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ЌАЗАЌ АУЫЛЫ
Ќаражиде елдімекенінде μткен той табиѓи шынайы-

лыѓымен есте ќалды. Кетпен ±стап жер емген, ќ±нарлы
μрісіне мыњѓырѓан мал μргізген шаруа адамдары киіз
‰йлерін тігіп, ќазандарын кμтеріп,  ќазы мен ќарталарын
асып, самауырындарын ќайнатып, шєйнектеріне шай-
ларын демдеп, ќонаќтарын салтанатпен атлас шайы
кμрпеніњ ‰стіне отырѓызып ‰лкен ќ±рмет кμрсетті.
Дєст‰рге берік ауыл адамдары аяѓын ќаз-ќаз баса
бастаѓан Ернар сынды батыр болар сєбидіњ т±сауын
аудан тізгінін ±стаѓан Ќайрат Єшірєлі±лына кескізіп,
аќ батасын алды. ¤њір басшысы, сондай-аќ б‰лдір-
шінніњ μмір айдынында кμк бμрідей жортып ж‰руіне
тілектестігін білдірді. Ал айтулы к‰ндердіњ мазм±нын
ашатын шыѓармашылыќ туындылар мен кμздіњ жауын
алатын  ќолμнер б±йымдарыныњ кμрмелері, спорт
сайыстары мен ±лттыќ μнеріміздіњ асыл ќазынасы
саналатын кμкпар ойынында кμк серкені тартысќа
салѓан ќара нардай ќайратты жігіттердіњ жолбарыстай
ж±лмаласуы ертеректегі ќазаќ ауылыныњ тіршілігін кμзге
елестетті. Кμпшіліктіњ б±л тартысты кμріп тамашалауы м±њ
екен «ќайтып ел бμленесіњ ќ±рметіне, халыќтан μнеріњді
іркіп ќалсањ» деген ‰лкен-кіші, кєрі-жастыњ толымды
шоѓыры ауыл намысын жыртып, сахна тμріне шыќты.
Јнерпаз ќауым μнерін бастамастан б±рын аудан єкімі
Ќ.Бисембаев ж±ртќа ќ±ттыќтау сμзін арнап, алдаѓы жылы
ауылдардаѓы 18 кμшеге асфальт ќабаты тμселетінін, басќа
да ќ±рылыс ж±мыстарыныњ атќарылатынын жеткізе келе,
ауыл т±рѓындарыныњ бір тобына жемісті ењбектері мен
ќоѓамдыќ μмірге белсене атса-
лысќандары ‰шін «Алѓыс хат»
тапсырды. Олардыњ ќатарынан
ќазыналы ќарт С.М±ќашев, ар-
даќты ана Б.Смаилова, ењбек
майданыныњ ерлері А.М±здыбаев
пен Ќ.Еділов жєне Елтай мен
Сарыб±лаќ мектептерініњ, ауыл-
дыќ амбулатория ±жымдары кμ-
рінді. Артынша μнерпаздар єн мен
к‰йдіњ тиегін аѓытты. «Ќазаќстан
ер ќанаты, жер жаннаты» деп жел-
пінген хор, ±лы даланыњ ќ±діреті
туралы тебіренген аќын бауыры-
мыз Т±рсынжан Ж±маш, білікті
±стаз Сєуле Тμлегенќызыныњ
жетекшілігімен оќушылардыњ
оќуында μрбіген «Біздіњ тарих» атты єдеби монтаж, ±лт-
азаттыќ кμтерілісіне арналѓан 1916 жылдыњ ќаћарлы
к‰ндерін шынайы т‰рде бере білген драма ±жымы,

Со стартом осеннего месячника по благоустройству и озеленению
населенных пунктов уштобинцы дружно принялись за дело. В
мероприятиях принимают участие как коллективы учреждений,
предприятий, организаций, так и владельцы жилых домов.

Как отметил аким города Уштобе Куат Онгаров, с 15 сентября по 1 октября,
в округе было проведено 5 массовых выходов, по саночистке и
благоустройству. Мероприятия проходят дважды в неделю по средам и
субботам. В итоге, на сегодняшний день, очищено от сухостоя и мусора 86
из 134 улиц районного центра, 8 км автомобильных дорог, 4 км арычной
сети. Из 5988 частных дворов убраны 2169. На городской полигон вывезено
197 тонн мусора. Кроме этого, произведена покраска кольца и его ограж-
дения, стеллы, арок (при въезде в город) и другое. Наибольшую активность
в проводимых мероприятиях проявляют работники центральной районной
больницы, образовательной сферы, отдела занятости и социальных
программ, лесхоза  и другие. Работы в заданном направлении продолжаются,
благодаря чему Уштобе  становится чище.

Н. ИВАНОВА

Ќаратал ауданы бойынша т±њѓыш рет μткізіліп отырѓан аталмыш
іс-шара таѓылымдылыѓымен ерекшеленді. Аудан єкімі Ќ.Бисембаев
пен облыстыќ мєслихат депутаты Б.Байтаевтыњ ќаржылай
демеушілігімен жєне де ауыл т±рѓындары жинаѓан ќаржыныњ
кμмегімен ашылѓан ескерткіш таќтаѓа 40-ќа жуыќ тыл
ардагерлерініњ есімі ќашалып жазылѓан. Халќымыздыњ «¤лі риза
болмай, тірі байымайды» деген астарлы ±ѓымына терењ бойлаѓан,
єрине, баю маќсатымен емес, μлгендер рухына таѓзым етуді
кμздеген ±йымдастырушылар μз маќсатына жетті. Кμтеріњкі кμњіл

к‰й мен єсем єуенніњ ырѓаѓында салтанатты т‰рде лентаны ќиѓан
Базархан Байтаев пен μњір аќсаќалдар кењесініњ тμраѓасы,
Ќаратал ауданыныњ ќ±рметті азаматы Н±рс±лтан Барымбековтар
ж±ртшылыќты ќ±ттыќтап, аќ жарма тілектерін аќтарды. Тілектер
аѓынын аудан єкімі аппаратыныњ жетекшісі Ќанабек Есботанов
пен Жетісу μњіріне танымал ќаламгер Т±рсын Єбдуєли аќсаќал
єрі ќарай тарќатты.¦йымдастырушыларѓа ризашылыќтарын
білдірген т±рѓындар кезек-кезек μткен к‰ндердіњ б±лыњѓыр
естеліктерінен сыр шертіп, бірі єкесін, бірі анасын, енді бірі аѓа-
бауырларын еске т‰сіріп, кμздеріне жас алды. Шара соњында тыл
ардагерлерініњ рухына ќ±ран баѓышталып, ас берілді.

