
Cmyk

№138-139№138-139
(9689)(9689)
сенбісенбі

28 қараша28 қараша
20152015
жылжыл

Құрметті таластықтар!Құрметті таластықтар!
Сіздерді ел тарихындағы ең Сіздерді ел тарихындағы ең 

маңызды күндердің бірі-Тұңғыш маңызды күндердің бірі-Тұңғыш 
Президент күнімен шын жүректен Президент күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!құттықтаймын!

Еліміздің Тұңғыш Президенті Еліміздің Тұңғыш Президенті 
Н.Ə.Назарбаев кеңестік кезеңнің Н.Ə.Назарбаев кеңестік кезеңнің 
өзінде-ақ топ ішінен суыры-өзінде-ақ топ ішінен суыры-
лып шыққан біліктілігімен дара лып шыққан біліктілігімен дара 
көрінген дарынды басшы екенін көрінген дарынды басшы екенін 
көрсете білген тұлға.көрсете білген тұлға.

Тəуелсіздікке қол жеткізген Тəуелсіздікке қол жеткізген 
күннен бері санаулы жылдар күннен бері санаулы жылдар 
ішінде  тарихтың толассыз кө-ішінде  тарихтың толассыз кө-
шінде бұған дейін болмаған, бір шінде бұған дейін болмаған, бір 
ғасырда атқарылар ұлан-ғайыр ғасырда атқарылар ұлан-ғайыр 
ұлылықты, таңданарлық тамаша ұлылықты, таңданарлық тамаша 
істерді өміршең ете білді. Бүгін-істерді өміршең ете білді. Бүгін-
де сол үшін халқының шексіз де сол үшін халқының шексіз 
алғысы мен құрметіне бөленіп алғысы мен құрметіне бөленіп 
отыр. Президентіміздің ғасыр-отыр. Президентіміздің ғасыр-
ға бергісіз бұл еңбегін бүгінгі ға бергісіз бұл еңбегін бүгінгі 
жастар, келешек ұрпақ жадынан жастар, келешек ұрпақ жадынан 
əсте шығармауы тиіс.əсте шығармауы тиіс.

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың 
белсенділігінің арқасында түбе-белсенділігінің арқасында түбе-
гейлі саяси-құқықтық жаңғырту гейлі саяси-құқықтық жаңғырту 
ғана емес, сондай-ақ, қоғамдағы ғана емес, сондай-ақ, қоғамдағы 
тұрақтылық пен келісім қам-тұрақтылық пен келісім қам-
тамасыз етіліп, құқықтық шең-тамасыз етіліп, құқықтық шең-
берді бейтараптандыруға мүм-берді бейтараптандыруға мүм-
кіндік туғызылды. Бұл-біздің кіндік туғызылды. Бұл-біздің 
бас ты құндылығымыз.бас ты құндылығымыз.

Ел басшысына деген құр-Ел басшысына деген құр-
метті халық санасына сіңіру метті халық санасына сіңіру 
үшін арнайы мереке етіп бел-үшін арнайы мереке етіп бел-
гілеу дəстүрі əлем елдерінің тəжі-гілеу дəстүрі əлем елдерінің тəжі-
рибесінде бар. Мысалы, АҚШ-та рибесінде бар. Мысалы, АҚШ-та 
жыл  сайын ақпан айының үшін-жыл  сайын ақпан айының үшін-
ші дүйсенбісі Президент күні ші дүйсенбісі Президент күні 
ретінде атап өтіледі.ретінде атап өтіледі.

Міне, бұл күн бізде де кең Міне, бұл күн бізде де кең 
ауқымда аталып өтуде. Бұл-ауқымда аталып өтуде. Бұл-
Тұңғыш Президентімізге деген Тұңғыш Президентімізге деген 
құрмет, елімізге деген мақтаныш. құрмет, елімізге деген мақтаныш. 
“Халқына-бегі, бегіне-халқы сен-“Халқына-бегі, бегіне-халқы сен-
ген ел ұзақ жасайды”,-деген екен ген ел ұзақ жасайды”,-деген екен 
Күлтегін. Ендеше, Нұрсұлтан Күлтегін. Ендеше, Нұрсұлтан 
Назарбаевтай ұлтының адал ұлы-Назарбаевтай ұлтының адал ұлы-
на сенген Қазақ елі Ұлы Дала на сенген Қазақ елі Ұлы Дала 
төсінде Мəңгілік Ел құратынына төсінде Мəңгілік Ел құратынына 
бек сенімдіміз.бек сенімдіміз.

Қадірлі жерлестер!Қадірлі жерлестер!
Сіздерді айтулы мерекемен Сіздерді айтулы мерекемен 

тағы да құттықтай отырып, тағы да құттықтай отырып, 
баршаңызға қуанышқа толы баршаңызға қуанышқа толы 
ғұмыр, еңбектеріңізге сəттілік, ғұмыр, еңбектеріңізге сəттілік, 
шаңырақтарыңызға шаттық ті-шаңырақтарыңызға шаттық ті-
леймін!леймін!

1 ЖЕЛТОҚСАН-ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ1 ЖЕЛТОҚСАН-ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ

Аудан əкімі Аудан əкімі 
Б.Қ.Рысмендиевтің Б.Қ.Рысмендиевтің 

Тұңғыш Тұңғыш 
Президент күнімен Президент күнімен 
ҚҰТТЫҚТАУЫҚҰТТЫҚТАУЫ

Уважаемые таласцы!Уважаемые таласцы!
От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 

с государственным праздником- с государственным праздником- 
Днем Первого Президента Рес-Днем Первого Президента Рес-
публики Казахстан! Именно в публики Казахстан! Именно в 
этот день – 1 декабря был избран этот день – 1 декабря был избран 
Первый Президент Казахстана Первый Президент Казахстана 
Нурсултан Абишевич Назарбаев- Нурсултан Абишевич Назарбаев- 
основатель суверенного Казах-основатель суверенного Казах-
стана.стана.

В этот день мы с особой В этот день мы с особой 
гордостью осознаем, что благо-гордостью осознаем, что благо-
даря стратегическому таланту, даря стратегическому таланту, 
мудрости, настоящему дару мудрости, настоящему дару 
предвидения, настойчивости в предвидения, настойчивости в 
достижении целей Лидера нации достижении целей Лидера нации 
началась история независимости началась история независимости 
нашего государства.нашего государства.

Сегодня Казахстан стал госу-Сегодня Казахстан стал госу-
дарством с проч но уста новив шим-дарством с проч но уста новив шим-
ся межнацио наль ным согласием ся межнацио наль ным согласием 
достигшим изме нений во всех достигшим изме нений во всех 
направлениях общественной жиз-направлениях общественной жиз-
ни, постоянно развивающейся ни, постоянно развивающейся 
экономикой, наукой и культурой. экономикой, наукой и культурой. 
С его именем мы связываем С его именем мы связываем 
стабилизацию и модернизацию стабилизацию и модернизацию 
экономики стра ны, стратегию экономики стра ны, стратегию 
экономического прорыва. Именно экономического прорыва. Именно 
Первый Пре зидент предопределил Первый Пре зидент предопределил 
перед своим народом важнейшие перед своим народом важнейшие 
дос тижения страны-единство, ста-дос тижения страны-единство, ста-
бильность, межнациональное и бильность, межнациональное и 
межконфессиональное согласие.межконфессиональное согласие.

В очередном Послании Главы В очередном Послании Главы 
государства  «Нурлы жол-Путь государства  «Нурлы жол-Путь 
в будущее» намечены четкие в будущее» намечены четкие 
ориентиры  дальнейшего  пути  ориентиры  дальнейшего  пути  
развития  страны, которые отра-развития  страны, которые отра-
жены  в Стратегии Казахстана  до жены  в Стратегии Казахстана  до 
2050 года. Неоценимо  значение 2050 года. Неоценимо  значение 
победы Казахстана за право победы Казахстана за право 
проведения «ЕХPO-2017”, что проведения «ЕХPO-2017”, что 
явилось  свидетельством приз на-явилось  свидетельством приз на-
ния мировым сообществом  ав-ния мировым сообществом  ав-
то ритета  Президента Н.А.На зар-то ритета  Президента Н.А.На зар-
баева, успехов Казахстана, нашей баева, успехов Казахстана, нашей 
столицы как центра, достойного столицы как центра, достойного 
принять события все мирного принять события все мирного 
масштаба.масштаба.

Свой вклад в развитие страны Свой вклад в развитие страны 
вносит и наш район. Сегодня мы вносит и наш район. Сегодня мы 
с уверенностью  можем  сказать, с уверенностью  можем  сказать, 
что с каждым годом  заметно что с каждым годом  заметно 
улучшается качество жителей улучшается качество жителей 
района.района.

Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Еще раз от чистого сердца Еще раз от чистого сердца 

поздравляю вас  с Днем Первого поздравляю вас  с Днем Первого 
Президента РК. Желаю вам и Президента РК. Желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия, согласия, единства, благополучия, согласия, единства, 
успехов во всех делах и начина-успехов во всех делах и начина-
ниях во благо нашей Родины!ниях во благо нашей Родины!

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ
акима района акима района 

Б.К.Рысмендиева Б.К.Рысмендиева 
с Днем Первого с Днем Первого 
ПрезидентаПрезидента

Елбасы Н.Назарбаев туралы                                       Елбасы Н.Назарбаев туралы                                       
шетел басшылары не дейді?

“Осы жылдары Сіздің 
кемеңгерлігіңіздің, 
саяси көрегендігіңіз 

бен басшылығыңыздың 
арқасында халықаралық 

арена да биік беделге, 
Қазақ станның мемлекеттігін нығайту 

саласында үлкен нəтижелерге, 
əлеуметтік прогресс саласында жан-

жақты дамуға қол жеткізілді”.
Ильхам ƏЛИЕВ,

Əзербайжан Республикасының 
Президенті.

“Сіз өзіңізге тəн 
қуатты  өмірлік энергия 
мен жұмылдырушы 
қасиет арқылы еліңіздің 
тарихындағы жарқын 
беттерді жазып 
жатыр сыз. Қазақстан халқы Сіздің 
бастамаларыңызды, мемлекеттік 
саяси стратегияңызды, кəсіби дең-
гейіңіз бен кемеңгерлігіңізді жоғары 
бағалайды”.

          Александр ЛУКАШЕНКО,
        Беларусь Республикасының                     

                                     Президенті.

“Сізді қайраткерлігі 
бүкіл жер шарындағы 

бейбітшіліктің нығаюына 
бағытталған өңірдің дау сыз 
көшбасшысы, тіпті əлемдік 

ауқымдағы көшбасшылардың 
бірі деп санаймын. Сіздің сара 

саясатыңыздың, ұйымдас тырушы жəне 
саяси басшы ретіндегі дарыныңыздың 
арқасында Қазақстан бүгінде əлемдік 
аренада лайықты орын алып отыр”.

Алмазбек АТАМБАЕВ,
Қырғыз Республикасының 

Президенті.

“Қазақстанның тəуелсіз дік 
жылдарындағы, демок ратия 
жəне прогресс жолын дағы 
барлық бас ты жетістіктері мен 
табыста ры Сіздің атыңызбен 
бай ланысты. Тəжікстанда 
Сізді жаңа тарихи кезеңдегі біздің екі 
елдің дəстүрлі достық қарым-қатынасы 
мен өзара тиімді ынтымақтастығын 
орнықтыру мен үдемелі дамытудың батыл 
жақтаушысы ретінде біледі”.

