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АУДАНДЫҚ  ӘК ІМД І К Т Е

Б.ЖАҚСЫМБЕТОВ,Б.ЖАҚСЫМБЕТОВ,

АТАЛМЫШ МӘСЕЛЕ ТУРАЛЫ АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ 
ӨТКЕН ЖҰМА КҮНІ ӨТКІЗІЛГЕН МӘЖІЛІСІНДЕ КЕҢІНЕН 
ТАЛҚЫЛАНДЫ .  АУДАН  БАСШЫСЫ  МҰРАТХАН 
ШҮКЕЕВТІҢ ТӨРАҒАЛЫҒЫМЕН ӨТКЕН МӘЖІЛІСТІҢ КҮН 
ТӘРТІБІНЕ ОН ЖЕТІ МӘСЕЛЕ ШЫҒАРЫЛДЫ. ТӘРТІБІНЕ ОН ЖЕТІ МӘСЕЛЕ ШЫҒАРЫЛДЫ. 
Алдымен "Байзақ ауданының 2016 жылғы қаңтар-қыркүйек 

айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары 
туралы" аудан әкімдігі экономика және бюджеттік жоспарлау 
бөлімінің басшысы Дулат Жақыпбеков баяндама жасады. 
Дулат Бекбосынұлы ауданның өнеркәсіп кәсіпорындарымен 
есепті мерзім аралығында 1399,7 миллион теңгенің өнімі 
өндіріліп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемі 
20 миллиард 367 миллион теңгені құрағанын жеткізді. 
Сонымен бірге, осы уақыт аралығында аудан аумағындағы 
шаруашылықтың барлық санаттарында 7438,2 тонна ет 
өндіріліп, мүйізді ірі қара 2,4 пайызға, қой 1,9 пайызға, ешкі 
2,6 пайызға, шошқа 0,1 пайызға, жылқы 1,5 пайызға, түйе 6,4 
пайызға, құс саны 3,8 пайызға өскенін алға тартты. Үстіміздегі 
жылы ауданда 6029 гектар күздік бидай, 7140 гектар жаздық 
арпа орылып, олардан 29380 тонна өнім жиналса, әр 
гектардан орташа түсім 22,3 центнерден айналған. Есепті 
мерзімде "Сыбаға", "Алтын асық", "Құлан" бағдарламалары 
аясында 23 шаруа қожалығы несиеге қол жеткізген. аясында 23 шаруа қожалығы несиеге қол жеткізген. 
Баяндама барысында аудан аумағындағы жұқпалы 

індеттерге қарсы егу жұмыстары, диагностикалық тексерулер, 
эпизоотиялық профилактикалық іс-шаралар, бірдейлендіру 
жұмыстарының орындалуы, шағын және орта кәсіпкерлік, 
бөлшек және көтерме сауда айналымы, негізгі капиталға 
салынған инвестициялар, құрылыс, бюджет шығыстары, 
салық түсімі, жұмыспен қамту, денсаулық сақтау, спорт, 
білім беру, мәдениет салалары, қылмыспен күрес және оның 
алдын алу жөнінде атқарылған шаралар туралы жан-жақты 
мәліметтер берілді.мәліметтер берілді.
Баяндамашыдан кейін сөз алған аудан әкімдігі сәулет, 

құрылыс және қала құрылысы бөлімінің басшысы Төлеген 
Бибосынов, аудандық орталық аурухананың бас дәрігерінің 
орынбасары Гүлнар Мамырбаевалар өз салаларына қатысты 
есеп берді. есеп берді. 

ЌАРЖЫНЫ ТИІМДІ ИГЕРУ- 
ЌАТАЅ БАЌЫЛАУДА М.МАНЕКЕЕВ,

“Ауыл жаңалығы”.

Б Ү Г І Н Д Е  А У Ы Л 
Ш А Р У А Ш Ы Л Ы Ғ Ы 
ДАҚЫЛДАРЫНЫҢ ІШІНЕН 
ЕҢ НЕГІЗГІСІ БҰЛ ҚАНТ 
ҚЫЗЫЛШАСЫ  БОЛЫП 
ОТЫР Ғ АНЫ  Б ЕЛ Г І Л І . 
ҚАЗІР  КҮЗ  МЕЗГІЛІНІҢ 
ОРТА  ТҰСЫ ,  БЕРЕКЕЛІ 
ҚАЗАН АЙЫ БОЛҒАНЫМЕН 
ШАРУА  ҚАУЫМ  ҮШІН 
ҚОЛАЙСЫЗДЫҚ ТАНЫТЫП 
ОТЫР. АЙДЫҢ АЛҒАШҚЫ 
ОНКҮНДІГІНДЕ  ӘЛЕГІН 
САЛҒАН АЛҒАШҚЫ ҚАРДЫҢ 
СОҢЫ ЖАУЫН-ШАШЫНҒА 
ҰЛАСЫП, ДИХАНДАРДЫҢ 
КҮЗГІ  ЖИЫН-ТЕРІМІНЕ 
КЕДЕРГ І  КЕЛТ І РУДЕ .  ДЕГЕНМЕН , 
ӨТКЕН ЖҰМА-СЕНБІ КҮНДЕРІ АСПАНДЫ 
ТОРЛАҒАН СҰР БҰЛТТАР ЫДЫРАП, КҮН КӨЗІ 
КӨРІНІСІМЕН ШАРУАЛАР ҚЫЗУ ЕҢБЕККЕ 
АРАЛАСЫП КЕТТІ. 

Өткен  сенбіде  аудан  әкімінің 
бастамасымен “Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай, 
25 қайырымды іс” шарасы аясында 
аудандағы бірқатар мекемелер мен 
бөлімдердің  қызметкерлері  қант 
қызылшасы алқаптарында кешке дейін 
тәтті түбірді жинауға тегін көмектесті. 
Аудан басшысы өзі бас болып, “Талап” 
шаруа қожалығының иелігіндегі қант 
қызылшасы танабында тәтті түбірді 
жинауға атсалысты. 
О сы н д а ғ ы  « Т а л а п »  ш а р у а 

қожалығының 110 гектар қызылшасы 
көз  сүйсіндіреді .  Біркелкі  өсіп-
өнген  қызылша  алқабы  алыстан 
менмұндалайды. 

– Міне, еңбек. Қызылшалы алқаптың 

ішіндегі озық көрінетін, үлгі тұтатын, 
тамшылатып суару технологиясымен егілген 
қызылшаның бірі осы дер едім. Тек күннің 
осы жылығанын тиімді пайдаланып қалуға 
тырысу керек, – деді аудан әкімі М.Шүкеев 
төңірекке көз тастап.
Израил  елінің  тамшылатып  суару 

технологиясымен  егілген  қызылша 
танабында біз барғанда сексенге жуық адам 
қызу еңбек көрігін қыздырған сәттің куәсі 
болдық.  “МТЗ-952”,  “МТЗ-80” маркалы 
тракторлар дала төсін дүбірге бөлеген. 
Олардың бірі қызылша жапырақтарын 
қырқып, енді бірі қызылшаны қопарып 
жүр. Келесі бір агрегат дайын өнімді жүк 
көліктеріне тиеп жатыр. 
Қожалық басшысы Мауыт Фазулов тәтті 

түбірдің француздың “Авангард” тұқымынан 
себілгенін, бүгінгі күні қызылшаның 
он гектарға жуығы жиналғанын, ауа-
райының осы жылылығын барынша тиімді 
пайдаланып қалу мақсатында бар күшті 
жұмылдырып жатқанын жеткізді. Осы 
мақсатта “Алға” автобазасымен келісім-

25 ЖЫЛДЫЌЌА  -  25 ЌАЙЫРЫМДЫ  І С25 ЖЫЛДЫЌЌА  -  25 ЌАЙЫРЫМДЫ  І С

ЌЫЗЫЛША АЛЌАБЫНДА ЌЫЗУ ТІРЛІК

А.ШОТБАСОВА,
«Ауыл жаѕалыєы».

Жастарєа деген сенімділік аудан əкімі 
Мўратхан Жїнісəліўлыныѕ ауданныѕ  
белсенді ўл-ќыздарымен кездесуінде 
кеѕінен айтылды. Наќтылай тїссек, 
Елбасыныѕ тапсырмасымен еліміздіѕ 
барлыќ  ґѕ ірлер індег і  б ір інші 
басшылардыѕ жастар алдындаєы 
лекциясын  ґткізу  ќолєа 
алынєан-тўєын. Осы орайда 
жўма кїні Тїймекент 
елдімекенінде жаѕадан 
бой кґтерген  №1 
орта  мектебініѕ 
а к т  з а л ы н д а 
аудан  əк ім ін іѕ 
ж а с т а р м е н 
кездесуі ґтті. Тəу 
етер тəуелсіздіктіѕ 
25 жылдыєына 
орайластырылєан 
іс-шараны аудан 
əкімдігі ішкі саясат 
бґлімініѕ «Жастар 
ресурстыќ орталыєы» 
КММ-і ўйымдастырды. 
Осы мекеменіѕ директоры 
Б е кж а н  Ќа дыр б е к т і ѕ 
жїргізуінде ґткен кездесуде сґз 
алєан аудан əкімі М.Шїкеев:

-Ертеѕгі елдіѕ болашаєы – жастар. 
Ќайбір ел болмасын жас ўрпаќтыѕ 
болашаєына – мемлекеттіѕ болашаєы 
ретінде ќарайды. Тəуелсіздіктіѕ 
25 жылдыєы ќарсаѕында ґткізіліп 
отырєан бўл кездесу ерекше кездесу 
болады деп есептеймін. Ата-бабамыз 
жылдар бойы арман еткен егемендік 
тойы – ќастерлі мереке. Былай ќарап 
отырсаѕ 25 жыл деген їлкен уаќыт 
емес ,  соєан  ќарамастан  Елбасы 

Нўрсўлтан Əбішўлыныѕ сарабдал 
саясатыныѕ арќасында дербес елімізді 
дамыєан мемлекеттер мойындап 
отыр. Бір єана Астана ќаласыныѕ 
ґзі не тўрады? Ару шаћарєа бїгінде 
шет елден келген азаматтар тамсана 

ќарайды. Жалпы жеткен 
жетістіктеріміз  аз 
е м е с , 
оныѕ 

барлыєына їлкен еѕбекпен 
ќол  жеткізіп  отырмыз .  Енді 

сол егемендігімізді ќадірлей білейік, 
-  деп ,  ел  басынан  ґткен  ќиын-
ќыстау кезеѕдерді, бїгінгі бейбіт 
ґмір жайын əѕгімеледі. Мызєымас 
бірлік, тəуелсіздікпен ќатар ќайта 
тїлеген тіл, дін, ата-дəстїр – басты 
байлыєымыз  екенін ,  аудандаєы 
айшыќты шараларды ауызєа алды. 
Ауылшаруашылыєы, спорт, білім, 
денсаулыќ, мəдениет салалаларындаєы 
соны ілгерілеушіліктер, ґѕіріміздегі 

мемлекеттік  баєдарламалардыѕ 
орындалуы туралы сґз етті. 
Мўнан  кейін  кездесуге  келіп , 

ќатысып отырєан жастар ќауымы 
аудан басшысына кґкейлерінде жїрген 
кґптеген сауалдарын жолдады.
Айталыќ, «Жастардыѕ кəсіпкерлікпен 

айналысуын ынталандыру їшін ќандай 

баєдарламаларды ўсынар едіѕіз?» деген 
сўраќќа аудан əкімі: «Ќазіргі таѕда 
елімізде жеке кəсіппен айналысамын 
дегендерге  ќолдаулар  кґрсетіліп 
келеді. Бўл жолда мемлекетімізде 
арнайы баєдарламалар ќабылданып, 
азаматтарєа жеѕілдетілген несиелер 
берілуде . «Жўмыспен  ќамту  жол 
картасы  - 2020»  баєдарламасы 
жастарєа жаќсы ќолдау болар еді» 
деп жауап ќатты. «Жастар арасындаєы 
жўмыссыздыќты жою їшін не істеу 
керек?» дегенде  аудан басшысы 

«Еѕ  алдымен  дўрыс  мамандыќ  
таѕдай білейік. Дўрысы сол деп – 
экономист, заѕгер бола берудіѕ ќажеті 
жоќ. Техникалыќ мамандыќтарєа 
мейлінше кґѕіл бґлген абзал», «Ќазіргі 
жастардыѕ тəрбиесіне кґѕіліѕіз толады 
ма?» сауалына М.Шїкеев «Бїгінгі 
жастар – білімді, еѕбекќор, жаѕашыл 