Л. ЖАНБОТА

талшыбыќтай майысќан
бойжеткендердіњ кμркем
биі, мμлдір б±лаќтай таза
дауысќа ие Аружан Жансе-
ріктіњ салѓан μршіл єні,
халыќ єні «Г‰лдерайым-
ды» тамылжыта отырып,
жастыќ шаќтарын еске т‰-
сірген єжелер ќарасы, Ел
ордасы Астананы тартым-

ды ‰німен єнге ќосќан Гаухар Єділбек, «Бал-бырауын» к‰йін
дариядай тасытќан Мерей Сєрсенхан, кезінде халыќ ара-
сына кењ тарап «хит» болѓан Є.Бейсе уовтыњ тањѓы шыќтай

таза «Алтыным» єнін жібектей есілткен ќыздар вокалды
тобы, μзбек биіне тєн наздылыќ пен биязылыќты
кμрерменге жеткізе білген ќылыќты ќыз Аружан Бахтыбаева,
ауылѓа деген саѓынышын «анамныњ саусаѓыныњ табы
т‰скен, аѓатай ќалтањда ќ±ртыњ бар ма?» деп ерекше
сарынды єуезді дауысымен ж‰ректіњ ќылын шерткен Асхат
Тілеш, «Ерке сылќымды» ескектеткен домбырашылар
‰штігі, «Жаса, ќазаѓым!» деп тыњдарманды патриоттыќ
сезімге бμлеген жас талант Єлішер Єбдіќ±лов, «Атамекен»
єнін толќындай тулатќан Ербол мен Асхат тыњдарман
айызын ќандырды. Баѓдарлама барысында, сонымен ќа-
тар, тойѓа арнайы шаќырылѓан ауылдыњ сыйлы азаматы
Саѓымбек аќсаќалдыњ сыртта ж‰рген ‰ш бірдей келіні
Ќ±ралай, Лаура жєне Толќын жеке концерт берді. Кєсіби
μнер иелерініњ  шыѓармашылыѓына ж±ртшылыќ ‰лкен ќы-
зыѓушылыќ танытып, ќошемет білдірді.

ЌАБІЛЕТ-ЌАРЫМЫ КЕЛІСКЕН ЖАС
Ќалалыќ саябаќта μткен Пушкин атындаѓы мектеп μнер-

паздарыныњ баѓдарламасы да сєтті μтті. Мереке таќыры-
бына сай ќойылѓан кμрмелер єсем бояулары жєне μзекті

ойларымен ерекшеленді. Єсі-
ресе, Алаш ќайраткері Є.Бμ-
кейханѓа арналѓан б±рыш ±на-
ды. ¦лт кμсемініњ μмірі мен
ќызметі жаќсы ќамтылыпты.
Єн мен к‰йді μмірлеріне серік
еткен оќушылар мен м±ѓалім-
дерге келсек, олар да аянып
ќалмай, бойдаѓы бар μнер-
лерін ортаѓа салды. ¦шы-ќиы-
ры жоќ кењ даланыњ ќ±діретін
асќаќтатќан хор, «Шашу» биін
неше алуан т‰рленткен «Ќыз-
ѓалдаќтар» тобы, тыњнан т‰ре
сала аралас вокалды топ ќ±-
рып, «Отан ана» єнін с±њќардай
сањќылдатќан ±лдар мен ќыз-
дар, «Ќазаѓым» єнін би μрнек-
терімен єшекейлеуге талпын-
ѓан балѓын μнерпаз Сейіл-
баева, аспаптар ‰ндестігін

тауып «Келіншек» к‰йін к‰мбірлеткен ±лт-аспаптар
ансамблі, ќазаќтыњ игі жаќсыларын єніне ќосып, терме
жанрын насихаттаѓан Жањылѓан Ќайролла, сахнаѓа арудыњ
ќос б±рымындай μріле шыѓып, халыќ єні «Дедім-ай» ауды
тμгілткен Баѓлан мен Бота, эстрада музыкасыныњ ырѓа-
ѓымен б‰гінгі заман биін μрілткен бишілер тобы, ќазаќ
хандыѓынан «Желтоќсан» кμтерілісіне бір-аќ секіріп, Тєуел-
сіздік мазм±нын ашуѓа тырысќан драма кμріністерініњ
μнерпаздары, бєрі де маќтауѓа лайыќ деп ойлаймыз. Осы
т±ста бір μзі єн салып, к‰й шерткен, хор ±жымына дири-
жерлыќ етіп, ±лт-аспаптар ансамблін ±йымдастырѓан Жа-
њылѓан ќызымыздыњ ерен ењбегін айрыќша атап μткен жμн.
Жас маманѓа шыѓармашылыќ табыс тілейміз. Ауданѓа
ќолынан іс келетін осындай μнерлі жастар керек-аќ. Сμз
т‰йініне келсек, осылайша, ќала мен дала болып, мєде-
ниеттіњ жалауын желбірете, Тєуелсіздік т±ѓырын биіктете
берейік.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

ТЄУЕЛСІЗДІК Т¦ЃЫРЫ БИІКТЕЙ БЕРСІН!

Жадыраѓан жаз бойы ауданымыздыњ кењістігін єн мен к‰йге бμлеген мєдениет к‰ні мерекесі мєресіне келіп
жетті десе болады. Елдімекендердегі шараныњ т‰њлігі т‰сіріліп, шымылдыѓы жабылды. Ауыл округтері
арасындаѓы сынныњ соњѓы н‰ктесін «Мєњгілік ел - Ќазаќстан!» ±ранымен елтайлыќтар ќойды.