Эмомали РАХМОН,
Тəжікстан Республикасының 

Президенті.
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Өтетін 
уақыты 

Мазмұны

30 қараша Балалар өнер мектебі
15:00 «Кемелді келешекке – кемеңгер басшымен» атты форум

1 желтоқсан «Жеңіс» алаңы
(концерттік бағдарлама)

09:00 – 10:00 Радиоконцерт
10:00 – 11:00 Білім бөлімінің концерттік бағдарламасы
11:00 Аудан əкімінің құттықтауы
11:20 – 13:00 Ұлбике ақын атындағы мəдениет орталығы қызметкерлерінің 

концерттік бағдарламасы
13:00 – 14:00 М.Х.Дулати атындағы ТарМУ-нің концерттік бағдарламасы
14:00 – 15:00 Қаратау гуманитарлық-техникалық колледжінің концерттік 

бағдарламасы
15:00 – 16:00 Қаратау технология, білім жəне бизнес колледжінің концерттік 

бағдарламасы
16:00 – 17:00 №2 Қаратау колледжінің концерттік бағдарламасы

НЕ? ҚАЙДА? ҚАШАН?
Талас ауданында Тұңғыш Президент күніне орай   

өткізілетін  іс – шаралар 
БАҒДАРЛАМАСЫ 

1 желтоқсан «Жеңіс» алаңы
09:00 – 13:00 Сауда жəрмеңкелерінің өткізілуін қамтамасыз ету
1 желтоқсан Азық-түлік пен халық тұтынатын тауарларды арзан бағаға 

сату шараларын ұйымдастыру
1 желтоқсан 
09:00-21:00

«Жеңіс» алаңында «Тұңғыш президент» күніне арналған 
көпшілік серуендері

1 желтоқсан күні
Бұқаралық спорт шаралары

1 желтоқсан
11:00

Жоғары жəне орта оқу орындары білімгерлері арасындағы 
«Студент спорт ойындары» баскетболдан (қыздар) қалалық 
турнирі
Мектеп оқушылары арасындағы «Мектепаралық спорт 
ойындары» баскетболдан (қыздар) қалалық турнирі

1 желтоқсан Жасөспірімдер арасындағы дойбыдан турнир
Жасөспірімдер арасындағы шахматтан турнир
Гір көтеру жəне қол күрес спорт түрлері бойынша жарыстар 
ұйымдастыру

1 желтоқсан Қазақстан Республикасының «Тұңғыш Президенті» күніне 
арналған бұқаралық спорт шаралары

1 желтоқсан 
14:00-18:00

«Авангард» кинотеатрында «Балалық шағымның аспаны» 
жəне т.б. фильмдер көрсетуді ұйымдастыру

1 желтоқсан     
18:00-21:00

Мерекелік дискотека

Ұлы Даланың Ұлт КөшбасшысыҰлы Даланың Ұлт Көшбасшысы
КемеңгерКемеңгер

Тəуелсіздігін ту еткен Қазақстан бүгінде демократиялық даму 
жолында алуан-алуан асуларды алып, биіктіктерді бағындырды. Ел 
өмірін жаңарту жолындағы басты фактор-Президент билігі. Əсіресе, 
елімізде қайта құру мен өтпелі кезең міндеттерін шешуі барысында 
президенттік биліктің маңызы өте күшті болды. Бұл ретте Тəуелсіз 
Қазақстанды қалыптастыру мен дамытуда шешуші рөлді Президент 
атқарғанын  ешкім   жоққа  шығара алмайды. Сондықтан, 2012 жыл дан 
бастап 1 желтоқсан –Тұңғыш Президент күні деп шешіліп, оны жылда 
мереке ретінде атап өту  жақсы дəстүрге айналды. 

Бүгінгі Қазақстанның əлемдік қауымдастықтың алдындағы 
танымалдылығы мен беделі тікелей Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаевтың есімімен байланысты. Тұңғыш Президент күні-
мемлекеттің мерейі мен мəртебесі. Бұл мереке бүгінде үлкен халық-
тық шараға айналып отыр.Аумалы-төкпелі кезеңнен өтіп, мемлекеттің 
іргетасын қалаған, қайта құру жылдарындағы қиыншылықта ел 
экономикасын құлдыратпай алып шыққан бірегей тұлғаны ұлықтау 
əбестік емес болар.

Бүгінде мемлекет  басшысының  ғаламдық  деңгейдегі көшбасшы-
лық  қасиеттері  ел  дамуына зор ықпал етіп отыр. Осы тұрғыдан ал-
ғанда  Елбасының  салған сара жолы, оның көрегендігі мен кемең-
герлігі ел дамуын əлемдік деңгейге көтерді. Шындығында, Нұрсұлтан 
Əбішұлы ғасырлар тоғысында əлемдік саясатқа ықпал ете алған са-
наулы тұлғалардың алдыңғы қатарынан көріне алды. 

Аузын айға білеген əлемнің алпауыт елдерінің өзін алаңдатқан 
дағдарыс біздің елді айналып өтпегені анық.Дағдарыстың дақпырты 
жер жаһанды шарпып тұрған осындай кезеңде елдегі тұрақтылықты 
сақтап, экономиканың одан əрі дамуына Елбасының барын салары хақ. 

Осы мақсатта бүгіннің өзінде мемлекет басшысы бірқатар саяси 
маңызды  мəселелерді  қамтитын шараларды қолға алып, үкіметке 
басты бағыттарды тапсырды. Президенттің кəрі құрлыққа жасаған іс 
сапары да елеулі оқиға.

Уақыт өткен сайын тəуелсіз еліміз салиқалы саясаттың арқасында 
жаңа  деңгейге  көтерілуде.  Бұл  ретте  Президенттің  жасампаз, 
жаңа шыл тұлғасы əрбір қазақстандыққа үлгі-өнеге. Олай болса, 
Қазақстанның  Тұңғыш  Президентінің күнін атап өтудің, оны халық-
тық мерекеге айналдырудың  өнегелік  орны  өте зор.

Жас мемлекетіміздің қарыштап 
алға басуы үшін көпұлтты мемлекет 
болғандықтан басқа этнос өкілдерінің 
басын қосатын, ұйымшылдыққа ұйыс-
тыратын, ымырасыз ынтымақтасатын 
ұйымның керектігін 1992 жылы Қа-
зақстан халқының бірінші форумында 
сөз еткен Елбасы Н.Ə.Назарбаев                                                                                          
1995 жылы Қазақстан халқы Ассам-
блеясын құру жөніндегі Жарлыққа қол 
қойды.

Міне, содан бері уақытты артқа тас-
тап, 20 жыл өтті. Елбасы бастамасымен                                                                                                             
2015 жыл Қазақстан халқы Ассам-
блеясының жылы болып жарияланып, 
барлық өңірде оның төл Туы көтеріліп, 
желбіреп тұрды.

Күні кеше қаламыздағы “Же ңіс” 
алаңында Қазақстан халқы Ассам-
блеясының 20 жылдығына орай “Үлкен 
ел-үлкен отбасы” атты кең көлемде 
форум өтті.

Жиылған көпшілік алдында сөз 
сөйлеген аудан əкімінің орынбасары 
Се рік Ералыұлы Дадабаев Ассамблея-
ның мəні мен мағынасына, мемлекет 
дамуындағы рөліне тоқтап, аудандағы 
этно-мəдени орталықтардың тыныс-

Қамысбай САУҚЫМОВ, “Талас тынысы”
тіршілігінен де мағлұмат беріп өтті.

Келесі кезекте сөз алған аудан арда-
герлері кеңесінің төрағасы Тыныс бек 
Сейдуанов, славян, неміс этно-мə дени 
орталықтарының жетекшілері Свет-
лана Стрижова мен Валерий Рихтер, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы облыс-
тық филиалының жауапты қызметкері 
Ұлтуар Бабақұлова да осы тақырыпта 
кеңінен əңгімеледі.

Жиын соңына қарай алаңда жел-
біреп тұрған Қазақстан халқы Ассам-
блеясының Туы түсіріліп, оны Серік 
Ералыұлы аудандық мұражайға қою 
үшін салтанатты түрде осы мекеме 
директорының міндетін атқарушы Кəм-
шат Қарабаеваға тапсырды.

Сондай-ақ, жиында халықтар ара-
сындағы достықты нығайтудағы бел-
сенділігі үшін бірқатар азаматтар 
Алғыс хатпен марапатталса, аудан 
əкімдігі жер қатынастары бөлімінің 
басшысы Көшпенбет Нұрбеков пен ішкі 
саясат бөлімінің басшысы Жасөркен 
Жақсылыққа эт носаралық келісімді 
нығайтуға қосқан үлесі үшін облыс-
тық Қазақстан халқы Ассамблеясының 
естелік белгісі табыс етілді.
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Олар істеген тірлігінің 
бəрін жүрегімен, бүкіл 
жан дүниесімен, ниетімен 
жасағандықтан ел есінде, ел 
көкірегінде қалады. Өйткені, 
олар не істесе де, біреудің 
айтқанымен емес, өзінің 
ой-сезім, жүрек қалауымен, 
еркімен, ақылымен 
атқарады. Бəрін таразылап, 
жоспарлап жүзеге асырады. 
Сондай ел құрметіне 
бөленген жандардың бірі-
Мұратқали Бақыткерейұлы 
Сəрсенов.

Дархан жүректі, алып 
тұлғалы, биік таудың 
бəйтерегіндей жел өтіне 
мызғымай, халқыма пайдам 
тисе екен деп өмір сүрген 
оның Жамбыл облысының 
химия өнеркəсібіне сіңірген 
еңбегі ұшан-теңіз. Мұратқали 
Бақыткерейұлының өз өмірі, 
елге жасаған жақсылықтары, 
өмірдің қайнаған ортасында 
өсіп-өнген тұлға ретіндегі 
биік ұғымы, өскен ортасы, 
жас ұрпаққа берген тəлім-
тəрбиесі мен үлгі-өнегесі 
бір мақалаға емес, талай 
кітапқа жүк боларлықтай. 
Сонда да болса, біз бүгін ол 
кісі туралы қысқаша болса 
да əңгіме еткенді жөн көрдік.

1955 жылы қарашада 
Батыс Қазақстан облысында 
дүниеге келген Мұратқали 
Бақыткерейұлы бала кезден-
ақ арманына қол жеткізу 

үшін оқығанын ойына тоқып, 
көрген-білгенін көкейіне 
түйіп, асқақтатар айбары мен 
түпсіз терең қайнары қатар 
астасқан “өмір” атты алып 
мұхит толқынында болашаққа 
құлшыныспен бет түзеді.

Мектеп бітірген соң оның 
таңдағаны-химия саласы 
болды. Шымкент қаласын-
дағы химия-технологиялық 
институтты инженер-механик 
мамандығы бойынша бітіріп, 
еңбек жолын Жаңа Жамбыл 
фосфор зауытында ауысым 
шебері болып бастаған 
ол қызығы мен қым-қуат 
тірлігі бар еңбек қазанында 
құрыштай қатайды. Жас 
маман ізгілерге ізет етіп, 
жаны жақсы жайсаңдарға 
құрмет көрсете жүріп, жақсы 
мен жаманның ара-жігін 
ажыратты, өміріне азық болар 
тəжірибе жинады.

Жүсіп Баласағұнның: 
“Біреуге алтын-күміс бер, 
біреуге атақ-біліс бер, біреуге 
тек жұмыс бер”,-дегеніндей, 
қолына алған істі ұршықша 
үйіріп, шиырын тарқатпай 
тынбайтын Мұратқали 
Бақыткерейұлының еңбегін 
басшылары бағалап, оны 
бас механик қызметіне 
тағайындады. Жаңа қызметте 
қашан да жаңа талаптар 
қойылып, жауапкершілік 
бұрынғыдан да арта түсетіні 
белгілі. Ол өзіне деген 

талапты күшейтті. Осылай 
жан əлемі кең, қолы таза, өресі 
биік азамат ретінде танылды.

2005 жылдан бастап 
“Казфосфат” ЖШС-не 
қарасты “Қаратау” жəне 
“Шолақтау” тау-кен өңдеу 
кешенінің директоры 
қызметін атқарып келеді. 
Жан жылуын айналасына 
шашқан абзал жан кешен 
жұмыстарын жандандырумен 
бірге Жаңатас, Қаратау 
қалаларының өркендеуіне де 
аянбай үлес қосты.

Мұратқали Сəрсенов 
“Қаратау” жəне “Шолақтау” 
тау-кен өндіру кешендерінің 
қарқынды еңбегі мен нұрлы 
болашағы жөнінде ерінбей 
ұзақ-сонар əңгіме айтуға 
бар. Ол өте сапалы, жоғары 
пайызды, əлемдік стандартқа 
сай жəне дүниежүзілік 
нарықта зор сұранысқа 
ие диамонийфосфат пен 
моноаммонийфосфат өн-
дірі сін дамытуға керекті 
флотациондық концентрат 
алынатын пайдалы Р205 
компоненті туралы қызыға 
əңгімелейді.

