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кӨркЕйЕ  БЕр,  ҰЗынаҒаш!
♦ «Нұрлы жер» бағдарламасы

Маңызды  мәселе  қаралды
Жуырда аудандық кітапханада 

селолық округтердегі қоғамдық 
келісім төрағаларының қатысуымен 
дөңгелек үстел өтті. Онда елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында қарастырылған 
латын әліпбиіне көшу идеясын, «Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық» жобасын, жалпыұлттық 
патриотизмді дәріптейтін «туған жер» 
бағдарламасын қолға алу, ұлттық 
мәдениетіміздің озық үлгілерін көрсететін 
«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасын 
жүзеге асыру мәселелері күн тәртібіне 
қойылды.

Жамбыл аудандық ішкі саясат бөлімінің 
басшысы Айткүл Медеуова: – Жақында 
елбасы Жолдауының орындалу барысы 
облыста, аудандағы кеңейтілген кеңесте 
қаралды. Жұмыс жоспары нақтыланды. 
Мемлекет басшысы биыл үш бірдей жаңа 
бастама көтеріп, даму жолын жан-жақты 
айқындап берді. Біріншіден, елімізді 
технологиялық дамудың жаңа деңгейіне 
көтеретін ауқымды жаңғыруға, екіншіден, 
конституциялық реформа арқылы 
саяси жаңғыруға, ал мақалада рухани 
жаңғыруға жол ашып отыр», – деп өзекті 

бас жоспар жасаған еді. Ол 2009 жылы 
21 желтоқсандағы № 31-131 шешіммен 
бекітілді. Осы бас жоспарға сәйкес 2017 
жылы бюджеттік тапсырыспен Ұзынағаш 
ауылының кіре берісіне (200 га.) нақты 
жайғастыру жобасы жасалып, осынау аса 
маңызды құжат аудан әкімінің 2017 жылғы 
27 наурыздағы № 31 Өкіммен  бекітілді. 

Ұзынағаш ауылының кіре берісіне 
жасалған нақты жайғастыру жобасындағы 
әлеуметтік нысандарға: «Мүмкіндігі 
шектеулі балаларға арналған оңалту 
орталығы» (1,5 га.), «спорт сауықтыру 
кешені» (0,5 га.), «Мектепке дейінгі оқу 
орталығы» (2,64 га.), «саябақ» (3,0 га.)  

тақырыптарға назар аударды. Ауданның дін 
істері жөніндегі инспекторы Оспан Жандос 
елбасының бағдарламалық мақаласындағы 
тапсырмаларды орындаудағы міндеттерді 
айқындап, діни ағымдардың қоғамға 
тигізетін зияны мен одан сақтану жолдары 
туралы баяндады.

«Ақ әжелер» ансамблінің жетекшісі 
Күміс Кемелбекова, Мыңбаев ауылының 
тұрғындары Майра Рустамова мен 
Манапбаев өз пікірлерін ортаға салды.  

Жарқын болашақтың 
кепілі

♦ рухани  жаңғыру

бірнеше рухани жаңғыруларды бастан 
өткеріп, алға қарай көш түзетіп келеді. 
Оның айғағы, елордамыз Астана бүкіл 
елдің мақтанышына айналды. Биыл үш ай 
көлемінде өткізіліп жатқан ЭКспО-2017 
халықаралық көрмесі дүниежүзіне 
атағымызды асқақтатып, халық рухын 
өсірген игі іс-шара болды. сол сияқты 
атқарылған жоспарлы шаралардың 
қатарына 2004 жылғы «Мәдени мұра» 
бағдарламасын да жатқызуға болады. 
Оның аясында Қазақстандағы көптеген 
тарихи-мәдени ескерткіштер қайта 
жаңарып, әдеби мұралар өңделді. Қазақ 
әдебиеті классиктерінің еңбектері 
«Қазақтың 100 романы» атты сериямен 
басылды. 2013 жылы «Халық – тарих 
толқынында» атты бағдарлама бойынша  
әлемнің ең беделді архивтерінен төл 
тарихымызға қатысты құжаттар жүйелі 
түрде жинастырылып, зерттелді. 

уақыт өткен сайын заман талабы 
артып келеді. Осыған орай, елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаев өз мақаласында 
мемлекетке ауадай қажет бірнеше рухани 
жаңғырулардың бастамасын ұсынды. 
Оны қай-қайсысын алсақ та, мағынасы 
терең.

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаланың екінші үлкен тарауы 
«таяу жылдардағы міндеттер» деп 
аталады. Онда латын әліпбиіне көшудің 
тиімді тұстары туралы айтылды. тарих 
парақтарынан нақты дерек көздерді 
қолданып, латын әліпбиіне ауысудың 
маңыздылығын алға тартты. соған сай 
дайындықты жан-жақты қамдап, нақты іс 
әрекетті ерте бастауды тапсырды.

Халықтың қолдауына ие болып, 
дүниежүзіндегі қандастарымыздың сана-
сына рухани жаңғыру сыйлаған, заман 
талабына сәйкес жазылған мақаланың 
өмірлік мәні зор. Оны оқып, ден қойып 
үңілу – әр азаматтың болашағының 
жарқын кепілі болмақ.

М.тҰрСынҚыЗы.

елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласы қоғамның 
жан-жақты дамуына қажетті барлық 
істерді нақты әрі жүйелі түрде қамтыған. 
Ширек ғасыр аралығында мемлекетіміз 

Қоғамдық  
кеңесте

Жамбыл ауданының қоғамдық 
кеңесі 2017 жылғы тамыздың 

17-де өтетін қоғамдық тыңдауда: 
аудандық кәсіпкерлік бөлімінің 

орта және шағын бизнесті дамыту 
есебін тыңдайтынын хабарлайды.

Байланыс телефондары:
2-13-84, 2-07-79;

Өтетін орны:
ЖаМБыл аУДаны 

ӘкіМДіГінің ҒиМараты
Басталатын уақыты: 

сағат 10-00

Кейбір түйткіл мәселерді атап, оны 
шешудің жолдарын қарастырды.

Жиын соңында алдағы уақытта 
атқарылатын іс-шараларға назар 
аударылды. ел болашағы үшін қолға 
алынған аса маңызды бағыттарды 
анықтаған елбасы мақаласындағы нақты 
тапсырмаларды жүзеге асыруға тиісті 
шешімдер белгіленді.

Майра  алДаБЕрГЕнОва.

кіреді. Және Ұзынағаш ауылына кіретін 
қосымша көлік жолы жобаланған. Әрине, 
бұл нысандар аудан тіршілігін көркейтіп, 
инфрақұрылымын кеңейтетіні анық. 

«Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы 
бағдарламасы бойынша 2017-2021 жылдар 
аралығында қолжетімді тұрғын үй санын 
арттыру мақсатында Ұзынағаш ауылының 
кіре берісінің нақты жайғастыру жобасына 
сәйкес аудандық құрылыс бөлімінің 
тапсырысымен инженерлік-коммуникация 
жүйелерін тарту жобасы да дайындалуда. 
Инженерлік-коммуникация жүйелерін 
тартуға 17 920 000 теңге бөлінген, 
жобалау жұмыстарын «АРс-лтД» ЖШс 
дайындауда. Жобаның дайын болатын 
уақыты 2017 жылдың желтоқсан айына 
белгіленген. 

Жол, тұрғын үй және басқа да 
инфрақұрылым құрылысына инвестиция 
сала отырып, біз аудан орталығының  
ұзақ жылдарға арналған сыртқы және 
технологиялық келбетін айқындаймыз. 
сондықтан қазір «Нұрлы жер» тұрғын 
үй бағдарламасы бойынша құрылыс 
пен құрылыс материалдарын дайындау 
салаларына жаңа технологиялар енгізілуде. 

Әрине, осы жобалар ойдағыдай 
атқарылып, жүзеге асып жатса, нұр үстіне 
нұр болар еді. Онда әлеуметтік әлсіз топтар 
сатып алу құқығынсыз арендалық тұрғын 
үйлермен қамтылып, ипотекалық үйлер 
көптеп салынады, тұрғын үй кезегінде 
тұрғандар жайлы баспанаға ие болады. 
Бұл  міндеттерді қолға алу үшін бүгінде 
мемлекет тарапынан көмек көрсетіліп, 
бағыт-бағдар берілуде. 

айнұр ЖҰрынОва,
 аудандық  сәулет және 

қалақұрылысы  бөлімінің басшысы. 

♦  Дөңгелек  үстел

елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Нұрлы 
жол» тұрғын үй бағдарламасы туралы: 
«тұрғындар үшін «Қазақстан ипотекалық 
компаниясы» акционерлік қоғамы арқылы 
банктер беретін ипотекалық несиені 
субсидиялау жүзеге асырылады. «тұрғын 
үй құрылыс жинақ банкі» салымшылары 
үшін әкімдіктердің несиелік тұрғын үй 
салуы жалғасады. Оған ілгеріде бөлінген 
қаржы «револьвер» қағидаты  бойынша 
қайта пайдаланылады» – деген еді.  

Қалаға қатынауды жеңілдету міндетін 
алға қоя отырып, Ұзынағаш ауылына 
2008 жылы бюджеттік тапсырыспен 
«урбостиль» ЖШс-і жобалаушы мекемесі 

немесе  аудан  орталығының  нақты  жайғастыру  жобасы  туралы
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Жуырда аудан әкімдігінің мәжіліс 
залында аудандағы діни ахуал 
туралы жиналыс болды. Жиналысқа 
аудан әкімінің орынбасары Қаныбек 
Айтжанов, аудан әкімі аппаратының 
басшысы Абзал Нұрпейісов, аудандық 
«Нұр Отан» партиясы филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары 
Жұмабек Шажабаев, ақпараттық топ 
мүшелері, ҚР ҰҚК-нің Жамбыл ауданы 
бойынша жедел өкілі Қайсар Мұқанов, 
жергілікті полиция қызметінің өкілі 
Данияр Қыпшақов, мекеме және ұйым 
басшылары мен округ әкімдері қатысты. 

Жиналыс барысында діни ахуалға 
жауапты дінтанушы маман Жандос 
Оспанов аудандағы діни бірлестіктер 
жөнінде мағлұмат беріп, жат ағым 
жетегінде кеткен жастармен жұмыла 
жұмыс істеу керектігін алға тартты. 
Өз кезегінде ауылдық округ әкімдері 
әр ауылдағы діни мәселелер жөнінде 
баяндама жасап, атқарылып жатқан 
жұмыстарына тоқталды. 

Жиын соңында аудан әкімінің 
орынбасары Қаныбек Айтжанов діни 
ағымдар қатарына кірген жастармен 
тығыз жұмыс жасау, ауыл әкімдерінің 
діни ағымдардан хабардар болуы, жат 
ағым жетегінде кеткендерді басты 
назарға алуы керектігін атап айтты.

Е.Еркін.

ЖАт  ЖетегіНДе 
КетпесіН

     Дін  ахуалы 

ертеден тағылымы мол халқымыз 
«Баланы жастан...» деп, рухани құнды-
лықтарды бала тәрбиелеудің игілігіне 
жұмсаған. Балдырғанды жастайынан 
халық ауыз әдебиетімен суарып, ел үшін 
ерен еңбек сіңірген тұлғаларды үлгі етіп, 
ұлтын сүюге тәрбиелеген. сонымен қоса, 

«Үлкенге – құрмет,  кішіге  – ізет»
демекші, әрбір қоғам өзінің болашағына 
алаңдайды. сол сияқты, біздің қоғамда 
да кейбір келеңсіз мәселелер кездеседі. 
Әсіресе, аға ұрпақты құрметтеу, өткен 
жетістіктерді мақтаныш тұту сезімдері 
бәсеңдеп барады.

Жуырда «Жамбыл ауданының жастар 
ресурстық орталығының»  ұйымдастыруы-

Бауыржан Момышұлы атамыз «Қарт 
адам – ұзақ сапар шегіп, тоналып қалған 
жолаушы сияқты» деген екен. ендеше,  
қариялардан сый-құрметімізді аямайық, 
әр сөзінен ғибрат ала білейік. Кәріліктен 
ешкім құтыла алмаған. Бірақ кәріліктің 
өз мәні бар. Ұлықпан Хакім мың жасаған 
дейді, ешкім мың жасамайды, тек өсіп-
өнген, тәрбиелі ұрпағымен мың жасайды. 
«Үлкенге – құрмет, кішіге – ізет» екенін 
есімізден шығармаған дұрыс.

Біздің ұжымның үйіне барып, қолғабыс 
жасап, жылы сөз айтып, мейірлене 
қарағанын көрген кейуана бір марқайып, 
жүз жылға жасарғандай күй кешті. 

Қалампыр Балниязова апамыздай 
ауданда көптеген қарттарға ерікті 
жастар осы дәстүрді жалғастырып, 
ауласына барып аз да болса да көмегін 
тигізсе, кейінгі ұрпаққа үлгі болар еді. 
Әке-шешесін «Қарттар үйіне» апарып, 
жападан жалғыз қалдырып, жанын 
ауыртып, жүрегіне салмақ түсіріп жүрген 
тасжүректер бүгінгі қоғамның айықпас 
дерті. сондықтан танысың немесе 
көршің болсын, көмекке мұқтаж екенін 
көре тұра қол қусырып қалу, арыңа сын.  
«Ардагерлерді ардақтайық» акциясы 
барысында  жұдырықтай жұмылып әрекет 
етсек, алынбайтын қамал жоқ.

Дана  БЕкЕтБаЕва,
«Жамбыл ауданы жастар ресурстық 
орталығының» бас кеңесшісі, «Жас 

Отан» Жастар қанатының белсендісі.

отбасындағы қағидада әке мен ананы, 
үлкенді құрметтеу, кішіге ізет білдіру 
тәртібі басым болған. Бала тәрбиесіне жіті 
қараған әрбір  отбасы ұрпағының  үйдегі, 
түздегі қылығын қадағалап отырған. Ата-
анаға деген сыйластықтың негізінде бала 
көкейінде «Үлкенді сен сыйласаң, кіші 
сені сыйлайды, кіші сені сыйласа, кісі 
сені сыйлайды» деген халық даналығы 
қалыптасқан.

Жастар біздің қоғамның негізгі тірегі. 
«Болашағыңды білгің келсе, бүгініңе қара» 

мен «Ардагерлерді ардақтайық» 
акциясы өткізілді. Оған жастар белсенді  
атсалысты. Акция аясында  Қалампыр 
Балниязова әжеміздің  ауласын тазартып, 
өсіп кеткен шөптерді шауып, қолғабыс 
жұмыстары жүргізілді. Әжеміз  алғысын 
айтып, ризашылығын білдірді. Осындай 
қарияларымыз ортамызда қиын заманның  
бейнетінен кейінгі жеңістің жемісін 
көріп, еліміздің тыныш заманында, бала-
шағасының ортасында бақытты ғұмыр 
кешсе деген тілегіміз бар.

1. Жалпы ережелер
1. «Мемлекеттік тіл – мемлекеттік қызметте» 

облыстық конкурсы (бұдан әрі – конкурс) 
облыстағы мемлекеттік органдарының іс 
қағаздарын жүргізу саласында мемлекеттік 
тілдің рөлін арттыруға бағытталған.

2. Конкурсты өткізудің мақсаттары:
1) мемлекеттік тілдің қолданылу аясын 

кеңейту және дамыту;
2) мемлекеттік тілді қолданудың беделін 

арттыру;
3) мемлекеттік қызметшілерді ынталандыру.
3. Конкурс мемлекеттік тілде өтеді.
4. Конкурсқа тиісті мемлекеттік органдардың 

мемлекеттік қызметшілерінен құралған үш 
адамнан тұратын командалар қатысады.

2. Байқауды өткізудің тәртібі
5. Алматы облысы әкімдігінің тілдерді 

дамыту жөніндегі басқармасы (бұдан әрі – 
Басқарма) конкурстың ұйымдастырушысы 
болып табылады. 

6. Конкурсты өткізу туралы хабарлан-
дыру жылдың бірінші жартыжылдығында 
бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады 
және Басқарманың интернет-ресурсында 
орналастырылады. 

7. Мемлекеттік органдар осы Қағиданың 
қосымшасына сәйкес конкурсқа қатысуы үшін 
өтінімді Басқармаға 2017 жылғы 1 тамызға дейін 
ұсынады.

8. Конкурс мынадай тапсырмалардан 
тұрады:

1) «сәлемдесу»: команда атауы мен ұраны 
(үш минуттан көп емес);

2) «Жер-судың аты – тарихтың хаты»: 
командаларға лэд-экраннан танымал жерлердің 
(мысалы, Оқжетпес, Қарқаралы, Жетісу 

«Мемлекеттік  тіл – мемлекеттік  қызметте»
облыстық  конкурсын  өткізу  қағидалары

т.б.) суреттерін көрсеткеннен кейін олардың 
атауларын анықтап, қысқаша тарихын айтып 
берулері тиіс;

3) «Қазақ сөзі»:
– мемлекеттік тіл туралы басталған қанатты 

сөздерді командалар аяқтайды (үш минуттан көп 
емес); 

– тілдерді дамыту саласын реттейтін 
нормативтік құқықтық актілер туралы сұрақтарға 
жауап береді (үш минуттан көп емес); 

4) «Үй жұмысы»: «Мәңгілік ел – Мәртебелі 
тіл» тақырыбында командалар музыкалық және 
театрландырылған қойылымдарды көрсетеді  
(бес минуттан көп емес).

3. Қорытынды ережелер 
9. Конкурсқа қатысушылардың жұмысын 

бағалау және жеңімпаздар мен жүлдегерлерді 
анықтау үшін білікті мамандар, ғалымдар 
мен қоғам қайраткерлерінен қазылар алқасы 
құрылады. Қазылар алқасы бес адамнан тұрады. 
Оның құрамын Басқарма анықтайды. 

10. Қазылар алқасы қатысушылардың өнерін 
бағалау кезінде төмендегі талаптарды ескереді: 

1) сөйлеу мәдениеті; 
2) дұрыс айтылуы;
3) жауаптың толықтығы мен нормативтік 

құқықтық актілерді білуі;
4)  Сахналық образы

11. Конкурс жеңімпаздары мен жүлде-
герлері арнайы дипломдармен, алғысхаттармен 
және ақшалай сыйлықтармен марапатталады.