Мєдениет к‰ні

НАВОДЯТ ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ
Недавно, в здании районной прокуратуры прием

граждан осуществлял заместитель прокурора
Алматинской области Бакиров Саян Сабитович.
Пришедшие на прием жители города Уштобе, обра-
тились в основном по личным вопросам. Как нам сооб-
щили в райпрокуратуре,  заявления авторов обращений
взяты на контроль, находятся на стадии рассмотрения.

Соб. инф.
Есімдері жањѓырѓан...

Ќазан айыныњ бірінші ж±лдызында Тастμбе ауылдыќ
округінде д‰бірлі шара болып μтті. ¤њір аќсаќалдары бастап,
аудан атќа мінерлері ќоштап, облыстыќ мєслихаттыњ депутаты
Б.Байтаевтыњ атсалысуымен тыл ардагерлерініњ есімдерін
±лыќтаѓан ескерткіш таќтаныњ ашылу салтанатына алыс-
жаќыннан аѓылѓан ж±ртшылыќ ќарасы кμп болды.

Наш городНаш городНаш городНаш городНаш город

Хорошо, что есть среди нас люди, для которых небезразличны чистота города, его благоуст-
ройство и безопасность улиц. Не желая оставаться равнодушными к его проблемам, они не-
редко обращаются в нашу редакцию. С на-
болевшей проблемой, изложенной в неболь-
шом письме, к нам и обратилась жительница
города, наш постоянный читатель Марина Хайбулина. И вновь речь шла об открытых люках, тему
которых мы неоднократно поднимали на страницах «Бастау».

ОПАСНОСТЬ ПОД НОГАМИОПАСНОСТЬ ПОД НОГАМИОПАСНОСТЬ ПОД НОГАМИОПАСНОСТЬ ПОД НОГАМИОПАСНОСТЬ ПОД НОГАМИ

Автор письма пишет: «Когда идешь по улице Кабанбай батыра к
центральной почте, то чуть ли не у дверей бывшего горакимата рис-
куешь провалиться в открытый люк.  Такой же есть и на тротуаре по
проспекту Конаева возле центральной площади (неподалеку от здания
прокуратуры). Еще один открытый люк ждет очередную жертву на
пересечении проспекта Конаева и Уштобинского переулка как раз на
проезжей части. В него недавно угодила ехавшая на велосипеде жен-
щина и получила серьезные травмы. Угодил в тот же люк и автомобиль
одного из уштобинских водителей, которому теперь придется как
следует потратиться на ремонт. Как быть с этими «ловушками»? Ведь
расположены они  в многолюдных местах, где каждый день проходят
сотни человек, в том числе маленькие дети, школьники. Страшно
даже представить, что может произойти с тем, кто провалится в эту
яму. Хочется, чтобы соответствующие службы как можно скорей
приняли необходимые меры, пока не случилось беды…».

К счастью, пока данный материал готовился к выходу, люк на
проезжей части проспекта был закрыт подрядной организацией,
проводящей там небольшие ремонтные работы. Так что сейчас можно
ездить беспрепятственно. Но надолго ли? Все знают, что крышка с

этого люка с завидным посто-
янством бесследно исчезает,
становясь, скорей всего, до-
бычей охотников за металлом.
А ведь воруют крышки наши с
вами земляки. Будем наде-
яться, что жажда наживы у этих людей все же уступит место здравому
смыслу и подобное прекратится. Сейчас открытые люки постепенно
превращаются в урны и в них летит всякий мусор. А для того, чтобы
хоть как-то оградить людей от опасности и сделать ямы более
заметными, кто-то воткнул в них ветки. Смешно, но на сегодняшний
день это остается единственной мерой, предпринятой для того,
чтобы обезопасить окружающих. Да вот только смех этот не очень
веселый…

Мы связались с соответствующими службами, которые
пообещали принять меры по устранению данных проблем. Надеемся,
что это произойдет в ближайшее время. Ну а пока, дорогие читатели,
смотрите под ноги и берегите себя!

Бастау-аќпарат

СОСТОЯЛСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН

ТЄУЕЛСІЗДІК Т¦ЃЫРЫ БИІКТЕЙ БЕРСІН!

9 октября –

Всемирный день

почты

5 октября прошли

праздничные меро-

приятия, посвящен-

ные 20-летию при-

своения СШ № 1 име-

ни Кемеля Токаева

«Путь длиною в 20

лет»
(Материал в следующем

номере)



07.1007.1007.1007.1007.10.201.201.201.201.20166666ж.ж.ж.ж.ж.

Б‰гінгі к‰ні аудан бойынша тіркеуде т±рѓан м‰гедектер саны 1403 адам.
М‰гедектерге жєне жалѓыз басты ќарттарѓа ‰йде кμмек кμрсету бμлімшесінде
2016 жылы 79 ќартќа, оныњ ішінде 7 м‰гедекке єлеуметтік ќызметкерлер кμмек
кμрсетеді.

М‰мкіндігі шектеулі балаларѓа ‰йден єлеуметтік кμмек кμрсету бμлімшесі халыќты
єлеуметтік ќорѓау саласында ‰йде ќызмет кμрсету жаѓдайында арнаулы єлеуметтік
ќызмет кμрсету стандартына сєйкес 83 балаѓа єлеуметтік к‰тім ж‰ргізеді, оныњ
ішінде ќала балаларымен ќоса ауылдыќ жерде т±ратын балалар да єлеуметтік
ќамќорлыќќа алынѓан. Стандартќа сєйкес 7 арнайы єлеуметтік ќызмет т‰рі
жетілдірілген. Биылѓы жылы м‰мкіндігі шектеулі балаларѓа арналѓан к‰ндіз болу
орталыѓыныњ ашылуына облыстыќ бюджет есебінен 74788,0 млн. тењге кμлемінде
ќаражат бμлінді. Жаќында орталыќ ашылып, 60 балаѓа ќызмет кμрсетеді. Аудандаѓы
‰кіметтік емес ±йымдар арнайы єлеуметтік ќызмет кμрсету  конкурстарына ќаты-

