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САРЫКЕМЕР  АУЫЛДЫЌ САРЫКЕМЕР  АУЫЛДЫЌ 
ОКРУГІОКРУГІ

Ќасиетті Рамазан айы басталысымен  “Байзаќ Ќасиетті Рамазан айы басталысымен  “Байзаќ 
баба” мешітінде 70  ер бала, 45 ќыз бала баба” мешітінде 70  ер бала, 45 ќыз бала 
“Мўєалім сəни”  кітабы  бойынша дəріс алуда.    “Мўєалім сəни”  кітабы  бойынша дəріс алуда.    
«Мўєалім сəни» кітабы араб тіліне бастапќы «Мўєалім сəни» кітабы араб тіліне бастапќы 
ќадам жасаєан бастаушылар мен Ќўранды ќадам жасаєан бастаушылар мен Ќўранды 
мəнерлеп оќуды їйренем деушілерге тəжуидтіѕ мəнерлеп оќуды їйренем деушілерге тəжуидтіѕ 
негізгі ќаєидалары мен ўєымдары туралы толыќ негізгі ќаєидалары мен ўєымдары туралы толыќ 
маєлўмат береді. Дəрісті аталмыш мешіттіѕ бас маєлўмат береді. Дəрісті аталмыш мешіттіѕ бас 
имамы  Р. Азизов,  наиб имам А.Каримбаев  жəне  имамы  Р. Азизов,  наиб имам А.Каримбаев  жəне  
З.Кїмісбек  ґткізуде.   З.Кїмісбек  ґткізуде.   
Мўнымен ќатар  “ Ќалмўрат баба”, “Шолпан  Мўнымен ќатар  “ Ќалмўрат баба”, “Шолпан  

Дауыт”, “Аймантґбе”, “Бишен”, “Əн Наєым” Дауыт”, “Аймантґбе”, “Бишен”, “Əн Наєым” 
мешіттерінде де шəкірттерге  дəріс берілуде.мешіттерінде де шəкірттерге  дəріс берілуде.
 Сондай-аќ, аудан орталыєындаєы “Байзаќ баба”  Сондай-аќ, аудан орталыєындаєы “Байзаќ баба” 
жəне елді мекендердегі мешіттерде  тўрмысы жəне елді мекендердегі мешіттерде  тўрмысы 
тґмен, кґп балалы отбасылар , жетім-жесірлерге  тґмен, кґп балалы отбасылар , жетім-жесірлерге  
ќайырымдылыќ кґмектері  кґрсетілуде.  Тарауих ќайырымдылыќ кґмектері  кґрсетілуде.  Тарауих 
намазы оќылып, ќатым Ќўран тїсірілуде. намазы оќылып, ќатым Ќўран тїсірілуде. 

  БУРЫЛ  АУЫЛДЫЌ ОКРУГІБУРЫЛ  АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ
Тəуелсіздіктіѕ 25 жылдыєына орай  Бурыл орта Тəуелсіздіктіѕ 25 жылдыєына орай  Бурыл орта 

мектебі жанынан ашылєан “Ботаќан” шаєын мектебі жанынан ашылєан “Ботаќан” шаєын 
орталыєында “Сəбилерге туєан ел шуаєы” атты орталыєында “Сəбилерге туєан ел шуаєы” атты 
акция ґткерілді.акция ґткерілді.
Акцияда сґз алєан  Бурыл ауылдыќ округініѕ Акцияда сґз алєан  Бурыл ауылдыќ округініѕ 

əкімі Е.Əліќўловəкімі Е.Əліќўлов, осы мектептіѕ директоры  , осы мектептіѕ директоры  
Г.Əлімбековалар егемен еліміздіѕ  келешегі  Г.Əлімбековалар егемен еліміздіѕ  келешегі  
жастарды білікті де білімді етіп  тəрбиелеудіѕ жастарды білікті де білімді етіп  тəрбиелеудіѕ 
маѕызын айтты.маѕызын айтты.
Бўдан соѕ балаларєа  сый-сияпаттар ўсынєан Бўдан соѕ балаларєа  сый-сияпаттар ўсынєан 

кəсіпкерлер Н.Байжанова мен  Ў.Башатов   кəсіпкерлер  Н.Байжанова мен  Ў.Башатов   
жылы лебіздерін білдірді. Акция шеѕберінде   жылы лебіздерін білдірді. Акция шеѕберінде   
орталыќтыѕ балалары  əн мен кїйден, биден орталыќтыѕ балалары  əн мен кїйден, биден 
шашу шашты.шашу шашты.

ЖАЅАТЎРМЫС АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ  ЖАЅАТЎРМЫС АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ  

Аман г е л д і   атынд а єы  о рт а  мект е п Аман г е л д і   атынд а єы  о рт а  мект е п 
директорыныѕ тəрбие ісі жґніндегі орынбасары директорыныѕ тəрбие ісі жґніндегі орынбасары 
Ќ .Байдаралинованыѕ  ўйытќы  болуымен Ќ .Байдаралинованыѕ  ўйытќы  болуымен 
“Бастауышым бастама-бізді алєа  бастаєан” “Бастауышым бастама-бізді алєа  бастаєан” 
таќырыбында бастауышпен ќоштасу шарасы таќырыбында бастауышпен ќоштасу шарасы 
ґтті. Сынып жетекшілері Г.Бейсенова мен ґтті. Сынып жетекшілері Г.Бейсенова мен 
В.Чакиева   тəрбиелеген    балалар С.Тойбек, В.Чакиева   тəрбиелеген    балалар С.Тойбек, 
К .Сасайбек ,  Е .Жаќсылыќ ,  Н .Максутова , К .Сасайбек ,  Е .Жаќсылыќ ,  Н .Максутова , 
А .Баймаханбет,  Е .Тілеу,   А .Мырзакерім , А .Баймаханбет,  Е .Тілеу,   А .Мырзакерім , 
Ќ.Жетпісбаевалар ґз білімдері мен ґнерлерін Ќ.Жетпісбаевалар ґз білімдері мен ґнерлерін 
ортаєа салды.
Айтулы шарада мектеп директоры К.Алменова 

сґз сґйлеп, балєындарєа ізгі тілегін жеткізді. 
Сонымен ќатар, ўлаєатты ўстаз Г.Бейсенованы 
зейнет жасына толуымен ќўттыќтап,  аудандыќ 
кəс іподаќ  комитет і  тарапынан  Ќўрмет 
грамотасымен марапаттады.грамотасымен марапаттады.

        *                     *                         *        *                     *                         *
Жаѕатўрмыс орта мектебініѕ жанынан ашылєан Жаѕатўрмыс орта мектебініѕ жанынан ашылєан 

“Аќ кґгершін” жазєы сауыќтыру лагерінде 30 “Аќ кґгершін” жазєы сауыќтыру лагерінде 30 
бала   тыныєуда. Лагерьдіѕ ашылуында мектеп бала   тыныєуда. Лагерьдіѕ ашылуында мектеп 
директоры С. Усербаев, директордыѕ тəрбие ісі директоры С. Усербаев, директордыѕ тəрбие ісі 
жґніндегі орынбасары Ќ. Бегалиева сґз сґйлеп, жґніндегі орынбасары Ќ. Бегалиева сґз сґйлеп, 
балалардыѕ жаќсы  демалып,  кїндерін кґѕілді балалардыѕ жаќсы  демалып,  кїндерін кґѕілді 
ґткізу їшін барынша жаєдай жасалєандыєын ґткізу їшін барынша жаєдай жасалєандыєын 
айтты.айтты.

“Балдырєан” жəне  “Балапан” топтарыныѕ  “Балдырєан” жəне  “Балапан” топтарыныѕ  
жетекшілер і   Э .Асанова ,  А .Оспанова , жетекшілер і   Э .Асанова ,  А .Оспанова , 
А.Жаѕабаева,  А.Балќыбековалар  бїлдіршіндерге А.Жаѕабаева,  А.Балќыбековалар  бїлдіршіндерге 
əртїрлі ойындар ойнатып, “Лагерь думан”, əртїрлі ойындар ойнатып, “Лагерь думан”, 
“Рəміздерім -маќтанышым”,  “Жаз  аруы”  “Рəміздерім -маќтанышым”,  “Жаз  аруы”  
секілді шараларды ґткізсе, їйірме жетекшілері секілді шараларды ґткізсе, їйірме жетекшілері 
Ж.Ќазбекова, Ш.Тазабекова, М.Сайпназаров, Ж.Ќазбекова, Ш.Тазабекова, М.Сайпназаров, 
А .Сейтхан , С .Əжібекова , Д .Смаєўловалар   А .Сейтхан , С .Əжібекова , Д .Смаєўловалар   
танымдыќ шаралармен ґскіндерді  тəнті етуде.танымдыќ шаралармен ґскіндерді  тəнті етуде.

ЖАЛЄЫЗТҐБЕ  АУЫЛДЫЌ ЖАЛЄЫЗТҐБЕ  АУЫЛДЫЌ 
ОКРУГІОКРУГІ

Бїгінгі таѕда облысымызда баламасы жоќ Бїгінгі таѕда облысымызда баламасы жоќ 
“Жасўлан-Флора” гїл  фабрикасы  жўмыс “Жасўлан-Флора” гїл  фабрикасы  жўмыс 
жасауда. 2007 жылдан бері  Жўмакїл Омарова жасауда. 2007 жылдан бері  Жўмакїл Омарова 
басшылыќ ететін  серіктестіктіѕ  ґсірген гїлдері басшылыќ ететін  серіктестіктіѕ  ґсірген гїлдері 
республиканыѕ кґптеген облыстарында, аудан республиканыѕ кґптеген облыстарында, аудан 
орталыќтарыныѕ ажарын келтіруде.орталыќтарыныѕ ажарын келтіруде.

 Жалєызтґбе ауылдыќ округінде орналасќан  Жалєызтґбе ауылдыќ округінде орналасќан 
жылыжайларда  10 миллионєа  жуыќ  гїл жылыжайларда  10 миллионєа  жуыќ  гїл 
ґсірілуде. Онда негізінен  Голландия мен ґсірілуде. Онда негізінен  Голландия мен 
Германиядан  алдырылєан  гїл  тўќымдары  Германиядан  алдырылєан  гїл  тўќымдары  
ґсіріліп, аталмыш гїлдермен Тараз ќаласыныѕ ґсіріліп, аталмыш гїлдермен Тараз ќаласыныѕ 
негізгі бґлігі кґріктендірілуде.негізгі бґлігі кґріктендірілуде.

Б.ЖАҚСЫМБЕТОВ,
«Ауыл жаңалығы».

АПТАНЫҢ СӘРСЕНБІСІ 
КҮНІ, АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ 
МӘЖІЛІС ЗАЛЫНДА ӨТКЕН 
В Е Д О М С Т В О А Р А Л Ы Қ 
КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫНА 
А У Д А Н  Б А С Ш Ы С Ы , 
КОМИССИЯ  ТӨРАҒАСЫ 
МҰРАТХАН ШҮКЕЕВ АШТЫ. 
АТАЛМЫШ ОТЫРЫСТЫҢ КҮН 
ТӘРТІБІНДЕ ҮСТІМІЗДЕГІ 
Ж Ы Л Д Ы Ң  Е К І Н Ш І 
ТОҚСАНЫНДА СЫБАЙЛАС 
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА  ҚАРСЫ 
КҮРЕС МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРДЫҢ 
ОРЫНДАЛУЫ МЕН ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ 
АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІПТІ ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТУ ЖӨНІНДЕ АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР ТУРАЛЫ 
МӘСЕЛЕЛЕР ҚАРАЛДЫ. 
Бірінші мәселеге байланысты  аудан 
әкімі аппаратының ұйымдастыру және 
мемлекеттік-құқықтық жұмыс бөлімшесінің 
бас маманы Ж.Сарсембаева хабарлама 
жасаса, аудан әкімдігі жер қатынастары 
бөлімінің басшысы Т.Қырғызбаев пен Бурыл 
ауылдық округінің әкімі Е.Әліқұловтың  
есептері тыңдалды. 
Онда қызметкерлер арасында сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтарының 
профилактикасы бойынша жұмыстарды 
жан-жақты талдау, қосымша шаралар 
қабылдау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стратегияны іске асыру және көлеңкелі 
экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі 
2015-2017 жылдарға арналған іс-шарлар 
жоспарының орындалуы, ұжымдарда 
сыбайлас  жемқорлық  көріністеріне 
төзбеушілікті қалыптастыру жұмыстарын 
жүргізу жайы кеңінен сөз болды. 
Сонымен бірге, күн тәртібіндегі екінші 
мәселеге қатысты аудандық ішкі істер 

бөліміне қарасты жергілікті полиция 
қызметінің бастығы, полиция капитаны 
А .Дауренбеков  хабарлама  жасады . 
Хабарламашы өз сөзінде аудан аумағында 
есепті мерзімде құқық бұзушылық пен 

қылмыстың  алдын  алу  мақсатында 
ұйымдастырылған іс-шаралар,  «Жасөспірім», 
«Жас жол инспекторы» акциясы аясындағы 

атқарылған  жұмыстар ,  аудандық 
прокуратура және білім бөлімімен 
бірлескен шаралардың барысы, әр түрлі 
санаттағы профилактикалық жұмыстар, 
жол-көлік оқиғалары, бөтенннің мүлкін 
ұрлауға қарсы жасалған әрекеттер, 
осыған орай ұйымдастырылған түсіндіру 
жұмыстары мен осы уақыт аралығында 
тіркелген қылмыстар туралы айтып 
берді.  Бұдан кейін жарыссөзге шыққан 
Суханбаев ауылдық округінің әкімі 
М.Өзбеков пен Темірбек ауылдық 
округінің әкімі А.Амировтер елдімекенде 
осы мәселеге байланысты атқарылып 
жатқан жұмыстар жайын баяндады. 
Отырысты қорытындылаған комиссия 

төрағасы М.Шүкеев күн тәртібіне шығарылған 
екі мәселенің де өзектілігіне тоқталып, ауыл 
және ауылдық округ әкімдері мен бірқатар 
бөлім басшыларына нақты тапсырмаларды 
міндеттеді. Ведомствоаралық комиссия 

отырысы соңында оған қатысушылар 
күн тәртібіндегі мәселелерге орай тиісті 
шешімдер қабылдады.