Екі кешенде өңделген 
фосфор  шикізаттарының 
ұнтақ өнімдерінен тыңайтқыш 
жəне сары фосфор алынады 
да, оның бір бөлігі Ресей, 
Өзбекстан жəне Түркіменстан 
мемлекеттеріне жөнелтіледі. 
Бұл дегеніңіз еліміздің эко-
номи касын дамытудағы 
қомақты үлес екені сөзсіз. 
Ал, осы істе Мұратқали 
Сəрсеновтың өз орны бар.

“Жақсы адам-қазына” 
дейді. Елі, жері үшін 
аянбай тер төгіп, ыстығы 
мен суығын бірдей көтеріп 
жүрген көңілі жайлау, жүрегі 
шуақ, пейілі адал Мұратқали 
Бақыткерейұлының “Көктал” 
емдеу-сауықтыру кешенінің 
ел игілігі үшін қызмет 
етуіне сіңірген еңбегі орасан 

зор. Ол осы кешендегі 
ғимараттардың іші-сыртын 
күрделі жөндеуден өткізіп,  
заман талабына сай құрал-
жабдықтармен қамтамасыз 
етуге күш салды. Сондай-
ақ, бас ғимараттан саунаға, 
одан емдеу орталығына 
апаратын жер асты жолын 
салып, ауа райының қолайсыз 
кезінде де емделушілердің 
қалыпты жағдайда болуына 
бас-көз болуда. Сонымен 
қатар, ол қос кешендегі 
еңбек ардагерлерінің мұң-
мұқтажымен санасып, барлық  
жағдайларын жасап отыр.

Мұратқали Бақыткерей-
ұлының рухани өресі кең  жəне 
əлемі жарық, алды кең, үлкен-
кішіге шуағы мол азамат 
болып қалыптасуына сүйген 
жары Лариса Петровнаның 
қосқан үлесі де аз емес. Ол 
ұсақ-түйекке ерін алаңдатпай, 
дастарханын жүдетпей, 
азаматының еңсесін түсірмей, 
оның қас-қабағына қарай 
білді. Қиындықты да, 
қызықты да бірге көрді. 
Отбасы жарастығын тіледі.

Отбасында 1 ұл,                                        
1 қыз тəрбиелеген олар ұл-
қызы ның əрбір сəтті ісіне 

бірге қуанысты. Қызы 
Əйгерім   “Казфосфат” 
ЖШС-гі Жастар одағының 
төрайымы. Əкеге тартып 
туған Əйгерім өте талапшыл, 
іскер жас. Жоғары білімді 
жас қыздың болашағы зор.

М.Сəрсенов зерделі 
ғұмырындағы ерен еңбектері 
үшін “Құрмет” орденінің, 
“Қазақстан Республикасы 
тəуелсіздігіне-20 жыл” 
мерекелік медалінің, 
“Химия өнеркəсібінің үздік 
қызметкері” төсбелгісінің 
иегері атанды. Сарысу, 
Талас, Оңтүстік Қазақстан 
облысындағы Созақ 
аудандарының Құрметті 
азаматы атанған ол Жамбыл 
облыстық мəслихатының 
депутаты.

Бұл күнде асқаралы 
60 жасқа толып отырған 
Мұратқали Бақыткерейұлы 
Сəрсенов дер шағында. 
Шың басындағы шынар 
түбінен артына бұрылып, 
өткен жолына қарайды. 
Тақтайдай, түзу жол 
болашаққа қарай сайрап 
жатыр. Бұл-ұлы істер жолы, 
бұл-бақыт жолы. Осы  жол 
үзілмесін деп тілейік.

 Апталық барысында  «Біздің рəміздер» атты сурет 
көрмесі өтіп, «Қазақстан Республикасының рəміздері 
туралы не білеміз?» атты сауалнама жүргізілді. 
«Мемлекеттік рəміздер-Тəуелсіздік белгілері» деп аталған 
кітап көрмесі апталық ажарын аша түскендей болды.

Апталықтың ашылу салтанатында сөз сөйлеген 
мектеп директорының тəрбие ісі жөніндегі орынбасары 
Эльмира Əлиева мен 8-сынып жетекшісі Айгүл Биғазиева 
мемлекеттік рəміздердің мəні мен мағынасына тоқталып, 
оның ел өміріндегі маңызы туралы əңгімелесе, мектептегі 
бастауыш партия ұйымының төрайымы Мейрамгүл 
Ибраева «Елтаңбамен, Туымен-тұғырлы, Əнұранымен-
еңселі, Қыранымен-айбатты» атты тақырыпта баяндама 
жасаса, «Талас жастар орталығы» Талапты бөлімшесінің 

аға нұсқаушысы Рахман Əбутəліп оқушылар арасында 
патриотизм тақырыбынды əңгіме жүргізді.

Апталықтың күн тəртібіне кіргізілген рəміздер туралы 
шығарма жазуда  8-сынып оқушысы Ғайни Керімбай, 
қаламгер шығармаларын мəнерлеп оқуда 5-сынып оқушысы 
Мерей Əбдірəсіл жəне өздері  шығарған патриотизмге толы 
өлеңдерді оқуда 8-сынып оқушысы Аружан Садуақасова 
үздік деп танылды.

Апталықты мектеп директоры Дүйсенəлі Зуминов 
қорытындылап, оның өте тартымты да əсерлі өткенін айтып, 
шараны ұйымдастырушыларға ризашылығын білдірді. 
Сондай-ақ, ол осы  апталық барысында жеңімпаз атанған 
оқушыларды Алғыс хаттармен марапаттады.

Əйгерім ƏБІЛҚАЙЫРОВА,
«Талапты» орта мектебінің мұғалімі.

Аудан əкімі Болат 
Қанатбайұлы 

Рысмендиев 30 қараша 
күні сағат 16.00-де 
аудан əкімдігінің 
1-қабатындағы 
№111 кабинетте 
жеке жəне заңды 
тұлғалардың 

өкілдерімен жеке 
қабылдау жүргізеді.

Суреткердің жаңа кейіпкер іздеп 
аласұратыны секілді өмірде өзгелерге 
ұқсамайтын, ерекшелігі мен бітім болмысы, 
жаратылысы мен ұстанымы бөлек, 
тағдырының соқпағы мен сүрлеуі өзгеше 
азаматтар бар. Іскерлік, ізгілік, жанашырлық, 
пайым-парасат, алғадай азаматтық, тағы-тағы 
қасиеттер жиынтығын солардан көресің. 

ЖЕКЕ ЖƏНЕ ЖЕКЕ ЖƏНЕ 
ЗАҢДЫ ЗАҢДЫ 

ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ 
ӨКІЛДЕРІМЕН ӨКІЛДЕРІМЕН 

ЖЕКЕ ЖЕКЕ 
ҚАБЫЛДАУ ҚАБЫЛДАУ 
ЖҮРГІЗЕДІЖҮРГІЗЕДІ

ЕЛІН СҮЙГЕН БАЛАНЫҢ-
БАҒЫ БАСЫМ

«Талапты» орта мектебінде мемлекеттік рəміздер 
күніне орай «Мемлекеттік рəміздер- Тəуелсіздік 
бейнесі» атты апталық болып өтті.

Бекзат болмысБекзат болмыс
Мерейтой

Қамысбай САУҚЫМОВ, “Талас тынысы”
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Барлық ізгіліктің бастауы бала оқытуда. Шəкірттері 
берген тəрбиесін ұмытпайтын ұстаздар, өздерін дүниеге 
əкелген ата-аналардай құрметті, əрі сыйлы. Бірі оларды 
жарық дүниеге əкелсе, енді бірі мағыналы өмір сыйлайды. 
Қасиетті мамандықтың құдіреті де осында. Мұғалім көп, 
ұстаз аз. Сол санаулылардың сапындағы айтулы ұстаздың 
бірі- Лес Нұрұлы. 

Отан үшін басын қатерге тігіп, 
оқ пен оттың ортасынан оралған, 
Еңбек Қызыл Ту орденінің иегері 
Нұр Шерəлінің отбасында дүниеге 
келген Лес аға ауыл адамдарының 
бейнетқорлығы мен ақжарқын 
көңілін көріп өсті. Қаршадайдан 
қаланған білім қартайғанға 
дейінгі қоржын-азығың. Мектеп 
өмірінен сыр суыртпағанда, өткен 
күндер жайында сағынышпен: 
- 1952 жылы  1 сыныпқа барып, 
1969 жылы аяқтадым. Ең алғаш 
партаға отырғызып білім берген 
Мейрамкүл Парманқұлова 
апайым. Ал, ұстаздарым Əбілдаш 
Нысанбеков, Асқар Досжанов, 
Əбдікерім Шалқарбаев, Сатыпалды 

 Жуырда ғана Тараз төрінде 
Қазақ хандығының 550 
жылдығын атап өтіп, ұлттық 
құндылықтарымызды əлемге 
паш еттік. Алайда, дүбірлі 
той өткенімен, елдігіміздің 
құрметіне арналған айтулы 
шаралар жер-жерде жалғасып 
жатыр.

Қаратау технология, білім 
жəне бизнес колледжі  тарих 
пəнінің оқытушысы Алима 

Джумабаеваның ұйым дас тыруы-
мен білімгерлерге «Ұлы Жібек 
жолы бойындағы қалалар жəне 
Қазақ хандығы құрылуының 
тарихи маңызы» атты  тақырыпта 
ашық сабақ өтті.

Берері мол, танымы терең 
тақырыпқа арналған сабақ тың 
дерек, көрнекі құралдарымен 
ерекшеленді. Талас аудандық 
тарихи-өлкетану музейі дирек-
торының міндетін атқарушы 

Кəмшат Қарабаева, музей қыз-
меткері  Ардақ Алтыбай Қазақ 
хандығының 550 жылдығына 
арналған тойда  түсірілген 
бейнекөріністі  жиылғандардың 
назарына ұсынса, І.Жансүгіров 
атындағы аудандық орталық 
кітапхана қызметкерлері  ел-
дің  өткенінен хабар бере-
тін кітаптармен көрме ұйым-
дастырды.

Тағлымы мен тəрбиелік 
маңызы зор сабақ білім гер-
лердің ой көкжиегін кеңейтіп, 
қызығушылығын арттырды.

Ерлан УТЕНИЯЗОВ,
Қаратау технология, білім 
жəне бизнес колледжінің 

оқытушысы.

ХАБАРЛАНДЫРУ

№ Жеңімпаздың 
аты-жөні

Ауылдық 
округтің 
атауы

Жер 
көлемі,  

жəне санаты 
га

Жалға 
беру 

мерзімі

1 Манашев 
Руслан 

Муханович

Ойық а/о 133,0 га 
жайылымдық

10 жыл

2 Назымбеков 
Еркин 

Шалбаевич

Үшарал а/о 251,0 га 
жайылымдық

10 жыл

3 Бекзат 
Бекетович 
Омарбеков

Кеңес а/о 590,0 га 
жайылымдық

10 жыл

Талас ауданы əкімдігінің жер қатынастары 
бөлімі, ауыл шаруашылық мақсатындағы жер 

телімдерін жалға беру туралы 13.11.2015 жылғы 
өткен конкурстың қорытындысы бойынша 

анықталған жеңімпаздардың тізімі:

Қазақ жерінің тарихы тым тереңде. Есте жоқ 
ескі заман нан қалған ескерткіштер, баба лар дың 
көзі болған  балбалтастар күм бір күндерден сыр 
шертеді, ойға батырады.

К Қ б й

Берері мол, танымы терең сабақ

Білікті басшы, ұлағатты ұстазБілікті басшы, ұлағатты ұстаз

Қалдырған ізің мəңгілік...

Нарбол ҚАШАҒАН, «Талас тынысы».

Əбденов, Бəйтіш Омаров, Бейшен 
Жақсығұлов, Жақсымбет Қоқамбаев 
жəне Бəйділдə Мұсаевтың еңбектерін 
ешуақытта ұмытпаймын. Əр уақытта 
басымды иіп, тағзым етемін,- дейді. 