сып, «Алпамыс» ќоѓамдыќ бірлестігі жењімпаз атанып, б‰гінде арнайы  баѓдарлама
бойынша  15 адамѓа ќызмет кμрсетеді. Бμлінген ќаражат кμлемі 2161,9 мыњ тењге.
Жыл басынан ж±мыспен ќамту орталыѓына ж±мыс іздеу маќсатымен  47 м‰мкіндігі
шектеулі азаматтар ж‰гінді. Оныњ 12-і ќоѓамдыќ ж±мысќа тартылса, єлеуметтік
ж±мыс орындарына 11 м‰мкіндігі шектеулі азамат жіберілді. Т±раќты ж±мыспен 30
м‰мкіндігі шектеулі азамат ќамтылса, 2  азамат 1–ші баѓыт бойынша уаќытша
ж±мысќа орналастырылды, ал  2-і ќалаѓан мамандыќтары бойынша кєсіптік оќуѓа
жіберілді. М‰мкіндігі шектеулі балаларѓа ‰йден єлеуметтік ќызмет кμрсету
бμлімшесі ќарттар жєне м‰гедектер к‰ні
декадасы аясында м‰гедек балаларѓа арнал-
ѓан «Ж‰рек жылуы» атты мерекелік шара
±йымдастырды. Жалѓыз басты ќарттар мен
м‰гедектерге жєне м‰мкіндігі шектеулі бала-
ларѓа бμлімше ќызметкерлері мерекеге орай
сыйлыќтар таратты.

Ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдар-
ламалар  бμлімі аудандаѓы 100 жєне 100 жас-
тан асќан ќариялардыњ ‰йлеріне барып ќ±т-
тыќтады. «Опытное» ¤К «Алпамыс» ЌБ  де-
меушілік  кμрсетіп, 40 м‰мкіндігі шектеулі
жанѓа  азыќ-т‰лік  таратты. Сондай-аќ, ‡штμбе ќаласы єкімдігініњ  ±йымдас-
тыруымен, м‰гедектер мен м‰мкіндігі шектеулі балаларѓа «Ќаратал», «НикАлина»,
«Камшат», «VIP» кафелерінде мерекелік шаралар  μткізіліп, ќайырымдылыќ
дастархан жайылды.

С.АМАНДОСОВ,
аудандыќ ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік баѓдарламалар бμлімініњ  басшысы.

Аманѓазы Еркінбек±лы жиналѓандарды ЌР-ныњ «Ќазаќстан-2050»
Стратегиясынан туындаѓан міндеттерді жєне ЌР-даѓы діни экст-
ремизм мен терроризмге ќарсы іс-ќимыл жμніндегі 2013-2017
жылдарѓа арналѓан мемлекеттік баѓдарламаны іске асыру;  Дєст‰рлі
діндердіњ ќ±ндылыќтарын дєріптеу, халыќтыњ діни сауаттылыѓын
арттыру; Ел арасында деструктивті діни аѓымдардыњ таралуын алдын
алу, ж±ртты аќпараттандыру; Отан с‰йгіштікті, толеранттылыќты,
тμзімділік пен байсалдылыќты, конфессияаралыќ келісімді наси-
хаттау туралы семинардыњ негізгі маќсаттарымен таныстыра келіп,
сμз тізгінін баяндамашыларѓа берді.  Семинардыњ к‰н тєртібіндегі
мєселелер бойынша ауданныњ бас имамы – Є.Таласбай, Архангел
Михаил храмыныњ священнигі – Н.Матлашов, аудандыќ ардагерлер
кењесініњ м‰шесі – Н.Нестеровалар сμз сμйледі. Жиналѓандар тара-
пынан салмаќты сауалдар ќойылып, ±тымды жауаптар берілді. Тμраѓа
- Аманѓазы Ќыдырбаев: «Елбасымыз Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаев
бір сμзінде былай деген: «Дін ±стараныњ ж‰зіндей нєзік, б±л салада
жаза басуѓа болмайды, μйткені, адамныњ санасында діни жєне
±лттыќ сезімдер єрдайым тыѓыз астасып жатады». Ќоѓамымыздыњ
алѓа басуы, мемлекетіміздіњ дамуы ауызбіршілік пен конфес-
сияаралыќ келісімде. Дєст‰р мен дін – мєдениетіміздіњ ажырамас
бμлігі екенін ±мытпау керек. Халќымызда «‡деудіњ сыры – бірлікте,
ж‰деудіњ сыры – алауыздыќта» дейді, сондыќтан келешегіміз кемел
болуы ‰шін барша ж±рт болып бірлік туын биік кμтеріп, оны кμзіміздіњ
ќарашыѓындай саќтауымыз ќажет»,-дей келіп, семинар ж±мысын
ќорытындылады.

Бастау-аќпарат

ВОЗДАЛИ ДОЛЖНОЕ МУДРОСТИ

АУДАНДЫЌ Ж¦МЫСПЕН ЌАМТУ ЖЄНЕ

ЄЛЕУМЕТТІК БАЃДАРЛАМАЛАР

Б¤ЛІМІНІЊ МЄЛІМЕТІ БОЙЫНША

В начале октября по всей стране широко отмечается День пожилых людей и инвалидов.
По традиции, добрый и теплый праздник подарили представителям мудрого и отважного
поколения, а так же людям с ограничениями в здоровье и в нашем районе.

ОКРУЖИЛИ ЗАБОТОЙ, ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК

Так,  акция под названием: «Ќариясы бар
елдіњ, ќазынасы бар», где чествовали ветеранов
труда, была организована районным акиматом
и молодежным общественным объединением
«Жетісу жастары ±йымыныњ Конгресі».