12. Конкурстың жеңімпаздары мен жүлде-
герлері туралы ақпарат бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланады және Басқарманың 
интернет-ресурсында орналастырылады. 

Байланыс телефондары: 8 (7282) 400-161, 
400-156, 400-160.  

1. Мемлекеттік органның атауы______________________________________________
2. Команда атауы __________________________________________________________
3. Қатысушылардың т.А.Ә. (жеке куәлігінің көшірмесі қоса беріледі)______________
     _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________
     _______________________________________________________________________
4. Қосымша ақпарат________________________________________________________
     _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
5. Байланыс телефоны _____________________________________________________

Қолдары 

Күні

«Мемлекеттік тіл – мемлекеттік қызметте» атты  облыстық 
конкурсқа қатысу үшін өтінім

«Мемлекеттік тіл – мемлекеттік қызметте» атты облыстық
конкурсын өткізу қағидаларына  қосымша

 

Мемлекеттiк, мемлекеттiк емес 
ұйымдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару 
органдарының қызметiнде тiлдердi қол-
дануға байланысты туындайтын қоғамдық 
қатынастар Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы тiл 
туралы» Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

Аталған Заңның 4-бабына сәйкес, 
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк 
тiлi – қазақ тiлi болып табылады.  Мем-
лекеттiк тiл – мемлекеттiң бүкiл аумағында 
қоғамдық қатынастардың барлық сала-
сында қолданылатын мемлекеттiк басқару, 
заң шығару, сот iсiн жүргiзу және iс 
қағаздарын жүргiзу тiлi. Қазақстан халқын 
топтастырудың аса маңызды факторы 
болып табылатын мемлекеттiк тiлдi 
меңгеру – Қазақстан Республикасының 
әрбiр азаматының парызы. 

Қазақстанды  отыз озық елдің қатарына 
енгізетін біздің болашағымыз – бүгінгі 
жастарымыз. Біздің міндетіміз – еліміздің 
намысын қорғап, оны әлемге таныту  үшін 
әрине, ең бастысы өз тілімізді  жетік білу.
елбасының «Қазақ пен қазақ қазақша 
сөйлессін», – деген ұлағатты сөзін ескере 
келе, Қазақстан Республикасының тіл 
туралы саясатын жүзеге асыру жолында өз 
елімнің жанашыр азаматы ретінде барша 
азаматтарды қазақ тілінде сөйлеуге және 
қазақ тілін дамыту жолында аянбай еңбек 
етіп атсалысуға шақырамын. 

Гүлнар  БОтаЕва,
Жамбыл аудандық Әділет 

басқармасының инспекторы,
Қазақстан Заңгерлер одағының 

мүшесі.

Әрбір  азаматтың
парызы

     а к ц и я

Жастарға  жұмыссыздық 
жараспайды

«Нұр Отан» партиясының 
Республикалық желілік кестесіне сәйкес 
Жамбыл аудандық филиалының қоғамдық 
қабылдау бөлмесінде «сәтті қадам» жобасы 
аясында партияның аудандық филиалы 
жұмыспен қамту орталығымен және жұмыс 
берушілермен бірлесе отырып, мектептер 
мен аудандағы колледж түлектерінің 
ішіндегі жұмыссыз жастармен кездесу 
өткізді. 

Шараның негізгі мақсаты – жетім және 
жартылай жетім балалардың жұмыспен 
қамтылуын жүзеге асыру болатын. 
Кездесу барысында жауапты мамандар 
мүгедектермен, оқу орнын бітіріп жұмысқа 
тұра алмай жүрген жастармен сұхбат 
жүргізді. Олар алған мамандықтары 
бойынша жұмыс табылса деген ұсыныс-
тілектерін айтты. Жоба аясында жоғары 
оқу орны мен техникалық және кәсіби-
техникалық оқу орны студенттерінің, 
сондай-ақ жетім балалардың жұмысқа 
орналасуына қолдау жасалады. Ұлттық 
бірыңғай тестілеуден шекті балл ала 
алмаған мектеп түлектерінің одан әрі 
білімін жалғастыруына немесе жұмысқа 
орналасуына қол ұшын береміз, – деді 
маман.

Колледж оқушыларына «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы – 2020», «Бизнестің 
жол картасы – 2020» мемлекеттік 
бағдарламалары туралы түсініктемелер, 
жастарға белсенді, кәсіби және жеке тұлға 
болуға ұмтылу қажет екені туралы кеңес 
берілді. Кездесу барысында  аудандық 
жұмыспен қамту орталығының мамандары 
бүгінгі күндегі бос мамандықтар бойынша 
мәлімет беріп, жұмыссыз жүрген жастарға 
ұсыныстарын айтты.

Бауыржан  аҚылБЕкОв,
«нұр Отан»  партиясы Жамбыл 

аудандық филиалының кеңесшісі.
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Қарақыстақ ауылдық округі әкіміне кандидат
ЖанаХМЕтОв айдын амангелдіұлының өмірбаяны

Қарақыстақ ауылдық округі әкіміне кандидат
ЖапарОв  Бақыт  Жораұлының өмірбаяны

таран ауылдық округі әкіміне кандидат 
БЕйСЕнБЕкОв Бақыт рыскелдіұлының өмірбаяны

таран ауылдық округі әкіміне кандидат
 БҰҚарБаЕва Әлия Ермекқызының өмірбаяны

Сарытауқұм ауылдық округі әкіміне кандидат
ЖарыҚБаСОв талғат рахманұлының өмірбаяны

Сарытауқұм селолық округі әкіміне кандидат
ҚаСыМБаЕв  Мәлік  Серікұлының өмірбаяны

Сарытауқұм  селолық округі әкіміне кандидат
ибрагимов Салават Судакженовичтың өмірбаяны

үлгілі ауылдық округіне әкіміне кандидат
ЕСкЕлЕва нұргүл талғатқызының өмірбаяны

Мәтібұлақ ауылдық округі әкіміне кандидат
ДүрЕкЕЕва  Базаркүл нәсірқызының өмірбаяны

Мәтібұлақ ауылдық округі әкіміне кандидат
нәметов Қуаныш Мұратбекұлының өмірбаяны

Мәтібұлақ селолық округі әкіміне кандидат
ОМарОва  Жұмағыз  келгенбайқызының өмірбаяны

Жанахметов Айдын Амангелдіұлы – 1973 жылы 20 наурызда ШҚО, тарбағатай  
ауданы покровка ауылында туған. Ұлты – қазақ. Білімі жоғары. Мамандығы инженер-
системотехник. 2005-2007 жылдар аралығында  сарытауқұм орта мектебінде физика-
информатика пәндерінің мұғалімі, педагог-ұйымдастырушы болып жұмыс істеген. 

2007 жылдың 2 қыркүйегінен  осы уақытқа дейін сарытауқұм ауылдық округі  әкімі 
аппаратының бас маманы  қызметінде. «Нұр Отан» партиясының мүшесі.  Үйленген,  үш 
баласы  бар. 

БаҒДарлаМа тЕЗиСтЕрі
1. Округтің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету.
2. Халықты жұмыспен қамту мақсатында жаңа жұмыс орындарының ашылуына 

атсалысу.
3. Округтің ауыл шаруашылығын дамыту және шаруа қожалықтарының жұмысын 

жандандыру.
4. Округтегі кәсіпкерлікті, кіші және орта бизнесті дамыту.
5. Округке инвестиция тарту.

Жапаров Бақыт Жораұлы – 1961 жылы 31 қазанда Жамбыл ауданы, Қарақыстақ 
ауылында туған. Ұлты – қазақ. Білімі жоғары, мамандығы инженер-механик. «Нұр 
Отан» партиясының мүшесі. Үйленген, бір баласы бар. 

Еңбек жолы:  
1984 жылы талдықорған облысы «Матай» бекетіндегі темір жол депосында 

тепловоз жөндеу бөлімінің аға шебері болып қызмет атқарған. 
1984-1986 жылдар аралығында украинадағы Днепродзержинск қаласындағы 

әскери бөлімде Отан алдындағы борышын өтеген. 
1986-1997 жылдар аралығында Жамбыл аудандық ауылшаруашылық техникасын 

жөндеу мекемесінде комбайн цехының басшысы қызметін атқарды.
2007-2008 жылдар аралығында Алматы қаласындағы «ерменсай водогаз» ЖШс-

да насос станциясында оператор болып еңбек етті. 
2010 жылдан бері Қарақыстақ ауылдық округінің әкімі.

БаҒДарлаМа тЕЗиСтЕрі:
1. елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» стратегиясы мен «Нұрлы 

Бейсенбеков Бақыт Рыскелдіұлы – 1972 жылы 27 сәуірде Алматы 
облысы, Қаскелең ауданының Заря Восток ауылында туған. Ұлты – қазақ. 
Білімі жоғары. Мамандығы заңгер. еңбек жолын 2001-2004 ж.ж. аралығында 
«Руби-Роз Агрикол» ЖШс-інде қарауыл, бөлімше меңгерушісі болып 
бастаған. 2010 жылдан бастап осы уақытқа дейін таран ауылдық округінің 
әкімі.  «Нұр Отан» партиясының мүшесі. Үйленген, үш баласы бар.

 
БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі

1. елді мекендерді көркейту, көгалдандыру және санитарлық тазарту 
шараларын ұйымдастыру. Инфрақұрылымды дамыту, шаруа қожалықтарын 
құруға ықпал ету.

2. Округтің  кадрлық әлеуетін арттыру, округке келген  жас мамандарды 
жұмыспен қамту, оларды тұрғын үймен қамтамасыз ету. 

3. тұрғындардың тұрмыс жағдайын жақсарту үшін бағытталған 
жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін дамыту.

4. Ауыл тұрғындарының денсаулығын жақсарту мен әлеуметтік 

Бұқарбаева Әлия ермекқызы – 1981 жылы 30 қазанда Алматы облысы, 
Райымбек ауданы Қаратоған ауылында туған. Ұлты – қазақ.  Білімі жоғары. 

«Нұр Отан» партиясының мүшесі.  тұрмыс құрған, екі  баланың анасы. 
Еңбек жолы: 
2000-2001ж.ж. талғар ауданы «с.түргенбаев» ЖК-де есепші.
2002-2007 ж.ж.  Айдарлы ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы, 

салық жөніндегі инспекторы.
2007-2011ж.ж. Әуезов аудандық ЗтМО бөлімшесінің біліктілігі орташа 

деңгейдегі аға маманы.
2011 жж. Әуезов аудандық ЗтМО бөлімшесінің біліктілігі жоғары деңгейдегі 

аға маманы.
2011-2012 ж.ж.  Әуезов аудандық ЗтМО бөлімшесінің әлеуметтік жұмыс 

бойынша маман операционшысы.
2012-2013 ж.ж. Әуезов аудандық ЗтМО бөлімшесінің зейнетақылар мен 

жәрдемақылар төлеу жөніндегі маманы-операционшысы. 
2013 ж.  Қарғалы ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы.

Жарықбасов талғат Рахманұлы – 1962 жылы Қарасай ауданы, Үшқоңыр 
ауылында туған. Ұлты – қазақ.  Білімі жоғары. Мамандығы  зооинженер. 

1984-1987 жылдары Күрті ауданындағы т.Бокин атындағы совхозда бригадир, 
экономист болып жұмыс істеген. 1987-1988 ж.ж.  Қарасай ауданы «Дружба» 
совхозында сүт комплексінің  бригадирі,  1988-1997 ж.ж.  сарытауқұм ұжымында 
бригадир, зоотехник, бас зоотехник  және бас экономист болып қызмет атқарған.

1997-2006 ж.ж. сарытауқұм ауылдық округі әкімі аппаратында салық 
инспекторы, бас маман  қызметін атқарды. 2006 жылдан бастап сарытауқұм ауылдық  
округінің  әкімі.

БаҒДарлаМа тЕЗиСтЕрі
1. Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлт Жоспары – 

100 нақты қадам баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» атты бес институттық 
реформасын жүзеге асыру.

2. Округті ауыз сумен қамтамасыз ету.
3. Округті  егін суымен қамтамасыз ету.
4. Округ ішіндегі көше жолдарын жөндеу.
5. Ауылда санитарлық тазарту, көгалдандыру, көркейту, жарықтандыру 

Қасымбаев  Мәлік   серікұлы  –  1971  жылы 5 қарашада  Жамбыл  ауданы  
Қарақыстақ  ауылында туған.  Білімі жоғары. 

Еңбек жолы:
1997-2001 жылдары   Алматы  қаласында  «Долорес» ЖШс-де күзетші  болып  

жұмыс  істеді.
2002-2004 жылдары  Қарақыстақ  ауылындағы  сүйінбай  орта  мектебінде 

денешынықтыру  пәнінің  мұғалімі.
2004 жылдың   қараша  айынан  2013  жылдың  қараша  айына  дейін  Қарақыстақ 

селолық  округі  әкімі  аппаратының  бас  маманы, программист.
2013  жылдан  бері  Қарақыстақ  селолық  округі  әкімінің  орынбасары. Үйленген, 

үш баласы бар.
БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі

1. селолық  округтің  экономикалық дамуын  қамтамасыз  ету.
2. Ауыз су  мәселесінің  шешілуіне  ықпал  ету.
3. Шағын  және  орта  бизнесті  қолдау. Несиелендіру  жұмыстарын жүргізу. 
4. Ауыл шаруашылығы   бағдарламаларын  округте  жүзеге  асыру.
5. елді  мекенде  көгаландыру, абаттандыру  жұмыстарын  жүргізу.  

Ибрагимов салават судакженович  – 1962 жылы  30 тамызда Жамбыл ауданы  
Ұзынағаш ауылында туған. Білімі жоғары. еңбек жолын 1985 жылы  ауданаралық 
машина жөндеу мекемесінің  инженер-технологы болып бастаған. 1989-1991 
жылдары аудандық комсомол комитетінің нұсқаушысы, бөлім меңгерушісі,  1991-
1996 жылдары  Қазақстан Жастар Одағы Жамбыл аудандық  Кеңесі төрағасының 
орынбасары,  Кеңестің  төрағасы,  1996-2004  жылдары  Жамбыл аудандық   ішкі 
саясат бөлімінің  бас маманы, 2004-2005 жылдары  Жамбыл аудандық   ішкі саясат 
бөлімінің  бастығы,  2005-2009 жылдары  Жамбыл аудандық мәслихат аппаратының 
басшысы, 2009-2012 жылдары Ұзынағаш селолық округі  әкімінің орынбасары, 2012-
2013 жылдары  аудандық тұрғын үй инспекциясы бөлімінің бас маманы,  2013 жылдан 
бері  Жамбыл аудандық  жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас 
маманы қызметінде.

БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі
1. Округтегі  қатынас жолдарын жөндеуге ықпал  ету.
2. Шаруа қожалықтары мен кәсіпкерлерді қолдау.
3. Округке инвестиция тарту бойынша жұмыс жүргізу.

ескелева  Нұргүл талғатқызы – 1990 жылы 30 маусымда  Алматы облысы, Жамбыл ауданы,  
Айдарлы ауылында туған.  Ұлты – қазақ. Білімі жоғары. Мамандығы  экономист. «Нұр Отан» 
партиясының мүшесі. тұрмыс құрған, екі баланың анасы.

Еңбек жолы:
2011-2013 ж.ж. “Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі тіркеу қызметі және құқықтық 

көмек көрсету комитетінің” Алматы облысы бойынша жылжымайтын мүлік орталығы” РМҚК-
ны Қарасай аудандық филиалының аға маман-мұрағатшысы.

2014 жылдан  бері  Шолаққарғалы ауылдық  округі  әкімінің аппаратында бас маман-
бухгалтер.

БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі
1. Ауылдың экономикалық жағдайының  қарқынды  дамуын   қамтамасыз ету.
2. Шағын және орта бизнесті белсенді дамыту,  ауыл шаруашылығының өркендеуіне жағдай 

жасау.
3. Денсаулық сақтау және спорт салаларын дамытуға, мәдени-бұқаралық іс-шаралардың 

Дүрекеева Базаркүл Нәсірқызы – 1962 жылы Жамбыл  облысында туған.  
Ұлты – қазақ. Білімі жоғары.  Мамандығы – экономист. еңбек жолын Жамбыл 
ауданындағы “Беріктас” қой совхозында көмекші шопан болып бастаған. 
1984-1991 жылдар аралығында  Жамбыл аудандық есеп-ақпарат орталығында  
экономист, аға экономист болып жұмыс істеген. 1991-1997 жылдары тарғап 
ауылдық кітапханасында кітапханашы болған. 1997 жылы самсы селолық 
округінде  есепші-кассир болып істеген.  2000 жылдан қазіргі  уақытқа  дейін  
самсы селолық округі әкімі аппаратында салық жөніндегі бас маман болып 
қызмет атқарады. «Нұр Отан» партиясының мүшесі. тұрмыс құрған, бес 
баланың анасы.

БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі
– селолық округтің әлеуметтік-экономикалық жағдайының дамуына ықпал 

ету.
– Ауыл шаруашылығын өркендетуді қолдау. Шаруа қожалықтары 

құрылымдарының,  ауыл шаруашылығы  кооперацияларының,  кәсіпкерліктің 
дамуына ықпал ету. Кіші және орта бизнесті дамытуға қолдау көрсету. Жаңа 

Нәметов Қуаныш Мұратбекұлы – Жамбыл ауданы, Бесмойнақ ауылында 
1974 жылы 9 мамырда туған. Ұлты – қазақ. Білімі жоғары. Мамандығы мал 
шикізатының тауартану инженері. «Нұр Отан» партиясының  мүшесі. Үйленген.