Ерте жаста балада еліктеу басым 
болады. Ойыңды тап басатын, 
арманға жетелейтін, мейірім 
шуағына бөлейтін жанға ұқсауға 
тырысасың. Жақсы ұстаз жан азығың, 
арқа сүйер ақылшың, адастырмас 
темірқазығың. Ардақты ұстаздардың 
алдынан өту арқылы болашақ 
мамандығын таңдайды. Мақсат алға 
бастайды, табандылыққа тартады. 
Көп ұзамай Жамбыл педагогикалық 
институтының физика –математика  
факультетінің студенті атанады. 
Мұнда аймаққа аты шыққан айтулы 
ұстаздардан дəріс алады.  Оқу 
орнының қабырғасында жүріп  Лес 
аға білім алумен қатар, мамандықтың 
қиыншылығына үйреткен Рымбек 
Мылтықбаев, Қапаш Тасболатов, 
Зейнолла Жаңабаев, математика 
пəнінің білгірі Əбен Мақашев 
сынды ұстаздардан оқығандығын 

мақтанышпен айтады. 
Ескіні жалғап, дəстүрді дəріптеп, 

жаңаны игерген жан ғана жақсы ұстаз 
бола біледі. Мұғалім табанды əрі, 
тиянақты болмаса болмайды. Өйткені, 
оның артқан жүгі мен жүрер жолы 
ұзақ. Жалынды жас маман алғашқы 
еңбек жолын туған жері А.Жданов 
атындағы орта мектепте 0,5 бірлікте 
тəрбиеші болудан бастады. Ел еңсесін 
енді тіктеп келе жатқан ол тұста мектеп 
жанындағы интернатта Амангелді 
ауылынан келіп, сабақ алған талапты 
жастар мен шопандардың балалары 
көп болатын. Бүгінде Лес аға елге 
белгілі айтыс ақыны Шорабек 
Айдаров, облыстық «Ақ жол» газетінің 
бас редакторы, қарымды қаламгер 
Көсемəлі Сəттібайұлы сынды 
азаматтарға ұстаздық еңбегінің септігі 
тигендігін мақтан етеді. 

1981-1983 жылдар аралығында 
№160 Ақкөл кəсіптік-техникалық 
училищесінде директордың оқу тəрбие 
жұмысы жөніндегі орынбасары.                 
1983-1985 жылдары білгір басшы, 
ұлағатты ұстаз Шəйбек Шоңовтың 

қарамағында əдістемелік кабинетте 
əдіскер, кейінірек балалар мен 
жасөспірімдер орталығында директор. 
Бұл шын мəнінде жауапкершілігі 
жоғары ұстаздыққа жетудегі шыңдалу, 
ширау жолы болатын. Тəжірибе- 
тынымсыз ізденіспен келетін жылдар 
жемісі. Əдетте, табысты адамның 
қолындағы жағдайымен емес, оған 
жетудегі жеңген кедергілерімен 
өлшеген абзал. 

1985-1992 жылдары №22 Ақкөл 
кəсіптік-техникалық училищесінде 
директордың оқу тəрбие ісі жөніндегі 
орынбасары. Мекеме басшысы 
Көшербек Жұманқұловтың біліктілігі 
мен тəрбиесін бойға сіңіреді. Лес 
Нұрұлының бұдан былайғы еңбек жолы 
аудандық білім бөлімімен байланысты. 
Сол тұстағы аудандық білім бөлімінің 
басшысы Бердібек Белгібаевтың 
ұсынысымен жұмысқа қабылданған 
мұғалім алғашқыда əдіскер, уақыт өте 
əдістемелік кабинеттің меңгерушісіне 
дейінгі сатыға көтерілді. 16 жыл 
бойы үздіксіз бұл міндетті атқару 
барысында Əбдіразақ Шымырұлы, 
Асқар Қуаныш, Асан Оразымбетов 
сынды басшылармен қызметтес болып, 
біліктілігін ұштады. Бұл кезеңде Лес 

аға мектептер арасында байланыс 
орнатып, іс-тəжірибе алмасуға жол 
салды. М.Х.Дулати атындағы ТарМУ, 
ТарМПИ жəне Абай атындағы 
Жамбыл педагогикалық колледжімен 
іскерлік қатынас қалыптастырды. 
Талай жылғы табанды еңбекпен 
келген тəжірибені Д.Қонаев атындағы 
мектепке директор болып барғанда 
кəдеге жаратты. Оның бастысы 
мектептің материалдық-техникалық 
базасын жаңартып, мұғалімдердің 
сапалық құрамын, оқушылардың, 
оның ішінде ата-аналардың көзқа-
расын өзгертіп, балалардың бі-
лім алуға деген құштарлығын 
арттырудағы бағыт-бағдар еді. 
Тағылымы мол танымдық басқосулар 
өз алдына. Одан бөлек мекемеде 
дəуір тұлғасы Д.Қонаевтың туған 
күніне орай шаралар, өнер иелерінің 
шығармашылығына арналған кештер 
дəстүрлі түрде өткізуді қолға алды.  

Өмірдің мəні- өзіңді өзің 
жігерлендіруде, алға қойған мақсатқа 
жетіп, жоспарыңды жүзеге асыруда. 
Жəне ол жеке бастың қамы үшін 

емес, жалпы елдің игілігі үшін 
бағытталуында. Лес Нұрұлы 
меке меге жетекшілік еткелі бері 
мұғалімдер еңбегінің нəтижесінде, 
оқушылардың білім сапасы                          
42 пайыздан, 54 пайызға өсті. Бұл 
ілгерілеу əлі де тоқтамақ емес. 

Адам үшін ең тамаша, ең қымбат 
дүние- оның өз өмірі. Ал, өмірді əр 
алуан жайт, қажырлы еңбек демеп 
отырады. Лес Нұрұлы сан қырлы 
ұстаздық жолында үлкендерден 
үйренді, кейінге үлгі бола білді. Елге 
жасаған еңбек еленбей қалмайды.                                                                                             
40 жылдық ұстаздық ғұмырда ҚР 
Білім жəне ғылым министрлігінің 
білім беру саласындағы ерек ше 
еңбегі үшін “Қазақстан Респуб-
ликасы білім беру ісінің үздігі” 
төсбелгісімен, ҚР Білім жəне 
ғылым министрлігінің, аудан 
əкімінің, аудандық мəслихаттың 
Құрмет грамоталарымен, облыстық 
педагог қадрлардың білімін 
жетіл діру жəне қайта даярлау 
институтының Дипломы жəне 
Алғыс хатымен марапатталған. 
Бұ дан бөлек Мемлекет жəне 
қоғам қайраткері Д.Қонаевтың 
100 жылдық мерейтойының 
мерекелік медалі, облыс əкімінің 

Қазақстан халқы Ассамблеясының, 
ҚР Конституциясының 20 жыл-
дық тарына орай тапсырған Алғыс 
хаттары жəне бар. 

Шаңырақтың түтінін түтеткен 
Айнагүл Əбілғапқызы да білікті 
ұстаз, отбасының ұйытқысы,                                          
6 баланың анасы, қадірлі əже. Ұядан 
ұшқан ұл-қыздардың ішінде Айгүл 
мен  Гүлнар əке жолын жалғауды 
мұрат тұтса, Əсел 7 баланы дүниеге 
əкелген ардақты ана, “Алтын алқа” 
иегері.  

Лес аға бүгінде бес мүшелді артқа 
тастап, алтыншы белестің төріне аяқ 
басты. Абыроймен құрметті зейнет 
жасына жетіп отыр. Əдетте, бақыт 
деген сөзге өте үлкен мағына беріп, 
қол жетпейтін армандай көретін 
кезіміз көп. Бақыт-шындық, ол-
адамның ақыл-ойы, сана-сезімі, 
толығысып кемелденген шағы. Сіз 
еңбек жолыңызды сəтті таңдаған 
маман иесісіз. Жаныңызды салып, 
маңдай теріңізді саналы салаға 
төктіңіз. Ондай жанды бақыттың 
өзі табады. Бастысы деніңіз сау, 
ғұмырыңыз ұзақ болсын!            
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Мерейтой иесінің 
құрметіне арналған кеш ке 
ауданның   игі жақсылары 
жиналды. Кештің шымыл-
дығы Балалар өнер мекте-
бінің ұстазы, дəстүрлі əнші 
Сырғабек Айтбайдың əн 
шашуымен ашылды. 

Саналы ғұмырын 
ұрпақ тəрбиесіне арнаған 
ардагер ұстаз  жоғары 
ұйымдастырушылық қабі-
леті нің арқасында ұзақ 
жылдар басшылық қызметте 
болып, ауданның білім жəне 
əлеуметтік-экономикалық 
саласының даму тарихында 
өзіндік қолтаңбасын 
қалдырды. Бүгінде жетпіс 
деген жеті асудың биігіне 
шыққан Құрал ақсақал 
азаматтық мақсатымен 
тынымсыз, тыңғылықты 
ең бек етіп, қоғамдық 
жұмыстардан қол үзбей 
келеді. 

Кеш барысында Құрал 
Қошанұлының жүріп 
өткен өмір жолының 
биік-биік белестеріне, əр 
жылдарда алған асулары 
мен жеткен жетістіктеріне 
шолу жасалып, бейне 
көрсетіліммен көркемделді. 

Бұдан соң əр жылдарда 
өзі басқарған аудандағы 
білім ошақтарының бүгінгі 
басшылары мерейтой иесіне 
ақ тілектерін жеткізіп, 
алғысын жаудырды. 
Өнерлерімен ілтипат көрсетті. 
Қазақы дəстүрмен иығына 
шапан жауып, сый-құрмет 
жасады. 

Білімді ұстаз, білікті 
басшы бола білген ардагердің 
құрметіне арнаған аудан 
əкімі Болат Рысмендиевтің 
құттықтауын аудан əкімінің 
орынбасары Серік Дадабаев 
жеткізсе, аудан əкімдігі білім 
бөлімінің басшысы Санат 
Əшірбеков, білім беру саласы 
қызметкерлері аудандық 
кəсіподақ ұйымының төра-
ғасы Мадиярбек Мірəлиев 
ұстаз ұлағатына  жүрекжарды 
лебіздерін білдірді. 

Өмірі мен еңбегін ұрпақ 
тəрбиесі мен халқына 
қызмет етуге арнаған Құрал 
ақсақалдың  еңбегінің елен-
генінің белгісі ретінде ұйым-
дастырылған бұл кеште  ақ 
тілекті алғыстар лек-легімен 
жауып жатты.Ұстаз құрметіне 
арналып жыр да оқылды, əн 
де шырқалды 

Баршаға белгілі, кең байтақ Қазақ елі 
төл Тəуелсіздігіне қол жеткізген 24 жыл 
ішінде ғасырға бергісіз ғаламат белестерді 
бағындырды. Елбасы-Ұлт Көшбасшысы 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың алысты 
болжай білетін көрегенділігінің арқасында 
əлемнің бəсекеге ең қабілетті 50 елінің 
қатарына қосылдық. 
Біздің алдағы мақсатымыз 

да айқын. Бұл «Мəңгілік Ел» 
ұлттық идеясын ту етіп,  озық 
отыздықтың ортасынан ойып 
тұрып орын алу. «Көрінген 
таудың алыстығы жоқ» 
дегендей, біз бүгінгідей даму 
динамикасымен бұл межені 
бағындырамыз. Ол үшін 
ең бірінші кезекте ғасыр 
дертіне айналған сыбайлас 
жемқорлықтың жолын кесу 
керек деп есептейміз. 

Жасыратыны жоқ, бүгін-
гі таңда сыбайлас жем-
қорлық құбылысы 2050 
- Стратегиясындағы мақ  сат -
тарды жүзеге асыруда басты 
кедергі болып отыр. Елбасы 
атап өткендей: «Мемлекет 
пен қоғам жемқорлыққа 
қарсы күресетін бір күш 
болуға тиіс. Жемқорлық – 
жай құқық бұзушылық емес. 
Ол мемлекеттің тиімділігіне  
деген сенімді сетінетеді 
жəне ұлттық қауіпсіздікке 
төнген тікелей қатер болып 
саналады».

Біз мемлекетіміздің 
бас ты құндылығы – 

Тəуелсіздігіміздің арқасында 
еліміз қол жеткізген жетістіктерге 
жемқорлық үлкен қатер 
төндіреді деп санаймыз. 
Сыбайлас жемқорлық қоғамдық 
қатынастардың, əлеуметтік 
салалардың барлығына жағымсыз 
əсер етіп, қоғам мен мемлекеттің 
дамуына кедергі келтіріп, жалған 
бағыт-бағдар қалыптастырады.  