КЇН ТƏРТІБІНДЕ:КЇН ТƏРТІБІНДЕ:
СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌЌА ЌАРСЫ КЇРЕС,
ЌОЄАМДЫЌ ТƏРТІПТІ ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУ

А.ШОТБАСОВА,
«Ауыл жаѕалыєы».

Он  бір  жыл  бойы  алған  білімнің 
сараланатын уақыты – Ұлттық бірыңғай 
тестілеуінің қорытындысы анық болды. 
Ұстаздар еңбегі еленіп, түлектер мен  ата-
аналар асыға күтетін сынақтың нәтижесі 
қандай?  Бұл жөнінде бізге аудан әкімдігі 
білім бөлімінің бас маманы Қ.Үдерова 
толық мәлімет берді.

- Аудан бойынша  үстіміздегі жылдың 
3,5,7 маусымы күндері барлығы 449 (67,1 
пайыз) мектеп бітірушілер ҰБТ-ге қатысты. 
Олардың 93,54 пайызы қазақ тілінде (420 
оқушы), 6,45 пайызы (29 оқушы) орыс 
тілінде тест тапсырды. Биыл сынақтың 
орташа балл көрсеткіші 75,56-ны құрап 
отыр. Ол өткен жылмен салыстырғанда 
10,29 пайызға төмен. (2015 жылы 85,85-ті 
құраған).  
Қуантарлығы ,  биыл  орташа  балл 

көрсеткішінде өсу динамикасы 4 мектепте 
байқалып отыр. Ауданымызға қарасты 
Абай, Мырзатай, Чапаев, С.Сейфуллин 
орта мектептері жақсы нәтиже көрсетті. 
Сонымен қатар, биылғы жылы ҰБТ-ға 
қатысқан 27 мектептің 9-ында  орташа балл 
көрсеткіші облыстық көрсеткіштен (78,71 
балл) жоғары. Бұл мектептердің тізімінде 
Абай орта мектебі (91,18 балл), Чапаев 

орта мектебі (89,25 балл), Ю.Гагарин орта 
мектебі (88,16 балл), Жамбыл орта мектебі 
(86,5 балл), Сарыкемер орта мектебі (83,07 
балл), М. Әуезов орта мектебі (81,25  балл), 
Кеңес орта мектебі (80,36 балл), С.Абланов 
орта мектебі (80,1 балл), Мырзатай орта 
мектебі (79,42 балл) бар, - деді Құралай 
Шопығұлқызы.
Жалпы, тестілеуден 100-ден астам балл 

жинаған бітірушілер үлесі 9,1 пайызды (41 
оқушы) құраған. Өткен жылы Түймекент 
орта мектебінің түлегі  Жайсан Айжан 120 
балл алып, ең жоғары нәтижені  иемденсе, 
биыл Жамбыл орта мектебінің оқушысы 
Бекарыс Шалабаев 117 балл көрсеткішімен 
алдыңғылар қатарынан көрінді.
Ал, «Алтын белгіге» ұсынылған 15 

үміткердің 46,7 пайызы, яғни 7 оқушы 
өз білімдерін дәлелдеп шыққан. Атап 
айтар  болсақ ,  Н .Киікбаев  атындағы 
орта мектебінен (4 үміткер, оның біреуі) 
Ділдақұл Аида -115 балл, Ғ.Мұратбаев 
мектеп -гимназиясынан  (4  үміткер , 
оның екеуі) Мұхтарова Арайлым -116 
балл,  Нұрмаханұлы Жанболат – 108 
балл, Түймекент орта мектебінен Айтбек 
Ақжарқын -112 және С.Абланов орта 
мектеб інен  Абаханова  Аида  -109 , 
Қазақстанның 40 жылдығы орта мектебінен 
Шуртанов Бауыржан -113, Кеңес орта 
мектебінен Кеңесбек Шалқар -109 балл 

жинап, «Алтын белгі» иегерлері аталмақшы. 
Ал, қалғандары «Үздік аттестат»  иегерлері 
қатарына қосылды.
ТІЛШІ ТҮЙІНІ: Иә, ұлттық бірыңғай 

тестілеудің нәтижесі осындай жағымды 
жаңалықпен  қуантқаны  рас .  Деседе , 
биылғы көрсеткіштің өткен жылғыдан 
төмен болуы әрі 50 балл шекті деңгейге қол 
жеткізе алмағандардың үлесі 38 оқушыны 
құрап  отырғандығы   (өткен  жылы  8 
оқушы) өкінішті, әрине. Атын атап, түсін 
түстегеннен не пайда? Алда білім бәсекесіне 
дайындықты  күшейте  түссек  мұндай 
олқылықтар орын алмасы анық. Біздікі 
тек білім ошақтарының басшылары, 
ұстаздар, оқушылар осы бастан ойланса 
екен деген ұсыныс қана.    

ҰБТ: НƏТИЖЕ ЌАНДАЙ?

АУДАНДЫЌ  ƏК ІМД І К Т ЕАУДАНДЫЌ  ƏК ІМД І К Т Е
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ÌÅÌËÅÊÅÒÒIÊ ÊӨÐÑÅÒIËÅÒIÍ ҚÛÇÌÅÒÒÅÐ 
ÑÀÏÀÑÛÍÀ ҚÎҒÀÌÄÛҚ ÁÀҚÛËÀÓ ÆҮÐÃIÇÓ

С.ЌОНАЕВА,
кґп балалы ана, Кґктал ауылы.

«Ќазаќ халќы сан єасырлар бойы 
ґзініѕ егемендігі мен тəуелсіздігі 
їшін кїресіп келді. Ґзініѕ еѕ жаќсы 
ќасиеттерініѕ: ќатер тґнген сəтте 
бірігіп, ўйымдаса білуініѕ, сондай-
аќ басќа халыќтармен бейбітшілік, 
кел і с ім  мен  т ату  кґрш і л і к 
жаєдайында тўруєа деген ынты-
ыќыласыныѕ арќасында ол тарих 
тасќыныныѕ астында ќалып ќоймай, ґзініѕ мемлекеттігін ќалпына 
келтіре алды» - деп Елбасымыз айтпаќшы тəуелсіздік кез-келген 
халыќ їшін  ґте ќадірлі ўєым, ќастерлі маєына. Əсіресе кейінгі 
буын жас ўрпаќ тəуелсіздіктіѕ мəн-маѕызын тереѕірек тїсіне білсе, 
болашаєымыздыѕ болымды боларына сенім мол.
Жас ўрпаќ демекші, кез келген ел ґзініѕ келешегін ґскелеѕ 

ўрпаєымен байланыстыратыны рас.  Əр ўрпаќтыѕ пешенесіне 
жазылєан заман аєымы, кезеѕ тынысы  да болады.  Солай демекші 
ХХІ єасыр бїгінгі ўрпаќќа бўйырєан баќыт деп ойлаймын. Ґйткені 
азаттыќ їшін аќтыќ демі ќалєанша кїрескен ата-бабаларымыз 
елімізге егемендікті алып беріп, бїгінде  татулыќ пен тўраќтылыќ 
орнаєан Отанымызда ўл-ќыздарымыз баќытты єўмыр кешуде. 
Жастарымыздыѕ жаќсы оќып, шет елдерде білімдерін жетілдіруі 

жəне білікті маман ретінде ґз мїмкіншіліктерін байќатуы їшін 
ќазіргі таѕда мемлекетімізде барынша жаєдайлар жасалып келеді. 
Бір єана «Болашаќ» баєдарламасыныѕ ґзі не тўрады? Ол бойынша 
сан мыѕдаєан жастар алпауыт мемлекеттерде ґз білімдерін 
толыќтырып жатыр. 
Сонымен ќатар, ґнер, спортсїйер жасґскіндерге де ќолдау мен 

ќолпаштау айтарлыќтай деѕгейде. Еѕ бастысы елімізде тїрлі ўлт 
ґкілдері достастыќты ту етіп, тəуелсіздікті баянды ету жолында 
біріге ќажырлы еѕбек етіп келеді. Ел егемендігімен бірге тіліміз, 
дініміз, діліміз ортамызєа оралды. Сондыќтан да біз тəуелсіздікке 
тəубе дейміз.
Ойымды Елбасыныѕ мына бір сґзімен ќорытќым келеді: 

«Уаќыт ќарќыны зымыран. Кїні кеше ґткен уаќиєалар бїгінде 
тарих беттеріне айналып та їлгірді. Бўл жаѕа мемлекет пен 
жаѕа ќоєамныѕ дїниеге келуініѕ азапты толєаќќа толы, сонымен 
бірге єаламат сəті еді. Сол сəт əлі аяќталєан жоќ, біраќ еѕ ќиын 
белестерден аса білдік. Еѕ ќиын жылдар дəл ќазір артымызда 
ќалды, сондыќтан да мен еліміздіѕ еѕсесі биіктей беретініне 
сенемін».
Иə, азаттыќты єасырлар бойы аѕсаєан халќымыз міне биыл асыл 

арманы орындалєан ўлы кїн – ел Тəуелсіздігініѕ 25  жылдыєын 
салтанатпен атап ґтпекші. Ендеше тəуелсіздігіміз тўєырлы, 
егемендігіміз еѕселі болєай!

КӨКЕЙКЕСТІ   
МƏСЕЛЕЛЕР ҚАРАЛДЫ 
Осы аптада аудан əкімдігі жанындаєы  кəмелетке 

толмаєандардыѕ істері жəне олардыѕ ќўќыќтарын 
ќорєау жґніндегі комиссия мен  аудан əкімдігі 
жанындаєы салауатты ґмір салтын ќалыптастыру 
жґніндегі їйлестіру кеѕесініѕ кезекті отырысы ґтті. 
Оны  аталмыш комиссияныѕ тґраєасы, аудан əкімініѕ 
орынбасары С. Кенжебаев  ашып, жїргізіп отырды.
Алдымен  аудан əкімдігі білім бґлімініѕ  басшысы  

Д. Ускумбаева Халыќаралыќ  балаларды ќорєау кїніне 
орай  аудан орталыєындаєы А. Суханбаев  атындаєы 
саябаќта,  балалар баќшасында, сонымен ќатар 
мектеп жанынан ашылєан  сауыќтыру лагерьлерінде 
ґткізілген  шараларєа шолу жасады.Одан соѕ  ўлттыќ 
бірыѕєай тестілеудіѕ  ќорытындысына тоќталды.
Биылєы жылы  аудан бойынша 669  мектеп 

бітірушініѕ  ЎБТ-єа 449-ы ќатысќан. Аудан бойынша 
ЎБТ-дегі орташа  балл 75,76-ны ќўраєан. “Алтын белгіге” ўсынылєан 
15 їміткердіѕ 46,7 пайызы білімдерін дəлелдеген. 9 їміткер  “Їздік 
аттестат” иегері  екендігін айтќан  білім бґлімініѕ басшысы ЎБТ-єа 
ќатысќан ауданныѕ 27 мектептерініѕ  ішінде еѕ жоєары баллєа ие 

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
ТƏУЕЛСІЗДІККЕ ТƏУБЕ

Р. ШАРИПОВ,
Ќазаќстан Республикасыныѕ 

Мемлекеттік  ќызмет  і стері 
министрлігініѕ Жамбыл облысы 
бойынша  департамент ін іѕ 
Мемлекетт ік  кґрс ет іл ет ін 
ќызметтер  басќармасыныѕ 
басшысы. 