Еңбек жолы:
1996-1999 жж.  «Әділет» ЖШс қызметкері, Алматы қаласы.
1999- 2000 жж.  «сонар сақшысы» ЖШс қызметкері,  Алматы қаласы.
2000-2001 жж.  «Көмірбанк» АҚ қызметкері, Алматы қаласы.
2001-2002 жж. «Шымырсекьюрити» ЖШс бухгалтер, Алматы қаласы.
2002-2003 жж. Жамбыл аудандық мәдениет бөлімінің бас маманы.
2003-2004 жж. Жамбыл аудандық ішкі саясат бөлімінің бас маманы.
2004 жылдан осы уақытқа дейін Мәтібұлақ ауылдық округінің әкімі.

БаҒДарлаМа тЕЗиСтЕрі
1. Округке қарасты елді мекендерде ауыз су құбырларын жаңарту.

Омарова Жұмағыз  Келгенбайқызы – 1987 жылы  23 қазанда Жамбыл ауданы 
Беріктас ауылында  туған. Ұлты – қазақ.  Білімі жоғары.  Мамандығы қаржыгер. 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі. тұрмыс құрмаған.

Еңбек жолы:
2006-2008 жж. Беріктас орта мектебінде  есепші.
2009 жылдан осы уақытқа дейін Беріктас селолық округі әкімі аппаратының 

бас маманы.
   

  БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі
1  Ауыл шаруашылығын өркендетуді қолдау. Кәсіпкерлікті дамыту. Кіші және 

орта бизнесті дамытуға қолдау көрсету.
2. елді мекендерді санитарлық тазарту, көгалдандыру  көркейту, жарықтандыру 

жұмыстарын жүргізу.

жол» бағдарламасын, «Бес институттық реформасы мен оны жүзеге асырудың 100 нақты қадамын белгілеп берген 
Ұлттық реформада» алға қойылған негізгі міндеттерді насихаттап түсіндіру мен жүзеге асыруға белсене атсалысу.

2. Шағын және орта кәсіпкерлікке жағдай жасау және ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтамасыз ету.
3. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбейтін көзқарас пен құқықтық сананы тұрақты түрде қалыптастыру 

шараларын ұйымдастыру.
4. Қарақыстақ   ауылын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету жұмыстарының жедел орындалуына атсалысу.

жағдайын көтеру мақсатында жүргізілетін жұмыстарға белсене қатысу.

БаҒДарлаМа тЕЗиСтЕрі
1. Азаматтардың өтініштері мен арыздарының заң талабына сәйкес қаралуын, олардың құқықтарының 

сақталуын қамтамасыз ету.
2. селолық округтің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету.
3. Білім беру жүйесінің дамуына атсалысу.

жұмыстарын жүргізу.
6. Округтің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету.

жұмыс орындарының  ашылуына  ықпал жасау.
– Халықтың әлеуметтік мәселелеріне баса көңіл аударып, жағдай  жасау. Жағдайы төмен отбасыларды 

анықтап, олардың тұрмыс жағдайын жақсартуға көмектесу.
– Өз құзіретінде елді мекенді көгалдандыру, санитарлық тазалық шараларын ұйымдастыру.
– Қазақстан Республикасы Заңдарының жүзеге асуын, ҚР Үкіметінің қаулы-қарарларының округ 

аумағында орындалуын қадағалау, келіп түскен арыздарды қарап, солардың уақтылы орындалуын назарда 
ұстау.

2. Округке инвистиция тарту бойынша жұмыстар жүргізу.
3. Шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлерді қолдау.
4. Округтегі елді мекендердің қатынас жолдарын жөндеу.
5. тұрмысы төмен отбасыларға әлеуметтік көмек көрсету.

ұйымдастырылуына көмек көрсету.

таран  селолық округі әкіміне кандидат 
шОшаБаЕв азамат тұрсынбекұлының өмірбаяны

Шошабаев Азамат тұрсынбекұлы – 1975 жылы 27 сәуірде Жамбыл ауданы, 
Ұзынағаш ауылында туған. Жоғары білімді. 

Еңбек жолы:
1999-2001 ж.ж. «Шындәулет» ШҚ жұмысшысы. 
2001-2002 ж.ж. Жамбыл ауданы әкімінің көмекшісі. 
2002-2007 ж.ж. «Әжі» ШҚ жұмысшысы. 
2008-2013 жж. Қарғалы ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы.
2013 жылдан  қазіргі уақытқа дейін Қарғалы ауылдық округі әкімінің орынбасары.

Үйленген, 3 баланың әкесі. 

БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі
1. Денсаулық сақтау мен білім беру және мәдениет жүйелерін дамыту және 

олардың игілікке қол жеткізуіне жәрдемдесу.
2. Ауыл тұрғындарының лайықты өмір сүруіне, «таза ауыз су» бағдарламасын 

іске асыруға, су құбырларын жаңартуға ықпал ету.
3. Ауыл-ауылдың арасындағы қатынас жолдарының жақсаруына, асфальт жолдар 

салуға күш салу. 
4. Ауыл шаруашылығын өркендетуді қолдап, кәсіпкерлікті дамыту. Кіші және орта бизнесті дамытуға қолдау 

көрсету.

(Жалғасы 4-бетте).

4. Жұмыссыздықты азайту жөнінде шаралар  қабылдау.
5. тұрмысы төмен отбасыларына әлеуметтік көмек көрсету.

Қарақыстақ селолық округі әкіміне кандидат
иСаБЕкОв Самат Серікұлының өмірбаяны

Исабеков самат серікұлы – 1983 жылы 12 маусымда Жамбыл ауданы еңбекшіарал 
ауылында туған. Ұлты – қазақ. Білімі жоғары, мамандығы ветеринар.  «Нұр Отан» 
партиясының мүшесі. Үйленген.

Енбек жолы:
2000-2005 жылдар аралығында Қазақ Ұлттық Аграрлық университетінде 

ветеринариялық медицина мамандығы бойынша білім алған.
2005-2007 жылдары Қазақ Ұлттық Аграрлық университетінің магистратурасын 

ветеринариялық медицина мамандығы бойынша аяқтаған.
2005-2006 жылдары Қазақ Ұлттық Аграрлық университетінің физиология және 

морфология кафедрасында ассистент қызметін атқарған.
2009-2010 жылдары Кеген аймақтық лабораториясында лаборант.
2011-2014 жылдары Алматы облысы, Жамбыл ауданы Қарасу селолық округі 

аппаратының бас маман-ветеринары.
2015 жылдан осы уақытқа дейін Жамбыл аудандық ветеринария бөлімі басшысының 

орынбасары.
БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі

1. Округ бойынша жаңа инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға ықпал ету.
2. Ауыл шаруашылығын өркендетуді қолдау. Кәсіпкерлікті дамыту. Кіші және орта бизнесті дамытуға қолдау 

көрсету. 
3. Халықты жұмыспен қамту және тұрмысы төмен отбасыларына әлеуметтік көмек берілуін ұйымдастыру.



29 шілде, 2017 жыл4
үлгілі селолық округі әкіміне кандидат

шыныБЕкОв  Дархан асылханұлының өмірбаяны

үлгілі селолық округі әкіміне кандидат 
шОшыҚБаЕва айгүл шекербекқызының өмірбаяны

Қарасу селолық округі әкіміне кандидат
ӨтЕпОв асхат  Мүлкібайұлының  өмірбаяны

Қарасу селолық округі әкіміне кандидат
 СӘліМБаЕва Майра Жұмашқызының өмірбаяны

үлкен селолық округі  әкіміне кандидат                                                                                                          
раХиМОв  Болаттай  Жахияұлының өмірбаяны

шиен селолық округі әкіміне кандидат
найЗаБЕкОва  айнұр Егімбайқызының  өмірбаяны

шиен селолық округі әкіміне кандидат
иМанБаЕв Еркін Жайлаубайұлының өмірбаяны

шиен селолық округі әкіміне кандидат
МОМБЕкОва лия Әлімханқызының өмірбаяны

үлкен селолық округі әкіміне кандидат
ҚартаңБаЕв  Ермек   Мұсаханұлының  өмірбаяны

үлкен селолық округі әкіміне  кандидат
ҚарыМБаЕв  Жақсылық  Сұлтанұлының өмірбаяны

Шыныбеков Дархан Асылханұлы – 1982 жылы 6 маусымда Жамбыл 
ауданы Үңгіртас ауылында туған. Ұлты – қазақ. Білімі жоғары. еңбек жолын 
2007-2010 ж.ж. аралығында Жамбыл ауданы мәслихатында бас маман болып 
бастаған. 2010-2012 ж.ж. аралығында Алматы облысы, Қарасай ауданы Ақсай 
ауылдық округі әкімінің орынбасары қызметін атқарған. 2012 жылдан бастап 
Үлгілі селолық округінің әкімі. Нұр Отан» партиясының мүшесі. Үйленген, 
үш баласы бар.

БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі
1. елбасының, облыс, аудан әкімінің саясатын жүзеге асыра отырып, ауыл 

экономикасын көтеруге баса назар аудару.
2. Ауылдың әлеуметтік-экономикалық жағдайын көтеру мақсатында 

кәсіпкерлік нысандарын арттыру және әлеуметтік-экономикалық дамуға үлес 
қосатын азаматтарды (инвесторлар) тарту.

3. Жастар тәрбиесіне көңіл бөліп, қоғамдық тәртіптің сақталуын, 
санитарлық-тазалық нормаларын сақтауды ұйымдастыру.

Шошықбаева Айгүл Шекербекқызы – 1968 жылы 1 қаңтарда Жамбыл 
ауданы, Қарғалы ауылында туған. Ұлты – қазақ. Білімі жоғары. «Нұр Отан» 
партиясының мүшесі. тұрмыс құрған. 2 баласы бар.

Еңбек жолы: 
1986-1989 ж.ж. №12 орта мектебінің тәрбиешісі, іле ауданы, Заречный 

ауылы. 
1992-1995 ж.ж. Облкоопторгта «Кооператор» дүкеншісі, ШҚО, семей 

қаласы.
1996-1998 ж.ж. «ла-155/8» мекемесінің бухгалтері, Қапшағай қаласы.
1987-1992 ж.ж. Жамбыл аудандық сотының іс-жүргізушісі, Ұзынағаш 

ауылы.
1994-1996 ж.ж. Жамбыл аудандық сотының хатшысы, Ұзынағаш ауылы.
1998-1999 ж.ж. Шолаққарғалы селолық округі әкімі аппаратының әскери-

есептік инспекторы, Үмбетәлі ауылы.
1999-2008 ж.ж. Шолаққарғалы селолық округі әкімі аппаратының маманы, 

Үмбетәлі ауылы.

Өтепов Асхат Мүлкібайұлы – 1974 жылы 19 қыркүйекте Жамбыл ауданы, 
Қарасу ауылында туған. Білімі жоғары, мамандығы менеджер. «Нұр Отан» 
партиясының мүшесі. Үйленген, үш баласы бар.

Еңбек жолы:
1993-1995 ж.ж. «сарыбай би» колхозының жүргізушісі, 1996-1997 ж.ж. 

«сарыбай би» колхозында техника қауіпсіздігі жөніндегі инженер. 1997-1998 ж.ж. 
Алматы қаласындағы «Яссауи» туристік компаниясында акционерлік қоғамның 
қабылдау-тапсыру маманы. 1998-2002 ж.ж. Алматы қаласындағы «Диона» 
фирмасында бас директор. 2004-2010 ж.ж. Алматы қаласында жеке кәсіпкер.

2011 жылдан осы уақытқа дейін Қарасу селолық округінің әкімі. 
 

 БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі:
– селолық округтің әлеуметтік-экономикалық жағдайының қарқынды дамуын 

қамтамасыз ету.
–  Округ бойынша салық түсімдерінің мерзімінде жиналуына ықпал жасау.
–  Автомобиль жолдарының салынуын, жөнделуін және дұрыс пайдаланылуын 

сәлімбаева Майра Жұмашқызы – 1969 жылы Жамбыл ауданы, Ұзынағаш 
ауылында туған. Білімі жоғары. еңбек жолын 1989-1996 жылдары Жамбыл 
ауылындағы № 42 балабақшада тәрбиеші, әдіскер болып бастаған. 2005 
жылы Жамбыл селолық округі әкімі аппаратының жетекші маманы, 2014 
жылдан бастап осы округтің бас маманы болып қызмет атқарады. «Нұр Отан» 
партиясының мүшесі. 

БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі
1. селолық округтің әлеуметтік-экономикалық жағдайының дамуын 

қамтамасыз ету.
2. Ауыл  ішіндегі көшелердің жолдарына жөндеу жұмыстарын жүргізу.
3. елді мекендерде санитарлық тазарту, көгалдандыру, көркейту  

жұмыстарын жүргізу.
4. Ауыл шаруашылығын өркендетуді қолдау.

Рахимов Болаттай Жахияұлы – 1956 жылы Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, 
Мыңарал ауылында туған. Ұлты – қазақ. Білімі жоғары, мамандығы мұғалім. 
Үйленген, 2 баласы бар. «Нұр Отан» партиясының мүшесі.

Еңбек жолы: 
1977-1981 ж.ж. Куйбышев атындағы сегіз жылдық мектепте  география пәнінің 

мұғалімі. 1981-1983 ж.ж.  Мойынқұм ауданы,  Жасұлан ауылындағы орта мектепте 
директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары.  1983-1986 ж.ж. Мойынқұм ауданында 
№ 303 сегізжылдық мектептің   директоры. 1986-1990 ж.ж.   Мойынқұм ауданында 
Ұланбел ауылындағы орта мектептің директоры. 1990-1993 ж.ж. Мойынқұм 
ауданындағы Ақбақай орта мектебінің директоры. 1999 жылдан бері Үлкен селолық 
округінің әкімі.

БаҒДарлаМа тЕЗиСтЕрі
1. туризмнің дамуына қолдау корсету, жаңа жұмыс орындарының ашылуына 

ықпал ету.
2. Облысымыздың әлеуметтік-экономикалық дамуына арналған мақсатты 

істерді жүзеге асыруға ықпал ету.
3. Ұлтаралық сенімділіктің, достық пен ынтымақтастықтың сақталуына 

мейлінше күш-жігер жұмсау.

Найзабекова Айнұр егімбайқызы – 1976 жылы 15 желтоқсанда Жамбыл 
ауданы, Қасымбек ауылында туған. Ұлты – қазақ. Білімі жоғары. Мамандығы 
автомобиль көлігіндегі жүк тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі инженер, 
физика және информатика пәні мұғалімі. тұрмыс құрған. 3 баласы бар. 

«Нұр Отан» партиясының мүшесі.
Еңбек жолы:
2003-2005 ж.ж. Қасымбек орта мектебінде лаборант, 2005-2008 ж.ж. 

Шолаққарғалы селолық округі әкімі аппаратының бас маманы, 2010 жылдан 
бастап қазіргі уақытқа дейін Шолаққарғалы селолық округі әкімі аппаратының 
бас маманы қызметінде.

БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі
1. Ауыл ішіндегі көшелердің жолдарына жөндеу жүргізу.
2. Жастар тәрбиесіне көңіл бөліп, жастарды жұмысқа орналастыру.
3. Кәсіпкерлерге мүмкіндігінше қолдау көрсету.

Иманбаев еркін Жайлаубайұлы  – 1965 жылы  6 шілдеде Жамбыл ауданы, 
Шиен ауылында туған. Ұлты – қазақ. Білімі жоғары. Мамандығы мал дәрігері. 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі.

Еңбек жолы: 1989-2000 жылдары  «партияның XVIII съезі» атындағы 
колхозда мал дәрігері болып жұмыс атқарды.

 2000-2001 жылдары Шиен селолық округінің бас маман  инспектор-
ветеринары,  2005-2010 жылдары  Шиен селолық округінің жетекші маманы, 
2010-2013 жылдары  Шиен селолық округі әкімі аппаратының бас маман-
малдәрігері, 2013 жылдан бүгінгі күнге дейін Шиен селолық округінің әкімі 
қызметінде.     

БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі

– «Қазақстан – 2050» стратегиясын басшылыққа ала отырып, облыс және 
аудан әкімінің талаптарына сәйкес селолық округтің әлеуметтік-экономикалық 

Момбекова лия Әлімханқызы – 1961 жылы 1 қаңтарда Жамбыл ауданы, 
Амангелді ауылында туған. Ұлты – қазақ, білімі жоғары. тұрмыс құрған, 3 баласы 
бар. «Нұр Отан» партиясының мүшесі.

еңбек жолын 1985 жылы Жамбыл тұрмыстық комбинатында кассир болып 
бастаған. 1986-1990 ж.ж. аралығында пМК-606  мекемесінде инженер, 1991-1992 
ж.ж. «Нұргүл» кооперативінде инженер болды, 1992-2000 жылдар аралығында 
Казпочтаның  «союзпечать» бөлімінде жұмыс атқарды. 2005-2013 жылдар 
аралығында ауданның сәулет және қалақұрылысы бөлімінде жетекші, бас маман 
қызметтерін атқарды. 2013 жылдан осы уақытқа  дейін Ұзынағаш селолық округі  
әкімінің аппаратында бас маман қызметінде.

БаҒДарлаМа тЕЗиСтЕрі
1. селолық округтің әлеуметтік-экономикалық жағдайының қарқынды 

дамуын қамтамасыз ету.
2. Халықты жұмыспен қамту мақсатында жаңа жұмыс орындарын ашуға 

Х а Б а р  л а н Д ы р У
Жамбыл ауданы бойынша Қарақыстақ, Қарасу, сарытауқұм, таран, Мәтібұлақ, Үлкен, Үлгілі, Шиен  

ауылдық округтерінде кандидаттардың таңдаушылармен кездесуі Ұзынағаш ауылы, Бәйдібек би көшесі 
№170 мекенжайда орналасқан Жамбыл аудандық кітапханасында 2017 жылғы тамыздың 2-і күні сағат 10-00 
өтеді.              

Жамбыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Қартаңбаев   ермек     Мұсаханұлы  – 1963  жылы 25 наурызда  Жамбыл  
ауданы  самсы  ауылында  туған. Ұлты – қазақ. Білімі жоғары, мамандығы 
мұғалім. «Нұр Отан» партиясының мүшесі. Үйленген.