За празднично накрытым достарханом  кафе
«ЛАД», представителей старшего поколения
приветствовал  аким района Кайрат Бисембаев.
«Мы благодарны каратальцам старшего поко-
ления за их труд, за силу духа, искреннюю лю-
бовь к району и за большой вклад в его процве-
тание. Примите от нас, дорогие ветераны, глу-
бокую признательность за вашу жизнь, напол-
ненную высоким смыслом и добрыми делами!
Будьте здоровы и счаст-
ливы! Пусть всегда с вами
рядом будут любящие и
заботливые дети, внуки,
друзья! Мира и благопо-
лучия вам и вашим близ-
ким!», - сказал Кайрат
Аширалиевич. Поблаго-
дарив присутствующих  за
внесенный ими огромный
вклад, который послужил
фундаментом в становле-
нии нашего независимого
государства, глава района
озвучил  ближайшие пер-
спективы района. Затем,
он вручил виновникам тор-
жества благодарственные
письма и памятные по-
дарки. Сопровождалась акция большой кон-
цертной программой, с участием артистов об-
ластной филармонии им. Суюнбая, ансамбля
«Талдаќорѓан єуендері» и работников районного
Дома культуры.

Красиво и душев-
но прошли  празднич-
ные мероприятия
для детей и взрос-
лых, имеющих огра-
ничения в здоровье
организованные аки-
матом города Ушто-
бе. Кроме специаль-
ной развлекатель-
ной программы, для
подопечных детско-

го коррекционного центра, членов  Караталь-
ской первичной организации ОО «Казахское
общество слепых» и ОО«Ассоциация родителей
по опеке детей – инвалидов с отклонением в
психофизическом развитии и инвалидов
взрослых всех категорий ОО «Алпамыс»,  вла-

дельцами  кафе «НикАлина» (Валентина Зав-
рина), «Каратал» (Эльза Ким), «Камшат» (Талгат
Бекбосынов), «VIP» (Роза Чен) были накрыты
благотворительные праздничные дастарханы.
Следует отметить, что в этом году, ОО «Казах-
ское общество слепых», через участие в гос-
заказах предоставляет инвалидам индиви-
дуальных помощников и услуги инватакси, а
также выиграло 2 грантовых проекта, связанных
с открытием стола заказов и социально –
правовой защитой людей с ограниченным здо-
ровьем. В ходе  мероприятия, председатель
общественного объединения Элла Ким, вручила
за счет корпоративного фонда подарки 8 членам

попечительского совета и 14 активистам данной
организации. Не остались без подарков и члены
общественного объединения «Алпамыс».  Пред-
седатель Евдокия Ли  преподнесла  памятные
подарки 20 обслуживаемым пенсионерам  и 15
наиболее активным членам возглавляемого ей
общественного объединения. К слову, ОО «Ал-
памыс» тоже приняло участие в госзаказах и те-
перь в его рамках проекта «Надежда» оказывает
социальные услуги на дому престарелым людям.
Сопровождались мероприятия яркой  концерт-
ной программой, поставленной учащимися
средних школ  имени Морозова, Б. Римовой, А.
Пушкина, И.Есенберлина. Порядка 150 пожилых
и ограниченных в здоровье каратальцев насла-
дившись вкусными угощениями, музыкой, пе-
нием молодых талантов, общением друг с дру-
гом, от души поблагодарили тех, кто подарил
им настоящий веселый праздник. В целом,
мероприятия доставили им огромную радость,
позволили почуствовать заботу окружающих,
душевное тепло и милосердие.

С. ДАРКЕНБАЕВА

По данным Каратальского отделения МРЦСВ «Правительство
для граждан» на 1 октября 2016 года в районе проживают:
пенсионеров по возрасту – 5776 человек, участников ВОВ – 3,
труженников тыла – 400, жен умерших  инвалидов ВОВ – 13,
вдов погибших участников ВОВ – 1, многодетных матерей –
669, героев соцтруда – 1 человек. Также в нашем районе
проживают и четверо долгожителей, которые отпразднвоали
свой 100-летний юбилей, это Нактай Туменбаева (1905 г.р.),
Айтжамал Саякбаева (1913 г.р.), Хасан Абдул-Оглы (1913 г.р.)
и Баева Зауре, которая родилась в 1916 году.

Ќашанда «‡лкенге ќ±рмет – кішіге
міндет» екенін терењ ±ѓынѓан μњір
жастары, кμнекμз ќарияларымызѓа
ќамќорлыќ жасап, ілтипат білдіруден
ќалыс ќалѓан емес. ‡штμбе ќала-
сыныњ т±рѓыны, ¦лы Отан соѓы-
сыныњ ардагері Шертай Шаукенов,
Айту би ауылдыќ округініњ т±рѓыны,

¦лы Отан соѓысыныњ ардагерлері
Мырзалы Ќынабаев, Оразхан Рыс-
бек, Ескелді ауылдыќ округініњ тыл
ењбеккері Мамуч-оглы Ходжо Асла-
новна сынды ќарттардыњ ‰йлеріне
барып, волонтерлік кμмек кμрсетІп
ќайтты. Акция ќарттарымызды ќ±р-
меттеп, кμмек ќолын созу жєне

АРДАГЕРЛЕРДІ АРДАЌТАЙЫЌ!

«Алматы облысыныњ жастар ресурстыќ орталыѓы» КММ –ніњ филиалы «Ќаратал ауданыныњ жастар
ресурстыќ орталыѓы» жєне ќала,ауылдыќ округтердіњ жастар ісі жμніндегі єдіскер-н±сќау-
шыларыныњ ±йымдастыруымен «25 ќайырымды іс» акциясы аясында «Ардагерлерді ардаќтайыќ!»
атты акциясы μткізілді.

жастарымызѓа патриотизмді дєріп-
теуге баѓытталады. Ќазыналы ќарт-
тарымызды моральдыќ т±рѓыда кμ-
термелеп, олардыњ ќоѓамдаѓы орнын
баѓалауѓа баѓытталѓан ізгілік шара-
лары єрі ќарай жалѓасын табады.

