагерлік мол ғой оның үлесі.
Ортан терек Салтанатым  

          тұңғышым,
Орны бөлек ерекше ғой біз үшін.
Балаң үйрек Гүлжанатым  

         қамқоршым,
Жасағанның шапағаты 
        мол болсын.

Жыр отауы

ЖанұямЖанұям
Сылдыр шүмек ол Әселім  

          ардақты,
Өмірімді ән мен күйге жалғатты.
Кішкене бөбек Дәмежаным 
          аяулым,
 Ай мен күнге сендерді мен 
          баладым.
Әйгерім мен күйеу балалар 
          бір төбе,
Берік қамал қорғаным деп  

          қараймын.
Дәл осындай үрім бұтақ   

         өрбіткен,
Нұрғайшамды алтын құрсақ 
         санаймын.

Талғат ЖАНАХМЕТОВ, 
мұғалім.

Егіндіағаш ауылы.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігі  хабарлайды:
Контакт-Орталығына ақысыз бірыңғай 1411 шағын нөміріне қоңырау 

шалып, Сіз өзіңізге мүдделі келесідей мәселелер жөнінде кеңес ала 
аласыз:
Еңбек қатынастары;
Халықты жұмыспен қамту;
Зейнетақымен қамсыздандыру;
Әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік сақтандыру.
Сіз, қалалық  және ұялы телефон аркылы  қоңырау шала аласыз. 
Қоңырау шалу – тегін.
Бұдан басқа, Контакт-Орталыққа   электрондық пошта (е-mail -  info@

info.mintrud.kz)  немесе интернет (Web порталы: www. info.mintrud.kz) 
аркылы өтіуге болады 
Жұмыс іздеп жүрсіз бе? 1411 нөміріне ақысыз SMS хабарламаны 

жолдап, өзіңіздің елді мекеніңізде  бос жұмыс орындары  бойынша 
ақпарат алыңыз.  
Сұрау салғаннан кейін, сіздің ұялы телефоныңызға қажетті мамандық 

бойынша бос жұмыс орындары  бар жұмыс берушілер жөніңде ақпарат 
жіберіледі.

SMS хабарламаның үлгісі:  *жұмыс* қала коді *мамандық# 
                        Мысалы:                *жұмыс*7172*жүргізуші#  
                                                       *работа*7282*мұғалім#  
                                                       *работа*72834*медбике#  
SMS хабарламаны  жiберу  және қабылдау – тегін.

ХАБАРЛАНДЫРУХАБАРЛАНДЫРУ

«Жедел желі» телефоны«Жедел желі» телефоны
8(715-33) 27-186 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік 
Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау Департаментінің 
Айыртау аудандық Тұтынушылар құқықтарын қорғау басқармасы.

Дүниеде анадан қымбат, анадан 
ардақты жан жоқ қой! Тұн ұйқысын 
төрт бөліп біздер үшін ұясын 
қорғаған қарлығаштай жаны байыз 
таппайтын анамыз-ай, бәрімізді ер 
жеткізіп, тоғыз шаңырақ құрғызып, 
олардан жиырма екі шөбере көріп 
қызықтап, әкеміз екеуі «Алтын» 
және «Гауһар» тойларыңызды 
көрсетсеңіз де, әкемізбен бірге 
алпыс төрт жылдай өмір сүресіңіз 
де, өзіңізден мәңгі айырылып, 
көкірегіміз мұңға толғалы міне бір 
жыл болып қалыпты.
Айыртау ауданының Қаратал 

ауылында туып, өмір сүрген асыл 
анамыз Дауылбаева Гүлхан-
Көкеш  Нұрмұхаметқызы  

ұрпағына деген мейірімділігі шексіз, жүрегі нәзік, көңілі нұр шашып 
тұратын, ел алдында қадірлі аяулымыз, ардақтымыз еді.
Шаңырағымыздың шырайын келтірген анамыз отбасының ұйтқысы, 

тірегі, көркі болды. Барша ағайынға сыйлы болған, келем деушілерге 
ақ дастарқаны жаюлы, есігі ашық тұратын. Амал қанша, «Мың жылдық 
жұмақтан бір күндік тірлік артық» демекші, тағдырдың жазуымен орны 
толмас қасіретке тап болдық. Әттең қолдан келер дәрмен жоқ.
Жыл сайын туған күніңізді тойлап өтуші едік, енді міне:
Тойламаймыз сенің туған күніңді,
Сағындық қой жүзіңді де, үніңді.
Ұрпағыңа берсін ұзақ ғұмырды,
Иманды бол – тілек осы бүгінгі.
Асыл анамыздың жарқын бейнесі мәңгі ұмытылмайды. Жатқан жерің 

жұмақ, топырағың торқа болсын!
Алланың мол рахым-шапағаты мен иман байлығын берсін деген 

тілекпен, 20-наурызда жылдық «еске алу» асыңызды беріп, дұға 
бағыштаймыз.
Еске алушылар: жұбайы Айтмағанбет, ұл-қыздарың, келіндерің, 

күйеу балаларың, немерелерің, жиендерің және шөберелерің.

Еске алу
Анашымыз – есіміздесің 

бәріміздің әрқашан

немерелеріңіз Жазыби, Іңкәрлардың 
қызықтарын көре беріңіз дегім 
келеді.

Жанат ҚАЖЫБАЙҰЛЫ.

жол тауып, бала бойындағы дарын-
ды аша біледі; ашық, жайдарлы 
жүзімен әр оқушыны өзіне еріксіз 
бағындырады ,  оқушылардың 
бойына білім дәнін сеуіп, қаншама 
шәкірттерге тәрбие беріп, әрбіреуін 
баласындай аялап, өмір атты 
шексіз ғаламға аттандырды. Сол 
шәкірттердің бірі мен. Өзім Казан-
ка орта мектебінде төрт жылдай 
оқып, осы кісіден білім алдым. Сол 
уақыт ішінде маған берген білімі 
мені алға жетеледі, менің болашақта 
мамандық таңдауыма ықпал етті. 
Ұстазымның менің бойыма сіңірген 
білімнің арқасында мен Көкшетау 
Мемлекеттік университетінің «Қазақ 