Əлемнің озық тəжірибелері 
көрсеткендей, жемқорлықтың 
белең алуына жұртшылықтың 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы сауатының кем  
болуы себеп болып отыр. Демек, 
жемқорлықтың алдын алудың 
алғышарты ретінде ең əуелі 
қоғамдық түсінікті өзгертіп, 
құқықтық сана сезімді нығайту, 
онымен күллі қоғам болып 
күресуіміз қажет. Елімізде терең 
білім алған, ойы озық адамның 
заңды жолмен қаржы табуына 
бар мүмкіндік жасалған. Ендеше, 
неге алға қойған мақсатқа 
тамыр- таныстық жолмен жетуді 
көздейміз? Өзекті өртейтін 
өкініш- осы! Мұның соңы 
қандай қасіретке соқтыратынын 
күнделікті өмір тынысынан 

көріп отырмыз. Сондықтан да, 
кез-келген ұжымда сыбайлас 
жемқорлық іс-əрекеттеріне 
мүлдем төзбеушілік ахуалының 
қалып тасуы қамтамасыз етілуі 
керек. Сыбайлас жемқор-
лық құқық бұзушылығы үшін 
жазаның сөзсіз болатындығын 
əрбір қоғам мүшесі түсінуі тиіс.

Болашақта Қазақстанды 
парақорлыққа жəне сыбайлас-
тыққа малынған мемлекет 
ретінде емес, гүлденген жəне 
ілгері жылжыған өркениетті ел 
ретінде көргіміз келсе, əрбір 
жеткіншектерімізді, із басар-
ларымызды баю жолын іздеп 
емес, халыққа адал қыз мет 
жасауды, заңдарды құрмет теуді, 
əділ болуды, тура шылдықты 
ту етуді үйрет кені міз абзал. 
Еліміздің жарқын болашақ 
бағытындағы əр қадамына 
біздің де атсалысуымыз талап 
етіледі. Себебі, ел тағдыры- 
біздің тағдырымыз!

Біз азаматтық қоғам 
институт тарын, облыстың  бар-
лық азаматтарын «Сыбайлас 
жемқорлыққа жол жоқ!» деп 
батыл айтуға үндейміз. Осы 
зұлымдыққа қарсы ымырасыз 
күресті Қазақстанның гүлдену 
үшін, балаларымыздың 
болашағы үшін жүргізуіміз 
керек. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы батыл іс-қимыл 
барлығымыздың жəне 
əрқайсымыздың міндетіміз.

Асхат САҚЫПБЕКОВ,
аудандық Қазынашылық  

басқармасының басшысы.

Қазақстан 
Республикасы Қылмыс-
тық Кодексінің 
72-бабының 1 жəне 
3-бөліктеріне сай, егер 
сот адамның түзелуі 
үшін тағайындалған 
жазаны толық өтеуі 
қажет етілмейді деп 
танитын болса, сот 
бас бостандығын 
шектеуді немесе 
бас бостандығынан 
айыруды өтеп жатқан 
адамды осы баптың 
үшінші, төртінші жəне 
бесінші бөліктерінде 

көрсетілген мерзімдерді 
іс жүзінде өтегеннен 
кейін шартты түрде 
мерзiмiнен бұрын 
босатуы мүмкiн.  

Сотталған адам 
ауыр қылмысы үшін 
тағайындалған жаза 
мерзімінің кемінде 
жартысын іс жүзінде 
өтегеннен кейін ға на 
шартты түрде мерзi-
мiнен бұрын босату 
қолданылуы мүмкін.

Іс құжаттарына 
сай, 2014 жылдың 
наурыз айының 27 жұл-

дызындағы Жамбыл 
облысы, Талас аудандық 
сотының үкімімен 
К.К.Бостанов  ҚР-ның 
ҚК-нің 257-бабының 
3-бөлігімен кінəлі 
деп танылып, оған 
3 жыл мерзімге бас 
бостандығын шектеу 
жазасы тағайындалған.

Сотталған 
К.К.Бостанов Талас 
аудандық пробация 
қызметінде 17 сəуір 2014 
жылдан бастап есепте 
тұрған.

Сотталған 

К.К.Бостанов жаза өтеу 
тəртіптерін заңға сай 
орындап, өзінің түзеу 
жолына түскендігін 
дəлелдегенін, соттың 
жүктеген міндеттерін 
заңға сай орындап 
жүргенін, пробация 
қызметінің  шақыртуына 
уақытылы келіп, өзі 
туралы есеп беріп 
тұрғанын, тұрғылықты 
жерінен жағымды 
мінезделетінін, яғни 
сотталған К.К.Бостанов 
жаза өтеу тəртіптерін 
заңға сай орындағанын 

жəне түзелу жолына 
түскенін дəлелдеуіне 
байланысты, ҚР 
Қылмыстық Кодексінің 
72-бабына сəйкес, 
сотталған К.К.Бостанов 
өз қолдау хатында жазаны 
өтеуден мерзімінен бұрын 
шартты түрде босату 
туралы мəселе қойған.

Сотталған 
К.К.Бостанов тағайын-
далған жазаның жарты-
сын өтеуіне байланысты, 
2015 жылдың қараша 
айының 19 жұлдызыдағы 
Талас аудандық сотының 
қаулысымен сотталған 
К.К.Бостановтың жазасын 
өтеуден мерзімінен бұрын 

шартты түрде босату 
туралы қолдау хаты 
қанағаттандырылып, 
Жамбыл облысы, Талас 
аудандық сотының                                      
2014 жылдың 
наурыз айының                                      
27 жұлдызындағы 
үкімімен сотталған 
К.К.Бостанов бас 
бостандығын шектеу 
жазасын өтеуден 
мерзімінен бұрын 
шартты түрде 1 жыл                                                  
4 ай 28 күнге 
босатылған. 

Беклан 
ЖАРМУХАМБЕТОВ,

Талас аудандық
сотының судьясы.

Көрік дегенді тек əсемдік, əдемілік деп 
түсінсеңіз, онда ол жансыз бұйым ғана болар еді. 
Қадыр Мырза Əлі ағамыздың қанатты сөздерінде: 
«Əдемі қыз көзіңе жақын, əдепті қыз көңіліне 
жақын», - дегені бар. Осы бір қанатты сөздерді 
ойға ала отырып, Қаратау технология, білім жəне 
бизнес колледжінде  Қыздар кеңесінің төрайымы 
А.Жүнісова жəне хатшысы Г.Ташикованың 
ұйымдастыруымен «Қыз тəрбиесі – ұлт тəрбиесі» 
тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. Дөңгелек 
үстелдe осы тақырып айналасында баяндамалар 
оқылып, ортаға түрлі ойлар тасталды. Атап айтар 
болсақ, 1- курс білімалушысы Гаухар Тамдыбек 
«Қыз өмірдің қызғалдағы», ал 3 – курс білімгері 
Майра Қарымсақ  «Қыз тəрбиесі – ұлт абыройы» 
тақырыбында баяндама оқыды.

Елбасымыздың: «Əйел – бесік иесі. 
Демек, əйелдің жайы түзелмей- еліміз толық 
түзелмейді»,-  деген сөздері есімізде. Қазақ халқы 
ежелден келе жатқан мəдени мұрасымен тəрбиелік 

мəні зор салт – дəстүрін жалғастырып келеді. Осы 
байлықты нарықтық заманда қалыптастырып, 
ұлттық қасиетін жоймау керек. Ең басты мəселе 
адам тəрбиесі, оның қоғамдағы алар орны. «Орта 
түзер ойыңды, ойың түзер - бойыңды», - деп Абай 
атамыз айтқандай, мемлекеттік тұрғыда назар 
аударуды қажет ететін ұлттық сана – сезім, тəрбие 
бар. Ежелден қыз баланың тəрбиесі ата – анаға 
үлкен сын болған. Қазақтар əдетте елге келін болып 
түскен қыз өз елінің барлық жақсы қасиеттерін, 
рухани – моральдық құндылықтарын өзімен бірге 
ала келіп, сол бір қалың елге сіңірген. Осындай 
тəрбиелік мəні зор дəстүрлерді атадан балаға 
мирас етіп қалдыру əрқайсымыздың міндетіміз деп 
білемін.

 Н.АУҒАНБАЕВА,
Қаратау технология, білім жəне бизнес 

колледжі «Жастар ісі жөніндегі комитет» 
төрайымы.

ҚÎËÄÀÓ ÕÀÒ ҚÀÍÀҒÀÒÒÀÍÄÛÐÛËÄÛ
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Қаламыздағы Балалар өнер 
мектебінде аудан əкімдігі білім бөлімінің 
ұйымдастыруымен білім саласының 
майталманы,ұлағатты ұстаз Құрал Қошанұлы 
Нүрпейісовтың 70 жас мерейтойына арналған 
мерекелік кеш өткізілді. 

Мадина ЖАРАС, «Талас тынысы» 

Құндылықтарымызға кедергі кесел
Жемқорлыққа жол жоқ

Қыз тəрбиесi – ұлт тəрбиесi
Өнеге

Ұстазға тағзым
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Жамбыл облысы Талас 
ауданының əкімдігі ҚАУЛЫ

28 қыркүйек 2015 жыл   №428   Қаратау қаласы

Аудан, қала, ауылдық округтер 
əкімдері аппараттары мен жергілікті 
бюджеттен қаржыландырылатын 
аудандық атқарушы органдардың  
«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілерінің қызметін жыл 
сайынғы бағалаудың əдістемесін 
бекіту туралы
 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, 
«Мемлекеттік əкімшілік қызметшілердің қызметіне жыл 
сайынғы бағалау жүргізу жəне оларды аттестаттаудан өткізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің  2000 жылғы 21 қаңтардағы №327 Жарлығы-
мен бекітілген Мемлекеттік əкімшілік қызметшілердің 
қыз метіне жыл сайынғы бағалау жүргізу жəне оларды 
аттестаттаудан    өткізу    қағидаларына    сəйкес    Талас    
ауданының    əкімдігі 

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған аудан, қала, ауылдық 

округтер əкімдері аппараттары мен жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын аудандық атқарушы органдардың                  
«Б» корпусы мемлекеттік əкімші лік қызметшілерінің 
қызметін жыл сайынғы бағалаудың əдістемесі бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан 
əкімі аппараты басшысының міндетін атқарушы Ұлан 
Бауыржанұлы Алтынкөповқа жүктелсін.

3. Осы қаулы əділет органдарында мемлекеттiк тiркел-
ген күннен бастап күшiне енедi жəне оның алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Аудан əкімінің міндетін атқарушы:  Ғ.Қартабаев
Мемлекеттік тіркеу №2816, 6.11.2015 жыл.

Талас ауданы əкімдігінің 
2015 жылғы  28 қыркүйектегі             
№428 қаулысымен бекітілген

Аудан, қала, ауылдық округтер əкімдері 
аппараттары мен жергілікті бюджеттен 

қаржыландырылатын аудандық атқарушы 
органдардың «Б» корпусы мемлекеттік 

əкімшілік қызметшілерінің қызметін жыл 
сайынғы бағалаудың ƏДІСТЕМЕСІ

1. Жалпы ережелер
1. Осы аудан, қала, ауылдық округтер əкімдері аппараттары 

мен жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын аудандық 
атқарушы органдардың «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалаудың əдістемесі 
(бұдан əрі – Əдістеме) «Мемлекеттік əкімшілік қызметшілердің 
қызметіне жыл сайынғы бағалау жүргізу жəне оларды 
аттестаттаудан өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2000 жылғы 21 қаңтардағы №327 
Жарлығын іске асыру үшін əзірленді жəне аудан, қала, ауылдық 
округтер əкімдері аппараттары мен жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын аудандық атқарушы органдар дың                        
«Б» корпусы   мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің (бұдан 
əрі- қызметшілер) қызметіне жыл сайынғы бағалау жүргізу 
тəсілін айқындайды.

2. Қызметшілердің қызметін жыл сайынғы бағалау (бұдан 
əрі-бағалау) олардың жұмыс тиімділігі мен сапасын айқындау 
үшін жүргізіледі.

3. Бағалау мемлекеттік əкімшілік қызметте болған əрбір жыл 
өткен сайын, көрсетілген мерзім басталған күннен бастап үш 
айдан кешіктірілмей,  бірақ,  осы  лауазымға  орналасқан күннен 
бастап алты айдан ерте емес мерзiмде жүргізіледі.