Енбек жолы:
1981-1983  ж.ж. әскер қатарында. 1984-1986 ж.ж.  «Қастек» қой зауытында 

шопан, жүргізуші. 1986-1990 ж.ж. «Қастек» қой зауытының № 3 фермасында 
киномеханик, 1990-1998 ж.ж. самсы орта мектебінде сурет және сызу 
пәнінің  мұғалімі, 1999-2000 ж.ж. Республикалық өсімдіктану институтының  
қауіпсіздік инспекторы, 2000-2002 ж.ж. «Атакент»   көрме  орталығының 
әскери күзет  инспекторы, 2002-2003 ж.ж. «Догуш ексен»  жол жөндеу 
компаниясының жүргізуші экспедиторы, 2005-2010 ж.ж. самсы селолық округі 
әкімі  аппаратының  жетекші  маманы, 2010-2012 ж.ж. «сәулет  қала құрылыс»  
мекемесінің  архитекторы, 2012 -2016 ж.ж.   самсы селолық  округінің  әкімі.

2016 жылдан бастап осы уақытқа дейін  Жамбыл  аудандық  денешынықтыру 
және спорт бөлімінің  басшысы.

Қарымбаев  Жақсылық  сұлтанұлы – 1960 жылы  22 маусымда Жамбыл  
ауданы, Ұзынағаш  ауылында  туған. Ұлты – қазақ. Білімі жоғары. 

Еңбек жолы:
1982 жылы Жамбыл аудандық дайындау мекемесінде  товаровед, кейін  

бухгалтер, экономист, қоймашы болды. Осы мекемеде 1994 жылға дейін қызмет 
атқарды. 1994 жылдан бастап Жамбыл ауданы бойынша  «Жылжымайтын 
мүлікті бағалау» агенттігін басқарды. Бұл мекемеде 1997 жылға дейін 
қызмет атқарды. 1997-2005 жылдар аралығында Жамбыл ауданы бойынша  
«Жылжымайтын мүлікті тіркеу» орталығын басқарды. 2005 жылдан бастап 
қазіргі күнге дейін «Жамбыл аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы. 

                                         БаҒДарлаМа тЕЗиСтЕрі
1. «Қазақстан – 2050» ұзақ мерзімді стратегиялық бағдарламасын қолдап, 

іске асыруға үлес қосу.
2. Халықты жұмыспен қамту және тұрмысы төмен отбасыларына 

2008-2009 ж.ж.  Шолаққарғалы селолық округі әкімі аппаратының жетекші маманы, Үмбетәлі ауылы.
2013-2009 ж.ж.  Шолаққарғалы селолық округі әкімі аппаратының бас маманы, Үмбетәлі ауылы.
2013-2013 ж.ж.  Жамбыл аудандық маслихаты аппаратының жетекші маманы, Ұзынағаш ауылы.
2015-2015 ж.ж.  Ұзынағаш селолық округі әкімі аппаратының бас маманы, Ұзынағаш ауылы.
Қазір   Жамбыл ауданы әкімі аппараты жалпы бөлімінің жетекші маманы, Ұзынағаш ауылы.
 

БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі
1. елбасының, облыс, аудан әкімінің саясатын жүзеге асыра отырып, ауыл экономикасын көтеру.
2. Ауыл ішіндегі көшелердің жолдарына жөндеу жүргізу.
3. Жастар тәрбиесіне көңіл бөліп, жастарды жұмысқа орналастыру.
4. Кәсіпкерлерге мүмкіндігінше қолдау көрсету. 

қамтамасыз ету.
–  Орта және шағын кәсіпкерліктің дамуына ықпал ету.
–  Өз құзіреті шегінде елді мекендерді сумен қамтамасыз ету және суды пайдалану мәселелерін реттеу.
– елді мекендерді көркейту, көгалдандыру, жарықтандыру және санитарлық тазарту шараларын 

ұйымдастыру.
–  Жастарға саламатты өмір салтын насихаттау, спорттың ұлттық түрлерінің дамуына ықпал ету. 

(Жалғасы. Басы 3-бетте).

 БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі: 
1. селолық  округтің әлеуметтік-экономикалық  дамуын  қамтамасыз  ету.
2. Шаруа  қожалықтарының,  кәсіпкерліктің  дамуына  ықпал  жасау.
3. елді мекендерде  санитарлық тазарту,  көгалдандыру, көркейту жұмыстарын жүргізу.
4. Денсаулық  сақтау, білім және спорт салаларын дамытуға, мәдени-бұқаралық іс-шаралардың  

ұйымдастырылуына  көмек  көрсету.
5. Азаматтар өтініштерінің, арыздарының заң талаптарына сәйкес  қаралуын, олардың құқықтарының 

сақталуын  қамтамасыз  ету.
6. тұрмысы төмен  отбасыларына  әлеуметтік  көмек берілуін ұйымдастыру.

әлеуметтік көмек берілуін ұйымдастыру.
3. Халықтың аз қамтылған топтарына, зейнеткерлерге, мүмкіндігі шектеулі жандарға, көп балалы 

жанұяларға қолдау көрсету.
4. Шаруа қожалықтарының, кәсіпкерліктің дамуына ықпал жасау.
5. Жер қатынастары мәселелерін реттеу.
6. елді мекенді көркейту, көгалдандыру және санитарлық тазарту шараларын ұйымдастыру. 
7. Азаматтар өтініштерінің, арыздарының заң талабына сәйкес қаралуын, олардың құқықтарының 

сақталуын қамтамасыз ету.
8. Денсаулық сақтау, білім және спорт салаларын дамытуға, мәдени-бұқаралық іс-шаралардың 

ұйымдастырылуына көмек көрсету.

қарқынды дамуын қамтамасыз ету.
 – елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Бес институттық реформасы мен оны жүзеге асырудың 100 нақты 

қадамын белгілеп берген Ұлттық реформада» алға қойылған негізгі міндеттерді насихаттап түсіндіру мен 
жүзеге асыруға белсене атсалысу.

– Халықты жұмыспен қамту және тұрмысы төмен отбасыларына әлеуметтік көмек берілуін ұйымдастыру.
 – Шаруа қожалықтарының, кәсіпкерліктің дамуына ықпал жасау.
 – елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз ету және суды пайдалану мәселелерін реттеу, ауылды көркейту, 

көгалдандыру, жарықтандыру және санитарлық тазарту шараларын ұйымдастыру.       

Қарасу  селолық  округі әкіміне  кандидат
МОлДаХалыҚОва  Гаухар  Жоямергенқызының өмірбаяны

Молдахалықова  гаухар  Жоямергенқызы – 1971 жылы  22 шілдеде 
тарғап  ауылында  туған. Жоғары білімді. еңбек жолын 1991-1996 жылдары  
Амангелді  атындағы  қой  савхозында  есепші болып бастаған. 2002-2005  
жылдары  «Амангелді»  шаруа  қожалығында  бас  есепші, 2005  жылдан  
бастап  талап  селолық  округінде  бас  маман  болып  қызмет  атқарды.  Ұлты – 
қазақ,  білімі  жоғары. 2010 жылы Қазақ  Мемлекеттік  Қыздар  педагогикалық  
университетінде  информатика  пәнінің  мұғалімі  мамандығы  бойынша  білім  
алған.  тұрмыс құрған. «Нұр  Отан» партиясының  мүшесі.

БаҒДарлаМа  тЕЗиСтЕрі:
1. елбасы  Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»  

атты мақаласы мен «Бес  институттық  реформаны»  жүзеге  асыруға  қолдау  
көрсетіп, оның  орындалуына  атсалысу.

2. Көп  балалы  отбасына,  соғыс  ардагерлері мен тыл  ардагерлеріне,  
мүгедектерге  мүмкіндігінше  көмек  көрсету.

3. Ауыл  көшелерін  жөндеу  жұмыстарын  ұйымдастыру.

өзіндік үлес қосу.
3. елді мекендерде санитарлық тазарту, көгалдандыру, көркейту, жарықтандыру жұмыстарын жүргізу.
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– Бұлар қиын-қыстау  кезеңде  мені 
тастап қашып  кетті. Бәрінің басын 
алыңдар, – депті. 

Сонда айыптылардың бірінің шешесі 
жүгіріп келіп, шыңғысханға  былай депті:

– Хан ием,  ел билеген адамда ұлыға тән 
көсемдік, қырық данышпанның  ақылы, 
барша жұрттың  сабыры  болуы керек. 
кез келген қиын кезде, үкім айтар сәтіңде 
оң қолыңдағы  саусақтарыңды  бір-бірден 
беске дейін санап, бойыңа  сабыр, ойыңа  
ақыл шақыр. Ең қымбат, ең  асыл, бір-ақ 
рет берілер  адамның өмірі – сенің қолыңда  
емес пе?! Ешкім саған қарсы келе  алмайды. 
тек  сабыр  сенің  мәңгілік  серігің болсын, 
бар істі  сабырға  салып,  салмақтап  шеш, 
балам, – депті. 

шыңғысхан оң қолының  саусақтарын  
«бір, екі, үш, төрт, бес...» – деп іштей санап 
шығыпты да:

– Мына, күнаһарлардың жанын 
қидым. Уақыт – төреші. Енді бір титтей 
қит етсеңдер бастарың  кетеді. ал, адал 
болсаңдар  қайта қатарыма қосамын, – 
депті. 

Әлгі жазаланушылар кейін ханның  
сенімді серіктеріне  айналыпты. 

*      *     *
Бұл аңызды мен Марат ағадан  естіген 

едім. «сабыр түбі – сары алтын» демекші,  
бұл кісінің  өмірі  аңызға  бергісіз. тағдыр  
талқысына сай бар ауыртпалықты  қара 
нардай  көтеріп, иілмей, бүгілмей өскен оның  
ғұмырына  көз жіберейікші.

ХХ ғасыр алапат уақиғаға  толы, талай  
отбасы ойрандалған кезең болды ғой. Кеңес 
өкіметі орнағаннан кейін Марат ағамыздың  да  
ата-бабаларының шайқалмаған шаңырақтары  
ортасына түседі. 

Әкесінің әкесі – Майемер  орта дәулетті, 
ел-жұртқа  сөзін өткізе  алатын, алдынан малы, 
төрінен  қонағы үзілмеген,  ауыл-аймаққа  
сыйлы жан екен. Бұрғанда туып, Қарақия  
жайлауын  жайлап жүрген бейбіт елде Малмақ, 
Қарнақ, тілеулі, Майемер атты  ағайынды 
төрт ұл тату-тәтті өсіп жатты. Алайда, Кеңес 
өкіметі  келісімен олардың апалаң-топалаңы 
шығады. Өкімет Малмақтың бар малын тартып 
алып, конфискация жасайды. Оның  үш үйір 
жылқысын, бес жүздей  қойының  бәрін 
сыпырып түгел алып кетеді. Қарнақты бай 
тұқымысың деп соттап жібереді. Қарнақтың  
әйелі аштыққа шыдамай егіні орылған  алқапта  
масақ теріп  жүрген жерінде  милиционер 
көріп қойып, бес жасар  қызының  көзінше  
атып өлтіреді. Жетім қызды кейін детдомға 
өткізеді. тілеулі мен Майемер ұра қазып, 
заттарын тығып  көмеді. Бірақ түнде былғары  
киінген  өкімет  адамдары  келіп,  ұраны  
ашып, бар жиған-тергенін түгел  тиеп  алып 
кетеді. сондағы  ұраға  тыққандары: бір түкті  
кілем, бір түксіз кілем, тон, «Зингер» тігін 
машинасы  екен. 

екінің бірі ұсталып, түрмеге қамалып 
жатқан аласапыран кез. тілеулі түнделетіп 
Қарғалыдағы жұмысшыларға қашып 
тығылады. 

Шал-кемпір қырғызға  қашып, Рыбачьеге 
барып, жұмысшы болып орналасады. 
Майемер  сол жерде  ауыр  жұмыс, қиын 
тағдырды  көтере  алмай қайтыс болады. Әйелі 
Қаншайым енді күйеуінің орнына жұмысқа 
тұрады. 

төркіндеріне хабар айтып жүріп, баласы  
Нұрбек  екеуі Қарасуға  көшіп келеді де, сонда 
тұрақтап қалады. 

1941 жылы Нұрбек он тоғыздағы бозбала 
екен, өзімен бірге оқыған Рахат деген қызға 
үйленеді. Бірақ соғыс өрті лапылдап тұрған  
кез, замандастарымен бірге қысқа  қарай 
Нұрбек те соғысқа  аттанады, ауылда аяғы 
ауыр келіншегі мен шешесі қалады. 

Жұрт Әбшен деп атап кеткен Әбдісағи  
Қожамқұлов  пен Нұрбек  екеуі  бірге  
оқыған, бірге өскен дос  болыпты. Әбдісағи 
аға  Жамбыл атындағы колхозда ұзақ жыл 
бухгалтер  болып  істеген, білімді де білгір, 
ісіне ұқыпты әрі тазалығын ел аңыз қылып 
айтып отыратын. сол Әбдісағи  аға  Нұрбек  
Майемеров досы туралы  баласы төлегенге  
былай деп айтыпты: 

– Мені он орап алатын азаматтар соғыстан 
қайтпай қалды, туған елінің топырағы да 
бұйырмады. Мен құдай сақтап  аман қалдым. 
Бір ауылдан 18 бала  соғысқа аттандық. Менен 
басқа  ешкім оралмады. Досым  Нұрбек  
екеуміз  панфиловшылар дивизиясының 
қатардағы  жауынгері болдық. Бір шайқаста 
оққа  ұшып, өлім аузында  жатқан жерден  
Нұрбек  сүйреп алып шықты. Қалтасындағы  
екі  түйір  қантын аузыма салып: «Аман 
қалсаң, сен енді елге жетерсің. Менің күнім не 
болары белгісіз, ел-жұртқа дұғай  сәлем айт», – 
деді. талықсып кетсем  керек, есім жиылғанда  
ауруханада  жатыр екенмін, бірнеше  күн өтіп 
кетіпті. сол екі  түйір қанттан  басқа аузыма  
ештеңе  түспеген  сияқты, аузым қарысып 
қалыпты, бірақ жаным кеудемде. содан елге 
келдім. Нұрбекті  қайтып  көрмедім. Менің 
жанымды сақтап қалған сол Нұрбек. есіңде 
жүрсін деп, айтып отырмын. сол кезде іште 
қалған баласы  бар еді. Маратты білесің ғой, 
әжесінің  қолында болды. Әжесін қартайғанда 
қандай бақты десеңші. Үйден түзге  көтеріп 
шығарып, көтеріп кіргізетін. Мінезі  жібектей, 
қыздың  мінезіндей, өте жақсы  жігіт болып 
өсті. ешкімнің қолына қарамай, өз жағдайын 

төлеген мен Марат  әкелер жолын жалғастырып 
жүрген достар. 

Бұл жайында «Ханшайым», «төлеген-толғау» 
атты  кітаптарда жазылған.

Нұрбекпен атақты 28-ші гвардиялық 
дивизияда бірге соғысқан Куә  ақсақал  былай 
деп  еске  алады: «Қақаған қыс, мені түнде  іздеп 
келіпті. «Куә, мен тапсырмамен  тіл алып келуге 
кетіп барамын. Ауылда келіншегімнің айы-күні 
жетіп отыр еді, аман көрер ме екенмін» – деген  
еді есіл боздақ. сол түні 1942 жылы 20 ақпанда 
Нұрбек Майемеров ерлікпен қаза тапты. Қайран  
есіл ер тұңғышын көре алмай, іңгалаған даусын  
ести алмай арманда  көз жұмды. 

Көрші  ауылда  тұратын Куә ақсақал  тоқсанға  
келіп, дүние  салғанша майдангер досы Нұрбекті  
ылғи  есіне  алушы еді.

сол жылы Нұрбектің тұңғышы Марат дүниеге 
келеді. Маратты ел «Шайым» деп атап кеткен 
әжесі Қаншайым бағып-қағып өсіреді. 

төртінші сыныпты бітірер жылы колхоз 
жұмысына  шығып, шөпшілермен  бірге  шөмеле  
салды, қайда  жұмсаса  сонда  жүгіріп жүрді. 

Алтыншы  сыныпты  бітірген жылы  әжесі  
сал болып  ауырып,  жүріп-тұрудан қалды.  
Апарып қаратпаған  жер қалмаса да  біржола  
төсек  тартып  жатып қалды. 

Қарасуда  төрт сынып  қана мектеп  бар,  
сондықтан Қарғалыға барып,  еңбек  ері 
болған айтулы  педагог  Құдыс  Әбсәметовтың  
үйіне іргелес Малмақтың баласы Құдыстың 
үйінде жатып оқыды. Одан Шамалғандағы 
әжесінің  сіңлісінің  үйіне  көшіп келген. тойбай  
ақсақалдың  қоржын тоқал  үйінде екі кемпір, бір 
топ бала-шаға бір жыл қыстап  шықты. 

етінің тірілігі, зеректігі  мен  алғырлығының, 
оқуға деген  құштарлығының  арқасында  жетінші  
сыныпты  үздік  бітіріп,  әжесін  қуантты.  Қарасу 
ауылына  қайта  көшіп келіп,  жаздай жұмысқа  
шығып кетті.  сегізінші  сыныпты  Ұзынағаштан 
барып-келіп оқыды. 

сал болған әжесін  бағып-күтіп,  тамағын 
беріп, таңертең  күн шықпай кетіп,  түс ауа  
сабақтан  келісімен  әжесіне қарады. 

Колхоз  бастығы  Жақия  Рахымбеков, 
бригадир  Байтас  Күрішбеков секілді  ел ағалары 
жас балаға  жұмыс тауып беріп, көмектесіп  
тұрды. 

сегізіншіні біткен соң  колхоз бастығына 
кіріп: 

– Мен әжемді бағуым керек. Колхоздан жұмыс 
беріңіз, – дегенде  көпті  көрген Жақия  басқарма 
оған ауылдағы  ұстаханадағы  ұстаға  көмекшілік  
жұмысты  тапсырады. 