əрі заманауи техникаларды тереѕінен 
меѕгерген талантты тўлєалар. Мен 
аудан  жастарымен  маќтанамын»  
деді.
Шындыєында да ќазіргі жас буын 

жарќын істердіѕ бастамашылары болып 
жїр. Бїгінгініѕ ўл-ќыздарын саясат 
таќырыбы да толєандырмай ќоймады. 
Олар аудан əкіміне «Їш тўєырлы 
тіл мəселесіне ќалай ќарайсыз?», 
«Шетел  саясаткерлерінен  кімді 
ќўрмет тўтасыз?», «Ўлттыќ бірыѕєай 
те ст ілеудег і  жаѕашылдыќтар», 

«ЖАЛЫНДЫ ЖАСТАР – КЕМЕЛ КЕЛЕШЕКТІЅ КЕПІЛІ»
ОЌУШЫЛАР АУДАН ƏКІМІ МЎРАТХАН ШЇКЕЕВПЕН КЕЗДЕСТІОЌУШЫЛАР АУДАН ƏКІМІ МЎРАТХАН ШЇКЕЕВПЕН КЕЗДЕСТІ «Болашаќ Ќазаќстанды 

ќ а л ай  ел е с т е т е с і з ? » 
деген ойлы сауалдарын 

тґтесінен ќойды. Енді бірі ґѕірімізде 
ґндіріліп жатќан ґнімдердіѕ ќайда 
жґнелтіліп  жатќандыєы  жґнінде 
сўрап, тиісті жауабын алды.
Кездесуде аудан басшысыныѕ жеке 

ґміріне ќатысты сауалдар да  болды. 
Мысалєа, жастар жаєы ґздерініѕ «Рио 
Олимпиадасын тамашаладыѕыз ба? 
Ќай спортпен айналысасыз?» немесе 
«Жоєары оќу орнын бітіргеннен кейін 
ќай салада ќызмет еттіѕіз?» деген 
сауалдарын жолдап, аудан əкімініѕ 
еркін кїреспен айналысќанын, агроном 
болып еѕбек еткенін естіп, білді. 
Жалпы аудан əкімініѕ бўл кїнгі дəрісі 

– жастарєа жаќсы тəлім болды. Кездесу 
соѕында  Мўратхан  Жїнісəліўлы 
оќушыларєа ґзініѕ игі тілегін жеткізді. 
«Біздіѕ Байзаќ ауданыныѕ жастары  
жігерлі ўл-ќыздар болып ґсіп келеді. 
Мен Сіздерге сеніммен ќараймын. 
Алда ќойєан меже-міндеттерді бірге, 
бірлесе атќарайыќ. Сонда єана біз 
арман еткен «Мəѕгілік Елге» ќарай 
ўмтыламыз» деп сґзін тəмəмдады 
аудан басшысы.  
Ал, басшыєа дəн риза жас буын 

Мўратхан Шїкеевпен  суретке тїсіп, 
естелік сыйлыќ табыстады. Алдаєы 
жўмыстарына сəттіліктер тіледі.
Жастардыѕ  аудан  басшысымен 

кездесуіне  «Облыс əкімдігі жастар 
саясаты мəселелері басќармасыныѕ 
Байзаќ ауданындаєы кїндері» аясында 
ауданымызєа  арнайы  ат  басын 
тіреген облыстыќ зерделеу тобыныѕ 
мїшелері мен тəжірибе алмасуєа 
келген Тараз ќаласы, Шу, Ќордай, 
Сарысу аудандарыныѕ бір топ жастары 
ќатысып, ерекше əсер алып ќайтты.

шарт жасалып, қосымша 
“КамАЗ” автокөліктері 
тартылған.
Е г і н  а л қ а бынд а ғы 

қызылша жапырақтарын 
жауып жүрген Түймекент 
а уы л ды қ  о к р у г і н і ң 
т ұ р ғ ы н д а р ы  А л и я 
Мақашева  мен  Жанар 
Т ү г е л б а е в а л а р д ы 
ә ң г і м е г е  т а р т т ы қ . 
- ”Жұмы с  т ұ р а қ т ы , 
күндік ақшамызды төлеп 
тұрады. Таңертең шаруа 
қожалықтың  арнайы 
берілген автокөлігімен 
келеміз, жұмыс уақыты 
азанғы сағат тоғыздан 
кешкі сағат алтыға дейін 
болады. Ерте көктемнен 

бері қант қызылшасы алқабында еңбек етіп 
келеміз, тәтті түбірді жекелейміз, жүйекаралық 
төселген су жүретін шлангаларды сыртқа 
шығарамыз, енді қызылша жапырақтарын 
шауып жүрміз”-дейді еңбеккерлер. 

“Мемлекет тарапынан үлкен қолдаулар 
болып жатыр. Тек, ерінбей еңбек ете білсең 
болғаны. Олай дейтін себебім, осы алқаптарға 
тамшылатып  суару  технологиясымен 
егілген қызылшаның әр гектарына 90 мың, 
тоннасына 2250 теңгеден, қызылшаның әр 
келісіне 17 теңгеден төленеді. Бұдан бөлек,  
аммофос, селитра, МПК сынды минералды 
тыңайтқыштарды субсидиямен алсам, жуырда 
ғана арзандатылған бағамен 5 тонна жанар 
жағармай берілді. Сондай-ақ, техниканың 30 
пайызы, тұқымның 75 пайызы субсидиямен 
берілуде. Бұдан артық біздей шаруаларға 
қандай көмек керек. Кеше Тараз қаласындағы 
қант зауытына 120 тонна өткізсек, бүгін кемінде 
400 тоннаға жуық өткізбекпіз. Сондықтан, 
келер жылы тәтті түбірді екі жүз гектарға егуді 
жоспарлап отырмын-дейді Мауыт ағамыз бізге 
берген сұхбатында.
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ТƏУЕЛСІЗДІК
ШЕЖІРЕСІ

2007 2008

  2007 2007 жылы  Елбасы Н. Назарбаев “Жаѕа əлемдегі жылы  Елбасы Н. Назарбаев “Жаѕа əлемдегі 
жаѕа Ќазаќстан” атты Ќазаќстан халќына Жолдауын жаѕа Ќазаќстан” атты Ќазаќстан халќына Жолдауын 
жариялады.жариялады.
••Астана  қаласында  ҚР  Білім  беру  ісінің  құрметті Астана  қаласында  ҚР  Білім  беру  ісінің  құрметті 

қызметкері, ІІ Республикалық “Елім менің” патриоттық қызметкері, ІІ Республикалық “Елім менің” патриоттық 
әндер байқауының лауреаты, жерлесіміз Есжан Әміровтың әндер байқауының лауреаты, жерлесіміз Есжан Әміровтың 
шығармашылық кеші өтті.шығармашылық кеші өтті.

  ••Темірбек ауылында “Алты Алашқа танылған ақын еді” Темірбек ауылында “Алты Алашқа танылған ақын еді” 
атты  суырыпсалма айтыскер ақын Әзімбек Жанқұлиевті атты  суырыпсалма айтыскер ақын Әзімбек Жанқұлиевті 
еске алуға арналған алғашқы аудандық айтыс өткізілді.еске алуға арналған алғашқы аудандық айтыс өткізілді.
••Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздеріне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздеріне 

15 жыл толды. 15 жыл толды. 
Қоғам қайраткері, қарымды қаламгер, Жамбыл облысының  Қоғам қайраткері, қарымды қаламгер, Жамбыл облысының  

және Байзақ ауданының Құрметті азаматы, жерлесіміз және Байзақ ауданының Құрметті азаматы, жерлесіміз 
Арғынбай Бекбосынның туылғанына 70 жыл толды.Арғынбай Бекбосынның туылғанына 70 жыл толды.

  ••Жамбыл облысының және Байзақ ауданының Құрметті Жамбыл облысының және Байзақ ауданының Құрметті 
азаматы, ақын Жақсылық Сәтібеков-70-ке толды.азаматы, ақын Жақсылық Сәтібеков-70-ке толды.
••Əл-Фараби атындаєы мəдениет їйінде ІІІ жер сату Əл-Фараби атындаєы мəдениет їйінде ІІІ жер сату 

акционынан бюджетке 4 млн. 270 мыѕ теѕге тїсті.акционынан бюджетке 4 млн. 270 мыѕ теѕге тїсті.
  ••Ќазаќстан Республикасы Парламенті Мəжілісініѕ жəне Ќазаќстан Республикасы Парламенті Мəжілісініѕ жəне 

мəслихаттары депутаттарыныѕ сайлауы ґтті.мəслихаттары депутаттарыныѕ сайлауы ґтті.
  ••”Ќазаќстан-2030 стратегиясына” 10 жыл.”Ќазаќстан-2030 стратегиясына” 10 жыл.
•• Їшбўлаќ  теміржол бекетінде  мешіт ашылды. Їшбўлаќ  теміржол бекетінде  мешіт ашылды.
• • Тəуелсіздіктіѕ 16 жылдыєына орай, аудан орталыєынан  Тəуелсіздіктіѕ 16 жылдыєына орай, аудан орталыєынан  

халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы іске ќосылып, 7 баєыт халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы іске ќосылып, 7 баєыт 
бойынша жўмыс жасай бастады.бойынша жўмыс жасай бастады.
2008 2008 жылы “Алаш ќозєалысына” 90 жыл толды.жылы “Алаш ќозєалысына” 90 жыл толды.
• • Бурыл ауылдыќ округіне ќарасты Ќўмжота ауылында Бурыл ауылдыќ округіне ќарасты Ќўмжота ауылында 

“Балауса” балалар баќшасы ашылды.“Балауса” балалар баќшасы ашылды.
••Байзаќ ауданыныѕ ќўрылєанына 70 жыл толуына орай Байзаќ ауданыныѕ ќўрылєанына 70 жыл толуына орай 

салтанатты жиын ґтті.салтанатты жиын ґтті.
••Байзаќ ауданыныѕ Ќўрметті азаматы Жапар Дидарбековтіѕ Байзаќ ауданыныѕ Ќўрметті азаматы Жапар Дидарбековтіѕ 

“Ґрені  ґскелеѕ  Байзаќ  ґѕірі” атты  кітабы  жарыќќа “Ґрені  ґскелеѕ  Байзаќ  ґѕірі” атты  кітабы  жарыќќа 
шыќты.шыќты.
••Сарыкемер  ауылы  орталыєынан  “Əмір  жəне  Д” Сарыкемер  ауылы  орталыєынан  “Əмір  жəне  Д” 

дəріханасы ашылды.дəріханасы ашылды.
••Алматы ќаласындаєы “Ќалќаман-2” шаєын ауданыныѕ  Алматы ќаласындаєы “Ќалќаман-2” шаєын ауданыныѕ  

бўрынєы Ильич атындаєы кґшесіне Байзаќ батыр есімі бўрынєы Ильич атындаєы кґшесіне Байзаќ батыр есімі 
берілді.берілді.
••Астана ќаласыныѕ 10 жылдыќ мерекесі кеѕінен аталып Астана ќаласыныѕ 10 жылдыќ мерекесі кеѕінен аталып 

ґтілді.ґтілді.
••Сарыкемер ауылындаєы  іргетасы 1998 жылы ќаланєан, Сарыкемер ауылындаєы  іргетасы 1998 жылы ќаланєан, 

аумаєы 11,45 гектарды алып жатќан дендросаябаќќа аумаєы 11,45 гектарды алып жатќан дендросаябаќќа 
“Астананыѕ 10 жылдыєы атындаєы саябаќ” атауы берілді.“Астананыѕ 10 жылдыєы атындаєы саябаќ” атауы берілді.
••31 шілде кїні Кеѕес Одаєыныѕ Батыры, жерлесіміз 31 шілде кїні Кеѕес Одаєыныѕ Батыры, жерлесіміз 

Аќəділ Суханбаевтыѕ ерлігіне 64 жыл толды.Аќəділ Суханбаевтыѕ ерлігіне 64 жыл толды.
••Талас ауылында “Имам Аєзам атындаєы” мешіт бой Талас ауылында “Имам Аєзам атындаєы” мешіт бой 

кґтерді.кґтерді.
••Ќызыл жўлдыз ауылдыќ округінде кеспе ґнімдерін Ќызыл жўлдыз ауылдыќ округінде кеспе ґнімдерін 

шыєаратын “ Rоlа-7” жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  шыєаратын “ Rоlа-7” жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
тўсауын кесті.тўсауын кесті.
••Тараз ќаласындаєы ЌР Тўѕєыш Президенті саябаєында Тараз ќаласындаєы ЌР Тўѕєыш Президенті саябаєында 