4. Қызметшілерді бағалау мыналардан:
1) қызметшінің тікелей басшысының бағалауы;
2) айналмалы бағалау (қызметшінің қарамағындағы немесе 

олардың əріптестерінің бағалауы).
Қызметшінің  тікелей  басшысы,  оның лауазымдық нұсқау-

лы ғына сəйкес өзі бағынатын тұлға болып табылады.
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын аудандық 

атқару шы органдардың басшылары үшін бағалау жетекшілік 
ететін аудан əкімінің орынбасарымен өткізіледі.

5. Бағалау нəтижелері бойынша қызметшілер қызметіндегі 
кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстар əзірленеді, олардың 
қызметіндегі жақсартуды қажет ететін бағыттар айқындалады, 
тағылымдамадан өткізу, ілгерілету бойынша ұсыныстар 
əзірленеді.

6. Қызметшінің соңғы үш жыл бойы екі «қанағаттанарлық-
сыз» деген баға алуы, оны аттестаттаудан өткізуге негіз болып 
табылады.

Аттестаттаудан  өткізу  туралы  шешім қабылдау кезінде, 
алдың ғы  аттестаттаудан өткізуге негіз болған бағалау нəти-
желері ескерілмейді.

7. «Қанағаттанарлықсыз» деген баға алған қызметші 
мемлекет тік  əкімшілік  лауазымға алғаш қабылданған тұлғаға 
тəлімгер ре тінде бекітілмейді.

8. Қызметшінің қорытынды бағасын тұрақты жұмыс істей-
тін Бағалау жөніндегі комиссия (бұдан əрі – Комиссия) бекітеді, 
оны  қызметшіні  лауазымға  тағайындау жəне лауазымнан бо-
сату құқығы бар адам құрады.

9. Комиссия кемінде үш мүшеден, соның ішінде төрағадан 
тұрады.

10. Дауыс беру қорытындысы комиссия мүшелерінің 
көпшілік дауысымен айқындалады. Дауыс саны тең болған 
жағдайда, комис сия төрағасының дауысы шешуші болып 
табылады.

Қала, ауылдық округтер əкімдері, жергілікті бюджеттен қар-
жыландырылатын  аудандық  атқарушы  органдардың басшы-

лары, аудан əкімінің орынбасарлары  мен аппарат басшысы үшін 
аудан əкімі, аудан, қала, ауылдық округтер əкімдері аппарат-
тары мен жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын аудан-
дық атқарушы органдардың  қызметкерлері  үшін аудан əкімі 
аппаратының бас шысы комиссия төрағасы болып табылады.

Комиссия хатшысы аудан əкімі аппараты персоналды бас-
қару бөлімшесінің қызметкері (бұдан əрі – персоналды басқару 
қызметі) болып табылады. Комиссия хатшысы дауыс беруге 
қатыспайды.

Егер комиссия құрамына оған қатысты бағалау жүргізіле-
тін қызметшінің тікелей басшысы, сондай-ақ, осы Əдістеменің 
4-тармағы 2)-тармақшасында көрсетілген қызметшілер кіретін 
болса, олар осы қызметшіге қатысты дауыс беруге жəне шешім 
қабылдауға қатыспайды.

2. Бағалау жүргізуге дайындық
11. Персоналды басқару қызметі комиссия төрағасының 

келісімі бойынша бағалауды өткізу кестесін əзірлейді.
Персоналды басқару қызметі бағалау өткізуге дейін бір 

айдан кешіктірмей бағаланатын қызметшіге, сондай-ақ, осы 
Əдістеменің 4-тармағында көрсетілген тұлғаларға бағалау 
жүргізілетіні туралы хабарлайды жəне оларға толтыру үшін 
бағалау парағын жібереді.

3. Тікелей басшының бағалауы
12. Тікелей басшы осы Əдістеменің 1-қосымшасына 

сəйкес нысан бойынша тікелей басшысының бағалау парағын 
персоналды басқару қызметінен алған күннен бастап үш 
жұмыс күні ішінде толтырады, қызметшіні толтырылған 
бағалау парағымен таныстырады жəне екі жұмыс күні ішінде 
толтырылған бағалау парағын персоналды басқару қызметіне 
қайтарады.

Қызметшіні толтырылған бағалау парағымен таныстыру 
жазбаша немесе электронды нысанда жүргізіледі.

Қызметшінің танысудан бас тартуы құжаттарды комиссия 
отырысына жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда 
персоналды  басқару  қызметiнiң  қызметкерi  жəне тікелей бас-
шы танысудан бас тарту туралы еркін нұсқада акт жасайды.

4. Айналмалы бағалау
13. Айналмалы бағалау қызметшінің қарамағындағы 

адамдардың, ал қарамағындағы адамдар болмаған жағдайда – 
қызметші жұмыс істейтін құрылымдық бөлімшеде лауазымды 
атқаратын адамның (олар болған жағдайда) бағалауын білдіреді.

Мұндай адамдардың тізімін (үш адамнан аспайтын) 
қызметшінің лауазымдық міндеттері жəне қызметтік өзара 
əрекеттестігіне қарай персоналды басқару қызметі бағалау 
жүргізілгенге бір айдан кешіктірмей анықтайды.

14. Осы Əдістеменің 13-тармағында көрсетілген тұлғалар, 
осы Əдістеменің 2-қосымшасына сəйкес нысанда айналмалы 
бағалау парағын толтырады.

15. Осы  Əдістеменің 13-тармағында көрсетілген тұлғалар-
мен  толтырылған бағалау парағы оларды алған күннен екі жұ-
мыс күні ішінде персоналды басқару қызметіне жіберіледі.

16. Персоналды басқару қызметі осы Əдістеменің 
13-тармағында  көрсетілген  тұлғалардың орта бағасын есеп-
тейді.

17. Осы Əдістеменің 13-тармағында көрсетілген тұлғалар-
дың бағалауы жасырын түрде жүргізіледі.

5. Қызметшінің қорытынды бағасы
18. Персоналды басқару қызметі қызметшінің қорытынды 

бағасын мына формула бойынша комиссия отырысына дейін бес 
жұмыс күнінен кешіктірмей есептейді:

a = b + c
a – қызметшінің қорытынды бағасы,
b – тікелей басшының бағасы,
c – осы Əдістеменің 13-тармағында көрсетілген тұлғалардың 

орта бағасы.
19. Қорытынды баға мына шкала бойынша қойылады:
21 балдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»,
21-ден 33 балға дейін – «қанағаттанарлық»,
33 балдан жоғары – «тиімді».

6. Комиссияның бағалау нəтижелерін қарауы
20. Персоналды басқару қызметі комиссия төрағасымен 

келісілген кестеге сəйкес бағалау нəтижелерін қарау бойынша 
комиссияның отырысын өткізуді қамтамасыз етеді.

Персоналды басқару қызметі комиссияның отырысына мына 
құжаттарды:

1) толтырылған тікелей басшының бағалау парағын;
2) толтырылған айналмалы бағалау парағын;
3) қызметшінің лауазымдық нұсқаулығын;
4) осы Əдістеменің 3-қосымшасына сəйкес нысан бойынша 

қорытынды баға көрсетілген комиссия отырысы хаттамасының 
жобасын тапсырады.

21. Комиссия бағалау нəтижелерін қарастырады жəне мына 
шешімдердің бірін шығарады:

1) бағалау нəтижелерін бекітеді;
2) бағалау нəтижелерін қайта қарайды.
Бағалау нəтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылда-

ған жағдайда комиссия хаттамада тиісті түсіндірмемен келесі 
жағдайларда бағаны түзетеді:

1) егер қызметшінің қызмет тиімділігі бағалау нəтижесі-
нен көп болса, бұл ретте қызметшінің қызмет нəтижесіне 
құжаттамалық растау беріледі;

2) қызметшінің бағалау нəтижесін санауда қате жіберілсе.
Бұл ретте қызметшінің бағасын төмендетуге жол берілмейді.
22. Персоналды басқару қызметі бағалау нəтижелерімен, ол 

аяқталған соң бес жұмыс күні ішінде қызметшіні таныстырады.
Қызметшіні бағалау нəтижелерімен таныстыру жазбаша 

немесе электронды нысанда жүргізіледі.
Қызметшінің танысудан бас тартуы бағалау нəтижелерін, 

оның қызметтік тізіміне енгізуге кедергі бола алмайды. Бұл 
жағдайда  персоналды  басқару қызметiнiң қызметкерi танысу дан 
бас тарту туралы еркін нұсқада акт жасайды.

23. Осы Əдістеменің 20-тармағында көрсетілген құжаттар, 
сондай-ақ комиссия отырысының қол қойылған хаттамасы 
персоналды басқару қызметінде сақталады.

7. Бағалау нəтижелеріне шағымдану
24. Комиссия шешіміне қызметшінің мемлекеттік қызмет 

істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
уəкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне 
шағымдануы шешім шыққан күннен бастап он жұмыс күні ішінде 
жүзеге асырылады.

25. Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі уəкілетті орган немесе оның аумақ-
тық департаменті  қызметшіден шағым  түскен  күнінен бастап 
он  жұмыс күні ішінде шағымды    қарайды  жəне   бұзушылық тар 
анықталған  жағдайда,  мемлекеттік  органға Комиссия шешімі нің 
күшін жою туралы ұсыныс жасайды.

26. Қабылданған шешім туралы ақпаратты мемлекеттік 
орган екі апта ішінде мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа  қарсы іс-қимыл жөніндегі уəкілетті органға неме се 
оның аумақтық департаментіне береді.

Аудан, қала, ауылдық округтер
əкімдері аппараттары мен

жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын аудандық

атқарушы органдардың                                                                        
«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік

қызметшілерінің қызметін 
жыл сайынғы бағалаудың

      əдістемесіне 1- қосымша

        нысан
Тікелей басшысының бағалау парағы

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ə. (бар болған жағдайда):
_______________________________________________________

Бағаланатын қызметшінің лауазымы:   ______________________

№ Өлшем Көрсеткіштің 
мəні (саны)

Баға 
(балл)

1. Бастамашылығы 2-ден 5-ке дейін

2. Лауазымды міндеттерін 
орындау сапасы

2-ден 8-ке дейін

3. Əрекеттестікке икемділігі 2-ден 5-ке дейін

4. Қызметтік этиканы сақтауы 2-ден 5-ке дейін

Барлығы (барлық бағандардың 
бағасы)

Таныстым:
Қызметші (Т.А.Ə.) (бар болған 
жағдайда) ___________________
күні ________________________
қолы _______________________ 

Тікелей басшы ( Т.А.Ə.) (бар болған 
жағдайда)__________________
күні _______________________
қолы ______________________

Аудан, қала, ауылдық округтер
əкімдері аппараттары мен

жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын аудандық

атқарушы органдардың                                                                          
«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік

қызметшілерінің қызметін 
жыл сайынғы бағалаудың

      əдістемесіне 2- қосымша

                                                           нысан

Айналмалы бағалау парағы

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ə. (бар болған жағдайда):
 ______________________________________________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: _______________________

№ Өлшем Көрсеткіштің 
мəні (саны)

Баға 
(балл)

Бағынышты адам

1. Жұмысты жоспарлай алу 
қабілеті

2-ден 5-ке дейін

2. Жұмысқа ынталандыру қабілеті 2-ден 5-ке дейін

3. Қызметтік этиканы сақтауы 2-ден 5-ке дейін

Барлығы (барлық бағандардың 
бағасы)

Əріптесі

1. Топта жұмыс істей алу қабілеті 2-ден 5-ке дейін

2. Қызметтік этиканы сақтауы 2-ден 5-ке дейін

3. Лауазымды міндеттерін 
орындау сапасы

2-ден 5-ке дейін

Барлығы (барлық бағандардың 
бағасы)

Аудан, қала, ауылдық округтер
əкімдері аппараттары мен

жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын аудандық

атқарушы органдардың                                                                        
«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік

қызметшілерінің қызметін 
жыл сайынғы бағалаудың

      əдістемесіне 3- қосымша

      нысан

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
______________________________________________________

(мемлекеттік орган атауы)

№ Қызметшінің 
Т.А.Ə.

(бар болған 
жағдайда)

Тікелей 
басшының 
бағасы

Айналмалы 
баға

Қорытынды 
баға

1.