Жетім бала, ауру  әже  бір-біріне  ілініп-
септесіп жүргенде  асыл әжесі  1961 жылы  дүние 
салады. Жалаң аяқ жар кешіп,  қызыл аяқ қар 
кешіп  жалғыз қалған  бозбала  колхоздың  қысы-
жазы  бітпейтін  сан түрлі  жұмыстарына бел 
шешпей араласып, күш-қайратын  танытады. 

Ұстаханада қандай бір темір-терсек  болсын 
қып-қызыл шоққа  тығып, дәу балғамен  соққанда  
әлгі  темір  қайысша  созылатын.  Қайта  төске  
салып,  балғамен  ұрғылап  шыңдайды. Қажетті  
бұйым – таға ма, шеге ме,  дайын болғанда  
бөшкедегі  суға  шыжылдатып  салып  суарады.  
Осылай  әр затты қажетке жаратып,  шыңдап 
шығарады.  Ақ тер, көк тер болып  әлгі  колхоз 
тірлігіне  қажетті бұйым-заттарды  жасағанына  
риза болып, ұста  дәу неміс  оны тексеріп,  
ұрғылап тексеруден  өткізетін. 

Марат та  осындай  төске  салып шыңдағандай 
қиын-қыстау  тағдырмен  бетпе-бет  келіп, тек  
өзіне ғана  сеніп  ержетті. 

Әскер қатарына  шақырылып,  әйгілі  батыр 
қала  Бресте  үш жыл  әскери  борышын  өтеп,  
сымдай тартылып, туған еліне көргені мол 
азамат болып оралады. Ол кездері  әскерде  
болып  келу – әрбір ер баланың  қасиетті  парызы  
болып  есептелетін. Қатаң тәртіп көріп, көптеген 
бозбалалар шыңдалып,  ширығып,  тәні де, жаны 
да  толысып  қайтатын.

Әскерден келісімен Марат Алматы  қалалық  
қоғамдық тәртіп қорғау басқармасында  мили-
ционер қызметіне орналасты. титтейінен  
армандаған заңгер  болуы үшін  үнемі  ізденіп,  
оқып, Қазақ Мемлекеттік  университетінің  заң 
факультетіне   емтихан тапсырып,  қабылданады. 

Күндіз аудиторияда отырып  дәріс тыңдады,  
кешке  қарай  темір жолға  барып  вагоннан 
сексеуіл, цемент, көмір түсірді. Күнкөріс  тіршілігі  
үшін  түні бойы арқалап  цемент  түсірсе,  
үстіндегі  киімі  қап болып,  қатып қалатын. 
Бірді-бірге  соғып,  әйтеуір  аш-жалаңаштығын  
білдірмей, сабақтан қалмай, тап-тұйнақтай  
тапсырмаларды орындап, қоғамдық  жұмысқа да 
белсене қатысты. 

Кейін  газет, хат тасушы  болып  орналасып, 
үйді-үйді аралап,  газеттерді тез таратып  беріп, 
көп уақыты өзінде қалатын болды. Үнемі жоғары  
шәкіртақы  алып,  жұмысының  айлығы бар –  
әжептәуір  киініп, өз  тапқаны  өзіне  жететін халге 
жетті. 

Әжесінің  кенже  сіңлісі  Динаның бір бөлмелі 
үйінде тұрды. Ол кісі  зейнеткер. Әжесінен кейінгі 
ең жақын  жан – осы  кісі анасындай  тәрбиелеп, 
ақылын айтатын.

– Шеше, мен үйленемін, – деді. 
– Үйлен, қарағым. «Бас екеу  болмай, мал екеу 

болмайды» деген, әжеңнің де  арманы  еді бұл, – 
деп ақ тілегін айтып, ақжарма  көңілін білдірді. 

Ұнатқан жары – Мәнсия Шығыс Қазақстан 
облысының қызы, ҚазпИ-дің химия-биология  
факультетін  бітіріп жатыр. Үйленбесе  басқа  
облысқа жолдамамен жібермек. Ақыры  үйленіп,  
ипподром жанындағы  орыс  кемпірдің  үйінде  
пәтер жалдап  тұрды. 

университет  бітіріп,  диплом  алған  шақта  
жан-жаққа бөле  бастағанда Маратқа  әр жақтан  
ұсыныстар түсті. Марат бәріне өзіне  тән  сабыр-
лылықпен  қарап,  ешқайсысына  уәде  бермей  
жүргенде Әділет министрлігіндегі  комиссияға 
шақырды. 

Комиссия мүшелері өмірбаянымен әбден 
танысса керек, бірден  Шығыс  Қазақстан 
облысына  судья болып  барасыз деді. Бірден 
келісім берді. Жолдама  алып,  жолға  шығайын 
десе, жолпұлы жоқ. Баяғы жетімдік пен 
жетіспеушіліктің  ызғары тағы да  алдынан шыға  
келді.  Әділет  министрлігіне  қайта  кіріп айтып  
еді, ондағылар келер айлық  есебінен 180 сом  
жазып  берді. 

Шығыс Қазақстан облыстық сотының  
төрағасы  Михаил Фетисович Орлов  Ұлы  Отан 
соғысынан бір аяғынан айырылып қайтқан  
майдангер, көпті  көрген  тәжірибелі  заңгер, іскер 
басшы болып  шықты. 

– соғыста болған майдангерлер – ерекше  
жаратылған тұлғалар. Кішіге  қамқорлығын, 
ақыл-кеңесін  аямайтын, барын  ортаға  салатын 
көпшіл  жандар. Мен сол облыстағы  ең  жас  
судья  болдым. сот төрағасы  Орловтан  бастап  
бәрі мен бірдеңені  түсінбесем түсіндіріп, үйретіп, 
уақыттарына  қарамай  тәрбиелегенін қалай 
ұмытайын. Біреу  бірдеңеге  мұқтаж болса,  бәрі  
көмектеседі. Біреу  ауырып қалса,  дәрісін  іздеп  
жүріп таптырып,  алдырады. Ұжым  жұмылған 
жұдырықтай  күшті  еді,  ынтымақшыл еді. 

судьялардың  басым  көпшілігі күні кеше  қан 
қасап  соғыстан  келген  ардагерлер. Біз солардың  
тәрбиесін  көрдік. Әділетті  сот қандай болу 
керек  деген  тағылымын  үйрендік. істеген ісі, 
жүріс-тұрыстары ғұмырыма  сабақ болды, – дейді  
бүгіндері  Марат  Нұрбеков  ағамыз Шығыстағы  
бес жыл  қызметін сағына  еске  алып. 

Алматыға шақырып, Әділет министрі бірде 
ұсыныс  айтты. 

– Марат Нұрбеков, сіздің жұмысыңызды  
тексерген бірнеше  комиссия  өте  жақсыға бағалап 
жүр. Бес жыл тәжірибе  жинадыңыз. енді  сізді 
Маңғышлақ облысына жібергелі  отырмыз. Қалай 
қарайсыз? – деп төтесінен  сұрады. 

– Қандай жұмысқа?
– Облыстық сот төрағасының орынбасарлы-

ғына, – деді. 
Міне,  күтпеген жерден  Маңғыстауға  ауысып, 

одан кейін бес жылдан соң облыстық Әділет 
басқармасының бастығы болып, табандатқан тағы 
бес жыл  істеді. Ол  кезде  Әділет  басқармасының  
міндеті ауыр, бүкіл сот  жүйесіндегі кадр, қаржы-
қаражат, ондағы  мүлік-жай, құрылыс, тағы 
басқа  шаруалармен  тікелей  айналысатын. Міне, 
осы аралықта  ол өзіне  тапсырылған  міндетті  
мүлтіксіз атқара білді. 

Бұл өлкеде ол қазақшаны  майын тамызып  
сөйлейтін, небір тілінен бал тамған сұңғыла  
шешендерден ел мен жер тарихын, салт-дәстүрді, 
бұрынғы  билер мен көсемдердің  қара қылды 
қақ жарған  әділдігі мен тапқырлығын, әр 
істі  бағамдау мен бағалауын үйренді. Әсіресе, 
Мәмбетов деген  соғыс ардагері  ағасының  тәлім-
тәрбиесін  өмірі ұмытпайды. Қара тілді  шешен  
кісі  түрлі  мысалдар  келтіре  отырып,  небір  
дүлдүлдер  мен  бұлбұлдардың ұмытыла бастаған  
ғибратты  тағылымды нақыл сөздерін айтқанда, 
оларды жадына  сақтауға   тырысатын. 

Бұл өңірдің  адамдары да даланың  желіндей  
аңқылдақ, аузын ашса  жүрегі  көрінетін  ақпейіл,  
кең, адамгершілігі мол,  айтқан  сөзінде  тұра 
білетіндігімен өзіне қатты ұнады.  Жомарт 
жүректі, ақ тілекті  сол бір  асыл азаматтар  қайда 
жүрсе де  әлі  күнге  дейін хабарласып  тұрады. 

Әділет министрі Долда Досболовтың  
қабылдауында болып, Шымкент облысына  облыс-
тық  сот  төрағалығына  ұсынылып, Мәскеуге 
ұшты. Ол кезде  барлық  күрделі  мәселе  Мәскеуде 
шешіледі. сссР Әділет министрі, орынбасарлары, 
коллегия  мүшелерінің  әрқайсысына  жеке-жеке  
кіріп,  танысып, рұхсат алу керек.  Міне,  сол кезде  
мәскеуліктердің  шекелеп қарайтын  бюрократтық  
мінездерін көрді.  Әсіресе,  министр  босағасында  
кіре  алмай  үш күн  бойы  бозарып күтіп отырды. 

Шымкент облысында ол кезде  үлкен  
дүрбелең  жүріп жатты. Мәскеуден  бастап  құқық 
қорғау  орындары облысты астын-үстіне  келтіріп, 
тексеріп, басшының   көбін  қылмысқа тартып 
жатты. 

Бүкіл Одақты шулатқан «Мақта ісі» бойынша  
ғана  84 адамның  істері  сотта қаралды. Нақты 
зиян келтірген ақшаларын төлеп, орнына 
қойып,  қайтарғандарды  сотта құтқарды. Атақты  
«Караваев ісі» бойынша  қаншама  адам  істі 
болды. Облыстық сотта  істер  қалай қаралып,  
үкім  қандай  дәрежеде  шығып  жатқанын  Мәскеу 
үнемі қадағалап  отырды. Әр іс қатаң бақылауда,  
өте бір қиын-қыстау  уақыт еді бұл кез. Бес жыл 
осында  істегенде бір үйге қонаққа бармады. 
Бір-бірін аңдыған жұрт. Қит етсе  арыз қарша 
борайтыны нақ. «Ақырын жүріп, анық бас» деп  
ұлы Абай  айтпақшы, барлық  істі  заң  шеңберінде  
нақты  шешуге  тура  келді. 

Әжесі үнемі:  «ел сыйлайтын  бала бер, 
балама ақыл, сана бер, санасыз болса қазірден-
ақ ала бер» деп  отыратын. сол  сөздің  қадір-
қасиетін  әрдайым  жадында ұстады. Қаншама 
қиын да  күрделі, күрмеуі  қиыр-шиыр істердің  
әділ шешілуі – тек  терең  ақыл, білімді сана, 
салмақты  сабырға  байланысты  екенін  жете  
түсінді. 

Әділет министрінің орынбасары, бірінші  
орынбасары  болып  істеген  жылдарда  тәуелсіз 
Қазақстанның жаңа заңдары қабылданып 
жатты. «тәртіпке  бағынған ел құл болмайды» 
деп  Бауыржан Момышұлы  айтқандай, жаңа  
егемендік  алған  еліміздің  барлық  саласын  
ілгерілету үшін түрлі  заңдар  қабылдануы  қажет 
еді. Олардың  жөн-жобасы  осы  министрлікте  
жан-жақты  талқыланып,  дайындалып жатты. 
Министрлік қызметкерлері  ерте  келіп,  кеш 
қайтуды әдетке айналдырып,  әр заң жобасына  
өте  ыждаһаттылықпен  қарап,  дайындауды  
әдетке  айналдырды. Осынау істердің басы-
қасында  білімдар  заңгер  Марат  Нұрбеков  те 
жүрді. 

Марат  ағаның  бүкіл  саналы  ғұмыры  сот  
жүйесі мен  Әділет  министрлігі  саласындағы  
қызметтерде  өтіпті. 1997 жылдың басынан  
Алматы  облыстық  сотының, ал 1999 жылдың  
шілде  айынан  2003 жылдың  аяғына  дейін  
Оңтүстік  Қазақстан  облыстық сотының  
төрағасы  қызметін, ал 2004-2008 жылдары  
Алматы  қалалық сотында  алқа  төрағасы, 
судьясы  қызметтерін  атқарды. 

Ұзақ жылдар бойы еткен еңбегі үшін  
«Құрмет» орденімен, «Қазақстан  Республикасы-
ның тәуелсіздігіне – 10 жыл», «Қазақстан 
Конституциясына – 10 жыл», «Қазақстан 
Республикасының  тәуелсіздігіне – 25 жыл»,  
Қазақстан халқы  Ассамблеясының қоғамдық 
«Бірлік» алтын медалі, «сот  жүйесінің  ардагері» 
медальдарымен марапатталды. 

Республиканың  Құрметті судьясы, 
Республика судьялар  одағының «Үш би» белгісі  
атағын алды. екі  мәрте  Жоғары  сот  Кеңесінің  
мүшесі болып тағайындалды. «Әділет» біліктілік  
алқасының  тұңғыш төрағасы болды. 

Алған  марапаттары мен  атақтарын айта 
берсек, талайға  созылары  хақ. Ол ұзақ  жылғы  
істеген  еңбектің  жемісі. Отбасында  береке, 
бірлік  ұйыған  отағасы. Өмірлік  жары  Мәнсия 
Бөкенқызымен  жарты ғасырға  жуық  жарасымды  
өмір кешуде. Үлкен ұлы  Жандос – баспа  
саласында  кәсіпкер, кенже баласы Айдын  
өзінің  жолын қуған заңгер. Бүгінде Жоғары  сот 
судьясы. Немерелері оқу озаттары. 

Өзінің жетпіс бес деген елағалық жасында 
осындай өмір жолынан өткен Марат ағаның 
тағдыры бір романға жүк болар өмірдастан 
дерсің. 

Алматыда, Алатау  баурайында аға үйінде  
екеуміз  кеңінен әңгімелесіп отырмыз. сонау  
қиын-қыстау  кезеңдерді, жетімдік  күндерін  
еске  алғанда  көзілдірігінің  ар жағындағы  
жанарларына  мөлдір шық ұялай қалады. 

– Аға, сіз тентек, бұзық болмадыңыз,  
арақ-шараптан  қалай  аулақ болдыңыз? сіздің 
замандастарыңыздың  басым  көпшілігі  бұдан  
құтылаалмағанын  көріп өстік  қой?

Марат аға сәл-пәл үнсіз ойланып қалды. 
– Әскерден  келгенде  өзім қатарлы бір 

топ жігіттермен  біраз ішіп,  қызулау  көшеде  
келе жатып, күншуақта отырған  ауылдың  үш 
ақсақалына  сәлем беріп, өте бердік. сонда 
олардың ең  үлкені  мені алып қалып «Қарағым, 
сен Нұрбек  марқұмнан  қалған жалғыз  тал тұяқ  
емеспісің. Шайым әжеңнің  бар  үміті  сен емес пе 
едің? Бұлай  жүруің  Шайымның  баласы  деген 
атқа лайық па?» дегенде, қара  жерге кіріп кете  
сақтап,  ұялғаным-ай! содан кейін ылғи  есімде  
Нұрбек  әкем, Шайым  әжем  тұрады, солардың  
аманаты  емеспін бе?! Менің  қателік  жасауға, 
қалай болса  солай жүруге  хақым  да, құқым да 
жоқ деп ұқтым. Өзімді-өзім қамшылап, білімге  
бет бұрдым, ылғи ізденісте жүрдім. Көп оқыдым, 
әлі де қолымнан кітап түспейді. Заңгерге, сот 
қызметкеріне  ұзақ тарихымыздағы  билік жүйесі,  
ондағы  билер мен ғұламалар, хандар  мен ел 
тұтқасын ұстағандардың  билік айту дәстүрін 
жете  білу қажет. Бұл салада  салық Зиманов, 
сұлтан сартаев, Қайрат сапарғалиев, тағы басқа 
да ғұлама ғалымдарымыздың  еңбектерін  оқып 
қана қоймай, ой қорытып үйренуіміз керек. 
Өйткені,  судьяға  ең жауапты, ең маңызды  іс – 
адам  тағдырына үкім  айту сеніп тапсырылған. 
Оған жеңіл-желпі, қалай болса  солай  қарауға  
болмайды. судья тек  заңды сақтау керек, әділетті 
шешім қабылдауы тиіс. Қаралған  істердің  үлкен-
кішісі  болмайды, әрқайсысында  адам тағдыры 
бар, – деп  Марат аға  өзінің  ой-орамдарын  
ортаға салды. 

– Адамға ең керегі – білімділік және 
қарапайымдылық, – деді  аға қоштасарда. 

Марат  аға  айтқан мына бір аңыз  есімнен  
кетпейді. 

*     *     *
Диқан  соқамен  жер жыртып жатады. 

терлеп-тепшіп,  өгізін айдап, соқасын  ұстап 
түске  салым  демалайын десе, иығына бір құс  
келіп қонады. 

– Диқан, қандай тілегіңіз бар?  айтыңыз? 
– дейді әлгі бұлдырықтай құс. 

– Ешқандай тілегім жоқ. Ойланайын, – 
дейді де  өгізін доғарып,  түске үйіне келеді. 

Бәрі жиналып түскі  асын ішіп отырғанда 
диқан осы оқиғаны үйіндегілерге айтып 
береді. 

– Әке, қызық екенсің. Жерімізді екі-үш 
есе  кеңейтіп бер деп  сұрамадыңыз ба? –депті 
үлкен ұлы. 

– көп ақша  сұрауың керек  еді, – депті 
кіші ұлы өкініп. 

түстен кейін  егістігіне  қайта  келіп, өгізін 
жегіп, соқасын дайындай бастағанда әлгі 
бұлдырықтай  құс қайта келіп, оң жақ иығына  
қонады. 