Ќазаќстан  Республикасыныѕ 
П р е з и д е н т і ,  Е л б а с ы 
Н.Ə.Назарбаевтыѕ «Ќазаќстан-
2050» Стратегиясы - ќалыптасќан 
мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты 
Ќазаќстан халќына Жолдауында 
ерекше  назарды  мемлекеттік 
ќызметтер  кґрсетудіѕ  сапасын 
арттыруєа  аудару  ќажетт і г і 
кґрсетлген. Бўл баєыттаєы басты 
міндет-мемлекеттік аппараттыѕ 
х а л ы ќ п е н  ґ з а р а  ќ а р ы м -
ќатынастарында біржаќты-ґктем 
кґзќарастардан арылып, азаматтарєа 
мемлекеттік ќызметтерді тиімді 
жəне жедел тїрде кґрсетуге кґшу.
Əлемніѕ дамыєан мемлекеттерінде 

жəне елімізде мемлекеттік ќызмет 
кґрсету мемлекеттік ќызметпен 
тыєыз байланыста. Бўл кездейсоќ 
емес, себебі мемлекет ґз ќызметтерін 
мемлекеттік органдар, сондай-аќ  
жеке жəне заѕды тўлєалар арќылы 
кґрсетеді. 
Еліміздіѕ осы саладаєы саясаты 

м е м л е к е т т і к  к ґ р с е т і л е т і н 
ќызметтерді  тўтынушылардыѕ 
ќўќыќтарын жїзеге асыруєа, заѕды 
мїдделерін  ќанаєаттандыруєа 
жəне сапалы ќызмет кґрсетуге 
б а єы т т а л є а н .  Бў л  т ў р єыд а 
кґрсетілетін ќызметтер сапасын 
мемлекеттік  баќылаудан  бґлек 
ќоєамдыќ баќылау жїргізу мəселесі 
ґзекті болып табылады. 
Ќоєамдыќ баќылауды жїргізу 

ќоєаммен бірге мемлекеттік билікке 
де  пайдалы .  Расымен  де ,  бўл 
жўмыс мемлекетті жауапты болуєа, 
заѕ талаптарыныѕ орындалуын 
ќамтамасыз етуге, адамныѕ ќўќыєы 
мен бостандыєын ќорєауєа жəне 
сыйлауєа, жалпы айтќанда ортаќ 
игілігініѕ тиімділігіне əрекет етуге 
міндеттейді.
М е м л е к е т т і к  ќ ы з м е т 

кґрсетудіѕ сапасын баєалаудаєы 
ќоєамдыќ  баќылаудыѕ  негізгі 
маќсаты -мемлекеттік органдар 
жўмыстарыныѕ кері байланысын 
ќамтамасыз ету. Бўл ќўрал сол 
немесе  басќа  да  ќызметтердіѕ 
маќсаттылыєы мен ќажеттілігін 
жəне де оларды кґрсету əдістерініѕ 
тиімділігін  аныќтауєа септігін 
тигізеді. Тек ќана ќоєамдыќ баќылау 
арќылы  мемлекет  ќоєам  жəне 
нəтиже їшін жўмыс жасай алатын 
болады.

Ме м л е к е т т і к  к ґ р с е т і л е т і н 
ќызметтердіѕ ќажеттілігі жыл сайын 
артып келеді. Соныѕ нəтижесінде 
оларды заѕнамалыќ деѕгейде реттеу 
ќажеттілігі туындады. Мемлекеттік 
ќызмет кґрсетудіѕ негізгі ўєымын, 
сонымен  бірге  ќызмет  алушыныѕ 
ќўќыєын  жəне  ќызмет  берушініѕ 
ќўќыєы мен міндеттерін аныќтайтын 
«Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер 
туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Заѕында жеке тўлєаларєа жəне їкіметтік 
емес ўйымдарєа басќарушы шешімдерді 
ќабылдау кезінде белсенді ќатысуєа 
мїмкіншілік беретін, мемлекеттік 
ќызмет кґрсету саласын жетілдіру 
мен  дамытудаєы  ќоєамныѕ  рґлін 
арттыратын жаѕа əдістер енгізілді.
Осындай əдістерініѕ бірі- мемлекеттік 

ќызметті кґрсету рəсімдерін жетілдіру 
бойынша əрбір азаматќа ґз ўсынысын 
б е ру г е  мїмк і нш і л і к  б е р е т і н , 
мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер 
стандарттарыныѕ жобаларын жария 
талќылау.
Келесі бір маѕызды жəне тїйінді 

тетіктердіѕ бірі — жеке тўлєалар, 
коммерци я лыќ  ем е с  ўйымдар 
ґз  бастамасы  бойынша  жəне  ґз 
есебінен  іске  асыратын , сонымен 
бірге мемлекеттік ќызметтер кґрсету 
сапасын  баєалау  жəне  баќылау 
жґніндег і  уəк ілетт і  органныѕ , 
яєни Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі 
министрлігініѕ ќоєамдыќ мониторингті 
ќалыптастыруєа жəне іске асыруєа 
баєытталєан мемлекеттік əлеуметтік 
тапсырыс  бойынша  мемлекеттік 
ќызметтер кґрсету сапасыныѕ ќоєамдыќ 
мониторингін жїргізу.
Ќоєамдыќ мониторинг ќорытындысы 

бойынша мемлекеттік ќызмет кґрсету 
сапасыныѕ деѕгейі туралы аќпараттарды 
жинаќтау жəне талдау жўмыстары 
жїргізіледі, ќызмет берушілерге заѕ 
талаптарыныѕ саќталмауы фактілерін 
жою туралы жəне мемлекеттік ќызмет 
кґрсету  їдерісініѕ  сапасын  жəне 
оѕтайландыруын арттыру бойынша 
ўсыныстар  əзірленеді .  Ќызметті 
кґрсету кезіндегі əкімшілік кедергілер 
жəне мемлекеттік ќызметші тарапынан 
жіберілген рəсімділік пен субъективтік 
бўзылушылыќтар аныќталады.
Аталєан мониторинг ќандай да бір 

саладаєы мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызмет  сапасына  азаматтардыѕ 
ќ а н а є а т т а н ушы л ы є ы  т у р а л ы 
аќпаратыныѕ  ќажетті  нəтижесін 
алуєа кґмек береді. Сонымен ќатар, 
бўл жўмыс мемлекеттік деѕгейдегі 
халыќќа ќызмет кґрсету рəсімдерін 
жаќсарту бойынша ґткізіліп жатќан 
ґзгерістерге  азаматтардыѕ  сенім 
деѕгейін аныќтауєа мїмкіндік береді.
Ќоєамдыќ  мониторинг  жїргізу 

кезінде халыќпен жўмыс жасаудыѕ 

тїрлі  формалары  пайдаланылады : 
сауалнамалар ,  фокус -топтар  жəне 
сўхбат жїргізу, «ќўпия сатып алушы», 
мемлекеттік ќызмет кґрсету їдерісіне 
баќылау жїргізу.
Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтердіѕ 

сапасына ќоєамдыќ мониторинг жїргізудіѕ 
рейтинг і  бек іт іл іп ,  азаматтардыѕ 
ќанаєаттанушылыќ деѕгейін аныќтау 
бойынша ќызмет алушылар арасында 
сўраќ ќою арќылы жїргізіледі жəне 
келесі критерийлер бойынша баєаланады: 
аќпаратќа ќолжетімділік, ќызмет сапасы, 
оны кґрсету їдерісі, ќызметтер туралы 
аќпарат, ќызметтіѕ нəтижесі мен оларды 
электронды тїрде кґрсету.
Осылайша, мемлекеттік кґрсетілетін 

ќы зм е т т е р  с а п а сы н а  ќ о є а м ды ќ 
мониторинг жїргізу ќызмет кґрсету 
сапасын арттырудыѕ басты тетіктерініѕ 
бірі болып табылады.  
Мемлекеттік ќызмет кґрсету сапасын 

арттырудаєы маѕызды мəселелердіѕ бірі 
-халыќтыѕ мемлекеттік  ќызметтерді 
кґрсету тəртібі жґнінде хабардар болуын 
жəне ќўќыќтыќ сауаттылыєын арттыру, 
заѕ бўзылушылыќтардыѕ алдын алу жəне 
сыбайлас жемќорлыќ кґріністері мен 
тəуекелдерін жою.
Мемлекетт ік  ќызметт і  берушіге 

немесе «Азаматтарєа арналєан їкімет» 
мемлекеттік корпорациясына (Халыќќа 
ќызмет  кґрсету  орталыєы)  ќызмет 
алуєа барєан əрбір азамат оны кґрсету 
стандартымен  танысуы  ќажет. Онда 
ќызмет  алушыєа  арналєан  барлыќ 
аќпараттар кґрсетілген: ќызметті кґрсету 
тəртібі ,  мерзімі ,  нысаны ,  нəтижесі , 
мемлекеттік ќызмет кґрсетудіѕ тґлем 
аќысы ,  оны  тґлеу  əдістері ,  ќызмет 
берушініѕ жўмыс регламенті, ќызмет 
кґрсетуге ќажетті ќўжаттар тізілімі, 
шаєымдану тəртібі жəне т.б.
Халыќты аќпараттандыру маќсатында 

мемлекеттік ќызмет кґрсететін барлыќ 
мемлекеттік мекемелерде (ўйымдарда) 
аќпараттыќ  стендтер  орнатылєан , 
ресми интернет-ресурстарында ќажетті 
мəліметтер берілген.
Ќысќаша  айтќанда  əрбір  азамат 

мемлеке т т і к  ќызме т т е р  кґр с е ту 
саласындаєы ќўќыќтыќ сауатын жетілдіру 
нəтижесінде  ґз  ќўќыќтарын  ќорєап 
ќана ќоймай, ќызмет кґрсету сапасын 
жоєарылатуєа жəне сыбайлас жемќорлыќ 
кґріністерніѕ алдын алуєа оѕ септігін 
тигізе алады.     
Аныќтама їшін:
Мемл е ке т т і к  ќы зм е т т е рд і  а л у 

барысында  ќўќыќтарыѕыз  бўзылып , 
заѕды мїдделеріѕізге нўќсан келген 
жаєдайда Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Мемлекеттік ќызмет істері министрлігініѕ 
Жамбыл облысы бойынша департаментіне 
шаєымдануыѕызєа болады, мекенжайы: 
Тараз ќаласы, Тґле би кґшесі, 35 їй, 
8-ќабат, байланыс телефондары: 8-7262-
43-88-08, 43-88-22.

болєандармен,  50 балл шекті деѕгейге ќол жеткізе алмаєан  білім 
ошаќтарын атап ґтті.

 Отырыста Саєындыќ Жўмаєўлўлы  балалардыѕ жазєы 
демалысын ўтымды ўйымдастыру,  ЎБТ-да білім деѕгейін тґмен 
кґрсеткен  мектеп басшылары, ўстаздармен жўмысты жандандыру  
ќажеттігін жеткізді.

- Ќ а з і р г і  т а ѕ д а 
ауд а н ы мы з д а  д е н е 
шыныќтыру жəне спортпен 
шўєылданушылардыѕ 
саны 26570 адамєа жетіп, 
жалпы  халыќтыѕ  26,7 
пайызын  ќўрап  отыр . 
Аудан  бойынша  171  
спорттыќ нысан  халыќтыѕ 
игілігіне ќызмет етуде,-
деп бастаєан сґзін аудан 
əкімдігі  дене шыныќтыру 
жəне  спорт  бґлімініѕ 
басшысы Ə. Омаров жазєы 
мерзімде спорт алаѕдары 
мен спорт залдарында  

ґткізіліп жатќан іс-шараларды баяндады.
Кїн  тəртібінде ќаралєан мəселелер бойынша тиісті   ќаулы 

ќабылданды. Отырысты С.Кенжебаев  ќорытындылады.                 
                                                                                  Ґз тілшіміз.