Байзаќ ауданыныѕ ўлттыќ мəдени орталыќтары мен ґнер Байзаќ ауданыныѕ ўлттыќ мəдени орталыќтары мен ґнер 
ўжымдары ґнер кґрсетті.ўжымдары ґнер кґрсетті.
••Мырзатай ауылдыќ округіне ќарасты Дихан ауылында  Мырзатай ауылдыќ округіне ќарасты Дихан ауылында  

“Аќбота” балалар баќшасы ашылды.“Аќбота” балалар баќшасы ашылды.
••“Ґлеѕдерім-ґрге ўшырєан ґрендерім“ атты Байзаќ “Ґлеѕдерім-ґрге ўшырєан ґрендерім“ атты Байзаќ 

ауданыныѕ Ќўрметті азаматы, аќын  Ќ.Шотбасовтыѕ ауданыныѕ Ќўрметті азаматы, аќын  Ќ.Шотбасовтыѕ 
шыєармашылыќ кеші ґтті.шыєармашылыќ кеші ґтті.
••Сарыкемер ауылыныѕ Тараз ќаласына шыєа берісіндегі Сарыкемер ауылыныѕ Тараз ќаласына шыєа берісіндегі 

Байзаќ баба ескерткішініѕ маѕынан Астанадаєы  96 метрлік Байзаќ баба ескерткішініѕ маѕынан Астанадаєы  96 метрлік 
Бəйтеректіѕ 8 есе кішірейтілген макеті бой кґтерді.Бəйтеректіѕ 8 есе кішірейтілген макеті бой кґтерді.
••Кґктал ауылында “Жамбыл ќўс” ЖШС-і жўмысын Кґктал ауылында “Жамбыл ќўс” ЖШС-і жўмысын 

жаѕаша бастады.жаѕаша бастады.
•• Елбасыныѕ “100 мектеп, 100 аурухана” баєдарламасы  Елбасыныѕ “100 мектеп, 100 аурухана” баєдарламасы 

аясында Жаѕатўрмыс ауылында 120 оќушыєа арналєан аясында Жаѕатўрмыс ауылында 120 оќушыєа арналєан 
мектеп ќўрылысы бастау алды.мектеп ќўрылысы бастау алды.
••Жеке азаматтардыѕ, кəсіпкерлер мен ілкімді азаматтардыѕ Жеке азаматтардыѕ, кəсіпкерлер мен ілкімді азаматтардыѕ 

демеушілігімен  аудан орталыєындаєы “Байзаќ баба“ мешіті   демеушілігімен  аудан орталыєындаєы “Байзаќ баба“ мешіті   
жаѕартылып, ќайтадан ашылды.жаѕартылып, ќайтадан ашылды.
••Жалєызтґбе ауылдыќ округіне ќарасты Аќќия ауылында Жалєызтґбе ауылдыќ округіне ќарасты Аќќия ауылында 

фельдшерлік-акушерлік пункт  пайдалануєа берілді.фельдшерлік-акушерлік пункт  пайдалануєа берілді.

С. ИМАНОВА,
а у д а н  ә к і м і 

а п п а р а т ы н ы ң 
ұ й ы м д а с т ы р у - 

инспекторлық бөлімінің бас инспекторы.

ҚА З А Қ С Т А Н Д А  Г Е Н Д Е Р Л І К  С А Я С А Т 
ЖҮРГІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫСТЫ ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ 
ӘЙЕЛД Е Р  І С Т Е Р І  ЖӘНЕ  ОТ БАСЫЛЫҚ -
ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ САЯСАТ ЖӨНІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ 
КОМИССИЯ ҮЙЛЕСТІРЕДІ. ОНЫҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТІ-
ОТБАСЫНА, ӘЙЕЛДЕР МЕН ЕРЛЕРДІҢ ТЕҢДІГІНЕ 
ҚАТЫСТЫ КЕШЕНДІ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫ 
ІСКЕ АСЫРУ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. 1998 ЖЫЛЫ 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТI 
ЖАНЫНДАҒЫ ОТБАСЫ ЖӘНЕ ӘЙЕЛДЕР IСТЕРI 
ЖӨНIНДЕГI ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯ ҚҰРЫЛДЫ. 

 Қазірг і  кезеңде  ұлттық  гендерлік 
саясатты  жүзеге асыруға және өмірдің 
барлық саласында гендерлік теңдікке қол 
жеткізу тетігін жасауға белсенді түрде 
аудан көлемінде жұмыстар жүріп жатыр. 
Байзақ ауданының халқы бүгінде 98 мыңға 
жуықтады .  Оның  52 пайызы  әйелдер . 
Ауданда  мемлекеттік  қызметте  5 әйел 
басшылық қызметте болса, аудан әкімдігінің 
13 бөлімдерінің 2 бөліміне (15,3 пайызын) 
әйелдер  басқарады .  1  әйел  ауылдық 
округтің әкімі. Аудандық мәслихаттың 15 
депутатының 2-еуі әйел.

  Байзақ ауданы әкімі жанындағы әйелдер 
істері және отбасы-демографиялық саясат 
жөніндегі комиссия өз жұмысын Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 
қаңтардағы қаулысымен бекітілген «Қазақстан 
Республикасында  2006-2016 жылдарға 
арналған Гендерлік теңдік стратегиясын 
іске асыру туралы» және Жамбыл облысы 
әкімі  жанындағы  әйелдер  істері  және 
отбасы-демографиялық саясат жөніндегі 
комиссиясының іс-жоспарларын басшылыққа 
ала отырып, көптеген шараларды атқарды.
Алдымен аудан,  аудан әкімі жанындағы 
әйелдер істері және отбасы-демографиялық 
саясат жөніндегі комиссия құрылып, оның 
құрамы аудандық мәслихаттың сессиясында 
бекітілді. Қолға алынатын, атқарылатын іс-
шаралар нақтыланып, іс-шаралар жоспары 
жасалды.
Бүгінгі  күнге   дейін  комиссияның  5 

отырысы өткізілді. Онда “Жасөспірімдер 
арасында адамгершілік және жыныстық 
жағынан тәрбиелеу мен ерте жүктіліктің 
алдын алу шаралары”, “Отбасындағы және 
жұмыс орнындағы зорлықты жоюға ерлерге 
және балаларға қатысты зорлықтың алдын 
алу”, Елбасының “Қазақстан жаңа жаһандық 
ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты 
Қазақстан халқына арнаған Жолдауын іске 
асыруға әйелдердің қатысу белсенділігі” 
және тағы басқа тақырыптарда мекеме 
басшыларының есептері тыңдалды. Сонымен 
қатар  аудандық комиссияда ауылдық округ 

әкімдері Қазақстан Республикасындағы 
гендерлік теңдіктің 2006-2016 жылдарға 
арналған стратегиясының іске асырылуы 
туралы есеп берді.
Жыл басынан аудандық ішкі істер бөліміне 

отбасындағы  жанжалға  байланысты 
157 әйелден  шағым  түскен  болатын.  
Шағымдар дер кезінде қаралып, тиісті 
шаралар  қолданылды. Ал комиссияға 2 
әйел ауызша өз шағымдарымен келіп, 
шағымдары қанағаттандырылды.
Өңірде  кіші және шағын кәсіпкерліктің 

және шаруа қожалықтарының 30 пайызына 
әйелдер  жетекшілік  жасайды. “Даму” 
кәсіпкерлікті дамыту  акционерлік қоғамы 
арқылы 2 кәсіпкер әйел несие алды. 
Ілкімді кәсіпкер  Ф. Жүнісова Мырзатай 
ауылындағы құс фабрикасының жұмысын 
жандандыруға,  ал кәсіпкер  Л. Жабатаева 
тринажерный залды салумен айналысуда. 
Мұнымен қатар  «Жұмыспен қамту-2020” 
жол картасы» бағдарламасы аясында 17 
әйел несие алып, жұмыстарын бастауда.
Бүгінгі  таңда  Ұлттық  кәсіпкерлер 

палатасының аудандық филиалы аудандық 
комиссиямен бірлесе жұмыс атқарып 
келеді. Барлық ауылдық округтердегі  
кәсіпкер әйелдердің және жаңадан  өз 
кәсібін ашамын деген  қыз-келіншектердің 
тіз імі  алынып ,  олармен  жұмыстар 
атқарылуда.  Сондай-ақ, аудан орталығы 
мен елді-мекендерге әйелдер қауымымен 
Елбасының Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауындағы  басым  бағыттарды 
түсіндіру,  Қазақстан Республикасында 
2006-2016 жылдарға арналған  Гендерлік 
теңдік стратегиясының  қағидаларын 
насихаттауға бағытталған іс-шаралар 
тұрақты өтіп тұрады.
Жалпы  тәуелсіздік жылдары еліміздің 

қол  жеткізген  жетістіктері  аз  емес . 
Тәуелсіздіктің 25 жылында еліміздің 
толайым  табыстарында   әйелдер 
қауымының қосқан үлесі қомақты. Қазіргі 
таңда әйелдер қоғамымыздың барлық 
салаларында   белсенділік  танытуда . 

Мәселен,  Халықаралық  әйелдер 
мерекесі  қарсаңында  комиссияның 
ұйымдастыруымен аудан экономикасына 
үлес қосқан зейнеткер және ауданның 
Құрметті азаматтары, барлығы 15 әйелге  
құрмет көрсетілді. Аудандық комиссия, 
і скер  әйелдер  қауымдастығының 
мүшелері, кәсіпкерлер палатасының 
қызметкерлері тарапынан 100 жасқа 
толған 3 кейуанаға,Ұлы Жеңіс мерекесіне 
орай соғыс және еңбек ардагерлеріне, 
«Отбасылар бақ сынасты» атты ата-
аналар  балаларымен өткен спорттық 
сайыстың  жеңімпаз  отбасыларына 
сыйлықтар, «Біз бақытты баламыз» 
атты акцияда 1000 балаға балмұздақ 
табысталды. Сарыкемер ауылындағы 
орталық алаңда өткен «Балаларға қуаныш 
сыйлайық» атты  акцияда комиссия 

мүшелерінің атынан 6 төмен отбасының  
балаларына спорттық киім және мектеп 
құралдары салынған сөмкелер  табыс етілді.
Сондай-ақ, 2015 жылдың қорытындысымен 
Гендерлік саясатты жүргізуде белсенділік 
көрсеткен комиссия мүшелері және басқа 
салада қызмет істейтін ауданның қоғамдық 
жұмыстарына белсене араласқан 3 әйел 
комиссия төрағасының марапатына ие 
болды. 
Уақыт талабына сай әйелдерді мемлекеттік 

және  қоғамдық  басқару  ісіне  белсене 
араластырып ,  олардың  бизнес  ашып , 
кәсіпкерлікпен шұғылдануына мүмкіндік 
туғызу арқылы жаңа кезеңдегі қазақстандық 
әйел бейнесін қалыптастырудың маңызы зор.  
Аудандық «Ауыл жаңалығы”-”Сельская 
новь” газетінде ай сайын  ана мен баланы 
қорғау, отбасы құндылықтарын сақтау, 
демографиялық ахуалдың жай-жапсары, 
ұрпақ тәрбиесі, әйелдер мен балаларға 
қатысты  зорлық-зомбылықтың  алдын 
алу  тақырыптарында арнайы мақалалар 
жарияланып тұрады.
Мемлекет басшысы бекіткен гендерлік 

теңд ік  стратегиясы -нег і з інен  ерлер 
мен  әйелдердің  теңдігіне  қол  жеткізу 
мақсатындағы  бил ік  пен  қоғамның 
өзара тиімді әрекет етуіне бағытталып 
шығарылған заң. Қазіргі кезеңде азаматтық 
қоғам ұлттық гендерлік саясатты жүзеге 
асыруға және өмірдің барлық саласында 
гендерлік теңдікке қол жеткізу тетігін 
жасауға  кең көлемде жұмыстар жүріп 
жатыр.
Ер к і н  өм і р ,  е г е м ен  т ұ рмы с тың 

иелері-бүгінгі  ұрпақ ,  мына  біз  арғы 
бабаларымыздың аманаты ретінде аңсап 
жеткен тәуелсіздік жылдары қол жеткізген 
табыстарда әйелдер қауымының қосқан 
үлесі ұшан-теңіз. Сондықтан да көп ұлттан 
құрылған, ынтымағы жарасқан ауданның 
қыз-келіншектері де еліміздің өсіп-өркендеуі 
жолында қызмет етіп, өз үлестерін қоса 
беретін болады.

Р.ДЖАКИПБАЕВА,,
“Ауыл жаѕалыєы”.