...

Комиссия қорытындысы:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________
Тексерген:
Комиссия хатшысы: _________________      Күні: _______________
                                (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), қолы)
Комиссия төрағасы:__________________   Күні: _______________                                

(Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), қолы)
Комиссия мүшесі:  _________________      Күні: ________________
                                (Т.А.Ə. (бар болған жағдайда), қолы)
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Утверждена постановлением 
акимата Таласского района 

от «28» сентября 2015 года №428

МЕТОДИКА
ежегодной оценки деятельности 

административных государственных 
служащих корпуса «Б» аппаратов акимов 

района, города, сельских округов и районных 
исполнительных органов, финансируемых из 

местного бюджета
 

1. Общие положения
1. Настоящая Методика ежегодной оценки деятельности 

административных государственных служащих корпуса «Б» 
аппаратов акимов района, города, сельских округов и районнных 
исполнительных органов, финансируемых из местного 
бюджета (далее - Методика) разработана в реализацию Указа 
Президента Республики Казахстан от 21 января 2000 года 
№327 «Об утверждении Правил проведения ежегодной оценки 
деятельности  и аттестации административных государствен-
ных служащих» и определяет методы ежегодной оценки деятель-
ности административных государственных служащих корпуса                                                                                      
«Б» аппаратов акимов района, города, сельских округов и 
районных исполнительных органов, финансируемых из местного 
бюджета (далее – служащие).

2. Ежегодная оценка деятельности служащих (далее – оценка) 
проводится для определения эффективности и качества их работы. 

3. Оценка проводится по истечении каждого года пребывания 
на государственной службе, не позднее трех месяцев со дня его 
наступления, но не ранее шести месяцев со дня занятия данной 
должности. 

4. Оценка служащего складывается из:
1) оценки непосредственного руководителя служащего;
2) круговой оценки (оценки подчиненных или коллег 

служащего).
Непосредственным руководителем служащего является 

лицо, которому он подчиняется согласно своей должностной 
инструкции.

Для руководителей районных исполнительных органов, 
финансируемых из местного бюджета, оценка проводится 
курирующим заместителем акима района.

5. По результатам оценки вырабатываются предложения по 
устранению недостатков в деятельности служащих, определяются 
направления их деятельности, требующие улучшения, 
вырабатываются предложения по карьерному продвижению и 
стажировке служащих. 

6. Получение служащим двух оценок «неудовлетворительно» 
в течение  последних трех лет является основанием для проведе-
ния аттестации. 

При принятии решения о проведении аттестации не 
учитываются результаты оценки, которые являлись основанием 
для проведения предыдущей аттестации.

7. Служащий, получивший оценку «неудовлетворительно», 
не закрепляется наставником за лицами, впервые принятыми на 
административные государственные должности. 

8. Итоговая оценка служащего утверждается постоянно 
действующей Комиссией по оценке (далее – Комиссия), которая 
создается лицом, имеющим право назначения на должности и 
освобождения от должностей служащих.

9. Комиссия состоит не менее, чем из трех членов, в том числе 
председателя. 

10. Результаты голосования определяются большинством 
голосов членов Комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя комиссии является решающим.

Председателем Комиссии для руководителей районых 
исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета, 
заместителей акима и руководителя аппарата акима района 
является  аким района, а для сотрудников аппаратов акимов 
района, города, сельских округов и районных исполнительных 

органов, финансируемых из местного бюджета руководитель 
аппарата акима района.

Секретарем Комиссии является сотрудник отдела управления 
персоналом аппарата акима района (далее – служба управления 
персоналом). Секретарь Комиссии не принимает участие в 
голосовании.

В случае, если в состав Комиссии входит непосредственный 
руководитель служащего, в отношении которого проводится 
оценка, а также служащие, указанные в подпункте 2) пункта 4 
настоящей  Методики,  они  не принимают участия в голосовании 
и принятии решений по данному служащему.

2. Подготовка к проведению оценки
11. Служба управления персоналом формирует график 

проведения оценки по согласованию с председателем Комиссии. 
Служба управления персоналом уведомляет служащего, 

подлежащего оценке, а также лиц, указанных в пункте 4 настоя-
щей Методики, о проведении оценки не позднее одного месяца 
до проведения оценки и направляет им оценочные листы для 
заполнения. 

3. Оценка непосредственного руководителя
12. Непосредственный руководитель заполняет оценочный 

лист непосредственного руководителя по форме согласно 
приложению 1 к настоящей Методике в течение трех рабочих 
дней со дня его получения от службы управления персоналом, 
ознакамливает служащего с заполненным оценочным листом и 
направляет заполненный оценочный лист в службу управления 
персоналом в течение двух рабочих дней. 

Ознакомление служащего с заполненным оценочным листом 
осуществляется в письменной или электронной форме.

Отказ служащего от ознакомления не может служить пре-
пятствием для направления документов на заседание Комиссии. 
В этом случае работником службы управления персоналом и 
непосредственным руководителем служащего в произвольной 
форме составляется акт об отказе от ознакомления.

4. Круговая оценка
13. Круговая оценка представляет собой оценки подчиненных 

служащего, а в случае отсутствия подчиненных – лиц, занимаю-
щих  должности  в структурном подразделении, в котором рабо-
тает служащий (в случае их наличия).

Перечень таких лиц (не более трех) определяется службой 
управления персоналом не позднее одного месяца до проведения 
оценки, исходя из должностных обязанностей и служебных 
взаимодействий служащего.

14. Лица, указанные в пункте 13 настоящей Методики, 
заполняют оценочный лист круговой оценки по форме согласно 
приложению 2 к настоящей Методике.

15. Оценочные листы, заполненные лицами, указанными 
в пункте 13 настоящей Методики, направляются в службу 
управления персоналом в течение двух рабочих дней со дня их 
получения.

16. Служба управления персоналом осуществляет расчет 
средней оценки лиц, указанных в пункте 13 настоящей Методики.

17. Оценка лицами, указанных в пункте 13 настоящей 
Методики, осуществляется на анонимной основе. 

5. Итоговая оценка служащего
18. Итоговая оценка служащего вычисляется службой 

управления персоналом не позднее пяти рабочих дней до заседа-
ния Комиссии по следующей формуле:

a = b + c
где a – итоговая оценка служащего, 
b – оценка непосредственного руководителя,
c – средняя оценка лиц, указанных в пункте 13 настоящей 

Методики.
19. Итоговая оценка выставляется по следующей шкале:
менее 21 балла – «неудовлетворительно», 
от 21 до 33 баллов – «удовлетворительно», 
выше 33 баллов – «эффективно».

6. Рассмотрение результатов оценки Комиссией
20. Служба управления персоналом обеспечивает проведение 

заседания Комиссии по рассмотрению результатов оценки 
в соответствии с графиком, согласованным с председателем 
Комиссии.

Служба управления персоналом предоставляет на заседание 
Комиссии следующие документы:

1) заполненный оценочный лист непосредственного 
руководителя;

2) заполненный лист круговой оценки;
3) должностная инструкция служащего;
4) проект протокола заседания Комиссии по форме согласно 

приложению 3 настоящей Методики.
21. Комиссия рассматривает результаты оценки и принимает 

одно из следующих решений: 
1) утвердить результаты оценки;
2) пересмотреть результаты оценки.
В случае принятия решения о пересмотре результатов оценки 

Комиссия  корректирует  оценку  с соответствующим пояснением 
в протоколе в следующих случаях:

1) если эффективность деятельности служащего превышает 
результат оценки, при этом представляется документальное 
подтверждение результатов работы служащего;

2) при допущении ошибки службой управления персоналом 
при расчете результата оценки служащего.

При этом не допускается снижение оценки служащего.
22. Служба управления персоналом ознакамливает служащего 

с результатами оценки в течение пяти рабочих дней со дня ее 
завершения.

Ознакомление служащего с результатами оценки осущест-
вляется в письменной или электронной форме.

Отказ служащего от ознакомления не может служить пре-
пятствием для внесения результатов оценки в его послужной 
список. В этом случае работником службы управления персоналом 
в произвольной форме составляется акт об отказе от ознакомления.

23. Документы, указанные в пункте 20 настоящей Методики, 
а также подписанный протокол заседания Комиссии хранятся в 
службе управления персоналом.

7. Обжалование результатов оценки
24. Обжалование решения Комиссии служащим в упол-

номоченном органе по делам государственной службы и 
противодействию коррупции или его территориальном 
департаменте осуществляется в течение десяти рабочих дней со 
дня вынесения решения.

25. Уполномоченный орган по делам государственной 
службы и противодействию коррупции или его территориальным 
департаментом  в течение десяти  рабочих дней со дня поступле-
ния  жалобы  служащего осуществляет ее рассмотрение и в слу-
чаях обнаружения нарушений рекомендует государственному 
органу отменить решение Комиссии. 

26. Информация о принятом решении представляется госу-
дарственным органом в течение двух недель в уполномоченный 
орган по делам государственной службы и противодействию 
коррупции или его территориальный департамент.

 Приложение 1
     к методике ежегодной оценки деятельности

административных государственных 
служащих корпуса «Б» аппаратов акимов

района, города, сельских округов и 
районных исполнительных органов, финансируемых из 

местного бюджета

     форма

Оценочный лист непосредственного руководителя

Ф.И.О. (при его наличии) оцениваемого                                                                                                        
служащего

 Должность оцениваемого служащего: _____________________

№ Критерий Значение 
показателя

Оценка 
(баллы)

1. Инициативность от 2 до 5

2. Качество исполнения 
должностных обязанностей

от 2 до 8

3. Способность к 
сотрудничеству

от 2 до 5

4. Соблюдение служебной 
этики

от 2 до 5

Итого (сумма всех оценок):

Ознакомлен(а):
Служащий (Ф.И.О.) (при его
 наличии) _______________
дата ____________________
подпись _________________ 

Жамбылская область 
акимат Таласского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2015 год   №428   город Каратау

Об утверждении методики ежегодной 
оценки деятельности административных 
государственных служащих корпуса «Б»
аппаратов акимов района, города, сельских 
округов и районных  исполнительных органов, 
финансируемых из местного бюджета

В соответствии с Законом Республики Казахстан 
от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», 
Правилами проведения ежегодной оценки деятельности и 
аттестации административных государственных служащих, 
утвержденными Указом Президента Республики Казахстан 
от 21 января 2000 года  №327 «Об утверждении Правил 
проведения ежегодной оценки деятельности и аттестации 
административных государственных служащих» акимат 
Таласского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую методику ежегодной 
оценки деятельности административных государственных 
служащих корпуса «Б» аппаратов акимов района, города, 
сельских округов и районных исполнительных органов, 
финансируемых из местного бюджета.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности руководителя 
аппарата акима района Алтынкопова Улана Бауыржановича. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
государственной регистрации в органах юстиции и вводится 
в действие по истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности акима района:                        
Г.Картабаев.

Государственный регистрационный №2816, 
6.11.2015 год.

Непосредственный 
руководитель (Ф.И.О.) (при его наличии)
_______________________________
дата ___________________________
подпись ________________________

Приложение 2
к методике ежегодной оценки деятельности

административных государственных 
служащих корпуса «Б» аппаратов акимов

района, города, сельских округов и 
районных исполнительных органов, финансируемых из 

местного бюджета

     форма
       

Лист круговой оценки

Ф.И.О. (при его наличии) оцениваемого                                                                                                        
служащего

Должность оцениваемого служащего: 

№ Критерий Значение 
показателя

Оценка 
(баллы)

Подчиненный

1. Умение планировать работу от 2 до 5

2. Умение мотивировать к 
работе

от 2 до 5

3. Соблюдение служебной 
этики

от 2 до 5

Итого (сумма всех оценок)

Коллега

1. Умение работать в команде от 2 до 5

2. Соблюдение служебной 
этики

от 2 до 5

3. Качество исполнения 
должностных обязанностей

от 2 до 5

Итого (сумма всех оценок)

       
Приложение 3

     к методике ежегодной оценки деятельности
административных государственных 

служащих корпуса «Б» аппаратов акимов
района, города, сельских округов и 

районных исполнительных органов, финансируемых из 
местного бюджета

     форма

Протокол заседания Комиссии по оценке
        ______________________________________________________

(наименование государственного органа)

№ Ф.И.О. 
(при его 
наличии) 
служащего

Оценка 
непосредственного     

руководителя

Круговая 
оценка

Итоговая 
оценка

1.