Н.РАЌМЕТЌАЗЫНОВ,
«Ќаратал ауданыныњ жастар

ресурстыќ орталыѓы» бас
кењесшісі

Ілтипатпен, мейіріммен тіл ќатып,
Ж‰рет±ѓын білім ‰шін ‰н ќатып.
Кμњілі μскен шєкіртімен ќуанып,

Біле білсењ, ±стаз болу бір баќыт!

ЌАШАН ДА ЛАЙЫЌ

Ќ¦РМЕТКЕ...

Даналыќтыњ да, даралыќтыњ да
басы ќашан да ±стаз. Халќымыз
«¦стазы жаќсыныњ – ±станымы жаќ-
сы», - деп бекер айтпаѓан. ¦рпаќ
тєрбиесі жолында еселі ењбек етіп
келе жатќан м±ѓалімдердіњ ата-
анадан кейінгі орыны ерекше. Ќа-
лыптасќан дєст‰р бойынша биыл да
±стаздар мерекесі тамаша сєн салта-
натымен аталып μтуде. Аудандыќ
мєдениет ‰йінде μњіріміздіњ м±ѓа-
лімдер ќауымыныњ басын ќосќан
«¦стаз аты биік єрі мєњгілік» атты сал-
танатты кеш сμзімізге дєлел болмаќ.

Б±л к‰ні мєдениет ‰йініњ кіре бе-
рісінен бастап тμріне дейін мерекеге
сай, ±стаздардыњ атын асќаќтатар
ќанатты сμздер ілініп, ќызылды –
жасылды шар, г‰лдермен єсем безендірілген. Ќ±шаќ-
ќ±шаќ г‰лдер, жылы лебіздер, ењ єдемі сμздер мен
марапаттаулар – бєрі-бєрі де тек ±стаздарѓа арналды.
Сахна тμріне кμтерілген аудан єкімі Ќ.Бисембаев пен
мєслихат хатшысы Б.Смаиловтар ќ±ттыќтау сμз
сμйлеп, ж‰рек жарды лебіздерін аќтара келіп, білім
саласында жемісті ењбек етіп ж‰рген бір топ ±стаз-
дарды алѓыс хатпен марапаттады. Алѓыс хат арќала-
ѓандардыњ ќатарында Р.Ќошќарбаев ОМ орыс тілі
пєнініњ м±ѓалімі – Е.Ким, №25 балабаќшаныњ єдіскері

–А.Туякбаева, Жамбыл ОМ бастауыш сынып м±ѓалімі -
Д.Малдыбаева, Оян ОМ директоры – А.Сейдаханова,
«Маќсат» жекеменшік балабаќшасыныњ ќ±рылтайшы-
сы- Ш. Туктубаева, білім бμлімініњ єдіскері –
Н.Интыбекова, І.Есенберлин атындаѓы ОМ ±стазы –
Б.Алтанхан, Б.Римова ОМГ ±стазы – Г.Уалиева жєне
таѓы басќалар бар. Сонымен ќатар μњір басшысы Ќайрат

Єшірєлі±лы ЌР Білім жєне
ѓылым министрлігініњ гра-
мотасын Елтай ОМ м±ѓалімі
– О.Ќалќабаеваѓа, аталмыш
министрліктіњ алѓыс хатын
Пушкин атындаѓы ОМ ±с-
тазы С.Шынѓожинаѓа, об-
лыстыќ білім басќармасы-
ныњ ќ±рмет грамотасын
Жылыб±лаќ ОМ ±стазы –
Г.Т±рсынбековаѓа, Лермон-
тов ОМ м±ѓалімі – М.Шинѓа,
ал «¦лаѓатты ±стаз» тμсбел-
гісін Р.Ќошќарбаев ОМ ди-
ректорыныњ орынбасары -
Е.Нам мен Б.Римова ОМГ
±стазы- Б.Тыналинаѓа та-
быстады. Аудандыќ білім
бμлімі дайындаѓан марпат-
тар да μз иелерін тауып

жатты. Шара соњы концерттік баѓдарламаѓа ±ласып,
м±ѓалімдер кμњілі бір серпіліп ќалды.

Ия, білім ж‰йесініњ жаны да, ж‰регі де, тірегі де –
±стаз. Оларѓа ќандай марапат кμрсетсек те, ќандай
ќошемет білдірсек те артыќ етпес.

Шєкіртімен н±рландырѓан таѓдырын,
Оларменен шуаќтанып, жанды к‰н.
Мейрамымен ш±ѓылалы, шуаќты,
Ќ±ттыќтаймыз, ±стаздардыњ барлыѓын!!!

Л.ЖАНБОТА

Семинар

ДІНИ МЄСЕЛЕЛЕР ТАЛЌЫЛАНДЫ

Аудандыќ желілік ішкі істер бμлімінде «Зайырлы ќоѓам: дєст‰р
мен діндердіњ араќатынасы» таќырыбында  семинар отырысы болып
μтті. Желілік ішкі істер бμлімі бастыѓыныњ орынбасары А.Ќыдыр-
баевтыњ тμраѓалыѓымен μткен жиынѓа діни мєселелер бойынша
аудандыќ аќпараттыќ-насихат топ м‰шелері, аудандыќ ардагерлер
кењесініњ м‰шелері, аудан, ауыл имамдары, желілік ішкі істер бμлімі
жєне аудандыќ ішкі істер бμлімі ќызметкерлері ќатысты.
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   1. Жалпы ережелер
1. «Мемлекеттік ветеринариялыќ-санитариялыќ

баќылау жєне ќадаѓалау объектілеріне ветери-
нариялыќ-санитариялыќ ќорытынды беру»
мемлекеттiк кμрсетілетін ќызметі (б±дан єрі – мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызмет). 2. Мемлекеттiк кμр-
сетілетін ќызмет стандартын Ќазаќстан Рес-
публикасы Ауыл шаруашылыѓы министрлігі
(б±дан єрі – Министрлік) єзірледі. 3. Мемлекеттік
ќызметті Астана жєне Алматы ќалаларыныњ,
ауданныњ, облыстыќ мањызы бар ќалалардыњ
жергілікті атќарушы органдары бекіткен тізбе
негізінде мемлекеттік ветеринариялыќ дєрігер
(б±дан єрі – кμрсетілетін ќызметті беруші)
кμрсетеді.¤тінішті ќабылдау жєне мемлекеттік
ќызметті кμрсету нєтижесін беру: 1) кμрсетілетін
ќызметті берушініњ кењсесі;# 2) «электрондыќ ‰кі-
меттіњ» веб-порталы: ww.egov.kz, www.elicense.kz
(б±дан єрі – портал) арќылы ж‰зеге асырылады.