С еми н а р  в к люч а л  в 
себя теоретическую часть 
-  лекционные  занятия , 
р а з ъ я с н яющи е  о бщи е 
принципы действия и порядок 
применения  передовых 
технологий и методов, а также 
практическую часть – обучение 
практическим навыкам по 
применению инновационных  
технологий. 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
Агр о б и ол о г и ч е с к и й 

научно-исследовательский 
инс титу т  Тара з ско го 
и н н о в а ц и о н н о -
г у м а н и т а р н о г о 
университета - современная 
инновационная  научно-
производственная структура. 
Он  был создан на территории 
Байзакского района в 2014 
году. Его задача - развитие 
научного  обеспечения 
отрасли овощеводства, то 
есть обеспечение интеграции 
науки  и  бизнеса .  Это 
своего рода лаборатория – 
непосредственный   активный 
участник инновационного 
процесса, занимающаяся 
п р о и з в о д с т в о м  
с ельскохозяйственной 
продукции в Жамбылском 
регионе. 
С п е ц и а л и с т ы 

открывшегося АгроНИИ  

изучают, насколько успешно 
адаптируются  к  местным 
условиям те или иные сорта 
овощей в закрытом грунте и дают 
соответствующие рекомендации 
для сельхозпроизводителей 
региона.
С этой целью, имеющаяся 

и н ф р а с т р у к т у р а  н а 
постоянной  и  бесплатной 
основе проводит обучающие 
семинары для руководителей 
и специалистов крестьянских 
и  фермерских  хозяйств , 
занимающихся тепличным 
бизнесом ,  по   вопросам 
адаптации  и  трансферта 
ресурсосберегающих  и других 
инновационных технологий. 
К примеру, в текущем году 
с июля по октябрь месяцы  
Палата предпринимателей 
Жамбылской области в рамках 
исполнения государственного 
з а д а ния  Мини с т е р с т в а 
сельского хозяйства РК по 
информационному обеспечению 
субъектов агропромышленного 
комплекса на безвозмездной 
основе провела 55 семинаров по 
13 приоритетным направлениям 
А г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса с охватом свыше 
850 слушателей  из  числа 
руководителей и специалистов 
крестьянских хозяйств районов 
области.
На территории АгроНИИ 

имеются сад и две теплицы 
по выращиванию  овощей. 

Делаются первые шаги в области 
животноводства – строится 
молочно-товарная ферма на 
200 голов.
Для проведения семинара были 

привлечены как отечественные 
эксперты – преподаватели, лекторы 
АгроНИИ, так и зарубежные. 
По  при гл ашению  Цент р а 
агрокомпетенций Национальной 
Палаты  предпринимателей 
РК  «Атамекен» ,  согласно 
направлению семинара, прибыл 
зарубежный эксперт из Израиля  
Гад Элхаррар. 
С  приветственным  словом 

перед собравшимися выступил 
ректор Таразского инновационно-
гуманитарного университета 
Е.Саурыков, который ознакомил 
участников семинара с базовым 
хозяйством, историей его создания, 
производственными планами, 
основной  деятельностью   и 
п е р с п е к т и в ами  р а з в и т и я 
АгроНИИ.  
Далее слово было предоставлено 

зарубежному эксперту из Израиля 
Г.Элхаррару, который рассказал 
о развитии агропромышленного 
комплекса  в  своей  стране , 
поделился израильским опытом 
выращивания овощей в теплицах - 
это направление в последнее время 
особенно актуально для нашей 
области. Выступил с лекцией на 
тему: «Современные ресурсо-
и-водосберегающие технологии 
производства овощей в условиях 
закрытого грунта».
В рамках семинара в течение 

трёх  дней  лекторами  были 

Ï Î Ë Å Ç Í Û É  Ñ Å Ì È Í À Ð

прочитаны лекции по технологии 
возделывания овощных культур в 
защищённом грунте, о средствах 
защиты растений от болезней и 
вредителей, инженерных системах 
внесения минеральных удобрений, 
о капельной системе полива и.т.д.

   Практическую часть занятия 
для  хозяйственников  провёл 
агроном современного тепличного 
ком п л е к с а  к р е с т ь я н с ко г о 
хозяйства «Азамат» города Тараз 
Н .Копбо сынов .  Он  делился 
опытом, обучал как самостоятельно 
применять полученные знания на 
практике.

 Подводя итоги  семинара, ректор 
ТИГу Е. Саурыков сказал: «Наш 
институт находится на территории 
Байзакского  района ,  который 
занимает одно из лидирующих 
мест по тепличному производству 
овощей. Здесь самое наибольшее 
количество теплиц.  Наш институт 
является своеобразной диалоговой 
площадкой  для  обсуждения 
проблем тепличного производства, 
мы  н а  бе с п л ат н ой  о сно в е 
обучили  20 предпринимателей из 
Байзакского района. И это для нас 
взаимовыгодное сотрудничество».
В   з а в е ршение  с еминар а 

присутствующим  были  даны 
индивидуальные консультации 
по  т е п личному  хо з я й с т ву, 
сообщено о том, что при Палате 
предпринимателей Жамбылской 
области создан колл- центр и сайт, 
тел.: 59-79-60 www.fermers.kz. 
88000808010 - линия бесплатная, 
где  можно  получить  любую 
интересующую информацию.

На базе Агробиологического научно-исследовательского 
института Таразского инновационно-гуманитарного 
университета , расположенного  в нашем районе, 
состоялся  областной  обучающий   трёхдневный 
семинар на тему: «Овощные культуры закрытого 
грунта». Организатором  семинара была Палата 
предпринимателей Жамбылской области.
В работе семинара приняли участие представители 

Палаты предпринимателей  Байзакского района, 
лекторы и преподаватели Таразского инновационно-
гуманитарного  университета ,  руководители 
крестьянских хозяйств нашего района, города Тараз 
и  районов  области ,   занимающиеся  тепличным  
бизнесом. 

«ЭКСПО-
2017» объявляет 
телеконкурс 

«Энергия будущего»
Казахстанцы  сами  определят 

одного  из  участников  «ЭКСПО-
2017», который представит свою 

разработку  в  главном  павильоне  наравне  с  уже 
утверждёнными новаторами, передаёт 24.kz.

«Национальная  компания  «Астана  ЭКСПО-2017» 
совместно с Министерством энергетики объявляет 
конкурс «Энергия будущего». Для участия в отборе 
изобретателям необходимо подать заявку в ближайшие 
2  месяца .  Главное  условие  — чтобы  разработка 
соответствовала  теме  выставки .  50  проектов 
презентуют на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24». 
После этого казахстанцы смогут проголосовать за 
понравившуюся идею на сайте yourexpo.kz.
Сергей Куянов, директор департамента по связям 

с общественностью АО «НК «Астана-ЭКСПО-2017»: 
«Форма регистрации, кстати говоря, очень простая. 
После того как мы её получаем, мы отправляем её 
экспертам, которых нам предоставило Министерство 
энергетики. Они не дают качественной оценки, они 
просто проверяют идею или разработку на патентную 
чистоту. То есть они говорят нам «да, такого в мире 
больше нет», и мы выставляем дальше работу на 
конкурс».

ƏЙЕЛДЕР 
БЕЛСЕНД ІЛ І Г І  АРТУДА
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Г. АСАБАЙ,
главный специалист ДКРЕМиЗК по 

Жамбылской области.

Тарифы  н а  у с лу ги  субъ е кто в 
естественных монополий утверждаются 
в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О естественных монополиях и 
регулируемых рынках» (далее - Закон). 
В соответствии с п.3 ст.18 Закона 

утверждение тарифов или их предельных 
уровней и тарифных смет на регулируемые 
услуги субъекта естественной монополии 
может производиться не чаще одного раза 
в двенадцать месяцев, за исключением 
утверждения тарифов (цен, ставок сборов) 
и тарифных смет в качестве чрезвычайной 
регулирующей меры и в упрощённом 
порядке.
В целях стимулирования вложения 

инвестиций, в 2014 году в Закон РК «О 
естественных монополиях и регулируемых 
ры н к а х »  в н е с е н ы  и зм е н е н и я , 
предусматривающие перевод субъектов 
естественных монополий на работу по 
предельным тарифам со сроком действия 
5 и более лет. В рамках реализации данной 
нормы в Жамбылской области субъекты 
естественных монополий переведены на 
оказание услуг по предельным тарифам.
Утверждение тарифов на долгосрочный 

период  обеспечит  стабильность  и 
предсказуемость тарифов, повышение 
качества  услуг  за  счёт  вложения 
инвестиций в модернизацию активов. 
В то же время, закон предусматривает 

право субъекта естественной монополии в 
течение срока действия предельного уровня 
тарифа представить в уполномоченный 
орган заявку на утверждение тарифа в 
качестве чрезвычайной регулирующей 
меры (в случае увеличения стоимости 
стратегического товара).
Стратегические товары – уголь, газ, 

мазут, дизельное топливо, используемые 
в качестве топлива для производства 
т е п л о в о й  э н е р г и и  с у бъ е к т ами 
естественных монополий, электрическая 
энергия – для субъектов естественных 
монополий  в  сферах  передачи  и 
распределения электрической энергии, 

ÒӨÐIҢÍÅÍ ҚÀÐÒÛҢ 
ÊÅÒÏÅÑIÍÊÅÒÏÅÑIÍ

М. САДЫРЌЎЛОВ,
Темірбек ауылдыќ ардагерлер алќасыныѕ 

тґраєасы.

Ґткен айда Чапаев орта мектебінде Темірбек 
ауылдыќ округіне ќарасты Тегістік, Сарыбараќ 
жəне Шахан ауылыныѕ 35 ардагерлерімен жиын 
ґткізілді. Онда  округ əкімі А. Əміров  елді мекен 
бойынша атќарылєан жўмыстарєа тоќталды.
Атап айтќанда, Бостандыќ пен Шахан ауылыныѕ 
бўрылысынан  Шахан ауылыныѕ ортасына 
дейінгі асфальт жол кїрделі жґндеуден ґткенін, 
Сарыбараќ   жəне Шахан ауылдарында 3-4 кґшеге 
тас тґселгенін, сол сияќты їстіміздегі жылдыѕ 
ќазан айында Сарыбараќ ауылыныѕ Ќарсаќбаев 
кґшесі мен Тегістік ауылыныѕ Бошай би, Чапаев 
кґшелерініѕ асфальті жґндеуден ґтетінін  сґз етті.  
Сонымен ќатар 2017 жылєа бґлінетін 1,9 миллион 
теѕге М.Əуезов мектебіне жўмсалатыны жґнінде 
ўсынысын ортаєа салып, ардагерлер тарапынан 
ќолдау тапты.
Бўдан соѕ сґз алєан Чапаев орта мектебініѕ 

директоры Е.Есімов  жəне  бір топ ардагерлер  
еліміздіѕ мерейлі мерекесі-Тəуелсіздіктіѕ 25 
жылдыєына орай  игілікті істер атќару,  ел бірлігін 
саќтау, жастарды отансїйгіштікке тəрбиелеу 
секілді  тірліктерді атќарудыѕ маѕызын сґз етті. 
Жиыннан соѕ ќариялар клуб меѕгерушісі 

С.Адилов пен Чапаев орта мектебініѕ  мўєалімі 
Ж.Саназарованыѕ ўйымдастыруымен М.Əуезов 
жəне Чапаев орта мектептерініѕ мўєалімдері мен 
оќушылары əзірлеген концерттік баєдарламаны 
тамашалады. Əсіресе М.Əуезов мектебініѕ 
мўєалімі А.Əбдіќўловтыѕ ќарттарєа арнап 
шыєарєан əні кґпшіліктіѕ кґѕілінен шыќты.
Жиында ардагерлер ќўрметіне жайылєан 

кеѕ дастархан басында оларєа сый- сияпаттар 
кґрсетілді. Ардагерлер А. Байєўт, К. Аќќўлиева,Ќ. 
Берікбаевалар  їш ауылда тўратын  ардагерлер 
мен аќ жаулыќты аналардыѕ басын ќосып, 
дəм  татќызып ,  сый-сияпат  кґрсеткендері 
їшін ауыл əкіміне, ардагерлер алќасына жəне 
демеушілік кґрсеткен кəсіпкерлер Е.Шəріпбаев,Н.
Аманбеков,С.Ґткебаев,К.Бəрібаева З.Кемелбекова 
жəне  М .Əуезов  мектеб ін іѕ  директоры 
Б.Адиловтерге алєыстарын айтып, баталарын 
берді.
Шара  соѕында  Ўлы  Отан  соєысыныѕ 

ќўрбандарына арналєан ескерткіш таќтадаєы 119 
ардагерлердіѕ рухтарына ќўран баєышталды. 