…

Заключение Комиссии:
_______________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Проверено:
Секретарь Комиссии:______________________________   Дата: 
                                    (Ф.И.О. (при его наличии), подпись)
Председатель Комиссии:___________________________   Дата: 
                                    (Ф.И.О. (при его наличии), подпись)
Член Комиссии:__________________________________    Дата: 
                                    (Ф.И.О. (при его наличии), подпись)
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хатқа жауап 

қайтарылмайды.

Қазақстан Республикасының мəдениет жəне ақпарат министрлігінде есепке алу туралы 
04.11.2013 жылы №13955-Г куəлігі берілген.

28 қараша 2015 жыл88

МЕНШІК ИЕСІ: “Талас аудандық “Талас тынысы” газетінің редакциясы” жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Құрметті Мұратқали Құрметті Мұратқали 
БАҚЫТКЕРЕЙ ҰЛЫБАҚЫТКЕРЕЙ ҰЛЫ!!

Сізді  асқаралы  Сізді  асқаралы  60 жасы-60 жасы-
ңыз бенңыз бен шын жүректен құт- шын жүректен құт-
тықтаймыз!тықтаймыз!

Сіздің жүріп өткен жолыңыз-Сіздің жүріп өткен жолыңыз-
кімге де болса өнеге, тəлім алар кімге де болса өнеге, тəлім алар 
ұлағатты жол. Іс басқарудағы ұлағатты жол. Іс басқарудағы 
тұжырым-түйініңіз, адам бала-тұжырым-түйініңіз, адам бала-

болашаққа деген бағыт-бағдарыңыз тамсана да, таңқала болашаққа деген бағыт-бағдарыңыз тамсана да, таңқала 
да қарайтын адами қасиет.да қарайтын адами қасиет.

Сарысу,  Талас, Созақ аудандарында химия  өнеркəсі-Сарысу,  Талас, Созақ аудандарында химия  өнеркəсі-
бін дамытуға қосқан үлесіңіз тарих бетіне алтын бін дамытуға қосқан үлесіңіз тарих бетіне алтын 
əріптермен  жазылары сөзсіз.əріптермен  жазылары сөзсіз.

Сіздің зерделі өміріңіз жас ұрпаққа-өнеге, жерлес-Сіздің зерделі өміріңіз жас ұрпаққа-өнеге, жерлес-
теріңізге-мəртебе, ұрпағыңызға мақтаныш.теріңізге-мəртебе, ұрпағыңызға мақтаныш.

Қадірлі Мұратқали Бақыткерейұлы!Қадірлі Мұратқали Бақыткерейұлы!
Сізді  мерейтойыңызбен тағы да құттықтай отырып, Сізді  мерейтойыңызбен тағы да құттықтай отырып, 

қуатты өмір, шуақты көңіл, еңбегіңізге еселі табыс, қуатты өмір, шуақты көңіл, еңбегіңізге еселі табыс, 
шаңырағыңызға  шаттық  тілеп,  ақынның өлең жолда-шаңырағыңызға  шаттық  тілеп,  ақынның өлең жолда-
рын ұсынамыз:рын ұсынамыз:

 Бағындырдың, басын иді алты шың, Бағындырдың, басын иді алты шың,
Арқалардың ел-жұртыңның алғысын.Арқалардың ел-жұртыңның алғысын.
Парасат пен адалдықтың иесі,Парасат пен адалдықтың иесі,
Құтты болсын келіп жеткен Алпысың.Құтты болсын келіп жеткен Алпысың.
Сыйлы болдың, бақыттысың жалпы, шын,Сыйлы болдың, бақыттысың жалпы, шын,
Қуанышың көк жүзінде шалқысын.Қуанышың көк жүзінде шалқысын.
Ұл-қызың мен немерелер қаумалап,Ұл-қызың мен немерелер қаумалап,
Жүзге дейін қадам бассын Алпысың.Жүзге дейін қадам бассын Алпысың.
Алпысыңда Алатаудай заңғарсың,Алпысыңда Алатаудай заңғарсың,
Əр ісіңді Жаратқан да оңғарсын.Əр ісіңді Жаратқан да оңғарсын.
Тіршіліктің тірегі деп, қуанып,Тіршіліктің тірегі деп, қуанып,
Мақтанатын қасымызда сен барсың.Мақтанатын қасымызда сен барсың.
Өміріңіз жаралған ертегіден,Өміріңіз жаралған ертегіден,
Үміт күтің жастардың ертеңінен.Үміт күтің жастардың ертеңінен.
Мерейлі мерекеңіз құтты болсын,Мерейлі мерекеңіз құтты болсын,
Алпыстың ұстап тұрған желкенінен!Алпыстың ұстап тұрған желкенінен!

Ыстық ықыласпен: аудан əкімі, аудандық мəслихат Ыстық ықыласпен: аудан əкімі, аудандық мəслихат 
аппараты жəне аудандық мəслихат депутаттары.аппараты жəне аудандық мəслихат депутаттары.

«Талас ауданы Берікқара ауылдық округі əкімінің 
аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

ШЕШІМ

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат 
акима Бериккаринского сельского округа Таласского 

района» РЕШЕНИЕ

“Жазылым -2016”“Жазылым -2016”

Қазақстан Республикасы  
Денсаулық сақтау жəне əлеу-
меттік даму министрінің  
2015 жылғы 28 сəуірдегі                                
№ 279 Бұйрығымен бекітілген  
мемлекеттік қызметті Талас 
ауданы əкімдігінің жұмыспен 
қамту жəне əлеуметтік бағ-
дарламалар бөлімі көрсетеді.

Көрсетілетін қызметті 
алушы (немесе нотариалдық 
куəландырылған сенімхат 
бойынша оның өкілі) мем-
лекеттік қызметті көрсету 
үшін жүгінген кезде, осы 
мемлекеттік көрсетілетін қыз-
мет стандартына 1-қосым-
шаға сəйкес нысан бойынша 
өтінішті жəне мынадай құ-
жаттарды ұсынады:

1) көрсетілетін қызметті 
алушының жеке басын куə-
ландыратын құжат (Қазақ стан 
Республикасы азаматының 
жеке куəлігі, шетелдіктің 

Қазақстан Республикасында 
тұруға ықтиярхаты) (жеке 
тұлғаны сəйкестендіру үшін 
қажет), оралмандар үшін-
оралман куəлігі;

2) баланың (балалардың) 
туу туралы куəлігі (куəліктері) 
не туу туралы акті жазбасынан 
үзінді;

3) көрсетілетін қызметті 
алушының деректері баланың 
туу туралы куəлігіндегі де-
ректермен сəйкес келмеген 
жағдайда, неке қию (некені 
бұзу) туралы куəлік;

4) құжаттардың түпнұс қа-
лары негізінде толтырылған 
осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 2-қосым-
шаға сəйкес отбасы құрамы 
туралы мəліметтер;

5) отбасы мүшелерінің та-
быстары туралы мəліметтер, 
оның ішінде, осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стан-

дартына 3-қосымшаға сəйкес 
өтініш берушінің отбасы мү-
шелерінің алған табыстары 
туралы мəліметтер жəне жеке 
қосалқы шаруашылығының 
бар-жоғы туралы мəліметтер;

6) отбасының тұрғылықты 
тұратын жері бойынша тір-
келгенін растайтын құжат;

балаға қамқоршылық (қор-
ғаншылық) белгіленген неме-
се бала асырап алған жағдай-
да - балаға қамқоршылық 
(қор ғаншылық) белгіленгенін 
немесе бала асырап алғанын 
растайтын құжат. 

Мемлекеттік қызмет көр-
сету тəртібімен толық ақ парат 
www.enbek.gov.kz интернет-
ресурсында орналас ты рыл-
ған.

Талас ауданы əкімдігінің 
жұмыспен қамту жəне

 əлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі.

Ауданымыздағы барлық ізгі бастамалар мен 
игі істердің атқарылғаны «Талас тынысы» 
арқылы халыққа жетеді. «Талас тынысы»- 
өзіндік өрнегі, өмір шежіресі бар басылым.  
Ендеше, осынау үнқағазымыз дың қадірін 
түсініп, уақытылы жаздыртып алу арқылы 
себіңді тигізу ел қамын ойлаған əр азаматқа 
үлкен сын.

«Игілік» КММ-нің директоры Рашид 
Сейдалиевтың бастамасымен мекеме 
ұжымы 140 газетке бір кісідей жазылуға  
ниет білдірді. Үнқағаз  таралымының кө-
беюіне атсалысып, өзгеге үздік үлгі  көр-
сеткен мекеме қызметкерлері мен жұ-
мысшыларына алғысымызды  білдіреміз.

“Талас тынысы” газетінің ұжымы.

Алаштың ай маңдайлы арысы М.Ду-
латовтың заманында «Қай елдің баспасөзі  
мықты  болса, сол елдің ертеңі мықты» де ген 
қанатты сөзі əлі күнге құнын жойған жоқ. 

“ИГІЛІК” МЕКЕМЕСІ “ИГІЛІК” МЕКЕМЕСІ 
140 дана “Талас тынысына” жазылды140 дана “Талас тынысына” жазылды

«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жəрдемақы 
тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

Берікқара ауылдық округі 
Үштөбе фермасы аумағына 
карантин белгілеу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы                                                                                                
23 қаң тардағы Заңының 35-бабына, «Ветеринария 
туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жыл-
ғы 10 шілдедегі Заңының 10-1-бабына жəне Талас 
ауданының бас мемлекеттік ветеринариялық 
санитарлық инспекторының 2015 жылғы 23 қа-
рашадағы №316 ұсынысы негізінде ауылдық 
округ əкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Берікқара ауылдық округі Үштөбе фермасы 
аумағында сібір жарасы ауруының пайда болуы-
на  байланысты Берікқара ауылдық округі Үш-
төбе фермасы аумағына карантин белгіленсін.

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау 
Берікқара ауылы округі əкімі аппаратының бас 

маманы Е.Д.Амантаевқа жүктелсін.
3. Осы шешім əділет органдарында мем-

лекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді 
жəне оның алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін қолданысқа енгізіледі.

Ауылдық округ əкімі: С.Талқанбаев.
КЕЛІСІЛДІ:
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық 

министрлігінің Ветеринарлық бақылау жəне 
қадағалау комитетінің Талас аудандық аумақтық 
инспекциясының басшысы: Б.Ақылбеков.

Талас ауданы бойынша тұтынушылар құқығын 
қорғау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
басшысы: Г.Маханова.

«Жамбыл облыстық ішкі істер департаментінің 
Талас аудандық ішкі істер бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің басшысы:  А.Айхымбеков.

Мемлекеттік тіркеу №2824, 24.11.2015 жыл.
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Об установлении карантина 
на территории фермы Уштобе 
Бериккаринского сельского округа
В соответствии со статьей 35 Закона 

Республики Казахстан от 23 января 2001 года                 
«О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 
10-1 Закона Республики Казахстан от 10 июля 
2002 года «О ветеринарии», и на основании 
представления   главного   государственного вете-
ри нарно-санитарного инспектора Таласского 
района от 23 ноября 2015 года №316 аким сель-
ского округа РЕШИЛ:

1.  В связи с возникновением заболевания 
сибирской язвы на территории фермы Уштобе 
Бериккаринского селького округа установить 
карантин на ферму Уштобе Бериккаринского 
селького округа.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главного специалиста 

23 ноября 2015 год    №8    село Майтобе

аппарата акима Бериккаринского селького окру га 
Е.Д. Амантаева.

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

Аким сельского округа: С. Талканбаев.
КЕЛІСІЛДІ:
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық 

министрлігінің Ветеринарлық бақылау жəне 
қадағалау комитетінің Талас аудандық аумақтық 
инспекциясының басшысы: Б.Ақылбеков.

Талас ауданы бойынша тұтынушылар 
құқығын қорғау басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің басшысы: Г.Маханова.

«Жамбыл облыстық ішкі істер депар та-
ментінің Талас аудандық ішкі істер бөлі мі» 
мемлекеттік мекемесінің басшысы: А.Айхым-
беков.

Государственный регистрационный №2824, 
24.11.2015 год.