   2. Мемлекеттік ќызметті кμрсету тєртібі
4. Мемлекеттік ќызметті кμрсету мерзімдері:

1) кμрсетілетін ќызметті алушы кμрсетілетін
ќызметті берушіге немесе порталѓа ќ±жаттар
топтамасын тапсырѓан к‰ннен бастап – 5 (бес)
ж±мыс к‰ні; 2) кμрсетілетін ќызметті алушы
кμрсетілетін ќызметті берушіге ќ±жаттар топ-
тамасын тапсыруы ‰шін к‰тудіњ р±ќсат етілген
ењ ±заќ уаќыты – 30 (отыз) минут; 3) кμрсетілетін
ќызметті алушыѓа ќызмет кμрсетудіњ р±ќсат етіл-
ген ењ ±заќ уаќыты – 30 (отыз) минут.

 Кμрсетілетін ќызметті беруші кμрсетілетін
ќызметті алушыныњ ќ±жаттарын алѓан сєттен
бастап екі ж±мыс к‰ні ішінде ±сынылѓан ќ±жат-
тардыњ толыќтыѓын тексереді. ¤тініш беруші ќ±-
жаттардыњ толыќ емес топтамасын ±сынѓан жаѓ-
дайда кμрсетілетін ќызметті беруші кμрсетілген
мерзімдерде μтінішті єрі ќарай ќараудан жаз-
баша дєлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік ќызметті кμрсету нысаны –
электрондыќ (ішінара автоматтандырылѓан)
немесе ќаѓаз т‰рінде.

 6. Мемлекеттік ќызметті кμрсету нєтижесі:
мемлекеттік ветеринариялыќ-санитариялыќ ба-
ќылау жєне ќадаѓалау объектініњ ветеринариялыќ
(ветеринариялыќ-санитариялыќ) ќаѓидаларѓа
жєне талаптарѓа сєйкестігі туралы ветери-
нариялыќ-санитариялыќ ќорытынды; аныќталѓан
б±зушылыќтарды жою туралы ±сынымдар бере
отырып, объектініњ ветеринариялыќ ветери-
нариялыќ-санитариялыќ) ќаѓидаларѓа жєне
талаптарѓа сєйкес еместігі туралы ветерина-
риялыќ-санитариялыќ ќорытынды (б±дан єрі –
ветеринариялыќ-санитариялыќ ќорытынды).
Мемлекеттік ќызмет кμрсету нєтижесін ±сыну
нысаны: ќаѓаз т‰рінде. Ветеринариялыќ-сани-
тариялыќ ќорытынды электронды нысанда
рєсімделеді, бланкке басып шыѓарылады, кμр-
сетілетін ќызметті берушініњ ќолы ќойылады жєне
мμрмен расталады. Кμрсетілетін ќызметті алушы
портал арќылы ж‰гінген кезде кμрсетілетін
ќызметті алушыныњ «жеке кабинетіне» вете-
ринариялыќ-санитариялыќ ќорытындыны алу
орны, к‰ні мен уаќыты туралы хабарлама
кμрсетілетін ќызметті берушініњ уєкілетті
адамыныњ электрондыќ цифрлыќ ќолтањ-
басымен (б±дан єрі – ЭЦЌ) куєландырылѓан
электрондыќ ќ±жат нысанында жолданады.

7. Мемлекеттік ќызмет жеке жєне зањды
т±лѓаларѓа (б±дан єрі – кμрсетілетін ќызметті алу-
шылар) «Ветеринария туралы» 2002 жылѓы  10
шілдедегі Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ 35-
бабы 2-тармаѓыныњ. 6) тармаќшасына сєйкес
аќылы т‰рде (ветеринариялыќ-санитариялыќ
ќорытынды бланкісі ‰шін) кμрсетіледі.##
Кμрсетілетін ќызметті алушы мемлекеттік сатып
алу туралы конкурс нєтижесі бойынша айќын-
далѓан бланктіњ ќ±нын екінші дењгейдегі банктер
немесе банк операцияларыныњ жекелеген
т‰рлерін ж‰зеге асыратын ±йымдар арќылы
тμлейді. Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметті алуѓа
электрондыќ с±рау салуды портал арќылы берген
жаѓдайда тμлем «электрондыќ ‰кіметтіњ» тμлем
шлюзі (б±дан єрі – Э‡ТШ) немесе екінші дењгей-
дегі банктер арќылы ж‰зеге асырылуы м‰мкін.

8. Ж±мыс кестесі: 1) кμрсетілетін ќызметті беру-
шініњ – Ќазаќстан Республикасыныњ ењбек зањ-
намасына сєйкес демалыс жєне мереке к‰ндерін
ќоспаѓанда, д‰йсенбі – ж±ма аралыѓында саѓат
13:00-ден 14:00-ге дейінгі т‰скі ‰зіліспен саѓат
09:00-ден 18:00-ге дейін.# ¤тінішті ќабылдау

«Мемлекеттік ветеринариялыќ-санитариялыќ баќылау жєне ќадаѓалау
объектілеріне ветеринариялыќ-санитариялыќ ќорытынды

беру»мемлекеттiк кμрсетілетін ќызмет стандарты
жєне мемлекеттік ќызметті кμрсету нєтижесін беру
саѓат 13:00-ден 14:00-ге дейінгі т‰скі ‰зіліспен саѓат
09:00-ден 17:30-ѓа дейін ж‰зеге асырылады.#
Мемлекеттік ќызмет алдын ала жазылусыз жєне
жеделдетілген ќызмет кμрсетусіз кезек к‰ту тєр-
тібімен кμрсетіледі;# 2) порталда – жμндеу ж±мыс-
тарын ж‰ргізуге байланысты техникалыќ ‰зіліс-
терді ќоспаѓанда, тєулік бойы (кμрсетілетін ќыз-
метті алушы ж±мыс уаќыты аяќталѓаннан кейін,
Ќазаќстан Республикасыныњ ењбек зањнамасына
сєйкес демалыс жєне мереке к‰ндері ж‰гінген
кезде μтініштерді ќабылдау жєне мемлекеттік
ќызметті кμрсету нєтижелерін беру келесі ж±мыс
к‰нінде ж‰зеге асырылады).