водоснабжения и (или) водоотведения, 
тепловая  энергия  – для  субъектов 
естественных  монополий  в  сфере 
теплоснабжения и для нормативных 
потерь  в  сфере  передачи  и  (или) 
распределения тепловой энергии, газ 
– для собственных нужд и потерь для 
субъектов естественных монополий в 
сфере транспортировки газа или газового 
конденсата по магистральным и (или) 
распределительным трубопроводам, 
покупная  вода  –  для  субъектов 
естественных  монополий в сферах 
водоснабжения, производства тепловой 
энергии.
Из  44 субъектов ,  включённых  в 

Местный  раздел  Государственного 
регистра  субъектов  естественной 
монополии по Жамбылской области, 
16 субъектов подлежат предоставлению 
услуг по предельным уровням тарифов, 
остальные 28 субъектов – субъекты малой 
мощности.
Субъект естественной монополии 

малой мощности – субъект естественной 
монополии, осуществляющий реализацию 
услуг:

•  по  прои зводс тву,  передаче , 
распределению и (или) снабжению 
тепловой энергией от отопительных 
котельных с общей установленной 
мощностью  до  двадцати  Гкал /час 
включительно;

• водоснабжения и (или) водоотведения 
объёмом до пятисот тысяч кубических 
метров в год;

• по подаче воды для орошения объёмом 
до тридцати миллионов кубических 
метров в год;

• в сфере подъездных путей объёмом до 
пятидесяти тысяч вагон/км, вагон/час;

• по передаче и (или) распределению 
электрической энергии объёмом до 
двадцати пяти миллионов кВт./час в 
год.
К субъекту естественной монополии 

малой  мощности  также  относится 
субъект естественной монополии по 
регулируемой услуге, доход от которой 
не превышает пяти процентов дохода 
от всех регулируемых услуг субъекта 

ÏÎÐßÄÎÊ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈß ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ 
ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÎÍÎÏÎËÈÉ       

Сарыкемер  ауылы , Д . Ќонаев 
кґшесі 117 їй,  аныќтама їшін 
телефон: 7-90-51, факс: 2-18-67.
Сарыкемер ауылындаєы Н.Киікбаев 

атындаєы орта мектептіѕ бос тўрєан 
директоры лауазымына (1 бірлік) 
конкурс жариялайды.
Мекеменіѕ атауы: Байзаќ ауданы 

əкімдігі білім бґлімініѕ Н.Киікбаев 
атындаєы орта мектебі коммуналдыќ 
мемлекеттік мекемесі.
Орналасќан  жер і :  Жамбыл 

облысы, Байзаќ ауданы, Сарыкемер 
ауылы, З.Абдикаримов кґшесі №48.  
Пошталыќ индекс: 080 100.
Телефон 8(726 37) 4-01-93.
Электрондыќ почтасы:baizak_kiik-

baev.88@mail.ru
Мекеме  ќызмет ін іѕ  нег і з г і 

баєыты: 
Білім беру ўйымыныѕ ќызметін оныѕ 

жарєысына жəне басќа да  нормативтік 
ќўќыќтыќ актілерге сəйкес басќарады. 
Мемлекеттік жалпыєа міндетті білім 
беру  стандартын  педагогикалыќ 
жəне əдістемелік кеѕеспен бірлесе 
отырып іске асыруды ўйымдастырады. 
Жўмыс жоспарын, баєдарламалар 
мен жўмыс жоспарларын бекітеді. 
Бекітілген  учаскедегі  балаларды 
жалпыєа міндетті оќытумен ќамтамасыз 
ету заѕына сəйкес жалпыєа міндетті 
оќытумен ќамтамасыз етеді. Оќу-тəрбие 
процесін єылыми-əдістемелік жəне 
материалдыќ-техникалыќ базасын 
ўйымдастырады жəне жетілдіреді. 
Оќу-тəрбие  процесін  əдістемелік 
ќамтамасыз етуді ўйымдастырады 
жəне жетілдіреді. Ќазіргі заманєы 
аќпараттыќ технологиялардыѕ дамуын 
ќамтамасыз етеді. Педагогикалыќ 
ўйымдар, əдістемелік бірлестіктер, 
балалар ўйымдары ќызметіне ыќпал 
етеді. Білім беру ќўќыєы лицензиясына 
сəйкес оќушылар, тəрбиеленушілер 
контингент ін  ќалыптастырады , 
оќушылар мен тəрбиеленушілерді 
əлеуметтік  ќорєауды  ќамтамасыз 
етеді .  Жетім  жəне  ата-анасыныѕ 
ќамќорлыєынсыз ќалєан балалардыѕ 
арасынан шыќќан тəрбиеленушілердіѕ 
заѕды ќўќыєы мен мїдделерін (жеке, 
мїліктік, баспаналыќ, еѕбек жəне басќа 
да) ќорєайды, олардыѕ туысќандыќ 
байланысын ќолдай отырып, оларєа 
жаєдай жасайды.
Тəрбиел енуш і л ер  мен  б і л ім 

алушыларды  асырап  баєу  їшін 
белгіленген  мґлшерден  кем  емес 
жаєдаймен ќамтамасыз етеді. Оќу-тəрбие 
процесі кезінде білім алушылардыѕ 
(тəрбиеленушілердіѕ) жəне  білім 
беру ўйымы   ќызметкерлерініѕ ґмір 
ќауіпсіздігі мен денсаулыєын саќтауєа 
ќажетті жаєдай жасайды. Оќушыларды 
ќорєау жəне олардыѕ денсаулыєын 
ныєайту маќсатында тамаќтану жəне 
медициналыќ ќызмет кґрсету жўмысын 
ўйымдастырады жəне оєан  баќылау 
жїргізеді. Белгіленген заѕнама шегінде 
білім  беру  ўйымыныѕ  мїлкі  мен 
ќўралдарына басшылыќ етеді, жыл 
сайын ќўрылтайшылардыѕ ќаржылыќ 
жəне материалдыќ ќаражаттыѕ тїсуі 
жəне жўмсалуы туралы есебін береді. 
Нормативтік талаптарєа сəйкес есеп 

жїргізіп, оќу-материалдыќ базаныѕ 
саќталуын  жəне  толыќтырылуын 
ќамтамасыз етеді, ішкі еѕбек тəртібі 
ережесін, санитарлыќ-гигиеналыќ 
режимді, еѕбекті ќорєау жəне техника 

Байзаќ ауданы əкімдігі білім бґлімініѕ “Нўр 
ай“ балабаќшасыныѕ  меѕгерушісі лауазымына  
(1 бірлік) конкурс жариялайды.
Сарыкемер ауылы, Д. Ќонаев кґшесі 117 

їй,  аныќтама їшін телефон: 7-90-51,  факс: 
2-18-67
Мектепке дейінгі мекеменіѕ атауы: Байзаќ 

ауданы əкімдігініѕ білім бґлімініѕ “Нўр ай“ 
балабаќшасы мемлекеттік коммуналдыќ 
ќазыналыќ кəсіпорыны

1.Орналасќан жері: 080104 Байзаќ ауданы, 
Жеѕіс ауылы, Жеѕіс кґшесі № 1 «А» їй.  
Мекеме ќызметініѕ негізгі баєыты: 
Білім беру ќызметін жїргізу ќўќыєына берілетін 

лицензияєа, мектепке дейінгі оќыту мен тəрбиелеу 
жарєысына жəне басќа да нормативтік ќўќыќтыќ 
актілерге сəйкес мектепке дейінгі оќыту мен 
тəрбиелеуді ўйымдастыру ќызметін басќарады. 
Педагогикалыќ кеѕеспен бірге белгіленген 
тəртіпте оќу жўмыс жоспарларын, негізгі 
(вариативтік, авторлыќ), мектепке дейінгі білім 
беру баєдарламаларын, ішкі тəртіп ережелерін 
əзірлеуді жəне бекітуді ўйымдастырады. Мектепке 
дейінгі оќыту мен тəрбиелеудіѕ мемлекеттік 
жалпыєа міндетті стандартына сəйкес білім беру 
баєдарламаларын іске асыруды ќамтамасыз етеді; 
оќыту – тəрбиелеу процесінде тəрбиеленушілер 
мен ўйым ќызметкерлерініѕ ґмірініѕ ќауіпсіздігі 
мен денсаулыєын саќтауєа ќажетті жаєдайлар 
жасайды.
Ўйымды басќару ќўрылымын аныќтайды, 

ќаржы, шаруашылыќ, єылыми, əдістемелік жəне 
басќа да мəселелерді шешеді. Тəрбиеленушілер 
контингентін ќалыптастырады, оларды əлеуметтік 
ќорєауды ќамтамасыз етеді. Педагогикалыќ 
ќоєамдыќ  ўйымыныѕ  жəне  əдістемелік 
бірлестіктіѕ ќызметіне кґмек кґрсетеді. 
Тəрбиеленушілерді тамаќтандыруєа жəне оларєа 
медициналыќ ќызмет кґрсетуге, денсалуыєын 
саќтау мен ныєайтуєа ќажетті жаєдайларды 
ўйымдастырады. Мектепке дейінгі оќыту мен 
тəрбиелеу ўйымыныѕ мїліктері мен ќаражатына 
белгіленген заѕнамалыќ тəртіппен иелік етеді, 
жыл сайын ќўрылтайшылардан тїскен ќаржы 
мен оныѕ шыєысы туралы есеп береді.
Оќу-материалдыќ базаны саќтау мен ныєайтуды, 

есеп жїргізуді, санитарлыќ -гигиеналыќ тəртіптіѕ, 
еѕбекті ќорєау жəне ќауіпсіздік техникасы 
ережелерініѕ саќталуын ќамтамасыз етеді. 
Жўртшылыќпен, ўйымдармен, ата – аналармен 
(оларды алмастырушылармен) ґзара байланысты 
жїзеге асырады. Педагог кадрларды жəне кґмекші 
ќызметшілерді іріктеу мен орналастыруды 
жїзеге асырады, ќызметкерлердіѕ лауазымдыќ 
нўсќаулыќтарын  əзірлейді .  Кадрлардыѕ 
кəсіби шеберлігін арттыруєа жаєдай жасайды. 
Белгіленген тəртіп бойынша ќызметкерлерді 
аттестаттаудан ґткізеді.
Педагогикалыќ кеѕестіѕ жўмысын басќарады. 

Мемлекеттік, ќоєамдыќ жəне басќа да ўйымдарда 
мектепке дейінгі оќыту мен тəрбиелеу ўйымын 
танытады. 
Мектепке дейінгі оќыту мен тəрбиелеу 

ўйымыныѕ ќызметі туралы ќажетті есеп 
дайындауды жəне ўсынуды ќамтамасыз етеді.
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын 

талаптар:
жоєары педагогикалыќ білім, жəне мектепке 

дейінгі оќыту мен тəрбиелеу ўйымдарындаєы 
педагогикалыќ жўмыс ґтілініѕ 5 жылдан кем 
болмауы тиіс.
Кəсіби біліктілігі: Ќазаќстан Республикасыныѕ 

Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ 
“Білім туралы“,  “Тілдер туралы“, “Бала 
ќўќыќтары туралы“, “Сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы кїрес туралы“, “Неке жəне отбасы туралы“, 
“Кемтар балаларды əлеуметтік жəне медициналыќ 
-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау туралы“ 

ќауіпсіздігін саќтау їшін жауап береді.
Педагог  кадрларды  жəне  ќосымша 

ќызметшілерді іріктеуді жəне жўмысќа 
тартуды жїзеге асырады, басќару ќўрылымын, 
ќызметкерлердіѕ  штаттыќ  кестесін , 
лауазымдыќ нўсќаулыєын бекітеді, олардыѕ 
кəсіби шеберлігін арттыру їшін жаєдай 
жасайды. Педагогикалыќ кеѕесті басќарады. 
Белгіленген тəртіп бойынша ќызметкерлерді 
аттестаттауды жїргізеді. Ќызмет барысында 
айрыќша кґзге тїскен оќытушылар мен 
білім беру ўйымдарыныѕ ќызметкерлерін 
ґзініѕ ќўзыретіне ќарай марапаттауєа жəне 
кґтермелеуге ўсынады жəне ґз ќўзыретініѕ 
аясында жаза белгілейді.
Жўртшылыќпен, ата-аналармен (немесе 

оларды алмастырушылармен) байланысты 
жїзеге асырады. Мемлекеттік жəне басќа да 
ўйымдарда білім беру ўйымын танытады, 
ќажетті есеп ќўжаттарын дайындауды жəне 
ўсынуды ќамтамасыз етеді.  
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын 

талаптар: 
1) жоєары жəне жоєары білімнен кейінгі 

білімніѕ болуы (педагогикалыќ немесе бейіні 
бойынша);

2)  педагогикалыќ  жўмыс  ґтілініѕ 
бес жылдан кем болмауы немесе білім 
беру ўйымыныѕ бейініне сəйкес білім 
беру ўйымдарында немесе ўйымдарда 
басќарушылыќ ќызметте жўмыс ґтілініѕ бір 
жылдан кем болмауы;

3) бірінші немесе жоєары біліктілік 
санатыныѕ болуы;

4) їш жылдан кем емес педагогикалыќ 
салада əкімшілік жўмыс тəжірибесініѕ болуы 
немесе білім беру ўйымыныѕ бейініне сəйкес 
білім беру ўйымдарында немесе ўйымдарда 
басќарушылыќ ќызметте жўмыс ґтілініѕ бес 
жылдан кем болмауы;

5)  облыстыќ  білім  басќармасыныѕ 
кандидатура бойынша келісімініѕ болуы;

6) сотталмаєан болуы тиіс.