Н.АМАНЌОЗИЕВ,
зейнеткер.

Сарыкемер ауылыныѕ кіреберісінде 
кґк  жамылєан  «Астананыѕ  1 0 
жылдыєы» атындаєы дендросаябаєы 
кґрген кґзді ќуантары сґзсіз. Саябаќты 

2001 жылы Ќ.Жабаєиев аудан əкімі 
болып тўрєанда ќолєа алып, 15 гектар 
жерге əртїрлі аєаштар отырєызылєан 
еді. 
Б ї г і н г і  к ї н і  д е н д р о с а я б а ќ 

сарыкемерлік тўрєындардыѕ, əсіресе, 
жастардыѕ дем алып, уаќытысын 
табиєат аясында ґткізетін орынєа 
айналып отыр. 
Саябаќ  іші  таза ,  тал -дараќтар 

ґніп -ґскен .  Су  аєатын  арыќтар 
шабылып, тазаланєан, жабайы ґскен 
аєаштар бўталып, жґнге келтірілген. 
Саябаќтыѕ кїтімі бар екені кґрген 
кґзге  кґрініп-аќ  тўр .  Баќ  ішінде 
ертелі-кеш  немерелерін  ойнатып 
жїрген  ќарияларды , ќол ўстасып 
ќыдырып жїрген жастарды кґруге 
болады. 
Саябаќта ардагерлер С.Рысбаев, 

С.Жаманќараев жəне бїгінде мəжіліс 
депутаты Ќ.Жабаєиев мырзалардыѕ 
отырєызєан емен, шыршалары ґсіп-
жетіліп, ауылєа кґрік беріп тўр. Осы 
тўста ойда жїрген бір жəйт, ґсіп 
тўрєан   аєаштар  демалушыларєа 
сая  болєанымен  тал-дараќтарды 
отырєызєан елге сыйлы аєаларымыз 
туралы  еш   мəлімет  жоќ .  Осы 
мəселе ќашанда ескерусіз ќалады, 
жылда кґктем айында ардагерлерге 
шырша, емен еккізуін еккіземіз де 
соѕында ќараусыз ќалдырамыз. Аєаш 
егілген жерге арыќ тартылмайды, 
суарылмайды. 

«Атадан мал ќалєанша, тал ќалсын» 
деген. Сол кісілердіѕ отырєызєан 
аєаштарыныѕ жанына таќтайша ќойып, 
аты-жґнін жазып ќойса, болашаќ 
ўрпаќтарєа їлгі-ґнеге болар еді. 
Ґзім осы саябаќќа он жыл басшылыќ 

жасап, баќтыѕ осындай дəрежеге 

Б і з д ен  д е  б і р  ұ сы ны сБ і з д ен  д е  б і р  ұ сы ны с

жетуіне їлесімді ќостым.  Бїгінде 
зейнеткермін, біраќ їйде отырып 
ќалмай, уаќытыма ќарай саябаќќа 
барып, ќазіргі жастарєа ґз білгенімді 
айтып тўрамын. Саябаќты аралап, 
демалып ќайтамын.  Саябаќта Тараз 
ќаласынан бала-шаєасын арнайы алып 

келіп, дем алып жїрген кісілерді жиі 
кездестіруге болады. Жекжат-жўратын 
аралап, осында келген ќонаќтар да 
саябаќќа кірмей кетпейді. Келген 
ќонаќтардыѕ айтары тек алєыс. Ќазір 
жаз айы соѕєы кезде  жоєары сынып 
оќушылары  мектептегі  мерейлі 
шараларын осы маѕда ґткізіп, кїн 
шапаєын осы жерде тосып алуы їрдіске 
айналєан. 
Саябаќ ішінде жарыќ орнатылєан. 

Кїзетшілер, жўмысшылар ґз міндетін 
тўраќты атќаруда. Жас бїлдіршіндерге 
дем  алуына  ыѕєайлы  тїрлі  ойын 
ќўралдары орнатылєан. Спортпен 
шўєылданамын  деген  жастарєа 
волейбол ,  теннис  алаѕдары  бар . 
Алаѕдаєы барлыќ ќўралдар жылда 
сырланып, əрленіп тўрады. 
Тоќ етерін айтќанда ґзімніѕ ойымды 

кґптен мазалап жїрген осы бір мəселе, 
баќ ішін аллеяларєа (ќазаќша ауылєа) 
бґлсе  дўрыс  болар еді . Мəселен , 
«Батырлар» ауылы: (батырлардыѕ 
суретін ќойып, аты-жґні жазылса). 
«Батыр аналар» ауылы, «Ардагерлер» 
ауылы т.с.с. деп белгіленсе... 
Мїмкіншілігі бар аєайындар елге 

сыйлы  болєан  ата-аналарын  еске 
алу маќсатында сол кісілердіѕ атына 
саябаќ ішінде ауыл тўрєызып, сол 
жерді кїтіп, баптап, ќарап отырса нўр 
їстіне нўр болар еді. 
Науры з  мейр амын  с а я б а ќ т а 

ўйымдастырып, киіз їйлерді осында 
тіксе, Жеѕіс кїнін тойлаєанда соєыс 
ардагерлерін шырша арасына дастархан 
жайып, солдаттыѕ ботќасын осында 
берсе, ардагерлер соєыс кезінде жїрген  
Ресей ормандарын еске алар еді. 
Бўл меніѕ ойым, оќырман аєайындар. 

Сіздер не дейсіздер?

АУДАНДЫЌ  ƏК ІМД І К Т ЕАУДАНДЫЌ  ƏК ІМД І К Т Е

В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ АКИМАТА 
РАЙОНА ВЕЛАСЬ ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С 
АСТАНОЙ. В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ О РАБОТЕ ВЕДОМСТВА 
ОТЧИТЫВАЛСЯ  МИНИСТР  ПО 
ДЕЛАМ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ Т.ДОНАКОВ.  

На  трансляции  присутствовали : 
специалисты аппарата акима района, 
руководители, ведущие специалисты 
организаций ,  учреждений  района , 
представители  сельских  округов , 
«Молодёжного ресурсного центра», 
предпринимательства, госслужащие.
Мини с т р  Т.Дон а ко в  о тм е т и л , 

что государственная служба за годы 
независимости прошла большой путь 
развития, рассказал о  происходящих 
п р е о б р а з о в а н и я х  в  с и с т е м е 
государственного управления, в том 
числе в рамках Пяти институциональных 
реформ, первой из которых обозначена 

модернизация  го сударственного 
аппарата. Особо остановился на работе 
по  противодействию  коррупции , 
осуществлению  контроля  и  оценки 
качества оказываемых государством 
услуг,   где  качество  государственных 
услуг прямо и непосредственно влияет 

н а  в з а и м о о т н о ш е н и я 
общества  и  государства . 
Сказал, что особое внимание 
в  р а б о т е  в е д о м с т в а 
обращается на обеспечение 
фу н к ц и о н и р о в а н и я  и 
дальнейшую модернизацию 
казахстанской госслужбы, 
на формирование сервисной 
к у л ь т у р ы  в  р а б о т е 
госаппарата ,  повышение 
уровня доверия населения к 
институтам власти. 
После  доклада  министр 

ответил на многочисленные 
вопросы, поступившие из 

аудитории и регионов. Многие из них 
касались коррупционных правонарушений, 
и з м е н е н и й  а н т и ко р р у п ц и о н н о г о 
законодательства страны,  внедрения в 
госслужбу нововведений, звучали вопросы 
и  по конкретным случаям.

Наш корр.

ÀÐÄÀÃÅÐËÅÐ ÀËËÅßÑÛ ÁÎËÑÀ...
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Р.АБИРОВ,
«Тілеш  ќажы» мешітініѕ 

имамы.    

Біз ўзына бойы тарихымызда 
небір ќиындыќтарды басымыздан 
кешкен  елміз .  Ќазаќ  елініѕ 
тарихы мен мəдениеті єасырлар 
бойы ислам дінімен байланыса 
дамып келеді. 
Тарихымызєа   кґз  салсаќ  

Орталыќ  Азия  мен  Ќазаќстанєа 
исламныѕ енуі VII-VIII єасырларєа  
жатќызылады. Аныєыраќ айтсаќ, 
исламныѕ  тїбегейлі орныєуына  
VIII єасырдыѕ  ортасында, яєни 
751 жылы Тараз ќаласыныѕ 
маѕындаєы  араб  əскербасы 
Зияд  ибн  Салих  пен  ќытай 
ќолбасшысы  Гао  Сяньчжи 
арасындаєы  бірнеше  кїнге 
созылєан  Атлах  шайќасында  
арабтардыѕ жергілікті халыќ-
ќарлўќтардыѕ кґмегімен жеѕіске 
жетуі айтарлыќтай ыќпалын 
тигізген. Ќытай əскері жеѕіліп  
Жетісу мен Шыєыс Тїркістан 
азат етілді.  Араб əскерініѕ бїл 
жеѕісі Орта Азия жерінде ислам 
діні мен мəдениетініѕ орныєып 
ќалыптасуына бастау болады. 

X  єасырдыѕ басында исламды 
Ќарахан  əулиетініѕ  негізін 
ќалаушы Сатўќ ќабылдайды. 960-
жылы Сатўќтыѕ ўлы Боєра хан 
Харўн Мўса исламды мемлекеттік 
дін деп жариялайды.

X єасырдыѕ  аяєына ќарай 
ислам Жетісу мен Сырдариядаєы 
отырыќшы  халыќтыѕ  басты 
дініне айналады.
Орта Азиялыќ мўсылман ілімі 

мен  мəдениетініѕ  дамуына 
ортаєасырлыќ шыєыс мəдениеті 
тыѕ серпін берді.  Əл-Фараби,  

Махмўд  Ќашєари ,   Жїсіп 
Баласаєўн,  Мўхаммед Хайдар 
Дулати  атты ўлы ойшылдар 
єылым мен  философияныѕ 
кґрнект і   ойшылдарына 
айналды.
Ќожа Ахмет Яссауи  Оѕтїстік 

Ќазаќстандаєы  кґшпенді 
тїркі халќыныѕ арасындаєы 
исламды  таратуда  зор їлес 
ќосты.  Əмір Темірдіѕ  Яссауиге 
деген ќўрметініѕ белгісі ретінде  
XIV-XV  єасырларда тўрєызєан  
Ќожа Ахмет Яссауи  кесенесі 
ќазіргі таѕда тек Ќазаќстандаєы 
сəулет ескерткіші єана емес, 
əлемдік озыќ їлгілердіѕ бірі 
болып саналады. 

XIII-XIV єасырларда Орталыќ 
Азия мен  ќазаќ жерінде  монєол 
шап ќы ншы лы ќ т а р ы ны ѕ 
əсерінен кґптеген   ќалалар 
ж о й ы л д ы ,  м е ш і т  п е н 
медреселер ќиратылды,  єылым 
мен мəдениет орталыќтары 
тоналды.  Алайда уаќыт ґте 
келе монєол басќыншылары 
мўсылмандыќты ќабылдады.

XIII єасырдыѕ соѕында ислам 
діні Шыѕєысхан империясынан 
бґлініп шыќќан  Алтын Ордада 
ресми дін дəрежесіне кґтерілді. 
XIV  єасырдыѕ басында Алтын 
Ордада ислам мемлекеттік дін 
болып жарияланды.

XV  єасырда  Жəнібек пен 
Керей негізін ќалаєан Ќазаќ 
хандыєыныѕ тўсында да ислам 
діні жоєарєы хандыќ биліктіѕ 
ныєаюы  мен  тїрлі  ќазаќ 
тайпаларыныѕ бір этникалыќ 
ќауымєа бірігуіне ыќпал еткен 
идеологиялыќ факторлардыѕ 
бірі болды. Ќазаќ хандыєыныѕ 
халќы исламныѕ сунниттік 

баєытыныѕ Ханафи мəзћабын 
ўстанды.