– Ойландыңыз ба, отағасы? айтыңыз, 
қандай тілегіңіз бар? – дейді құс сұрағын 
қайталап. 

– Ешқандай тілегім жоқ. тек тыныштық 
пен қанағат  бер, – депті диқан шүмектеген 
терін сүртіп.  

Құс төбесінен бір айналып ұшып кетіпті.
Бұл бақыт құсы екен. Құс диқанның  еңбегін 
емген қарапайым жан екенін көріп, диқан 
отбасына бақыт сыйлапты. 

«Бақ қайда барасың?» десе, «ынтымағы  
жарасқан, қанағатшыл жандарға барамын» 
деген  сөз  осыдан қалған екен. 

*     *     *
Отбасы  берекелі, еңбегі  жемісті  Марат 

Нұрбеков  ағамызға  да  бақыт құсы қонған жан-
ау деп ойладым...

нағашыбек  ҚапалБЕкҰлы, 
жазушы. 

ДАСТАН-ҒҰМЫРДАСТАН-ҒҰМЫРДАСТАН-ҒҰМЫР
өзі жасап 
жүр. Не деген  
азамат! 

Әбдісағи 
Қожамқұлов 
соғыстан 
екінші топтағы  
мүгедек  болып  
оралып,  үбірлі-
шүбірлі  балалар  
сүйіп,  бақытты 
өмір  кешті.  
тұңғышы 
төлеген 
– физика-
математика 
ғылымдарының 
докторы, 
академик, 
белгілі 
қайраткер. 

ДАСТАН-ҒҰМЫРДАСТАН-ҒҰМЫРДАСТАН-ҒҰМЫР
Әлемді тітіреткен Шыңғыс ханның алдына  

айыптыларды  алып келіпті. Қабағынан 
қар жауған қаһан екі сөзге  келмей:

♦  М е р е й



6 29 шілде, 2017 жыл

♦ Дала  тынысы – 2017

Екпеге  енжар  қарауға  болмайды
Жақында ауданымызда «Вакциналар әрекет 

етуде» деген тақырыппен еуропалық бүкіл 
әлемдік апталық өтті.

Аудан дәрігерлері осы халықаралық шараға 
атсалысып, ел-жұртқа екпенің пайдасын, тиім-
ділігін жан-жақты түсіндіріп, насихаттады. 
Медицина қызметкерлері мектеп оқушылары мен 
ата-аналар арасында үгіт-насихат шараларын, 
спартакиада жарыстарын және түрлі жиындар 
ұйымдастырды. Мұндайда «Бір жағынан бала 
кезден дәрігерлер жиі егетін вакцинаға қатысты 
осындай ауқымды шараны ұйымдастырудың 
қажеті қанша?» деген ой туындайтыны анық. 
Әрі жұқпалы ауруларға қарсы адам ағзасының 
қорғану қабілетін нығайтатын вакцина 
төңірегінде түрлі пікір, көзқарас та әртүрлі.

Иммунизациялау дегеніміз не? Қазір 
айналамыз көзге көрінбейтін әрі түрлі ауру 
таратушы микробтарға толы. Ал адам ағзасын 
миллиондаған әлгіндей қоздырғыштардан 
қорғайтын тек иммунитеті. Жұқпалы аурулар 
қоздырғышы ағзаға кірген жағдайда иммунды 
жүйе қызметін күшейтеді, оған қарсы 
антиденелер бөлінеді. Яғни, жұқпалы ауруларға 
қарсы иммунитетті екпе арқылы жетілдірудің 
нәтижесі деуге болады.

елімізде Ұлттық егу күнтізбесіне сәйкес 
21 жұқпалы ауруға қарсы халықты вакцина-
циялау тегін жүргізіледі. Әрі дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымы сертификаттаған және 
сапасы кепілдендірілген екпелер қолда-нылады. 
Әрбір тұрғын мекенжайы бойын-ша тіркелген 
емханасына барып, жоспарлы түрде екпе 
алады. еуропалық апталық кезінде иммунитетті 
нығайту мақсатында ауданға өзге қалалардан 
қоныс аударған және еңбек ететін тұрғындар 
тіркеуде тұрмаса да емханаға барып, ақысыз екпе 
алуға барлық жағдай қарастырылған. Адамнан 
адамға ауа, су, басқа да жолмен жұғатын 
жұқпалы аурулардың қауіптілігін білсек те, 
осы кеселдерді тежеген екпенің нәтижесі 
жайында аз айтылады. елімізде Ұлттық күнтізбе 
бойынша жоспарлы түрде екпе егу шарасының 
нәтижесінде біздің емханада балалар арасында 
сары ауру, орталық жүйке жүйесін зақымдап, 
сал ететін полиомиелит ауруы, сонымен бірге 
қызылша, қызамық, секіл- ді жұқпалы кеселге 
шалдыққандар 2017 жылы тіркелген жоқ.

Көп жағдайда әртүрлі себепке байланысты 
екпе алмағандар есейгенде осы аурулардың 
азабын тартып жатады. сондықтан әрбір 
адам ағзасында иммунитетін көтеріп, қауіпті 
сырқаттардан қорғану қабілетін нығайтып, 
инфекцияны тұншықтыратын вакцинаны 
– қазіргі медицинаның жетістігін игілігіне 
пайдаланғаны абзал. Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының дерегіне көз жүгіртсек, 
жоспарлы түрде вакцинациялау жыл сайын 
әлемде 3 миллион баланы полиомиелит, 
сіреспе, дифтерия, көксау жөтелі, қызылша 
және эпидемиялық паротит (шошқаборық) 
дертінің құрсауынан құтқарады екен. Дегенмен, 
екпеге қатысты пікірлер әртүрлі ғой. Аудандық 
орталық емханаға тіркелген тұрғындар арасында 
вакцинадан бас тартушылар кездеседі. Қазіргі 
таңда өздерінің діни көзқарасына байланысты 
балаларына екпе егуден бас тартқан ата-аналар 
кездесіп тұрады. Биылғы жылы жыл басынан 
бері жеті отбасы балаларына екпе салдырудан бас 
тарты. Біздің дәрігерлер осындай отбасылармен 
ұдайы үгіт-насихат жүргізіп, олардың вакцинаға 
деген пікірін өзгерту мақсатында жыл бойы 

жұмыс істейді. Осы апталық аясында Жамбыл 
аудандық орталық емханасында ЖАҚДсБ-сы 
мамандарымен өткен жиынға мешіттен имам 
арнайы шақырылды. Имам мешітке тұрғындардың 
осындай сұрақтармен жиі келетінін айтып, 
шариғат негіздеріне сүйене отырып, ислам 
дінінде адам денсаулығына пайда әкелетін ем-
шаралардың ешқайсысына тыйым салынбағанын 
жан-жақты түсіндіріп, халықты біркісідей ем 
қабылдауға шақырды. емхана қызметкерлері де 
вакцинаға қатысты тұрғындарды толғандырған 
сұрақтарға жауап берді. сонымен бірге дәрігерлер 
аудан мектептеріне барып, оқушылар арасында 
иммунизациялаудың қауіпсіздігі мен пайдасы 
жайында басқосулар өткізеді. Мақсатымыз – 
ата-аналар мен балаларға жұқпалы кеселдерге 
қарсы егілетін екпенің тиімділігі жайында 
толық ақпарат беру. себебі, екпе жасалмаған 
адамның ағзасында иммунитет пайда болмайды. 
Әлгі екпе егілмеген балалар ертең ержеткенде 
жұқпалы аурулардың қоздырғышына олардың 
иммунитеті қауқарсыз болады. Бұған қоса, қазір 
жастар білім алу, жұмыс істеу үшін шетелге 
аттанып жатады. Кейбір шет мемлекеттерге 
барғанда екпе алғаны туралы құжатсыз кіруге 
рұқсат берілмейді. Яғни, ата-аналар баласының 
денсаулығына ғана емес, оның болашағына да 
бөгет жасап отырғанын түсіндіруге тырысамыз. 
перзентінің келешегіне жауапкершілікпен 
қарауға үгіттейміз. екпені қандай жағдайда егуге 
болмайтындығы және соның себептерін түсіндіріп 
өтеміз. тұмауратқанда немесе сырқаттанып дене 
қызуы көтерілген адамдарға, босану кезінде 
нәрестеде жарақаттар болған жағдайда және шала 
туылған балаларға денсаулығы оңалғаннан кейін 
дәрігердің рұқсатымен ғана вакцина салынады.
Негізінен, екпені медициналық мекемелердің 
арнаулы кабинеттерінде жасату керек, себебі, онда 
вакциналарды сақтаудың талап-ережелері қатаң 
сақталады. Әрі дәрігер жіті медициналық тексеру 
жүргізіп, соның нәтижесіне сүйеніп қана вакцина 
егуге рұқсат береді. Біздің тәжірибемізде екпеден 
кейін аллергиялық жағдай тіркелген жоқ.

ертеде ата-бабаларымыз «Ауырып ем 
іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген, сондықтан 
егу шарасына бей-жай қарауға болмайды. Ата-
аналарға баласына екпе егуден бас тарту туралы 
шешім қабылдамас бұрын оның денсаулығы мен 
болашағы үшін жауапты екенін ескерткіміз келеді. 
Өйткені денсаулық – зор байлық. 

елімізде жыл сайын 5 миллион тұрғынға екпе 
салынады және олардың 1,3 миллионы – балалар. 
Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, 
Қазақстанда жыл сайын екпе егу шарасына 
20 миллиард теңге бөлінеді. Қазақстанда 
полиомиелит ауруына қарсы жүргізілген 
вакцинациялау нәтижесінде, жұқпалы кеселге 
шалдығу оқиғасы тіркелмеген және мемлекет 
полиомиелиттен азат ел деген мәртебе иеленген. 

сонымен бірге, 2009 жылдан бері дифтерия 
кеселі бас көтермеген. соңғы 20 жылда елімізде 
жұқпалы қызамық ауруына шалдыққандар 
көрсеткіші 4 мың есе төмендеген. Ал балалар 
арасында вирустық «В» гепатиті және қызылша, 
қызамық пен ауырғандар азайған. 

Жұқпалы аурулардың белгілі бір түрлерінің 
алдын алу үшін профилактикалық екпе жасау 
тиімді әдіс болып табылады. 70-жылдардың 
соңында Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының (ДДҰ) бастамасымен нағыз шешекке 
қарсы екпе жасау әлем бойынша шешектің 
толығымен жойылуына әкелді. Қазіргі уақытта 
европа аумағында, соның ішінде Қазақстанда 
полиомиелит сияқты ауыр жұқпалы ауру 
жойылды. Республикамызда қызылша, қызамық 
және туа біткен қызамық синдромын жою 
бойынша бағдарламалар дайындалды. 1998 
жылдан бастап вирусты гепатитке қарсы, 2005 
жылдан бастап қызамыққа қарсы, 2008 жылдан 
бастап Хиб-инфекцияға қарсы вакцинация 
енгізілді. Дифтерия, көкжөтел, сіреспе ауруларын 
күрт азайту туралы мәселе тұр. Бұл ауруларды 
жою немесе ең төменгі көрсеткішке дейін 
жеткізу тек тиімділігі жоғары вакциналармен 
профилактикалық екпе жасау арқылы ғана 
мүмкін. 

ересектер мен балаларды дифтерия 
ауруына қарсы жаппай егу тұрғындар арасында 
жоғары деңгейде иммунитет қалыптастырды. 
Аталған аурушаңдықтың болмауы ата-аналарды 
алаңдатпағандықтан, кейбір жағдайларда 
ата-аналар екпе алудан бас тартады. Алайда, 
полиомиелит вирустары әрдайым қоршаған 
ортада айналымда жүретіндіктен егілмеген 
адамдар кез келген уақытта ауырып қалады. 
Ағымдағы жылы Ұлттық егу күнтізбесіне 
өзгерістер енгізіліп, әлсіздендірілген және 
реактогенділігі аз аралас (комбинирленген) 
вакциналар енгізілді. Оның артықшылығы 
инъекциялар саны, балалар травматизмі азаяды 
және постинъекциялық асқынулардың даму 
қаупі төмендейді.

Қазақстан Республикасының «Халық 
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі 
туралы» Кодексіне сәйкес жұқпалы ауруларға 
қарсы вакцинация алу міндетті болып табылады 
және ақысыз жүргізіледі. Қазақстанда 
вакцинация әрбір адамға қолжетімді, оның 
ішінде басқа елден келгендер үшін де. Аталған 
Кодекстің 156-бабында «Қазақстан Республикасы 
аумағында жүрген барлық жеке тұлғалар 
тегін медициналық көмектің кепілдік көлемі 
шегінде жұқпалы және паразитарлы ауруларға 
қарсы алдын ала екпелерді алуға міндетті» деп 
көрсетілген. сәйкесінше, ата-аналардың балалар 
иммунизациясынан бас тартуы баланың өмірге 
және денсаулыққа деген құқығын бұзушылық 
болып табылады. екпелер дәрігер қарауынан 
кейін, медициналық қарсы көрсеткіштерді 
сақтай отырып жүргізіледі.

Құрметті ата-аналар! Өз балаларыңызға 
уақытында екпе жасатудан бас тартпай, өздеріңіз 
де осы дәрігерлік тәсілге жүгініңіздер. сізді 
күндердің бір күндерінде сан соқтыруы мүмкін  
жұқпалы аурулардан тек профилактикалық 
екпелер ғана қорғай алады.

Зинаш күштЕкОва,
Жамбыл аудандық Қоғамдық денсаулық
сақтау  басқармасының басшысы, м.ғ.к. 

Мираш СатОва.
Жамбыл аудандық Қоғамдық денсаулық 

 сақтау  басқармасы эпидқадағалау 
бөлімінің бас маманы. 

♦  Дәрігер
  

кеңесі Жаз – шаруа айы. Дала төсінде 
қайнаған еңбек симфониясы. төрт 
түлік малға қажетті жемшөп дайындау 
науқаны күн өткен сайын қарқын 
алуда. Қазіргі таңда Жамбыл ауылдық 
округінде егін ору науқанына қызу 
дайындық жұмыстары жүріп жатыр. 

ҚОйМА
ДӘНге  тОлуДА

Атап айтсақ, Жамбыл ауылдық 
округінде дәнді дақыл себілген алқап 
көлемі 1596 гектарды құрайды. Оның 
ішінде 1135 гектары жаздық арпа, 
461 гектары күздік бидай. сондай-
ақ, биылғы жылдық жоспарға сәйкес 
округте 6430 тонна шөп жиналды.  

Аталған науқанға  «МтЗ – 80» 
маркалы, 15 трактор, 3 «енисей» 
комбайны, 2 Кпс комбайны қатысып,  
осынау маңызды шараның көрігін 
қыздыруда. Дәннің сапасы да 
ойдағыдай. 

Округте Бақытқұл Жақыпбеков 
басшылық жасап отырған  ірі 
шаруашылық «серікбай» және  
«Әбдірзақ», «Қылышбек», «Балай», 
«Дулат-Нұр»  шаруа қожалықтары 
егіс алқаптарындағы қызу жұмысты 
жоғары деңгейде атқарып, Бақытжан 
Жайылмысов, серік Беласаров, 
Мұратбек Халықов, Жаңылбек Киікбаев 
сынды азаматтар аянбай еңбек етуде.  

соңғы дерекке сүйсенсек, шөп шабу 
науқаны бойынша самсы,  Мәтібұлақ, 
Қарақыстақ, Дегерес ауылдық округтері 
алдыңғы қатардан көрініп, берілген 
межеден көрінді.  енді берілген 
тапсырманы басқа да ауылдық округтер  
асыра орындаса, нұр үстіне нұр болары 
сөзсіз. 

Әйгерім  ӘБУ.

Қарақұрт  пен  жыланнан  сАҚ   БОлыңыЗДАР!

мекендейді. Адам үшін оның 
ұрғашылары қауіпті. Өйткені, 
олардың жоғарғы жақтарында 
улы екі безі бар. Қарақұрттың 
ұзындығы 1 мм-ге дейін барады.

клиникалық көріністері: 
қарақұрт шаққан жерде кішкене 
дақ пайда болады. Бірнеше 
минуттан соң ол жер қатты 
ауырып, басқа мүшелерге де 
беріледі. уланған адамның басы 
ауырып, тұншығады, құсады, 
лоқсиды. Онда әлсіздік, ентікпе, 
цианоз, тахикардия  пайда 
болады. сілекейі шұбырып 

ағады. тынысының тоқтап қалуы 
да мүмкін.

алғашқы  көмек: 
1. Шаққан жеріне суық басады 

және қимылдатпай ұстайды.
2. Ауырсыздандыратын 

дәрілер: анальгин, новокаин, 
аспирин қолданылады. Шаққан 
жеріне айналдыра новокаиндық 
блокада жасалынады (0,25% 
новокаин ерітіндісін 10-15 мл).

3. глюкокортикостероидтар 
(преднизолон, кортизон, ацетат), 
кордиамин, глюкоза, витаминдер 
енгізіледі. тынысы тежелгенде 
– оттегі немесе жасанды тыныс 
беріледі.

4. Жауырын аралығындағы 
тері астына 30-70 мл уға 
қарсы сарысу енгізіледі, ал 
ауыр дәрежесінде көктамырға 
енгізіледі.

Жыландар шағуы
Жыландар әлемнің барлық 

аймақтарында бар. Оның 2000 
түрінің ішінде 300-400-і улы 
болып келеді. Біздің елімізде улы 
жыландардың 14 түрі бар.

Жылан шаққанда, оның 
уы тері астына, бұлшықетке 
немесе қан тамырларына енеді 
және жылан уының әсері әр 
түрлі болады. Бір жыландар 

қан тамырларына әсер етіп, 
тромбтарды түзсе, енді біреулері 
нейротоксикалық әсер етеді.