Лауазымдыќ жалаќысы

Санаты

Лауазымдыќ жалаќысы, 
ќызмет атќарєан 

жылдарына байланысты
мыѕ 

теѕгеден
мыѕ теѕгеге 

дейін
А-1-3 113394 130670

Кəсіби біліктілігі:
Ќ а з а ќ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ѕ 

К о н с т и т у ц и я с ы н ,  Ќ а з а ќ с т а н 
Республикасыныѕ “Білім туралы”, “Ќазаќстан 
Республикасыныѕ “Тілдер туралы”, “Бала 
ќўќыєы туралы“, Ќазаќстан Республикасыныѕ 
“Сыбайлас жемќорлыќќа  ќарсы кїрес 
туралы“, Ќазаќстан Республикасыныѕ 
“Нормативтік ќўќыќтыќ актілер туралы”, 
“Еѕбек кодексін”, “Неке жəне отбасы 
туралы”, “Ќазаќстан Республикасында 
мїгедектiгi бойынша, асыраушысынан 
айырылу жаєдайы бойынша жəне жасына 
байланысты  берiлетiн  мемлекетт iк 
əлеуметтiк жəрдемаќылар  туралы”, 
“Кемтар  балаларды  əлеуметтік  жəне 
медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы 
ќолдау туралы”,  “Кəмелетке толмаєандардыѕ 
арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтар мен 
балалардыѕ ќадаєалаусыз жəне панасыз 
ќалуыныѕ алдын алу туралы” Заѕдарын 
жəне басќа да білім беруді дамытудыѕ 
баєыттары мен келешегін айќындайтын 
нормативт і к  ќўќыќтыќ  а кт і л ерд і ;  
педагогика мен психология негіздерін; 
мемлекеттік жалпыєа міндетті  білім беру 

стандартын; педагогиканы, педагогикалыќ 
психологияны, педагогикалыќ єылым мен 
практиканыѕ жетістіктерін; менеджмент 
не г і зд е р і н ,  ќ а ржы -шаруашылыќ 
ќызмет туралы заѕнамаларды; еѕбекті 
ќорєаудыѕ, техника ќауіпсіздігі жəне 
ґртке ќарсы ќорєанудыѕ ережелері мен 
нормаларын; Ќазаќстан Республикасы 
Денсаулыќ саќтау министрініѕ 2014 
жылєы  2 9  желтоќс анда єы  №1 7 9 
бўйрыєымен бекітілген Жалпы білім 
беретін жəне интернаттыќ ўйымдардыѕ 
ќўрылымына, кїтіп-ўстауєа жəне оќыту 
жаєдайларына ќойылатын санитариялыќ-
э п и д е м и о л о г и я л ы ќ  т а л а п т а р “ 
санитариялыќ ережесін жəне басќа да 
білім беруді дамытудыѕ баєыттары мен 
келешегін айќындайтын нормативтік 
ќўќыќтыќ актілерді білуі тексеріледі. 
Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар 

осы хабарландыру бўќаралыќ аќпарат 
ќўралдарыныѕ  ресми  басылымында 
(“Ауыл жаѕалыєы”-”Сельская новь”) 
жарияланєан сəттен бастап 15 жўмыс 
кїннен кешіктірмей Сарыкемер ауылы, 
Д. Ќонаев  кґшесі, №117 їйде орналасќан 
аудан əкімдігініѕ білім бґліміне ґткізілуі 
тиіс.
Конкурсќа ќатысуєа ниет білдірген 

тўлєалар хабарландыруда кґрсетілген 
ќўжаттарды  ќабылдайтын  мерзімде 
ўйымєа ќолма-ќол немесе пошта арќылы 
мынадай ќўжаттарды ўсынады.

1) конкурстыќ  комиссия  тґраєасы 
атына тўрєылыќты тіркеу орнын, наќты 
тўратын жерін, байланыс телефондарын 
кґрсетумен ќоса ґтініш; нотариалды 
ку ə л а н дырыл є а н  же ке  т ў л є а ны 
куəландыратын ќўжат кґшірмесі;

2) нотариалды куəландырылєан білім 
туралы ќўжат кґшірмесі;

3) нотариалды куəландырылєан еѕбек 
кітапшасыныѕ кґшірмесі;

4) бўрынєы жўмыс орны кадр ќызметі 
куəландырєан фотомен кадрды есепке 
алу жґніндегі жеке іс параќ;

5) бар жазалар мен кґтермелеулерді 
кґрсете отырып бўрынєы жўмыс орнынан 
ґндірістік мінездеме;

6) нотариалды куəландырылєан бар 
біліктілік санат немесе єылыми дəрежесі 
туралы ќўжат кґшірмесі;

7) медициналыќ куəландырудан ґтуі 
туралы ќўжат;

8 )  сотты  болмаєандыєы  туралы 
аныќтама ўсынуы ќажет.
Аталєан ќўжаттардыѕ бірініѕ болмауы 

кандидатты конкурсќа ќатыстырмауєа 
негіз болуы мїмкін.
Конкурсќа ќатысуєа кандидат комиссия 

ќарауына ґзініѕ кəсіби жетістіктері, 
біліктілігін арттыру, єылыми зерттеулер, 
ґзініѕ  педагогикалыќ  тəжірибесін 
ќорытындылау, наградалары туралы 
ќандайда болмасын деректі расталєан 
аќпаратты ўсынуєа ќўќылы.
Конкурстыѕ ґтетін кїні: 2016 жыл, 

30 ќараша.
Конкурстыѕ ґтетін орыны: Байзаќ 

ауданы, Сарыкемер ауылы,  Д. Ќонаев 
кґшесі №117 їй, аудан əкімдігініѕ білім 
бґлімі.
Электрондыќ пошта: baizak_raiono@

mail.ru
Конкурсќа  жіберілген  їміткерлер 

конкурстыќ  ереже  талаптарына  сай 
əѕгімелесуден ґтеді.
Осы  бос  лауазымдыќ  орынєа 

орналасќан  тўлєа  їшін  кґтерме 
шыєындар тґленбейді, тўрєын їй жəне 
ґзге де жеѕілдіктер берілмейді.

естественной монополии за один 
календарный  год .  При  этом  по 
оставшимся регулируемым услугам 
субъект естественной монополии не 
относится к субъекту естественной 
монополии малой мощности.  
На сегодняшний день на предельный 

у р о в е н ь  т а р и ф о в  п е р еш л и 
15 субъектов, заявка 1 субъекта 
находится на рассмотрении. 
К  д е я т е л ьно с ти  субъ е кто в 

естественных монополий малой 
мощности применяется упрощённый 
п о р я д о к  г о с уд а р с т в е н н о г о 
регулирования ,  утверждаемый 
уполномоченным органом.

 При этом субъекты естественных 
монополий  малой  мощно сти 
вправе самостоятельно изменять 
тарифы на регулируемые услуги, 
тарифные сметы один раз в год 
на величину, не превышающую 
индекс потребительских цен по факту 
предшествующего календарного 
года.
В случае таких изменений тарифа, 

тарифной сметы субъект естественной 
монополии малой мощности обязан 
уведомлять уполномоченный орган 
с предоставлением информации, 
указывающей на причины изменения 
тарифа, тарифной сметы, не позднее 
пяти  календарных  дней  со  дня 
изменения тарифа, тарифной сметы.
При необходимости изменения 

т а р и ф а  н а  р е г у л и р у е м ы е 
услу ги ,  т арифной  сметы  на 
в е л и ч и н у ,  п р е в ы ш а ю щ у ю 
индекс  потребительских  цен , 
субъект естественной монополии 
малой  мощности  обращается  в 
уполномоченный орган с заявкой 
для пересмотра тарифа, тарифной 
сметы в порядке, установленном 
уполномоченным органом.
Уполномоченный  орган  при 

утверждении  тарифа  или  его 
предельного  уровня  применяет 
особый порядок формирования затрат, 
предусматривающий регулирование 
затрат, включаемых в тариф или 

е го  пр ед ел ьный  уровен ь ; 
ограничение статей расходов 
субъекта естественной монополии 
в  пределах  техниче ских  и 
технологических норм расхода 
сырья ,  материалов ,  топлива , 
энергии, а также нормативных 
технических потерь; установление 
перечня расходов, не учитываемых 
при формировании тарифа или его 
предельного уровня; ограничение 
прибыли, включаемой в тариф или 
его предельный уровень и др.
В  с л у ч а я х  п р и н я т и я  к 

рассмотрению заявок на изменение 
действующих  тарифов  (цен , 
ставок сборов) или их предельных 
уровней и тарифных смет на 
регулируемые услуги субъектов 
е с т е с т в е нных  монополий 
уполномоченный орган проводит 
экспертизу проектов тарифов или 
их предельных уровней и тарифных 
смет с привлечением независимых 
экспертов ,  государственных 
органов ,  потребителей  и  их 
общественных  объединений 
(Экспертный Совет). 
В  ц е л я х  о б е с п е ч е н и я 

гласности, информированности, 
соблюдения баланса интересов 
потребителей  и  субъектов 
е с т е с твенных  монополий , 
прозрачности  формирования 
тарифов  или  их  предельных 
уровней  и  до с товерно с ти 
проводятся публичные слушания 
в соответствии с действующим 
законодательством.
При  этом ,  в  соответствии 

с  з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
уполномоченный  орган  на 
ежегодной основе проводит анализ 
отчётов субъектов естественных 
монополий  об  исполнении 
утверждённых тарифных смет и 
инвестиционных программ. И в 
случае неисполнения мероприятий 
инвестиционной  программы 
или неисполнения статей затрат 
тарифной сметы уполномоченный 
орган принимает решение об 
у т в е ржд е нии  в р ем е нн о го 
компенсирующего тарифа для 
возмещения  потребителям 
убытков, причинённых субъектом 
естественной монополии.

Заѕдарын жəне басќа да білім беруді дамытудыѕ 
баєыттары  мен  келешегін  айќындайтын 
нормативтік ќўќыќтыќ актілерді; педагогика мен 
психология негіздерін; мемлекеттік жалпыєа 
міндетті білім беру стандарттарын; педагогиканы, 
педагогикалыќ психологияны, педагогикалыќ 
єылым мен практиканыѕ жетістіктерін; экономика 
негіздері, ќаржы – шаруашылыќ ќызмет туралы 
заѕнамаларды, еѕбек туралы, еѕбекті ќорєаудыѕ, 
техника ќауіпсіздігі жəне ґртке ќарсы ќорєанудыѕ 
ережелері мен нормаларын, санитарлыќ ережелер 
мен нормаларды, дəрігерге дейінгі медициналыќ 
кґмектіѕ негіздерін білуі тексеріледі. 
Конкурсќа  ќатысу  їшін  ќўжаттар  осы 

хабарландыру бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ 
ресми басылымына (“Ауыл жаѕалыєы“ - “Сельская 
новь“) жарияланєан соѕ 15 кїнтізбелік кїн 
ішінде Байзаќ ауданы əкімдігініѕ білім бґліміне 
ґткізіледі.  
Конкурсќа ќатысуєа ниет білдірген тўлєалар 

хабарландыруда  кґрсетілген  ќўжаттарды 
ќабылдайтын мерзімде ўйымєа ќолма-ќол 
немесе пошта арќылы мынадай ќўжаттарды 
ўсынады. 