X V- X X  є . є  а р а лы єынд а 
Ќазаќ мемлекеті мўсылмандыќ 
ќўќыќтыќ нормаларєа жїгінді. 
Еѕ соѕєы ќазаќ ханы Кенесарыєа 
дейінгі барлыќ хандарда ґздерініѕ 
шариєатќа жїгінгендіктерін атап 
кеткен. 
Бертін келе Кеѕес дəуірінде “дін 

апиын” деген желеумен мешіттер 
ќиратылды. Ал 1991 жылы еліміз 
егемендік алысымен  тіліміз, 
дініміз, салт- дəстїрлерімізбен 
ќауыштыќ. Ата дінімізге деген 
ќўрмет ќалыптасты. Астанада 
тґрт рет əлемдік діндер съезі ґтті.  
Жаѕа мешіттер мен медреселер 
бой кґтерді.  “Нўр-Мїбарак”  
“Египет  Ислам” мəдениеті 
университеті ашылды.  
Жалпы  ислам діні-тасты жарып 

шыєатын мґлдір бўлаќ, əркімніѕ 
жїрегіне ол жолды ґзі табады. 
Сондыќтан  да исламды санамен  
сезініп, жїрекпен сїю керек. 
Дін - ўстай алсаѕ ќасиетіѕ,  ўстай 
алмасаѕ  ќасіретіѕ дер едім. 
Исламды саясатпен де, саудамен 
де, дəстїрмен де, салтпен де  
шатастыруєа болмайды.  Ислам 
-єылым, ислам - таєлым,  ислам- 
биік мəдениет.

 Дінді танып- білу їшін їлкен 
аќыл, тереѕ білім керек.   Ислам  
діні  адамдарды адастыру, зорлыќ-
зомбылыќ, ќоєамєа ќарсы шыєу 
їшін емес, ислам адамдарєа 
Алланы танып білу їшін, бір- 
бірімізге əрќашанда мейірімді де 
мейірбанды болуды їйрету їшін 
жіберілген соѕєы дін. 
Сондыќтан ата дінімізге деген 

ќўрметке адал болып,  дініміздіѕ 
мəртебесін биіктете білейік.

ЌАЗАЌ ЖЕРІНДЕГІ ÈÑËÀÌ

Ќ.МАЌЎЛБЕКОВА,
аудандыќ  ішкі  істер  бґлімі  кґші-ќон 

полициясыныѕ жетекші маманы.

Ќаз аќ с т ан  Ре спублика сы  Ішк і  і с т е р 
мини с т рл і г і н і ѕ  к ґш і - ќ он  полици я сы 
департаменті бастыєы, полиция полковнигі 
С.Сайыновтыѕ 25.05.2016 жылєы №8-8-5-
51/1078/249  нўсќауында жеке сəйкестендіру 
нґмірі (ЖСН) жоќ Ќазаќстан Республикасы 
азаматыныѕ   жеке  басты  куəландыратын 
ќўжаттары  «Жеке  басты  куəландыратын 
ќўжаттар  туралы» жəне  «Сəйкестендіру 
нґмірлерініѕ  ўлттыќ  тізілімдері  туралы» 
Ќазаќст ан  Ре спубликасы  Заѕдарыныѕ 
талаптарына сəйкес, 2013 жылдыѕ ќаѕтарынан 
бастап жарамсыз болып табылады. Алайда, 
ќазіргі уаќытќа дейін ЖСН-і жоќ Ќазаќстан 
Ре спубликасы  а заматыныѕ  паспортын 
ауыстыру  аяќталєан  жоќ  жəне  Ќазаќстан 
Республикасыныѕ  Мемлекеттік шекарасынан 
ґту кезінде Ќазаќстан Республикасы ЎЌК-
ніѕ Шекара ќызметі ЖСН-і жоќ жарамсыз 
паспорттарды алып ќояды. 
Осыєан байланысты, кґші-ќон полициясыныѕ 

аумаќтыќ  бґліністері  рейстен  тїсірілген 
Ќазаќстан  Республикасыныѕ  азаматтарын 
олардан алынєан  паспорттар ЎЎЌ ШК-дан 
келіп  тїскеннен  кейін  тўраќты  тіркелген 
жері бойынша жаѕа паспорттарєа ресімдеу 
бойынша жўмыстар ўйымдастыруда.

ТҰРҒЫНДАР   НАЗАРЫНА !

Д І Н - Қ Ұ Н ДЫ ЛЫ ҚД І Н - Қ Ұ Н ДЫ ЛЫ Қ

МЎНЫ  ДА  БІЛГЕН  АБЗАЛ

Бўл  ретте  «Ќазаќст ан  Ре спубликасы 
азаматыныѕ  жеке  басын  куəландыратын 
ќўжаттарын  дайындау  їшін формулярдыѕ 
нысанын жəне оны рəсімдеу, толтыру, есепке 
алу, саќтау, тапсыру, жўмсау, жою ќаєидаларын 
бекіті  туралы» Ќазаќстан  Республикасы 
ІІМ-ніѕ  2015 жылєы  31 шілдедегі  №649 
бўйрыєыныѕ  2 -т арау  4 -т армаєыныѕ  6 ) 
тармаќшасына  сəйкес, республикадан  тыс 
жерлерде тўраќты тўрып жатќан адамдар:

-олардан алынєан паспорттар ЎЌК ШК-ден 
ІІМ КЌПД-ге келіп тїскеннен кейін;

-паспортта Ќазаќстан Республикасынан тыс 
жерге тўраќты тўруєа, шыєуєа рўќсат берілгені 
туралы  мґрі  (немесе  ќўжаттандырылєан 
халыќтыѕ деректер базасындаєы мəліметтер), 
келген елдегі Ќазаќстан Республикасыныѕ 
шетел  мекемелерінде  есепке  ќойылєаны 
туралы  жəне  шетелдіктіѕ  келген  елдегі 
ыќтиярхаты бар болєан жаєдайда ІІМ КЌПД-
де Астана ќаласы, Тəуелсіздік даѕєылы 1/1 
мекенжайы бойынша рəсімделуге жатады.
Алынєан паспорттардыѕ ІІМ КЌПД-ге келіп 

тїскені туралы аќпаратты алу їшін азаматтарєа 
тґменде кґрсетілген байланыс телефондары 
арќылы ґтініш білдіруге болады:

-Астана  ќаласында  8 (7171)71-51-43 , 
8(7172)72-25-16, 8(7172)72-24-75, 8(7172)70-
20-47, 8(7172)70-20-48.

-Алматы   ќаласында  8(727)298-58-02, 
8(727)298-59-20, 8(727)298-59-25, 8(727)298-
59-21.
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ТƏУЕЛСІЗДІК - ТІРЕГІМІЗ
Ж. МАЛИБЕКОВА,
сот отырысыныѕ хатшысы.

“Дїниеде тəуелсiз Ќазаќ елi бар;
Əлемде егемен Ќазаќстан бар;
Оныѕ кґпўлтты, тату, ынтымаќшыл халќы 

бар;
Ќуатты экономикасы, сенiмдi саяси жїйесi 

бар;
Еѕ бастысы – бїгiннен нўрлы, бїгiннен кемел 

болашаєы бар” деп Елбасымыз айтќандай,  еліміз 
тəуелсіздік алысымен ґзіндік даму жолына 
тїсті.Бїгінде еѕ ќарќынды дамушы елдердіѕ 
біріне айналєан Ќазаќстан экономикасы мыєым, 
саяси ахуалы тўраќты мемлекет ретінде əлемге 
танылып отыр. Бейбітшілік пен келісімді 
ныєайтып, этносаралыќ жəне конфессияаралыќ 
татулыќты саќтай білген еліміздіѕ алдында 

тўрєан басты маќсат-дамыєан 30 елдіѕ 
ќатарына ену жəне ”Мəѕгілік Ел” идеясын 
іске асыру.  
Биыл еліміз Тəуелсіздіктіѕ 25 жылдыєын атап 

ґтеді. Жылды «Бірлік пен жасампаздыќтыѕ 
25 жылы» ўранымен мерекелеу туралы 
тўжырымдама ќабылданды.Осы тўжырымдама 
аясында ауданымызда “Тəуелсіздікке-25 
жыл”, “25 ќайырымды іс” атты  шаралар 
ўйымдастырылып, ґткерілуде.
Елбасымыздыѕ  сарабдал  саясатыныѕ 

арќасында еліміздіѕ алєан асуы ауќымды.Ал 
ендігі жерде- бїгінгі ўрпаќќа тəуелсіздікті 
саќтау  жəне  ныєайту  сияќты   тарихи 
жауапкершілік жїктелгендігін ўєындыру, 
тəуелсіздікті тўєырлы ету,  аєа ўрпаќќа 
ќамќорлыќ кґрсету,  ел ішіндегі бірлік пен 
татулыќты саќтау болып табылады.
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ЌЎЛБЕКОВА
ҰРҒЫНДАР   НАЗАРЫНА !

Бўл ретте «Ќазаќст ан Ре спубликасыЌ МАЌ
ТҰ

ТҮСІНІК ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРГІЗІЛДІТҮСІНІК ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРГІЗІЛДІ

М.ОРМАНАЛИЕВА, 
аудандыќ əділет басќармасыныѕ бас маманы. 

«Жылжымайтын мїлікке ќўќыќтарды мемлекеттік 
тіркеу» туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 
жылєы 26 шілдедегі №310 Заѕыныѕ 9-бабыныѕ 1,2 
тармаєына сəйкес, жеке жəне заѕды тўлєалар ќўќыќ 
туындауы їшін негіз болып табылатын заѕдыќ 
факт басталєан. Оныѕ ішінде шартты нотариат 
куəландырєан, сот шешімі кїшіне енген, ґзге де 
ќўќыќ белгілейтін ќўжаттар берілген кезден бастап 
алты айдан кешіктірмей мемлекеттік тіркеу туралы 
ґтінішпен жїгінуге міндетті. Жеке жəне заѕды 
тўлєалардыѕ осы баптыѕ 1-тармаєында белгіленген 
мерзімді бўзуы Ќазаќстан Республикасыныѕ 
2014 жылєы 5 шілдедегі «Əкімшілік ќўќыќ 
бўзушылыќ туралы» Кодексініѕ 460-бабына сəйкес 
жауаптылыќќа əкеп соєады.
Азаматтардыѕ ќорєалуын жəне  мемлекеттіѕ 

мїддесініѕ ќўќыќќа ќарсы ќол сўєушылыќтан 
ќорєалуын арттыруєа баєытталєан Ќазаќстан 
Республикасыныѕ Əкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ 
Кодексі мынадай негізгі баєыттарды іске асыру 
арќылы əкімшілік заѕнаманы реформалауєа 
баєытталєан.
Бірінші. Шаєын бизнеске ќолдау кґрсетуді 

кґздейтін ізгілендіру. Атап айтќанда, шаєын 

кəсіпкерлік  субъектілері  їшін айыппўлдар 
мґлшерлері орта есеппен екі есе азайтылды.
Сондай-аќ əкімшілік жазаныѕ тїрі ретінде 

ескертуді ќолдану аясы кеѕейтілді.
Екінші. Əкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы 

істерді ќарауєа уəкілеттік берілген органдардыѕ 
ќўзыреті ќайта ќаралды.
Атап айтќанда, санкцияларында  айыппўл 

тїріндегі əкімшілік жаза кґзделген баптар уəкілетті 
мемлекеттік органдардыѕ ќарауына беру жолымен 
соттардыѕ жўмысы жеѕілдетілді.
Їшінші. Əкімшілік жауаптылыќќа тарту рəсімін 

жаѕєырту. Əкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы 
іс бойынша ќысќартылєан іс жїргізу егер адам 
əкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ жасалєан жерде 
хаттамамен бірге алєан тїбіртек бойынша айыппўл 
тґлеу жїргізген жаєдайларда ќысќартылєан іс 
жїргізу енгізілді. Яєни адам жасалєан ќўќыќ 
бўзушылыќ фактісімен келіседі, ґз кінəсін 
мойындайды жəне ґз еркімен айыппўл тґлеуге 
дайын жəне ешќандай наразылыєы жоќ. Бўл ретте 
ќысќартылєан тəртіп їшін адамєа хаттаманы 
тапсырєан кезден бастап, жеті кїндік мерзімде 
айыппўлдыѕ жалпы сомасынан 50 пайызын 
тґлеуге мїмкіндік берілген. Адам жасалєан ќўќыќ 
бўзушылыќ фактісімен келіспеген жаєдайда, іс 
жалпы тəртіппен ќаралады.

И. РЫСАЛДИЕВ,
Байзаќ ауданы ТЖ бґлімініѕ инженері.