клиникалық көріністері: 
у жылан шаққанда: шаққан 
жерінде ауыру сезімдері,  ісіктер, 
қан құйылу байқалады. сонан 
соң басының айналуы, әлсіздік, 
лоқсу, тахикардия, тершеңдік, 
тырыспалар пайда болады. естен 
танып қалуы да мүмкін. Оқ 
жылан шаққанда тері бұлшық 
еттерінің тартылуы және 
тыныстың тоқтап қалуы мүмкін.

Жылан шаққанда
жедел көмек:

1. ең бірінші жыланның 
шаққан жерін қозғалтпай байлап 
тастау керек;

2. Зақымданушыны 
қимылдатпай ұстау керек;

3. Алкоголь қабылдауға және 
қан қысымын көтеретін дәрілер 
салуға тыйым салынады;

4. Алғашқы минутында 
жарадан уды сорып тастау 
керек. сонан соң жараны калий 
перманганаты ерітіндісімен 
жуып, 1 мл 0,1% адреналин 
енгізіледі. Адреналинді жылан 
шаққан жерге айналдырма егуге 
болады;

5. глюкокортикостероидтар, 
гепарин енгізіледі;

6. Витаминдер, оттегі 
терапиясы мен жасанды тыныс 
беріледі;

7. уға қарсы сарысулар 
енгізеледі.  

Қазіргі таңда ауданымызда 
жылан мен қарақұрт шағу 
жағдайлары жиі тіркелгендіктен, 
адамдарға айтатынымыз, 
сАҚтыҚ ШАРАлАРыН естен 
шығармаңыздар!

а.ЕСіМЖанОва, 
Жамбыл аудандық 

орталық ауруханасының  
саламатты өмір салтын сақтау 

кабинетінің дәрігері.

♦ 
М

ам
ан

   
ке

ңе
сі

Қазақстанда улы 
өрмекшілердің  үш түрі 
тіршілік етеді. Олар: 
қарақұрт, шаян және 
бұзаубас. Қарақұрт еліміздің 
оңтүстік аудандарында 
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салық  қарызын  өндіру

Мұрагерлік  құқық  туралы  не  білеміз?

Қазынашылық  сүйемелдеу  пилоттық жобасы туралы 

салық қарызын мәжбүрлеп өндіру 
шаралары қолданыстағы салық заңнамасына 
сәйкес, мерзімінде орындалмаған салық 
міндеттемелерін қамтамасыз ету тәсілдерінің 
бірі шектеу қойылған  мүлік тізімі болып 
табылады. Өз міндеттеріне бейқам қарайтын 
салық төлеушілерден мемлекет алдындағы 
қарызын өндіру – салық органдары қызметінің 
алдында тұрған басты міндеттердің бірі.
Өйткені, салық төлеушілердің бәрі бірдей 
салықты толық төлеу мен бюджетке түсетін өзге 
де міндетті төлемдерді төлеуге қатысты салық 
міндеттемелерін мерзімінде орындамайды. 
салықты төлеу бойынша міндетті орындамау  
салық органымен берешекті анықтаған күннен 
бастап белгіленген мерзімде салық төлеушіге 
салықтың берешегін төлеу туралы хабарлама 

Қазақ отбасында кіші баланы шаңырақ иесі дейді. 
Бұл қазақтың жазылмаған заңы, бірлік пен берекенің, 
ынтымақтың белгісі. Өткен ғасырларда отағасы 
көзі тірісінде балаларына енші бөліп, мұрагерлікті 
реттеп отырса, ал қазір атадан балаға қалатын мирас 
Азаматтық Кодекстің баптары бойынша рәсімделеді. 
Осыған орай, еншіге ие болу мақсатында бауыр-туыс 
арасында соттасуға дейін барып жататын жағдайлар 
көптеп кездесуде. Мұны болдырмау үшін мұрагерлік 
көп жағдайда нотариус арқылы рәсімделеді, ал егер дау 
туындап жатса, бұл мәселені сот негізінде қарастыруға 
әр адамның құқығы бар. 

Мұрагер өзіне тиісті мұраға заң бойынша ие бола 
алады. Мұраны іс жүзінде қабылдау мұра қалдырушы 
қайтыс болғаннан кейін ашылады. Мұрагер мұра ашылған 
кезден бастап алты ай ішінде мұраны қабылдауы тиіс. 
Мұрагер мұраны іс жүзінде қабылдаған, бірақ мұра алу 
құқығы туралы куәлікті алу үшін нотариусқа қажетті 
даусыз дәлелдемелерді келтіре алмаған және оларды өзге 
де жолмен алуға мүмкіндігі болмаған жағдайда мұрагер 

елбасының «Қазақстан – 2050» 
стратегиясы, «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспары және Үшінші жаңғыру реформалары 
мен ұстанымы – елдің келешегін алдын ала 
ойластырған бағдарламалар. еске салайық, 
Мемлекет басшысы «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
атты Қазақстан халқына Жолдауында бюджет 
шығыстарының тиімділігін түбегейлі арттыру 
міндетін қойды. 

Биылғы жылы 28 ақпанда өткен Қазақстан 
Республикасы  Үкіметінің мәжілісінде Қаржы 
министрі Б.сұлтанов «Құрылыс бойынша 
мемлекеттік сатып алуда қазынашылық 
сүйемелдеуді енгізу» пилоттық жобасын 
ұсынып, оны премьер-Министр Б.сағынтаев 
мақұлдады.

Көлеңкелі экономиканы азайту, құрылыс 
барысына мониторинг жүргізуді күшейту, 
бюджет қаражатын оңтайлы пайдалану 
мақсатында Қаржы министрлігі құрылыс 
бойынша мемлекеттік сатып алуларды 
қазынашылық сүйемелдеуді енгізуді 
ұсынды. Бұл туралы қаржы министрі Бақыт 
сұлтановтың айтуынша, ұлттық статистика 
органдарының ресми мәліметтері бойынша 
Қазақстанда көлеңкелі экономика көлемі ішкі 
Жалпы Өнімнің 20% кем емес. Оның басты 
құраушыларының бірі мемлекеттік сатып 
алулар кезінде жалған кәсіпорындар арқылы 
қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру 
арқылы бюджет қаражатын жұмсаумен 
байланысты қылмыстар болып табылады. 
Мұндайда бөлінген ақша қаражатының үштен 
бір бөлігі «құрылыс» және «сауда» салаларына 
тиесілі. Бюджет заңнамасы мен мемлекеттік 

Жеке  ұйғарым  және 
оның  ықпалы

сот істерді қарау барысында барлық заң 
талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге 
және анықталған заң бұзушылық фактілер 
бойынша жеке ұйғарым немесе жекеше 
қаулы шығару арқылы ықпал етуге міндетті.
сот  билігі Республика Конституциясының, 
заңдарының, өзге де нормативтік құқықтық 
актілерінің, халықаралық шарттарының 
негізінде туындайтын барлық істер мен 
дауларға қолданылады. 

ҚР Қылмыстық процестік кодексінің 
53-бабының 4 бөлігіне, 405 бабының 1 
бөлігіне сай сот жекеше қаулы шығаруға негіз 
болған кезде кеңесу бөлмесінде жеке қаулы 
шығарады. Онда мемлекеттік органдардың 
немесе лауазымды адамдардың, ұйымдардың 
немесе олардың басшыларының назарын 
іс бойынша анықталған заң бұзушылық 
фактілеріне, қылмыстық құқық бұзушылықты 
жасауға ықпал еткен және тиісті шаралар 
қабылдауды талап ететін себептер мен 
жағдайларда шығарады. Мұндай тәжірбие 
заң бұзушылықтардың алдын алу мен 
болдырмауды көздейді. 

Азаматтардың конституциялық құқық-
тарының бұзылуына әкеліп соқтырған заң 
талаптары сақталмаған болса (процестік, 
материалдық заң нормаларының бұзылуы, 
заңсыз тергеу әрекеттерін жүргізу, әкімшілік 
жауапкершілікке негізсіз тарту туралы 
хаттама толтыру, т.б.) міндетті түрде тәртіптік 
жауапкершілікке тарту, мемлекет мүддесіне 
нұқсан келтірген заң бұзушылықтар 
бойынша міндетті түрде келтірілген залалды 
толықтыру, арыз-шағымдарды тиісті 
түрде қарамай, сотқа жүгінуге соқтырған 
әрекеттер үшін қатаң жауапкершілікке тарту 
сияқты нақты қағидалармен реттелсе, жеке 
қаулылар мен ұйғарымдардың маңызы да 
артар еді. сондықтан, жеке қаулылар мен 
ұйғарымдардың қаралуына аса назар аударып, 
олардың сапалы түрде дайындалып, тиісті 
деңгейде қаралуын қамтамасыз ету бағытында 
біркелкі сот тәжірбиесін қалыптастыру 
қажеттігі туындап отыр деп санаймын.

Е.үСтЕлБаЕв,
Жамбыл аудандық сотының төрағасы.

Медиация  дегеніміз  не?
Медиация – үшінші бейтарап әділ жанжал 

нәтижесіне мүдделі емес тараптың қатысуымен 
өтетін дауларды реттеудің баламалы жаңа түрі. 
Аталған үшінші тарап  ретінде медиаторды 
танимыз. Ол даудың немесе сотта қаралатын 
істің қатысушыларының белгілі бір келісімге 
келуіне көмектеседі, сонымен бір мезгілде 
тараптар дауды реттеу мен оны шешудің 
шарттары жөнінде шешім қабылдау үдерісін 
толығымен бақылап отырады.

Медиация азаматтық, еңбекке қатысты, 
отбасылық және басқадай құқықтық қаты-
настарға байланысты, сондай-ақ ауырлығы 
шағын және орташа қылмыстық істер жөнінде 
туындаған дауларда қолданылады. Азаматтар, 
сондай-ақ заңды тұлғалар медиацияға белсенді 
түрде жүгінген жағдайда сот жүйелеріне түсетін 
ауыртпалықты айтарлықтай жеңілдетіп, соның 
арқасында анағұрлым ірі істердің шешілу сапасын 
арттыруға болады. Қазақстанда «Медиация 

туралы» Заң 2011 жылдың 5 тамызында күшіне 
енді. Бұл Заң ҚР медиацияны ұйымдастыру 
саласындағы қоғамдық қатынастарды  реттейді, 
оны жүргізу қағидаттары мен рәсімін, сондай-
ақ медиатордың мәртебесін айқындайды.

Медиацияның басты мақсаты – екі тарапты 
бірдей қанағаттандыратын және дауласушылық 
деңгейін төмендететін өзара тиімді әрі өзі 
қолайлы, бейбіт келісімге келу. сот өндірісінен  
айырмашылығы – медиация барысында «кінәлі-
лер» мен «кінәсіздер» деген тараптар болмайды. 
Өйткені, бұл құқық саласы қылмыс жасаушылар 
қатарын бірыңғай бас бостандығынан айыру 
жолымен жазалауды емес, адам құқықтары мен 
бостандығын қорғауды және қалпына келтіру-
ді көздейді. Басқаша айтқанда, медиация 
мүмкіндігіне қарай істі сотқа жеткізбеуге 
мүдделі.

Ғ.БаБалыҚОв,
Жамбыл аудандық сотының судьясы.

жолданады. салық төлеуші өз еркімен 
салық төлеу бойынша міндетін орындамаған 
жағдайда салық органдары салықты 
мәжбүрлеп өндіріп алады, ол сот тәртібімен 
жүргізіледі.

салық міндеттемесі мемлекет алдындағы 
әрбір салық төлеушінің міндеттемесі болып 
табылады және ол салық Заңына сәйкес 
жүргізіледі. Кодекске сәйкес жеке және 
заңды тұлғалардан алынатын салықтар 
мемлекеттік бюджетті толықтырудың негізгі 
көзі. Бюджеттің қаржысы экономиканы 
дамытуға, халықтың материалдық әл-ауқатын 
және мәдени деңгейін көтеруге, басқа да 
мақсаттарға пайдаланылады.

а.БЕлГіБаЕва,
Жамбыл аудандық сотының судьясы.

мұраны қабылдаудың заңдық фактісін белгілеу туралы 
арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Арыз ерекше іс жүргізу 
тәртібімен қаралады. егер, бұл ретте құқық туралы дау 
туындаса, онда мұндай фактіні белгілеу талап қою 
тәртібімен жүргізіледі.

елбасымыз адам құқықтарын қорғауды негізгі 
қағида ретінде ұстанып келеді. Бұл мемлекеттің 
өркениеттілігінің бір айғағы және азаматтардың меншік 
құқығының қаншалықты деңгейде қорғалатындығымен 
де сипатталады. Мемлекеттік заңдар мүліктік қатынаста 
және азаматтардың құқықтарын қорғау саласындағы 
заңдылықты одан әрі нығайтудың маңызды құралы 
болып табылады. Азаматтардың жеке меншігін және 
оған мұрагер болу құқығын мемлекет қорғайды. 
Мұрагерлік құқық жеке меншікпен басқа да мүліктердің 
мұра қалдырушы адамның мұраға ие болатын 
мұрагерлерінің қарауына өтуін реттейді.

Г.МҰҚанОва,
Жамбыл аудандық сотының судьясы.

сатып алулар туралы заңды бұзудың басым 
үлесі құрылыс саласына тиесілі.

Қазынашылық сүйемелдеу – құрылыс 
объектілеріне қатысты бюджеттік инвестиция-
лық жобалардың жүзеге асырылуына бөлінген 
қаржының мақсатты пайдаланылуын, сондай-
ақ жобаға барлық қатысушылардың – бас 
мердігердің, қосалқы мердігердің төлем 
жүргізуінің барлық кезеңінде салықты толық 
төлеуді қамтамасыз етуді бақылау.

Жоғарыда аталған олқылықтарды жою 
мақсатында құрылыс бойынша мемлекеттік 
сатып алуларды қазынашылық сүйемелдеу 
енгізіледі, бұл төлемдердің айқындығы, 
салықтың толық төленуін, құрылыс сапасын 
бақылауды, бюджет қаражатын мақсатты 
пайдалануды, қазақстандық құрауышты 
бақылауды қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді.  «Құрылыс саласында мемлекеттік 
сатып алуларды қазынашылық сүйемелдеу 
тетігі мемлекеттік органдармен, бизнес 
қауымдастығымен халықаралық тәжірибені 
және квазимемлекеттік және банк секторындағы 
есепшоттарды бақылаудың қолданыстағы 
тетіктерін талқылауды ескерумен әзірленді», –
деп атап өтті Б.сұлтанов.

Халықаралық тәжірибені ескерумен 
алғаш рет тәжірибеге жобаны басқаратын 
супервайзерлер (инжинирингтік компаниялар) 
қызметтері тартылатын болады, олар құрылыс 
сапасын ғана емес, барлық шығындардың 
негізді жұмсалуын қадағалайды. 

Бұл жүйеге жаңа құрылғыларды – тауар 
жеткізушілер реестрі (одан кейін Қызмет 
көрсетуді жеткізушілер реестрі, Қосалқы 
мердігерлер реестрі) енгізілетін болады. 

Аудан аумағында 23 су қоймалары 
орналасқан. Оның ішінде 22-сі 
«Үшқоңырирригация» мекемесіне қарасты, 1 
су қойма «Р-Күрті» ЖШс меншігінде. Ауданда 
9 өзен – (Ұзынқарғалы, Қарақыстақ, Қастек, 
Жамбыл, Жиренайғыр, Шолаққарғалы, Қарасу, 
самсы, Қайназар) бар.

су – тілсіз жау  
Аудан аумағында арнайы шомылу орындары 

болмағанмен, тұрғындар бейімделмеген жабайы 
шомылу орындарын (өзен жағалауларының 
таяз жерлері, су жиналып қазылған орлар, 
суғару суларын реттеуіштер т.с.с.) жағалайды. 
Ол жерлерде «шомылуға тыйым салынған» 
немесе «купатся запрещено» деген жазулары 
бар тақтайшалар болғанымен және жергілікті 
атқарушы органдар мен төтенше жағдайлар 
бөлімінің қызметкерлері рейд кезінде 
шомылушыларға ол жердің қауіпті екенін 
ескерткеніне қарамастан адамдар келуін 
қоймайды. 2017 жылдың шомылу маусымында 
суға шомылып, суға батып кеткендер тіркелген 
жоқ. 

су айдындарында демалыс алдында міндетті 
түрде судағы жүріс-тұрыс қағидасын зерделеу 
қажет. Бүгінгі күні адамдар өкінішке қарай, 
осынау қағидаларды сақтамайды. Көбінесе, ата-
аналар қауіпке баға бермей, балаларын тиісті 
нұсқаулықсыз, қараусыз жіберіп жатады. 2017 
жылғы 23 маусымдағы жағдай бойынша суға 
шомылу маусымы басталғалы бері еліміздің 
басқа өңірлерінде су айдындарында 56 адам, 
оның ішінде 31 бала суға кетіп, көз жұмғанын 
ерекше атаған жөн. Барлық қайғылы оқиға суға 
шомылуға рұқсат етілмеген орындарда болып 
жатады. 

су айдындарында адам өлімінің алдын 
алу мақсатында, ауданда орналасқан 
су қоймаларының иелеріне және жалға 
алушыларға суға түсуге тыйым салу туралы 
хаттар жолданды. Барлық су қоймаларына  
«суға түсуге тыйым салынады» деген белгілер, 
«тақтайшалар» орнатылды. Аудандық төтенше 
жағдайлар бөлімінің қызметкерлері ауылдық 
округ әкімдігінің қызметкерлерімен бірлесіп 
сенбі-жексенбі күндері түсіндірме жұмыстарын 
жүргізуде. 

Шомылу маусымының басталуы қарсаңында 
Жамбыл ауданында төтенше жағдайлардың 
алдын алу және олардың зардаптарын жою 
комиссиясының отырысы 2017 жылдың 15 
мамыр күні өткізілді. Отырыс барысында 
шомылу маусымында қауіпсіздік шараларын 
ұйымдастыру және күшейту мақсатында тиісті 
қызметтерге нақты тапсырмалар берілді. 
Отырыс қорытындысында шомылуға болатын 
орындарға рейд өткізу жоспары дайындалды. 