1) конкурстыќ комиссия тґраєасы (тґрайымы) 
атына тўрєылыќты тіркеу орнын, наќты тўратын 
жерін, байланыс телефондарын кґрсетумен ќоса 
ґтініш;

2) нотариалды куəландырылєан жеке тўлєаны 
куəландыратын ќўжат кґшірмесі;

3) нотариалды куəландырылєан білім туралы 
ќўжат кґшірмесі;

4) нотариалды  куəландырылєан  еѕбек 
кітапшасыныѕ кґшірмесі;

5) бўрынєы  жўмыс  орны  кадр  ќызметі 
куəландырєан фотомен кадрды есепке алу 
жґніндегі жеке параќ;

6) бар жазалар мен кґтермелеулерді кґрсете 
отырып бўрынєы жўмыс орнынан ґндірістік 
мінездеме;

7) нотариалды куəландырылєан бар біліктілік 
санат немесе єылыми дəрежесі туралы ќўжат 
кґшірмесі;

8) медициналыќ куəландырудан ґтуі туралы 
ќўжат;

9) сотты болмаєандыєы туралы аныќтама 
ўсынуы ќажет.
Аталєан  ќўжаттардыѕ  бірініѕ  болмауы 

кандидатты Конкурсќа  ќатыстырмауєа негіз 
болуы мїмкін.

Лауазымдыќ жалаќысы

Санаты

Лауазымдыќ жалаќысы, 
ќызмет атќарєан жылдарына 

байланысты

мыѕ теѕгеден мыѕ теѕгеге 
дейін

А-1-3-1 107797 130670

Конкурсќа ќатысуєа кандидат комиссия 
ќарауына ґзініѕ кəсіби жетістіктері, біліктілігін 
арттыру, єылыми зерттеулер, ґзініѕ педагогикалыќ 
тəжірибесін ќорытындылау, наградалары туралы 
ќандайда болмасын деректі расталєан аќпаратты 
ўсынуєа ќўќылы.
Конкурстыѕ ґтетін кїні: 2016 жылєы 23 

ќараша.
Конкурстыѕ ґтетін орыны: Байзаќ ауданы 

əкімдігініѕ білім бґлімі, Сарыкемер ауылы, Д. 
Ќонаев кґшесі №117.
Электрондыќ пошта: baizak_raiono@mail.

ru
Конкурсќа жіберілген їміткерлер конкурстыќ 

ереже талаптарына сай əѕгімелесуден ґтеді.
Осы бос лауазымдыќ орынєа орналасќан 

тўлєа їшін кґтерме шыєындар тґленбейді, 
тўрєын  їй  жəне  ґзге  де  жеѕілдіктер 
берілмейді.

Байзаќ ауданы əкімдігі білім бґлімініѕ  “Нўр ай“ 
балабаќшасы мемлекеттік коммуналдыќ ќазыналыќ 

кəсіпорыны мекемесініѕ бос тўрєан меѕгерушісі 
лауазымына конкурс жариялау туралы хабарландыру

Байзаќ ауданы Сарыкемер ауылындаєы Н.Киікбаев атындаєы орта 
мектебініѕ бос тўрєан директоры лауазымына конкурс жариялау 

туралы хабарландыру
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Жемќорлыќпен кїрес-Жемќорлыќпен кїрес-
жалпыхалыќтыќ ісжалпыхалыќтыќ іс

  Ш. АСАНОВА,Ш. АСАНОВА,
Байзаќ ауданы бойынша мемлекеттік кірістер Байзаќ ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 

басќармасыныѕ бас маманы.басќармасыныѕ бас маманы.

  Кез  келген  ґркениетті  ќоєам  їшін  сыбайлас Кез  келген  ґркениетті  ќоєам  їшін  сыбайлас 
жемќорлыќпен  кїрес  еѕ  ґзекті  мəселе  болып жемќорлыќпен  кїрес  еѕ  ґзекті  мəселе  болып 
табылады. Жемќорлыќ- ќоєам ґмірініѕ бар саласына табылады. Жемќорлыќ- ќоєам ґмірініѕ бар саласына 
тамыр  жайєан  індет.Сондыќтан  да  Ќазаќстан тамыр  жайєан  індет.Сондыќтан  да  Ќазаќстан 
Республикасыныѕ мемлекеттік саясатыныѕ негізгі Республикасыныѕ мемлекеттік саясатыныѕ негізгі 
басымдыќтарыныѕ бірі-онымен тўраќты кїресу басымдыќтарыныѕ бірі-онымен тўраќты кїресу 
болып табылады. Біздіѕ еліміз алєашќы болып болып табылады . Біздіѕ еліміз алєашќы болып 
ТМД  елдері  арасында  1998 жылы  «Сыбайлас ТМД  елдері  арасында  1998 жылы  «Сыбайлас 
жемќорлыќпен  кїрес  туралы» Заѕын   əзірлеп , жемќорлыќпен  кїрес  туралы» Заѕын   əзірлеп , 
ќабылдады.ќабылдады.
Сыбайлас жемќорлыќпен елімізде пəрменді кїрес Сыбайлас жемќорлыќпен елімізде пəрменді кїрес 

жїргізіліп келеді. Ќоєам індетін тїбірімен жою їшін жїргізіліп келеді. Ќоєам індетін тїбірімен жою їшін 
ќызметкерлердіѕ ќўќыќтыќ сауатсыздыєын жойып, ќызметкерлердіѕ ќўќыќтыќ сауатсыздыєын жойып, 
ќўќыќты тїсіндіру жўмысыныѕ деѕгейі мен сапасын ќўќыќты тїсіндіру жўмысыныѕ деѕгейі мен сапасын 
арттырудыѕ маѕызы зор деп білеміз. Ќызметкерлер арттырудыѕ маѕызы зор деп білеміз. Ќызметкерлер 
ґздерініѕ ќўќыќтарын, ґздеріне ќарсы ќандай да ґздерініѕ ќўќыќтарын, ґздеріне ќарсы ќандай да 
бір ќўќыќќа ќайшы іс-əрекет жасалєан жаєдайда бір ќўќыќќа ќайшы іс-əрекет жасалєан жаєдайда 
ќандай  іс-ќимыл  ќолдану  керектігініѕ  наќты ќандай  іс-ќимыл  ќолдану  керектігініѕ  наќты 
жолдарын толыќ білулері шарт. Конституциялыќ жолдарын толыќ білулері шарт. Конституциялыќ 
тəртіпті ќорєау, сыбайлас жемќорлыќпен кїрес тəртіпті ќорєау, сыбайлас жемќорлыќпен кїрес 
аясында тиімді, бірыѕєай жалпы мемлекеттік саясат аясында тиімді, бірыѕєай жалпы мемлекеттік саясат 
жїргізу, мемлекет пен азаматтардыѕ ґмір сїруініѕ жїргізу, мемлекет пен азаматтардыѕ ґмір сїруініѕ 
барлыќ салаларында сыбайлас жемќорлыќ пен оныѕ барлыќ салаларында сыбайлас жемќорлыќ пен оныѕ 
кґріністері деѕгейін тґмендету, ќоєамныѕ мемлекетке кґріністері деѕгейін тґмендету, ќоєамныѕ мемлекетке 
жəне оныѕ институттарына сенімін ныєайту бїгінгі жəне оныѕ институттарына сенімін ныєайту бїгінгі 
кїндегі басты маќсат болып табылады. кїндегі басты маќсат болып табылады. 
Ел б а сымы з  а т а п  а й т ќ а н д а й ,  « сы б а й л а с Ел б а сымы з  а т а п  а й т ќ а н д а й ,  « сы б а й л а с 

жемќорлыќпен  кїрес  ќылмыскерлерді  жазалау жемќорлыќпен  кїрес  ќылмыскерлерді  жазалау 
жґніндегі табанды шаралар єана емес, бўл-мемлекет жґніндегі табанды шаралар єана емес, бўл-мемлекет 
пен ќоєамныѕ кїнделікті жўмысыныѕ тўтас кешені» пен ќоєамныѕ кїнделікті жўмысыныѕ тўтас кешені» 
болып  табылады .  Сол  себепті  əрбір  Ќазаќстан болып  табылады .  Сол  себепті  əрбір  Ќазаќстан 
Республикасыныѕ азаматы сыбайлас жемќорлыќќа Республикасыныѕ азаматы сыбайлас жемќорлыќќа 
жол бермеуге міндетті.жол бермеуге міндетті.

Т А Б И Є И  Г А З Д Ы 
ТЎТЫНУШЫЛАРЫНЫЅ  

НАЗАРЫНА!

Тўрмыстыќ газ тўтынушылары 
жəне коммуналды-тўрмыстыќ 
газ тўтынушылары Ќазаќстан 
Республикасыныѕ ґнеркəсіп 
ќауіпсіздігі Заѕына сəйкес газ 
ќондырєыларыныѕ техникалыќ 
жəне оныѕ ќауіпсіз пайдалану 
маќсатында, газ тасымалдаушы 
немесе аттестациядан ґткен 
тəуелсіз мамандандырылєан 
мекемелерімен шартќа отыруєа 
міндетті. 
Ескертеміз!
Їйді жылыту їшін, жылыту газ ќўралдарын 

пайдаланєанда, ќауіпсіздік ережелерін ќатаѕ 
саќтау  керек . 
Газ ќўралдарын 
ќосар алдында 
ж е л д е т к і ш 
к а н а л ы н ы ѕ 
ж ə н е  т ї т і н 
ќўбырларыныѕ 
т а р т у ы н ы ѕ 
д ў р ы с т ы є ы н 
тексеріѕіздер . 
М ў р ж а н ы ѕ 

ауа  тарту  кїші  дўрыс  болу  їшін , 
жылыту ќўралдарын колдану кезінде 
шибер ќоюєа жəне мўржа басына бґгде 
заттарды ќоюєа болмайды, ќатаѕ тїрде 
тыйым салынады. Ал ауа тарту кїші 
дўрыс болмаєан жаєдайда жəне оттегініѕ 

жет і спеуш іл і г і  жер інен 
кґмірќышќыл (Со) газыныѕ 
пайда болуы, газдыѕ толыќ 
жануына себепші болатыны 
белгілі. Кґмірќышќыл газы 
тїссіз, иіссіз ўлы зат, ауадан 
жеѕіл  болєандыќтан ,  жəй 
кґтеріледі жəне адам ґзініѕ 
уланып жатќанын байќамауы 
м ї м к і н .  Т а р т у ы 
нашар немесе мїлдем 
тартуы жоќ жылыту 
г а з  ќ ў р а л д а р ы н 
пайдалануєа  тыйым 
с а лын а ды .  Б ґ лм е 
ішінде  газдыѕ  иіс і 
пайда болса, тез арада 

газ ќўралдарыныѕ шїмектерін жауып, 
терезелерді жəне желдеткіштерді ќосып, 
бґлмені желдетіп, «104» телефонына 
ќоѕырау шалып, апаттыќ газ ќызметін 
шаќырыѕыз.   
Жылыту  газ  ќўралдарын  ќауіпсіз 

пайдалану маќсатында оларєа дер кезінде 
техникалыќ  ќызмет  жїргізілмеген  болса , 
сондай-аќ, тїтін жəне желдеткіш каналдарыныѕ 
кїйі тексерілмеген болса жарылыс, ґрт, кґмір 
ќышќыл газымен улану секілді орны толмас 
ќайєылы оќиєаєа алып келуі мїмкін. 
Тўрєын їйлерді табиєи газбен ќамтамасыз ету 

жїйелерін техникалыќ пайдалану ережелеріне 
сəйкес пəтердіѕ, тўрєын жайлардыѕ арендаєа 
жəне жалєа алушы жекеменшік иелері мыналарды 
ќамтамасыз етуі тиіс: 

- тїтін жəне желдеткіш каналдарымен ќоса 
жалєайтын келте ќўбырлар (патрубкаларды), 
мўржаныѕ ернеуініѕ кїйін уаќытылы тексеруді;

- желдеткіш жəне тїтін каналдары жылыту 
маусымыныѕ  алдында  маусымдыќ  жўмыс 
істейтін газ ќўралдары мен аппараттарыныѕ 
мўржалары жылыту маусымыныѕ алдында 
кезеѕді тексеруден ґтуі тиіс. 

- кірпіш, асбест, цемент, ыстыќќа шыдамды 
бетоннан  жасалєан  арнайы  блоктардыѕ 
мўржалары 12 айда бір реттен кем емес жиіліктегі 

кезеѕді тексеруден ґтуі тиіс.
Табиєи  г а зды  тўтынушылар  жылыту 

маусымыныѕ алдында тїтін жəне желдету 
каналдарыныѕ  барлыќ  тїрлерін  тазалап , 
тексерулері жəне газ ќўралдарына техникалыќ 
ќызмет жасатулары тиіс.

ЖАСА, ЖАЙНА ЌАЗАЌСТАН!