Жадыраєан жаз  да келіп жетті. Кїн  ысып, ќалыѕ жўрт суєа тїсуге асыєатын болды. Суєа 
шомылу кезінде саќтыќ шараларын саќтамаудан бїгінгі  кїнге дейін 3 адам жапа шекті. Соныѕ 
2-і жасґспірім.
Осы аптаныѕ басында Бəйтерек, Сарыкемер, Ќостґбе, Ќызыл жўлдыз ауылдыќ округтері 

аумаєындаєы су айдындарына тексеру 
жїргізілді. Яєни, Байзаќ аудандыќ 
тґтенше  жаєдайлар  бґл ім ін іѕ 
ќызметкерлері, ішкі істер бґлімініѕ 
ќызметкерлерімен аудан əкімдігініѕ 
АЌ жəне ТЖ бас мамандары Талас 
ґзенініѕ тыйым салынєан жерлеріне 
жəне суєа тїсуге арналєан орындарды 
аралап кґрді.

 Алдымен  ТЖ бґлімініѕ ќызметкерлері 
суєа шомылып жатќандарєа ќауіпсіздік 
ережелерініѕ маѕызын тїсіндірді.  
Мўздай суєа бірден тїспеу, мас кїйінде 
жїзу жəне ґз кїшін асыра баєалауєа 
болмайтындыєын айтып, шомылу 
кезінде есте ўстайтын ќаєидаттарєа 
тоќталып,  жадынамалар таратты. Сонымен ќатар, су айдындарына барєан кезде балаларды 
ќараусыз ќалдырмау жайын ескертіп, кґмек ќажет  болєан жаєдайда  “Бірыѕєай ќўтќару ќызметіне” 
-«112» телефонына хабарласу ќажеттігін жеткізді.

Өзара іс-қимыл мəселелері талқыланды
Ґткен аптада  Байзаќ аудандыќ сотында сот жїйесі жəне атќару ґндірісі органдарыныѕ 

ґзара əрекеттестігі мəселелерін талќылау бойынша семинар ґтті. Семинарєа  ќатысушылар 
сот органдарыныѕ «Тґрелік» аќпараттыќ жїйесі жəне атќару ґндірісі органдарыныѕ 
автоматтандырылєан аќпараттыќ жїйесі (АҐО ААЖ) арасындаєы ґзара іс-ќимыл мəселелерін 
талќылады.
С еми н а р д а 

А .Каржауова 
б а я н д а м а 
ж а с а д ы . 
Баяндамашы  
ґз сґзінде «бўл 
функционал сот 
орындаушысы 
ш ы є а р є а н 
ќ а у л ы н ы 
с а н к ц и я л а у 
немесе одан бас 
тарту  туралы 
шешімді  ґте 
ќысќа мерзімде 
ќарауєа, сондай-аќ, ќаулыны атќарушылыќ іс жїргізу органдары автоматтандырылєан 
аќпараттыќ жїйесіне бір єана «жіберу» тетігін басу арќылы жолдауєа мїмкіндік беретінін, 
Байзаќ аудандыќ сотымен мемлекеттік жəне жеке сот орындаушылардыѕ 255 ќаулыларына 
электронды тїрде санкцияланєанын атап ґтті.
Шара соѕында əділет органдарына немесе жеке сот орындаушылардыѕ аймаќтыќ палатасына 

электрондыќ ќўжатты атќару їшін жолдаумен ќатар  оны əрі ќарай тіркеу  жайы кеѕінен сґз 
болды. Жіберілген кемшіліктер зерделенді.  Аќпараттыќ жїйелердегі функционалдардыѕ əр 
тїрлі техникалыќ мəселелерін шешу тəсілдерісґз болды.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»  íà çëîáîäíåâíóþ òåìó
В Байзакском районном суде был проведён «круглый стол» на тему: «Причины неисполнения 

судебных актов».
В его работе приняли участие: помощник прокурора по Байзакскому району Ж.Койкенова, 

работники канцелярии, государственные и частные судебные исполнители.
 В своём докладе заведующая канцелярией Байзакского районного суда А.Узбекова 

отметила, что основной целью данного мероприятия является выяснение причин длительного 
неисполнения судебных актов.
Ж.Койкенова сделала замечания государственным и частным судебным исполнителям по 

затягиванию сроков исполнения судебных актов. Те, в свою очередь, объяснили, что дела 
находятся на стадии исполнения и в  кратчайшие сроки будут завершены.
В заключение  мероприятия  А.Узбекова ответила на все вопросы присутствующих, строго 

наказав принять действенные меры по  качественному исполнению судебных актов.                                                                       
Наш корр.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫЄЫ ТАУАРЫН
 ҐНДІРУШІЛЕР НАЗАРЫНА!

Байзақ ауданы әкімдігінің  ауыл шаруашылығы  бөлімі, Қазақстан Республикасының 
2005 жылғы 8 шілдедегі «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды 
мемлекеттік реттеу туралы» Заңына және «Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 
жылғы 12 желтоқсандағы №4-2/664 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің  2015 жылғы 3 маусымдағы 
№4-2/514 бұйрығына сәйкес, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге бірінші көбейтілген 
және бірінші ұрпақ будандарының тұқымдарын  сатып алуға жұмсаған шығындарын ішінара 
өтеуге субсидиялар төлеу тізімін айқындау үшін жаздық дақылдар бойынша 2016 жылдың 
20 шілдесіне дейін, күздік дақылдар бойынша 2016 жылдың 10 қарашасына дейін ауыл 
шаруашылығы тауарларын өндірушілерден өтінімдер қабылдайды.
Өтінімдер қабылдау уақыты дүйсенбі-жұма күндері сағат 10.00-ден 18.00-ге дейін, 

түскі үзіліс сағат 13.00-ден 15.00-ге дейін.
Қосымша анықтаманы: Сарыкемер ауылы, Ұ.Сыздықбаев көшесі, №1 үйде орналасқан 

аудан әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімінен немесе 8 (726 37) 2-17-87, 7-91-13 
телефондары арқылы алуға болады.

*   *   *   *   *
Байзақ ауданы әкімдігінің  ауыл шаруашылығы  бөлімі, Қазақстан Республикасының 

2005 жылғы 8 шілдедегі «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды 
мемлекеттік  реттеу  туралы» Заңының  6-бабы  1-тармағының  41) тармақшасына  және 
«Өсімдіктерді  қорғау  мақсатында  ауыл  шаруашылығы  дақылдарын  өңдеуге  арналған 
гербицидтердің ,  биоагенттердің  (энтомофагтардың) және  биопрепараттардың  құнын 
субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2016 жылғы 5 мамырдағы №204 бұйрығына сәйкес, ауыл шаруашылығы тауарын 
өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге 
арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың 
құнын субсидиялауға 2016 жылдың 10 желтоқсанына дейін ауыл шаруашылығы тауарларын 
өндірушілерден өтінімдер қабылдайды.
Өтінімдер қабылдау уақыты дүйсенбі-жұма күндері сағат 10.00-ден 18.00-ге дейін, 

түскі үзіліс сағат 13.00-ден 15.00-ге дейін.
Қосымша анықтаманы: Сарыкемер ауылы, Ұ.Сыздықбаев көшесі, №1 үйде орналасқан 

аудан әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімінен немесе 8 (726 37) 2-17-87, 7-91-13 
телефондары арқылы алуға болады.

“Дїниеде тəуелсiз Ќазаќ елi бар;

Жадыраєан жаз  да келіп жетті. Кїн  ысып, ќ

«Жылжымайтын мїлікке ќўќыќтарды мемлекеттік 
ркеу» туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007
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Редактордың уақытша міндетін атқарушы
Г. ЕРМҰРАТОВА

К е з е к ш і  А .ШОТБАСОВА

ДИРЕКТОР  Б .ЖАҚСЫМБЕТОВ

1.«Сəулет-жоспарлау тапсырмасын 
беру» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет 

РЕГЛАМЕНТІ
Аталєан регламент ЌР ЎЭМ міндетін 

атќарушыныѕ 2016 жылєы 21 ќаѕтардаєы 
№ 23 бўйрыєы негізінде, Жамбыл облысы 
əкімдігініѕ 2016 жылєы 31 наурыздаєы 
№105 ќаулысымен бекітілді.
Тараз ќаласы жəне аудан əкімдіктерініѕ 

сəулет жəне ќала ќўрылысы бґлімдері 
ќызмет кґрсетеді. 
Ќ ўж а т т а р ды  ќ а бы л д ау  ж ə н е 

мемл еке т т і к  ќызм е т т і  кґр с е ту 
нəтижелерін беруді:

1) кґрсетілетін  ќызметті  берушініѕ 
кеѕсесі;

2)  «Азаматтарєа  арналєан  їкімет» 
М е м л е к е т т і к  к о р п о р а ц и я с ы » 
коммерциялыќ емес акционерлік ќоєамы 
(бўдан əрі – Мемлекеттік корпорация) 
жїзеге асырады;

3) www.egov.kz  «электрондыќ їкімет» 
веб-порталы (бўдан əрі – портал) арќылы 
жїзеге асырылады.
Мемлекеттік ќызметті кґрсету нысаны:  

электрондыќ  (ішінара автоматтандырылєан) 
жəне (немесе) ќаєаз тїрінде.
Мемлекеттік ќызметті кґрсету нəтижесі: 

Стандарттыѕ  1-ќосымшасына сəйкес жəне 
бастапќы материалдарды:

- техникалыќ шарттарды;
-  с ы р т ќы  и нже н е р л і к  же л і л е р 

трассаларыныѕ схемаларын;
- егжей-тегжейлі жоспарлау жобасыныѕ 

кґшірмесін;
- тік жоспарлау белгілерін;
- жолдар  мен  кґшелердіѕ  кґлденеѕ 

ќималарын ќоса берумен сəулет-жоспарлау 
тапсырмасын беру болып табылады.
Техникалыќ жəне (немесе) технологиялыќ 

жаєынан кїрделі емес жобалар бойынша 
ґтініштерді ќарау  – 14 ( он тґрт) жўмыс 
кїні ішінде;
Техникалыќ жəне (немесе) технологиялыќ 

жаєынан  кїрделі  жобалар  бойынша 
ґтініштерді ќарау– 16 (он алты) жўмыс 
кїні ішінде.

2 .  Т і р е у  ж ə н е  ќ о р ш а у 
конструкцияларын ,  инженерл ік 
жїйелер мен жабдыќтарды ґзгертуге 
байланысты  емес  ќолданыстаєы 
єимараттардыѕ їй-жайларын (жекелеген 
бґліктерін) реконструкциялауєа (ќайта 
жоспарлауєа ,  ќайта  жабдыќтауєа) 
шешім беру» мемлекеттік кґрсетілетін 

ЌЫЗМЕТ РЕГЛАМЕНТІ
Аталєан регламент ЌР ЎЭМ міндетін 

атќарушыныѕ 2016 жылєы 21 ќаѕтардаєы 
№ 23 бўйрыєы негізінде, Жамбыл облысы 
əкімдігініѕ 2016 жылєы 31 наурыздаєы 
№105 ќаулысымен бекітілді.
Тараз ќаласы жəне аудан əкімдіктерініѕ 

сəулет жəне ќала ќўрылысы бґлімдері 
ќызмет кґрсетеді. 
Ќўжаттарды ќабылдау жəне мемлекеттік 

ќызметті кґрсету нəтижелерін беру:
1) кґрсетілетін  ќызметті  берушініѕ 

кеѕсесі;
2)  «Азаматтарєа  арналєан  їкімет» 

Мемлекеттік корпорация» коммерциялыќ 
емес  акционерлік  ќоєамы  (бўдан  əрі 
–  Мемлекеттік  корпорация )  жїзеге 
асырады;
Мемлекеттік ќызметті кґрсету нысаны: 

ќаєаз тїрінде.
Мемлекеттік ќызметті кґрсету нəтижесі: 

Стандарттыѕ  1-ќосымшасына  сəйкес 
нысан  бойынша  Тіреу  жəне  ќоршау 
конструкцияларын, инженерлік жїйелер 
мен жабдыќтарды ґзгертуге байланысты 
емес  ќолданыстаєы  єимараттардыѕ 
їй-жайларын  (жекелеген  бґліктерін) 
реконструкциялауєа (ќайта жоспарлауєа, 
ќайта жабдыќтауєа) кґрсетілетін ќызметті 
берушініѕ шешімі.
Мемлекеттік ќызметті кґрсету нəтижесін 

беру нысаны: ќаєаз тїрінде.
Мемлекеттік ќызметті кґрсету процесініѕ 

ќўрамына кіретін əрбір рəсімніѕ    (іс-
ќимылдыѕ) мазмўны, оныѕ орындалу 
ўзаќтыєы:

1) кґрсетілетін  ќызметті  берушініѕ 
кеѕсесі ќўжаттар топтамасын ќабылдайды, 
олардыѕ  тіркелуін  жїзеге  асырады 
ќўжаттар топтамасыныѕ ќабылданєан 
кїнін жəне уаќытын кґрсете отырып, 
тіркеу туралы белгісі бар кґрсетілетін 
ќызметті алушы ґтінішініѕ кґшірмесін 
береді, 15 (он бес) минут ішінде.