Адамдар көп шоғырланған жерлерде 
құтқару қызметтерінің телефондары көрсетілген 
және судағы қауіпсіздік ережелері туралы 
ақпарат тақтайшалар орнатылып, ауылдық округ 
аппараттарынан жауапты қызметкер бекітілді. 
Жамбыл ауданының төтенше жағдайлар 
бөлімінің қызметкерлерімен шомылу маусымы 
кезінде адамдардың өліміне жол бермеу 
мақсатында су жағалауында, жаздық демалыс 
лагерьлерінде суда қауіпсіздік ережелері 
үйретіліп, жаднамалар таратылды. Ауданның  
орта мектептеріне балалардың жазғы демалыс 
кезінде суда шомылу кезінде қауіпсіздік 
шараларын сақтау тақырыбында түсіндірме 
жұмыстарын жүргізу бойынша хаттар жолданды. 

төтенше жағдай бөлімінің қызметкерлерімен 
демалыс орындарында қауіпсіздік шаралары 
туралы «Жетісу» телеарнасында видеосюжет 
жарық көрді. Адамдардың жаппай демалатын 
орындарында 15 рейд өткізіліп, 150 дана 
жаднама таратылды. 

суға батып қаза болудың негізгі себептері 
–  су айдындарында қауіпсіздік қағидаларын 
бұзушылық, атап айтқанда тыйым салынған 
орындарда және мас күйінде суға шомылғаннан, 
балаларды су айдындарына жақын жерде ересек 
адамдардың қарауынсыз қалдырудан болады.

тұрғындардың су айдындарындағы қауіп-
сіздік қағидаларының талаптарын сақтауы аса 
маңызды. Мәселен, алкоголь және есірткіден 
мас болған күйінде суға түсуге және шомылуға, 
суға қайықтардан, катерлерден, айлақтардан 
секіруге, тексерілмеген және жабдықталмаған 
орындарда сүңгуге, жүзу шегінен аспау үшін 
қойылған белгілерден асуға, техникалық және 
ескерту белгілеріннен асып жүзуге, балалардың 
ересек адамдарсыз суға шомылуына тыйым 
салынады. Әрбір адам суға шомылғалы жатқан су 
айдынының қауіпті жерлері мен ерекшеліктерін 
білуі тиіс. себебі, жабдықталмаған орындарда 
батып кеткен діңгектер, темір, шыны және тағы 
басқа заттар болуы мүмкін. Жүзіп бара жатқан 
катерлерге, кемелерге және моторлы қайықтарға 
жақын жүзіп бару аса қауіпті. Ұзақ уақыт бойы 
суға шомылу да адамдардың денсаулығына 
зиян. суға шомылу ұзақтығы негізінен ауа 
температурасына, суға және желдің күшіне 
байланысты екенін ескеру керек. 

Құрметті аудан тұрғындары! Жамбыл 
ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің 
қызметкерлері сіздерді шомылу орындарында 
мұқият болуға шақырады, қауіпсіздік шараларын 
ұмытпай, жақындарыңызға да соны жеткізуді 
ұсынады.

айбек  ЖанаЕв,
Жамбыл аудандық төтенше

жағдайлар бөлімінің бас маманы,
азаматтық қорғау майоры.

тауар жеткізушілер реестріне отандық 
тауар өндірушілер туралы, өңір бойынша 
тауарлардың түрлері мен бағасы жайлы 
ақпарат салынады. сондай-ақ, отандық 
және импорттық өнім бойынша шетелдік 
өндірушілер мен ресми дистрибюторлар 
да енгізіледі. Жосықсыз жеткізушілерді 
тізімнен шығару, Реестрге жеткізушілерді 
енгізу Мемлекеттік кірістер комитетімен 
келісілетін болады. Реестрге отандық тауар 
өндірушілерді енгізу механизмі бизнес 
өкілдерімен жасалады.

Қазынашылық органдарында арнайы 
шоттар тек бас мердігер мен қосалқы мердігер 
үшін ашылатын. Бюджеттен бөлінетін 
қаржы супервайзердің, яғни жобаны 
басқару үшін тендер арқылы анықталатын 
инжинирингтік компанияның шешімімен 
жасалады. супервайзерге құрылыс сапасын 
бақылау ғана емес, барлық шығындардың 
негізделуін бақылауға қосымша құзырет 
беріледі. Қазынашылық сүйемелдеуді енгізу 
бойынша биыл  Астана қаласы мен Ақмола, 
Қарағанды облыстарында пилоттық жоба 
енгізілген. Бұл жоба құрылыстағы сатып 
алуларға қазынашылық сүйемелдеудің 
ұтымды тұстары мен қолайсыз жақтарын 
анықтауға, мемлекеттің бюджетінен 
қаржыландырылатын құрылыс саласындағы 
инвестициялық жобаларды сапалы іске асыру 
үшін ҚР заңнамасына тиісті өзгертулер мен 
толықтырулар енгізуге мүмкіндік береді.

арман  аширОв, 
Жамбыл аудандық қазынашылық 

бөлімінің басшысы.

♦ “101” хабарлайды 
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ЕСкЕ  алУ

ТАПСыРыС  АлАМыН
гАЗ пешін орнатамын, сантехникалық 
және жылу құбырларын, жылы еден 
(теплый пол) жүргізу жұмыстарын 
жасаймын. Электрмен дәнекерлеу 

(электросварка) жұмыстары бойынша 
хабарласуға да болады.

тел: 87078518758,  87474606295.

Үй  САТылАДы
Ұзынағаш ауылының орталық көшесінде 1 

бөлмелі пәтер сатылады. газ бен орталық су 
жүйесіне және интернетке қосылған.

Қыста жылы, жазда салқын, тұруға өте 
ыңғайлы. Көңілдеріңізден шығады.

телефон: 87477407001.

сайын, күні кеше жанымызда жүрген аяулы 
жандар бақи дүниеге мәңгі сапар шегіп 
кетеді екен. Ұлы Жаратушының шешіміне 
ешкім қарсы тұра алмайды. Бұл табиғи 
заңдылық.  Артында абыржып, тірі кісі 
тіршілігін істеп, жақындары мен достары 
қала береді. 

солардың бірі – біздің асыл анамыз, 
Мыңбаев ауылының тұрғыны Үрімхан 
Күліпбайқызы болатын. Ол  2016 жылы 
қыркүйек айының 12-де  тоқсан жасында 
дүниеден өтті. Міне, арамыздан анамыздың 
кеткеніне де  бір жыл толмақшы.

«Дүниеде ана махаббатынан қасиетті 
нәрсе жоқ. Оның алдында адамды 
ынтықтырушы өзге дүниелер әлсіз келеді» 
деп, В.г.Белинский айтпақшы, әр адам өзін 
дүниеге әкелген анасын, оның  маңдайынан 
сипаған ыстық алақанын, күлімдеп қараған 
мейірімді жүзін қалай ұмытар. «Ана бір 
қолымен бесікті тербетсе, енді бір қолымен 
әлемді тербетеді»  деген сөз өте дұрыс 
айтылған.

БіЗ  СіЗДі  ЕшУаҚытта  ҰМытпайМыЗ

 

*** Қызырбек Заманбектің атына 
12.11.2006 жылы Алматы облысы «Көші-
қон комитетінің» берген № 3286 оралман 
куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
танылсын.

*** Жақыпбек Бекжан Бақтығұлұлының 
атына берілген Жамбыл селолық округінің № 
20 ықшам ауданындағы,  кадастрлық нөмірі 
03-045-154-1900, (0,0800 га) жер телімін 
растайтын мемлекеттік актісі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

*** Шишкаев Абдулкарим Байтасовичтың 
атына берілген Қарақыстақ ауылдық 
округі әкімінің 1994 жылғы 2 қазандағы 
№ 10-7 қаулысы негізінде өзіндік қосалқы 
шаруашылығын жүргізу үшін өмір бойы 
мұраға қалдырып иелік етуін растайтын, 
Друбжа көшесіндегі Ал № 0411724 (0,2500 
га) мемлекеттік актісі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын. 

ЖоғАлғАН   ҚұЖАТ  ЖАРАМСыз...

Анамыз екі ұл, төрт  қыз өсіріп, 
бағып, білім беріп, қызын қияға, ұлын 
ұяға қондырған асыл жан еді. Өмірінің 
соңғы  сәтіне  дейін  балаларына, немере, 
шөберелеріне мейірімін төгіп, өзінің 
аналық махаббатын солардың бойына  
сіңірді. Әкеміздің жоқтығын білдіртпей, 
бәрімізді татулыққа, бауырмалдыққа 
үйреткен адам еді. Біздер басқалардан кем 
болмасын деп алдымызға барын тосты.
Аллаға шүкір, анамыздың арқасында 
ешкімнен кем қалмай, бәріміз де бір бір үй 
болып өсіп-өркендеп келеміз. 

Ол кісі үшін әрқайсымыз бір-бір 
төбе едік. Әр уақытта әр баласын күтіп, 
«сендерді, барлықтарыңды сағынам, 
көргім кеп тұрады, жиі келіңдерші» дейтін. 
Біз ғой, «Күнде келуге қолымыз тимейді» 
деуші едік. Ал енді ше, сол сөзге, сол 
жылы мейірімді көзқарасқа зар болып 
қалдық. Отырған орны босап, келгенімізде 
күлімдеп күтетін анамызды сағындық. 

иманды жүзді ақ жарқын менің 
                                                анашым, 
Қамығып жүрмін, сағынып жүрмін 
                                                     өзіңді. 
Сағынып барам «алтыным» деген 
                                                  сөзіңді, 
Сағындым ана, мейірімге толы 
                                                  көзіңді!
Анашым! Біз сізді ешуақытта ұмыт-

паймыз. сіздің асыл бейнеңіз  көз 
алдымызда, үніңіз құлағымызда тұрады. 
Жатқан жеріңіз жайлы, жаныңыз жаннатта 
болсын!

Қызы – Орынкүл ЕСіМОва, 
(шынықұлова).
Алматы қаласы.

талдықорған қаласының «Жастар» 
спорт сарайында орыс дойбысынан 
Алматы облысы ардагерлерінің 
арасындағы біріншілік аяқталды. 
тартысты өткен жарыста Жамбыл 
ауданының өкілі, аудан әкімі 
аппаратының қызметкері Шәріпбек 
уағызұлы топ жарды.

Ардагерлер  
бәсекесінде топ жарды

Бұл дойбы жарыстарында аудан 
мерейін өсіріп жүрген жерлесіміздің 
биылғы маусымдағы облыстық 
біріншіліктердегі үшінші жеңісі. 
Бұған дейін 64 шаршылы тақтадағы 
халықаралық дойбы мен орыс 
дойбысынан өткен облыстың жекелей 
біріншіліктерінде алдына жан салмаған 
еді.  

Жарыс жеңімпазы тамыз айының 
18-28-і аралығында семей қаласында 
ардагерлер арасында өтетін ел 
чемпионатында облыс намысын 
қорғайтын болады.

Е.ҚартаңБаЕв,
аудандық дене шынықтыру және 

спорт бөлімінің басшысы.

Жамбыл ауылының тұрғыны, тоғыз 
бала тәрбиелеп өсірген біздің ардақты 
анамыз,  Ұлы Отан соғысы кезінде тылда 
қажырлы еңбек еткен ардагер, «Алтын 
Алқа» иегері,  «Жамбыл келіндері» халық 
ансамблінің мүшесі

рәкүл  Әбдірайымқызы
ӨМірЗаҚОва 

былтыр шілденің 28-де тоқсан бір 
жасында өмірден озған еді.  Міне, 
арада бір жыл зымырап өте шығыпты. 
Аңсаймыз, сағынамыз.

асыл әжем! кимешегі желбіреп,
Құшақтайтын ет жүрегі елжіреп.
Мейіріне бөлеуші еді жарықтық,
Бізді көрсе құлындарым келді деп.

тоғыз бала томағасын сыпырған,
тоқсан астың, күн күлімдеп тұсыңнан.
ана, сені сағынады ұл-қызың,
Ғасыр-Әже, алыптарды ұшырған!
еске алушылар: ұлдары, қыздары, 

немерелері, шөберелері. 
Жамбыл ауылы.

Құрметті аудан тұрғындары!
Қазіргі таңда «WeChat» және                 

«WhatsApp» желілерінде жалған 
ақпараттар көп таралуда. Күдік туғызатын 

ақпараттық хабарламаларды міндетті 
түрде жергілікті атқарушы органдардың 
ресми сайттарынан тексеру қажет екенін 

ескертеміз!
ҰҚк алматы облысы бойынша 

департаменті.

Уважаемые жители района!
В настоящее время в мессенджерах «We-
Chat» и « WhatsApp» распространяются 
много ложных сообщении. просим не 

доверять информационным сообщениям 
сомнительного происхождения и 

необходимо перепроверять подобные 
сведения на официальных сайтах местных 

исполнительных органов.
ДкнБ по алматинской области.

Қазақстан Республикасы Экологиялық 
Кодексінің 57-2 бабы, 1 тармағының 6) 
тармақшасына сәйкес 2017 жылғы тамыздың 18-
де сағат 11-00-де Ұзынағаш ауылы, Абай  көшесі 
№ 47 үйде орналасқан кеңсе мекенжайында 
«алматы облысы, Жамбыл ауданы, 
Қарақыстақ ауылындағы өкпе ауруына 
қарсы 100 орындық емхана құрылысы» 
нысанының құрылысы және пайдалану кезіндегі 
«Қоршаған ортаға әсерді бағалау» жобасы 
бойынша қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Жоба материалдарына тапсырыс беруші 
«Алматы облыстық құрылыс басқармасы»  ММ-
сі, бас жобалаушы тОО Капремстройпроект.

Қазақстан Республикасы Экологиялық 
Кодексінің 57-2 бабы, 3 тармағына сәйкес жоба 
құжатымен узынағаш ауылы, Абай көшесі, 47 
үйге келіп танысуға болады.

Байланыс телефондары: 8-72770-20794.
Жоғарыда аталған жоба бойынша ескертулер 

мен ұсыныстарды zhambil_stroy@mail.ru 
электрондық мекенжайына жіберуге болады.

В соответствии с подпунктом 6) п. 1 статьи 
57-2 Экологического Кодекса Республики 
Казахстан   18 августа 2017 года в 11.00 часов 
по адресу: с.узынагаш, ул. Абая 47 состоятся 
общественные слушания по проекту «Оценка 
воздействия на окружающую среду» и плану 
природоохранных мероприятий по рабочему 
проекту «Строительство туберкулезной 
больницы на 100 коек в с.каракастек 
Жамбылского района».

Заказчик проекта гу управление строи-
тельства Алматинской области, генеральный 
проектировщик тОО Капремстройпроект.

В соответствии с п. 3 статьи 57-2 
Экологического Кодекса Республики Казахстан 
с проектной документацией можно ознакомиться 
по адресу: г.узынагаш, ул.Абая, 47

Контактные телефоны: 8-72770-20794.
Замечания и предложения по вышеназван-

ному проекту можно направлять на следующий 
электронный адрес: zhambil_stroy@mail.ru

ХАбАРлАНДыРу объявлеНие

ХАбАРлАНДыРу

объявлеНие

«Жамбыл су құбыры» МКК Ұзынағаш 
ауылындағы жаңа су құбыры жүйесінің іске 

қосылуына байланысты сізден жаңа су құбыры 
жүйесіне қосылуыңызды сұрайды.

Қосылу сұрақтары бойынша мына телефон 
арқылы хабарласуға болады:

 тел: 21010; 21092; 23541.

В связи с вводом новой водопроводной сети 
село узынагаш гКп на пхв «Жамбыл су 
кубыры» просит жителей  села узынагаш 

произвести подключение к НОВОМу  
ВОДОпРОВОДу 

по вопросам подключения обращаться по 
телефону: 21010; 21092; 23541.

«Жамбыл су құбыры» МКК мекемесіне төмендегі 
мамандықтар бойынша  жұмысшылар қабылдаймыз:

1. слесарь-сантехник
Аудандық мемлекеттік коммуналдық «Жамбыл су 

құбыры» кәсіпорыны. Мекенжайымыз: Ұзынағаш 
ауылы, абай көшесі № 47 үй, тел: 2-10-92, 2-10-10. 

*     *     *
В гКп  на пхв « Жамбыл су Кубыры» требуется  

на постоянную работу:
1.слесарь-сантехник
Администрация гКп на пхв «Жамбыл су кубыры» 

Обращаться по адресу: с.Узынагаш, ул.абая, 47      
тел: 2-10-92, 2-10-10.

прОДаЕтСя  СтО
продается стО (станция технического обслуживания) 2 подъемника, комната отдыха работников, 
комната под офис, туалет, душ. есть помещения под открытие сопутствующего бизнеса (столовой, 

буфета и т.д). обращаться по адресу  с.узынагаш ул.сатпаева №115 (рядом с районной ветстанцией).  
тел. 8705 603 73 94 Сайлау.

*       *      *
СДаМ в арЕнДУ

Действующую парикмахерскую обращаться по адресу:  с.Узынагаш, ул. карасай батыра № 9.
  тел: 8705 603 73 94. Сайлау.

*      *    *
сдам в аренду помещение  под бутики в тЦ «төре». тел: 8-777-834-51-15.

♦ Сағыныш

Мен 
бүгін өзімнің 
анашымды 
еске алып, 
оның әрбір 
сөзін, 
күлімдеп нұр 
шашқан жүзін 
сағынып, 
қолыма 
қалам алып 
отырмын.

Өмір – 
дарияның 
толқындары 
сырғып аққан 

ізДеу САлАМыз
Алматы облысы, Жамбыл аудандық сотына Мөлдір 

төлеуғазықызы сартаева есімді азаматшаның 1978 жылы    
9 қазанда туған  жұбайы  серік 

Көшкінбайұлы Бухановтың іс-түссіз жоғалуы
туралы арызы келіп түсті.  серік Көшкінбайұлы Буханов 
2014 жылдың 22 шілдесінде үйінен шығып кетіп, бүгінге 
дейін оралмаған.  Осы азаматты көрген, білгендер болса, 

Жамбыл аудандық сотына
хабарласуын сұраймыз.

тел: 8 (727) 402-16-36, 2-05-59.