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
Т-357-11-105. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы, Қонаев көшесі №109 үйдің 
тұрғыны болған Кабакбаев Сабит Боранбаевичтің  
2016  жылдың 7 қазаны  күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, 

бір ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 
Смаилов көшесі  №1 “а” үйде орналасқан   нотариалдық 
кеңсе қызметкері Г.Мудуароваға жолығулары керек.

 *              *             *
Т-358-11-105. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Жақаш ауылы, Ушанаев көшесі №15 үйдің тұрғыны 
болған Кулболдиева Шайзаданың  2016  жылдың 
18 қыркүйегі  күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, 

бір ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 
Смаилов көшесі  №1 “а” үйде орналасқан   нотариалдық 
кеңсе қызметкері Г.Мудуароваға жолығулары керек.

 *              *             *
Т-359-11-105. Открылось наследство после смерти 

Кулишевой Валентины Павловны, умершей 6 
октября 2016 года, на день смерти проживавшей по 
адресу: Жамбылская область, Байзакский район, село 
Бурыл, ул. Конаева, д.100.
Наследникам в течение месяца, после публикации 

объявления, обращаться в нотариальную контору 
по адресу: Жамбылская область, Байзакский район, 
с. Сарыкемер, ул. Смаилова, 1 “а”, к нотариусу 
Г.Мудуаровой.

 *              *             *
Т-360-11-105. Байзақ ауданы, Түймекент ауылы, 

Т.Каримбеков көшесі №9 мекен-жайда орналасқан 
жер телімі сатылады. 11х10 өлшемді үйдің дайын 
фундаменті бар. Газ, су, электр желісі келіп тұр. Бау-
бақша арық суымен суғарылады.
Ұсыныстар қарастырылады. Тел.:  8 705 256 83 67,  

8 707 201 88 22.
*              *             *

Т-361-11-105. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы,  Сыздықбаев бұрылысы №9 үйдің 
тұрғыны болған Жүніс Төреқұлдың  2013  жылдың 8 
сәуірі  күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік 
ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, 

бір ай мерзім ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 
Байзақ батыр көшесі  №104 үйде орналасқан   нотариалдық 
кеңсе қызметкері Г.Бисенбаеваға жолығулары керек.

ТӘУЕЛСІЗДІК 
ҚҰРДАСТАРЫМЕН 

КЕЗДЕСТІ
ЖАСТАР -ЕРКІН  ЕЛДІЅ  ЕРТЕЅІ . 

БИЫЛЄЫ ТƏУЕЛСІЗДІКТІЅ ШИРЕК 
ЄАСЫРЛЫЌ  МЕРЕЙЛІ  МЕРЕКЕСІ 
ЖЫЛЫ, СОЛ ЖЫЛЫ ДЇНИЕГЕ КЕЛГЕН 
СƏБИЛЕР БАЯЄЫ БАБАЛАРЫМЫЗ 
ЌАЙРАН ,  ЖИЫРМА  БЕС ,  ЌАЙРАН  
ЖАСТЫЌ ДЕП КЇРСІНЕТІН, КЇРСІНЕ 
ОТЫРЫП,  ЖІГЕРЛЕНЕТІН ЖАСЌА  
ЖЕТІП ОТЫР.

Ґткен  ап т ад а  Жаѕатўрмыс   орт а 
мектебінде “Парасат” тəрбие орталыєыныѕ 
ўйымдастыруымен “Тəуелсіз елім-туєан 
жерім  жїрегім” атты  шара  ґтіп ,  оєан 
тəуелсіздік ќўрдастары Еркебўлан Нўртаев 
пен  Маржан Басыєараева ќатысты.
Тəуелсіздіктіѕ 25 жылдыєына арналєан 

шараны мектеп директоры С.Усербаев ашып,   
бїгінгі кештіѕ ќонаќтары тəуелсіздіктіѕ 
ќўрдастары -бїг інде  25  жасќа  толып 
отырєанын , еліміздіѕ  дамуына  олар да 
ґзіндік  їлес  ќосып  отырєанын  айтты .
Патриоттыќ рухты кґтеретін, ўлтаралыќ 
бірлікті ныєайтуєа, тəуелсіздікті тўєырлы ету 

баєытында ґткізіліп жатќан іс-шаралардыѕ  
мектеп  ќабырєасында  оќып  жатќан 
оќушыларєа беретін пайдасы мол екендігін 
əѕгімеледі.
Бўдан соѕ сґз алєан тəуелсіздік ќўрдастары 

Еркебўлан  Айтмаханўлы  мен  Маржан 
Тґлендіќызы Тəуелсіздіктіѕ ќўрдасы болу- 
їлкен абырой саналатындыєын, 
еркін елде ґмір сїрудіѕ ґзі 
баќыт  екенд і г ін   айтып , 
тəуелсіздіктіѕ ќазаќ халќына, 
кґпўлтты  елімізге  берген 
жаќсылыќтары жґнінде əсерлі  
əѕгімелерімен бґлісті.
Бїгінгі  таѕда  Еркебўлан 

А й т м а х а н ў л ы  Жа м б ы л 
облысы бойынша ЌАЖ 158/7 
мекемесінде жасаќ бастыєы 
болып ќызмет етсе, Маржан 
Тґлендіќызы ќазаќ тілі мен 
əдебиет пəнініѕ маманы,  ќазір бала кїтімінде 
екен.
Тəуелс і зд ік  ќўрдаст ары  ќўрмет іне  

концерттік баєдарлама ўсынылды.

  ТӘУЕЛСІЗДІК -
ҚҰНДЫЛЫҚ

 “Бабалар ерлігі, бїгінгі буынныѕ ерен 
істері  жəне жас ўрпаќтыѕ жасампаздыєы 
арасындаєы сабаќтастыќ болса єана, Мəѕгілік 
Ел боламыз” деген еді  Елбасы  “ Ќазаќстан-
2050” стратегиясы-ќалыптасќан мемлекеттіѕ  
жаѕа саяси баєыты” атты Ќазаќстан халќына 
арнаєан Жолдауында.
Шындыєында да “Мəѕгілік Ел” идеясын 

іске асыру-бўл дегеніміз кешегі жəне бїгінгі 
буынныѕ ерен істерін  жалєастырудыѕ  
жарќын  жолы . М .Мəметова  атындаєы 
негізгі мектепте директордыѕ тəрбие ісі 
жґніндегі орынбасары А.Аманкозиеваныѕ 
бастамасымен   Тəуелсіздігіміздіѕ  25 
жылдыєына орай “Бірлік пен жасампаздыќтыѕ 
25 жылы” таќырыбында  іс-шара жоспары 
жасалып , оєан сəйкес  
5-9 сынып оќушылары 
арасында ашыќ тəрбие 
саєаттарымен ќатар  сынып 
саєаттары ґткізілді. 
М ў н ы м е н  ќ а т а р 

“Т ə у е л с і з д і к - б а с ты 
ќўндылыќ” атты дґѕгелек 
їстел ґтіп, оєан ќатысќан  
мўєалімдер мен оќушылар 
алдында  А. Аманкозиева  
“Тəуелсіздікке 25 жыл” 
т аќырыбында  т ереѕ 
маєыналы баяндама жасады.

Б а я н д а м а ш ы  е л 
егемендігініѕ алмаєайып 
ж ы л д а р ы н д а є ы 
Е л б а с ы н ы ѕ 
Ќазаќстанныѕ  саяси 
жəне  экономикалыќ 
дербестігін ныєайтуєа 
б а є ы т т а л є а н  і р і  
ќадамдары,  тəуелсіздік 
жылдарындаєы  ќол 
жеткізілген табыстар,  
елімізде  ґмір  сїріп 
ж а т ќ а н  с а н  ў л т 
ґкілдерініѕ татулыєы, ел 
бірлігі, Елбасыныѕ ќазаќ 

елін, ќазаќ халќын, Тəуелсіз Ќазаќстанды   
тґрткїл əлемге танытќан ерен еѕбегі мен 
тəуелсіздіктіѕ тўєыры-бейбітшілік пен 
келісім  екендігіне екпін салды. Ќазаќ тілі мен 
əдебиеті пəнініѕ мўєалім Ə.Куандыкованыѕ 
ўйымдастыруымен  “Маќтанышым -
Тəуелсіздік  Ќазаќстан” таќырыбында 

мəнерлеп оќудан байќау ґтіп,  9-сынып 
оќушысы Сапарова Ўлпан, Ниязбай Маржан 
жїлделі орынєа ие болды. 
Тəуелсіздіктіѕ ширек єасырлыќ белесіне 

арналєан шаралар барысында “Жаса Ќазаќ 

елі!” атты əн байќауына ўласты. 2-9-сынып 
оќушылары патриоттыќ əн мен билерден 
жарысќа тїсіп, ґнер додасында  7-сынып 
оќушылары Ə.Сайлау мен А. Тілеубергенова 
жїлдегер атанды. 
Тўєырлы Тəуелсіздіктіѕ 25 жылдыєына арналєан 

шара   Отан,  ел, жер туралы патриоттыќ əндерге 
ўласты.                                            Ґз тілшіміз.

“Меніѕ Отаным-
Ќазаќстан” байќауы

 Т. Ќасымбекова,
бейнелеу жетекшісі.

Елбасы Ўлы дала тґсінде ата-бабаларымыз Елбасы Ўлы дала тґсінде ата-бабаларымыз 
арман еткен тəуелсіз Ќазаќ елін ќўрды. арман еткен тəуелсіз Ќазаќ елін ќўрды. 
Єасырдыѕ ширегіндей уаќыт ішінде тґрткїл  Єасырдыѕ ширегіндей уаќыт ішінде тґрткїл  
дїние танылєан ќазаќ  елініѕ болашаєы дїние танылєан ќазаќ  елініѕ болашаєы 

-ґскелеѕ ўрпаќты жан-жаќты етіп тəрбиелеуде -ґскелеѕ ўрпаќты жан-жаќты етіп тəрбиелеуде 
баќшаныѕ алатын орны айрыќша.баќшаныѕ алатын орны айрыќша.
Сазтерек ауылдыќ округіне ќарасты  Абай 

ауылындаєы “Айгґлек”балалар баќшасында  ел 
Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына орайластырылып, 
ортаѕєы топ тəрбиеленушілері арасында  “Меніѕ 
Отаным-Ќазаќстан” атты таќырыпта сурет 
салудан  байќау ґткізілді.
Ќазаќ елініѕ салт-дəстїріне, мəдениетіне, 

рəміздерге ,  Отанєа ,  елге ,  жерге  деген 
сїйіспеншілік сезімді бойларына сіѕіріп, 
ќазаќстандыќ патриотизмге тəрбиелеуді жəне  
дарынды  бїлдіршіндердіѕ  бейнелеу ґнеріне 
деген   ќызыєушылыєын оятуды маќсат еткен 
байќауды баќша меѕгерушісі И. Абдикулова 
ашты. Ол еліміздіѕ їкілеп отырєан ўл- ќызын 
алдымен отансїйгіштікке, одан кейін білімі 
мыќты, білігі зор, аќыл-парасаты мол азамат 
ретінде тəрбиелеудіѕ   маѕызына тоќталды. 
Жиналєандарды алда келе жатќан  еліміздіѕ 
мерейлі мерекесімен ќўттыќтап, жїрекжарды 
лебізін білдірді. Бїлдіршіндерге сəттілік тіледі.
Сайысќа тїскен “Ќарлыєаш” ортаѕєы топ 

тəрбиеленушілері  “Туєан елім-Ќазаќстан”, 
“Мəѕгіл ік  Ел” ,  “Тəуелсіз  Ќазаќстан” ,  
“Тəуелсіздікке-25 жыл” “Меніѕ Отаным-
Ќазаќстан”, “Ќазаќ елі” таќырыптарында   тїрлі 
материалдардан, атап айтќанда, майлы  бояу, 
акварель, тушь, тїрлі-тїсті ќаламдармен  сурет 
салудан сынєа тїсті.
Нəтижесінде  бірінші орынды Айару Саттар 

жеѕіп алса,  екінші орын  Мўса Мейірланєа  
лайыќ деп танылды. Їшінші орынды Кеѕесбай 
Балауса мен Махамбет Адина ґзара бґлісті.
Жеѕімпаздар мен байќауєа белсене ќатысќан 

Рысбек Нўрали, Тоќберген Ерасыл, Амантай 
Тґлжан, Нўрмахан Нўрайым, Кеѕесбай Аяна, 
Кґпболсын Таѕжарыќ, Есеналы Əлімбек Маќтау 
ќаєаздарымен марапатталды.

Т ə у е л с і з д і к к е  о р а й л а с т ы р ы л є а н  і с - ш а р а л а р