2) кґрсетілетін  ќызметті  берушініѕ 
басшысы ќўжаттар топтамасын ќарайды 
жəне кґрсетілетін ќызметті берушініѕ 
жауапты орындаушысын айќындайды, 1 
(бір) саєат ішінде.

3 )  жауапты  орындаушы  ќўжаттар 
топтамасын  зерделейді ,  мемлекеттік 
ќызметті  кґрсету  облыстыќ  маѕызы 
бар ќала, аудан əкімдігініѕ ќаулысыныѕ 
жобасын дайындайды, 3 (їш) жўмыс кїні 
ішінде.

4) кґрсетілетін  ќызметті  берушініѕ 
басшысы ќаулыныѕ жобасын облыстыќ 
маѕызы бар ќала, аудан əкімдігіне ўсынады, 
1 (бір) саєат ішінде.

5) облыстыќ маѕызы бар ќала, аудан 
əкімдігі  ќаулыныѕ  жобасын  ќарайды 
жəне оєан ќол ќояды, 6 (алты) жўмыс 
кїні ішінде.

6) кґрсетілетін  ќызметті  берушініѕ 
кеѕсесі кґрсетілетін ќызметті алушыєа 
облыстыќ  маѕызы  бар  ќала ,  аудан 
əкімдігініѕ  ќаулысыныѕ  кґшірмесін 
береді немесе Мемлекеттік корпорацияєа 
жолдайды, 15 (он бес) минут ішінде.

3 .  Ќазаќстан  Республикасыныѕ 
аумаєында  жылжымайтын  мїлік 
объектілерініѕ мекенжайын айќындау 
бойынша аныќтама беру» мемлекеттік 
кґрсетілетін ЌЫЗМЕТ СТАНДАРТЫ
Аталєан регламент ЌР ЎЭМ міндетін 

атќарушыныѕ 2016 жылєы 21 ќаѕтардаєы 
№23 бўйрыєы негізінде, Жамбыл облысы 
əкімдігініѕ 2016 жылєы 31 наурыздаєы 
№105 ќаулысымен бекітілді.
Тараз ќаласы жəне аудан əкімдіктерініѕ 

сəулет жəне ќала ќўрылысы бґлімдері 
ќызмет кґрсетеді. 
Ќўжаттарды ќабылдау жəне мемлекеттік 

ќызметті кґрсету нəтижелерін беру:
1) кґрсетілетін  ќызметті  берушініѕ 

кеѕсесі;
2)  «Азаматтарєа  арналєан  їкімет» 

Мемлекеттік корпорация» коммерциялыќ 
емес  акционерлік  ќоєамы  (бўдан  əрі 
–  Мемлекеттік  корпорация )  жїзеге 
асырады;
Мемл е ке т т і к  ќы зм е т т і  к ґ р с е т у 

тəртібі Мемлекеттік ќызметті кґрсету 
мерзімдері:

1 )  ХЌО - є а  ќўжат т ар  топ т ама сы 
тапсырылєан сəттен бастап:

-жылжымайтын  мїлік  объектісініѕ 
мекенжайын  жылжымайтын  мїл ік 
объектісі  мекенжайы  ґзгерістерініѕ 
тарихынсыз наќтылау кезінде – 15 (он 
бес) минут;

-жылжымайтын  мїлік  объектісініѕ 
мекенжайын ґзгерістерініѕ тарихымен 
наќтылау кезінде – «Мекенжай тіркелімі» 
аќпараттыќ  жїйе с інде  мўраєаттыќ 
мəліметтер бар болєан кезде – 15 (он 
бе с )  минут,  «Мекенжай  т іркел імі» 
аќпараттыќ жїйесінде жылжымайтын 
мїлік объектісініѕ мекенжайын ґзгерту 
туралы мўраєаттыќ мəліметтер жоќ болєан 
кезде – 3 (їш) жўмыс кїні;

-жылжымайтын  мїлік  объектісініѕ 
о р н а л а с ќ а н  же р і н е  б а ры п  жə н е 
мекенжайдыѕ  тіркеу  кодын  кґрсете 
отырып ,  оны  «Мекенжай  тіркелімі» 
аќпараттыќ жїйесінде міндетті тіркей 
отырып, жылжымайтын мїлік объектісіне 
мекенжай беру немесе жою кезінде – 7 
(жеті) жўмыс кїні;
ХЌО-єа жїгінген  кезде  ќўжаттарды 

ќабылдау  кїні  мемлекетт ік  ќызмет 
кґрсету мерзіміне кірмейді, бўл ретте, 
кґрсетілетін ќызметті беруші мемлекеттiк 
ќызметті кґрсету нəтижесiн мемлекеттiк 
ќызметті кґрсету мерзiмі аяќталєанєа 
дейiн бір кїн ќалєанда ўсынады;

- порталєа жїгінген кезде:
- жылжымайтын  мїлік  объектісініѕ 

мекенжайын  жылжымайтын  мїл ік 
объектісі  мекенжайы  ґзгерістерініѕ 
тарихынсыз наќтылау кезінде – 15 (он 
бес) минут;

- жылжымайтын  мїлік  объектісініѕ 
мекенжайын  жылжымайтын  мїл ік 
объектісі  мекенжайы  ґзгерістерініѕ 
тарихымен наќтылау кезінде – «Мекенжай 
т і р кел ім і»  аќпарат тыќ  жїйе с і нде 
мўраєаттыќ мəліметтер бар болєан кезде 
15 (он бес) минут, «Мекенжай тіркелімі» 
аќпараттыќ жїйесінде жылжымайтын 
мїлік объектісініѕ мекенжайын ґзгерту 
туралы мўраєаттыќ мəліметтер жоќ болєан 
кезде–3 (їш) жўмыс кїні;

2) ќўжаттар топтамасын тапсыру їшін 
кїтудіѕ еѕ кґп рўќсат берілген уаќыты 
–15(он бес) минут;

3) ќызмет кґрсетудіѕ еѕ кґп рўќсат 
берілген уаќыты – 15 (он бес) минут.
Мемл е ке т т і к  ќы зм е т т і  к ґ р с е т у 

ны с а н ы :  э л е к т р о н д ы ќ  ( і ш і н а р а 
автоматтандырылєан)  жəне  (немесе) 
ќаєаз тїрінде.

Т-205-06-61. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Байзақ батыр 
көшесі №292 үй, 1 пәтердің тұрғыны болған Джиналиева Калиякульдің  2016  
жылдың 17 сәуірі  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-206-06-61. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Желтоқсан 

көшесі №26 үйдің тұрғыны болған Курманов Усенбай Наурызбаевичтің  2012  
жылдың 22 ақпаны күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі жарияланып 
отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде, 

Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 3 бұрылыс, Орынқұлов көшесі  №92 үйде  
орналасқан нотариалдық кеңсе  қызметкері  А.Асырауоваға  жолығулары керек.

      *                  *                   *
Т-207-06-61. 19.06.2013 оқу жылында Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Талас 

ауылы, Н.Гоголь атындағы  орта мектебінің 11-сыныбын бітіргендігі туралы 
Рысалды Назым Саматқызының атына берілген сериясы ЖОБ№0506001 
нөмірлі аттестат жоғалуына байланысты жарамсыз деп табылсын.

*                  *                   *
Т-208-06-61. 2010-2011 оқу жылында Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Талас ауылы, Абай  атындағы  орта мектебінің 9-сыныбын бітіргендігі туралы 
Бекмаханов Нұрбол Ержанұлының атына берілген сериясы НОБ№0422554 
нөмірлі куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп табылсын.

*                  *                   *
Т-209-06-61. Утерянный  гос.акт на право частной собственности на земельный 

участок для ведения личного подсобного хозяйства (№211339, кад.номер - 06-
087-020-1052, площадь - 0,1000 га, выданный 21.01.2011 г.), изготовленный 
Байзакским ЗКФ ДГП “ЖамбылНПЦзем” 26.01.2011 г. за №13844, расположенный 
по адресу: Жамбылская область, Байзакский район, Бурылский аульный округ, 
с.Бурыл, ул. Байзак датка, уч. 71, считать недействительным.

*                  *                   *
Т-210-06-61. 2009-2010 оқу  жылында  Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Чапаев орта мектебінің 11-сыныбын бітіргендігі туралы Абутлаипова Акбота 
Толымханқызының атына берілген сериясы А№0139301 нөмірлі аттестат 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп табылсын.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАРХАБАРЛАНДЫРУЛАР

”ЌАЗАЌСТАН БАЛАЛАРЫ - НЎРЛЫ БОЛАШАЌ!””ЌАЗАЌСТАН БАЛАЛАРЫ - НЎРЛЫ БОЛАШАЌ!”

АУДАН ƏКІМДІГІНІЅ СƏУЛЕТ, ЌАЛА ЌЎРЫЛЫСЫ ЖƏНЕ ЌЎРЫЛЫС 
БҐЛІМІ АРЌЫЛЫ КҐРСЕТІЛЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТТЕР

И.СПАНАЛИЕВА, 
аудан əкімдігі білім бґлімініѕ 

əдіскері.

БАЛА  ЕЅБЕГ ІН  ЌАНАУ  
ПРОБЛЕМАСЫ БЇКІЛ ƏЛЕМДЕ 
ОРЫН  АЛЫП  ОТЫРЄАНЫ 
БЕЛГІЛІ.
Бала еѕбегі баланыѕ дене дамуы 

мен психоəлеуметтік дамуына їлкен, 
кейде оѕалмайтын нўќсан келтіреді. 
Жас мґлшеріне сай емес, ауыр еѕбекке 
нег і з інен  халыќтыѕ 
əлеуметтік  неєўрлым 
о с а л  т о п т а р ы ны ѕ , 
тўрмыс деѕгейі тґмен 
о т б а с ы л а р ы н ы ѕ 
неме с е  толыќ  еме с 
о т б а с ы л а р ы н ы ѕ 
балалары  араласады .  
Соѕєы  нəтиже с інде 
бала еѕбегі адамзаттыќ 
ресурстардыѕ дамуына 
ж ə н е  е л і м і з д і ѕ 
жа лпы  ə л еум е т т і к -
экономикалыќ дамуына 
жаєымсыз  əсер  етеді . 
Бала еѕбегі Ќазаќстанда 
да кеѕінен етек жайып 
келед і .  Жїрг і з ілген 
зерттеулер  шектеулі 
аќпарат бергенімен, бала 
еѕбегі масштабтарыныѕ 
кеѕею їрдісі байќалуда. Ќалыптасып 
к е л е  ж а т ќ а н  е р к і н  р ы н о к 
жаєдайларында жўмыс жасайтын 
балалардыѕ саны ќарќынды тїрде 
кґбеюде .  Бала  еѕбегі  тўтастай 
экономиканыѕ барлыќ ґндірістік 
жəне ґндірістік емес салаларында 
ўшырасады, ауыл шаруашылыєында, 
жергілікті базарлардаєы ўсаќ саудада, 

БАЛА ЕҢБЕГІН ҚАНАУҒА 
ÆÎË ÆÎҚ!

сондай-аќ  їй  шаруашылыєында 
пайдаланылады. Базарларда, мысалы, 
кəмелетке толмаєандардыѕ еѕбегі 
негізінен кґкґністер мен жемістерді 
сўрыптау,  жїк  тиеу  жўмыстары 
(«арбакеш» жасґспірімдер  деп 
аталатын) кезінде ќолданылады, ал 
сирек жаєдайларда жастары кіші 
кəмелетке толмаєандар «ќайыршы» 
ретінде пайдаланылуы мїмкін.
Балалар еѕбегі проблемасыныѕ 

туындауыныѕ негізгі себебі, əрине, 

кедейлік  болып  табылады .  Бала 
еѕбег іне ,  нег і з інен ,  ќоєамныѕ 
неєўрлым осал топтары – білім алуєа, 
денсаулыќ  саќтауєа  ќол жеткізуі 
шектелген ,  табыс  деѕгейі  тґмен 
немесе мїлдем табысы жоќ кедей 
отбасыларынан  шыќќан  балалар 
тартылады. Осылайша, балалар еѕбегі 
ґзге əлеуметтік  проблемалардыѕ 

жалєасы жəне осы проблемаларды 
ќиындата тїсетін фактор болып 
табылады. 
Ќаз ір г і  т аѕда  1 - 1 2  маусым 

аралыєында ауданда «Ќазаќстан  
б а л а л а ры–Нўрлы  бол ашаќ ! » 
республикалыќ шеѕберінде «Бала 
еѕбегін  ќанауєа  ќарсы  12 кїн» 
ўлттыќ аќпараттыќ науќаны (ЎАН)  
ўйымдастырылуда. Оныѕ жоспары 
жасалып бекітілді. 
Аталмыш акцияєа аудан əкімдігініѕ 

ішкі саясат жəне 
білім, жўмыспен 
ќамту əлеуметтік 
баєдарламалар , 
мəдениет  жəне 
тілдерді  дамыту 
бґл імд ер і  мен 
аудандыќ ішкі істер 
бґлімі, їкіметтік 
еме с  ўйымдар , 
б ў ќ а р а л ы ќ 
аќпарат ќўралдары 
тартылып  отыр . 
Он  е к і  к ї н г е 
созылатын акция 
б а р ы с ы н д а 
ќ о є а м н ы ѕ 
б а л а л а р д ы ѕ 
ќ ў ќ ы ќ т а р ы , 
с о н д а й - а ќ 
бала  еѕбег ін іѕ 

еѕ  нашар  тїрлеріне  тап  болєан 
жаєдайда балаларєа кґмек кґрсету 
тїрлері  туралы  аќпараттылыќ 
деѕгейі арттырылып, балалардыѕ 
з аѕды  мїддел ер і н  ќор є ауды 
ќамтамасыз ету бойынша ќызметке 
ата-аналарды, мемлекеттік жəне 
ќоєамдыќ ўйымдарды ќатыстыруды 
жандандыру жўмыстары жїруде. 

АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ НАЗАРЫНА!АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ НАЗАРЫНА!
2016 жылдыѕ 17 маусымы кїні Сарыкемер ауылы Д.Ќонаев кґшесі 2016 жылдыѕ 17 маусымы кїні Сарыкемер ауылы Д.Ќонаев кґшесі 

№123 мекенжайдаєы ««Азаматтарєа арналєан їкімет» мемлекеттік №123 мекенжайдаєы ««Азаматтарєа арналєан їкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциялыќ емес акционерлік ќоєамыныѕ Жамбыл корпорациясы» коммерциялыќ емес акционерлік ќоєамыныѕ Жамбыл 
облысы бойынша филиалы – «Зейнетаќы тґлеу жґніндегі мемлекеттік облысы бойынша филиалы – «Зейнетаќы тґлеу жґніндегі мемлекеттік 

орталыєы» департаменті Байзаќ аудандыќ бґлімшесінде орталыєы» департаменті Байзаќ аудандыќ бґлімшесінде 
«АШЫЌ ЕСІК КЇНІ» «АШЫЌ ЕСІК КЇНІ» ґткізілетіндігін хабарлаймыз. ґткізілетіндігін хабарлаймыз. 

ЗТМО Байзаќ аудандыќ бґлімшесі.ЗТМО Байзаќ аудандыќ бґлімшесі.

К е ѕ е с К е ѕ е с 
а у ы л ы н ы ѕ а у ы л ы н ы ѕ 
т ў р є ы н ы , т ў р є ы н ы , 
кґпке  сыйлы кґпке  сыйлы 
ел аєасы, Кеѕес ел аєасы, Кеѕес 
орта  мектеб і  орта  мектеб і  
директорыныѕ директорыныѕ 
оќу ісі жґніндегі оќу ісі жґніндегі 
о р ы н б а с а р ы о р ы н б а с а р ы 
Р ы с б а е в Р ы с б а е в 
Б е й б і т х а н Б е й б і т х а н 
ЌосаќбайўлынЌосаќбайўлын  
ї с т і м і з д е г і ї с т і м і з д е г і 
жылдыѕ 10 маусымы кїні жылдыѕ 10 маусымы кїні 60 жасќа60 жасќа  
толєан мерейтойымен əріптестері толєан мерейтойымен əріптестері 
шын жїректен ќўттыќтайды.шын жїректен ќўттыќтайды.
Бейбітхан ЌосаќбайўлыБейбітхан Ќосаќбайўлы 1977  1977 

жылы  Жамбыл  педагогикалыќ жылы  Жамбыл  педагогикалыќ 
институтын бітіріп, алєашќы еѕбек институтын бітіріп, алєашќы еѕбек 
жолын Мойынќўм ауданындаєы жолын Мойынќўм ауданындаєы 
Мыѕарал поселкесінде ўстаздыќ Мыѕарал поселкесінде ўстаздыќ 
ќызметтен бастаєан. 1979 жылдан ќызметтен бастаєан. 1979 жылдан 
бастап бїгінгі кїнге дейін Кґптерек бастап бїгінгі кїнге дейін Кґптерек 
ауылдыќ округіндегі Кеѕес орта ауылдыќ округіндегі Кеѕес орта 
мектебінде ќырыќ жылєа жуыќ жас мектебінде ќырыќ жылєа жуыќ жас 
ўрпаќќа сапалы білім, саналы тəрбие ўрпаќќа сапалы білім, саналы тəрбие 
беру жолында еѕбек етіп келе жатќан беру жолында еѕбек етіп келе жатќан 
ўлаєатты ўстаз, ґз мамандыєыныѕ ўлаєатты ўстаз, ґз мамандыєыныѕ 
шебері. Ўжымыѕыз Сізді білікті де шебері. Ўжымыѕыз Сізді білікті де 
білгір, тəжірибелі де озыќ, сыйлы да білгір, тəжірибелі де озыќ, сыйлы да 
беделді маман ретінде ќўрмет тўтып беделді маман ретінде ќўрмет тўтып 
сыйлайды. сыйлайды. 
Ўжымда адал еѕбеккер, ортасына Ўжымда адал еѕбеккер, ортасына 

сыйлы əріптес, отбасында ардаќты  сыйлы əріптес, отбасында ардаќты  

ЌЎТТЫЌТАЙМЫЗ !ЌЎТТЫЌТАЙМЫЗ !
жолдас бола білген азамат жары Баян жолдас бола білген азамат жары Баян 
екеуі бір ўл, їш ќыз тəрбиелеп ґсірді. екеуі бір ўл, їш ќыз тəрбиелеп ґсірді. 
Осы ќуанышты сəтте Сізге ўзаќ Осы ќуанышты сəтте Сізге ўзаќ 
ґмір, зор денсаулыќ, баянды баќыт ґмір, зор денсаулыќ, баянды баќыт 
тілейміз. Отбасыѕыздан береке-тілейміз. Отбасыѕыздан береке-
бірлік, баќ-дəулет таймай, аѕсаєан бірлік, баќ-дəулет таймай, аѕсаєан 
армандарыѕыздыѕ асуына жете армандарыѕыздыѕ асуына жете 
беруіѕізге тілектеспіз! беруіѕізге тілектеспіз! 

Ел їшін еѕбек еттіѕ, аянбадыѕ,Ел їшін еѕбек еттіѕ, аянбадыѕ,
Сол жолдыѕ бар баќытынСол жолдыѕ бар баќытын
                                           баяндадыѕ.                                           баяндадыѕ.
Жарќырап, ўл-ќыздарыѕ –Жарќырап, ўл-ќыздарыѕ –
                                     жўлдыздарыѕ,                                     жўлдыздарыѕ,
Алпысќа аппаќ айдай аялдадыѕ.Алпысќа аппаќ айдай аялдадыѕ.

Ќызыќ-шаттыќ жаќсылыќты Ќызыќ-шаттыќ жаќсылыќты 
                                                кґре бер,                                                кґре бер,
Жўртшылыќтыѕ алєысын тек Жўртшылыќтыѕ алєысын тек 
                                               тере бер.                                               тере бер.
Беделіѕ де артсын ылєи ортада,Беделіѕ де артсын ылєи ортада,
Еѕбегіѕмен алда ґсіп-ґне бер.Еѕбегіѕмен алда ґсіп-ґне бер.

Ќўтты болсын мерейтойыѕ,Ќўтты болсын мерейтойыѕ,
                                                  белесіѕ,                                                  белесіѕ,
Барлыќ жаннан маќтау алыпБарлыќ жаннан маќтау алып
                                                 келесіѕ.                                                 келесіѕ.
Аман  болып, жасыѕа жас   ќосылсын,Аман  болып, жасыѕа жас   ќосылсын,
Алла жазса, талай тойды кґресіѕ!Алла жазса, талай тойды кґресіѕ!

Ізгі ниетпен: Ізгі ниетпен: 
Кеѕес орта мектебініѕ ўжымы Кеѕес орта мектебініѕ ўжымы 

мен бастауыш кəсіподаќ ўйымы.мен бастауыш кəсіподаќ ўйымы.
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А ќ  т і л е к п е н !
Кґптерек ауылдыќ Кґптерек ауылдыќ 

о к р у г і ,  Ке ѕ е с о к р у г і ,  Кеѕ е с 
ауылыныѕ тўрєыны, ауылыныѕ тўрєыны, 
кґпке сыйлы азамат, кґпке сыйлы азамат, 
ќўдамыз ќўдамыз Болтаев Болтаев 
Дəнебай (Тана) Дəнебай  (Тана) 
ƏбдікерімўлынƏбдікерімўлын  
їстіміздегі жылдыѕ їстіміздегі жылдыѕ 
13 маусымында 13 маусымында 
Пайєамбар Пайєамбар жасы жасы 
63-ке63-ке  толуымен  толуымен 
шын  жїректен шын  жїректен 
ќўттыќтаймыз. ќўттыќтаймыз. 
Ќўрметті Дəнебай ќўда! Ґміріѕіздіѕ Ќўрметті Дəнебай ќўда! Ґміріѕіздіѕ 

айтулы белесі 63 жасќа толып айтулы белесі 63 жасќа толып 
отырсыз. Сіз ќоєамдыќ жемісті отырсыз. Сіз ќоєамдыќ жемісті 
еѕбегіѕізбен халыќ арасында сыйлы, еѕбегіѕізбен халыќ арасында сыйлы, 
ќўрметті болып келесіз. Игілікті де ќўрметті болып келесіз. Игілікті де 
адал ісіѕізбен ќажыр-ќайратыѕыз адал ісіѕізбен ќажыр-ќайратыѕыз 
талмасын. Деніѕіз сау, отбасыѕыз талмасын. Деніѕіз сау, отбасыѕыз 
аман, єўмырыѕыз мəнді де сəнді аман, єўмырыѕыз мəнді де сəнді 
болып, шаѕыраєыѕыздан шаттыќ болып, шаѕыраєыѕыздан шаттыќ 
їзілмесін деген тілек айта отырып, їзілмесін деген тілек айта отырып, 

тґмендегі жыр жолдарын ґзіѕізге тґмендегі жыр жолдарын ґзіѕізге 
арнаймыз.арнаймыз.

Ќўтты болсын 63-ке толєанЌўтты болсын 63-ке толєан
                                        жасыѕыз,                                         жасыѕыз, 
Сексенніѕ де сеѕгірінен асыѕыз.Сексенніѕ де сеѕгірінен асыѕыз.
Ќуат алып, денсаулыќтыѕЌуат алып, денсаулыќтыѕ
                                            нəрінен,                                            нəрінен,
Жїзіп ґтіп жїзге аяќ басыѕыз.Жїзіп ґтіп жїзге аяќ басыѕыз.

Балалардыѕ арасында жїріѕіз,Балалардыѕ арасында жїріѕіз,
Шаттыќ нардан айыќпасынШаттыќ нардан айыќпасын
                                           жїзіѕіз.                                           жїзіѕіз.
Тілек еттік шын жїректенТілек еттік шын жїректен
                                            бəріміз,                                            бəріміз,
Мыќты болып, ўзаќ ґмір сїріѕіз.Мыќты болып, ўзаќ ґмір сїріѕіз.

Ізгі тілекпен: Ізгі тілекпен: 
ќўдаѕыз – Дəуітбек, ќызы – ќўдаѕыз – Дəуітбек, ќызы – 

Назгїл, кїйеу баласы – Маќсат, Назгїл, кїйеу баласы – Маќсат, 
жиендеріѕіз – Жансая, Ынталы, жиендеріѕіз – Жансая, Ынталы, 

Саналы, Жəния мен Сəния.Саналы, Жəния мен Сəния.
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