 9. Кμрсетілетін ќызметті алушы (немесе оныњ
μкілі) ж‰гінген кезде мемлекеттік ќызметті кμрсету
‰шін ќажетті ќ±жаттардыњ тізбесі:# кμрсетілетін
ќызметті берушіге: 1) осы мемлекеттік кμрсетілетін
ќызмет стандартына#ќосымшаѓа сєйкес нысан
бойынша μтініш; 2) жеке басын куєландыратын
ќ±жат жєне μкілдіњ μкілеттілігін растайтын ќ±жат
(сєйкестендіру ‰шін); 3) жалѓа алу шартыныњ ќ±-
ќыѓында ‰й-жайлардыњ тиісті бар екенін рас-
тайтын ќ±ќыќ белгілейтін ќ±жат кμшірмесі; 4)
ветеринариялыќ-санитариялыќ ќорытынды бланкі-
сініњ ќ±нын тμлегенін растайтын ќ±жат.

 Порталѓа: 1) мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
стандартына#ќосымшаѓа сєйкес, т±тынушыныњ
ЭЦЌ-мен куєландырылѓан электрондыќ ќ±жат
нысанындаѓы μтініш; 2) жалѓа алу шартыныњ
ќ±ќыѓында ‰й-жайлардыњ тиісті бар екенін рас-
тайтын ќ±ќыќ белгілейтін ќ±жаттыњ электрондыќ
кμшірмесі; 3) Э‡ТШ арќылы тμленген жаѓдайды
ќоспаѓанда, ветеринариялыќ сертификат бланкісі
‰шін аќы тμленгенін растайтын ќ±жаттыњ элек-
трондыќ кμшірмесі. Жеке басын куєландыратын,
зањды т±лѓаны мемлекеттік тіркеу (ќайта тіркеу)
туралы, дара кєсіпкерді туралы мемлекеттік тіркеу,
меншік ќ±ќыѓында тиісті ‰й-жайлардыњ бар болуы
туралы ќ±жаттардыњ мєліметтерін кμрсетілетін
ќызметті беруші тиісті мемлекеттік аќпараттыќ
ж‰йелерден «электрондыќ ‰кімет» шлюзі арќылы
алады. Кμрсетілетін ќызметті алушы барлыќ
ќажетті ќ±жаттарды тапсырѓан кезде:1) кμрсетілетін
ќызметті берушіге – кμрсетілетін ќызметті берушініњ
кењсесінде оныњ кμшірмесінде ќ±жаттар топ-
тамасыныњ ќабылдау к‰ні, уаќыты, ќ±жатты
ќабылдаѓан жауапты адамныњ тегі, аты, єкесініњ
аты кμрсете отырып, тіркеу туралы белгі ќойыл-
ѓаны ќаѓаз жеткізгіштегі μтініштіњ ќабылданѓанын
растау болып табылады; 2) портал арќылы –
кμрсетілетін ќызметті алушыныњ «жеке кабинетінде»
мемлекеттік ќызметті кμрсетуге арналѓан с±рау
салудыњ ќабылданѓаны туралы мєртебе кμрсе-
тіледі.

«Ветеринариялыќ аныќтамалар беру»
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет стандарты

   1. Жалпы ережелер
1. «Ветеринариялыќ аныќтамалар беру» мемле-

кеттік кμрсетілетін ќызметі (б±дан єрі – мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет).# 2. Мемлекеттік кμрсетілетін
ќызмет стандартын Ќазаќстан Республикасы Ауыл
шаруашылыѓы министрлігі (б±дан єрі – Ми-
нистрлік) єзірледі.# 3. Мемлекеттік ќызметті жергі-
лікті атќарушы органдар ќ±рѓан мемлекеттік
ветеринарлыќ ±йымдар (б±дан єрі – кμрсетілетін
ќызметті беруші) кμрсетеді. ¤тініштерді ќабылдау
жєне мемлекеттік ќызметті кμрсету нєтижесін беру
кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесі арќылы
ж‰зеге асырады.

   2. Мемлекеттік ќызметті кμрсету тєртібі
 4. Мемлекеттік ќызметті кμрсету мерзімдері: 1)

кμрсетілетін ќызметті алушы кμрсетілетін ќызметті
берушіге ќ±жаттар топтамасын тапсырѓан ќ‰ннен
бастап ж‰гінген к‰н ішінде; 2) ќ±жаттар топтамасын
тапсыру ‰шін к‰тудіњ р±ќсат етілген ењ ±заќ уаќыты
– 30 (отыз) минут; 3) мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
метті алушыѓа ќызмет кμрсетудіњ р±ќсат етілген
ењ ±заќ уаќыты – 30 (отыз) минут.5. Мемлекеттік
ќызметті кμрсету нысаны – электрондыќ (ішінара
автоматтандырылѓан) немесе ќаѓаз т‰рінде. 6.
Мемлекеттік ќызметті кμрсету нєтижесі – вете-
ринариялыќ аныќтама, не осы мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет стандартыныњ 10-тармаѓында
кμзделген жаѓдайларда жєне негіздер бойынша
мемлекеттік ќызметті кμрсетуден бас тарту туралы
дєлелді жауап.# Берілген ветеринариялыќ аныќта-
малар туралы мєлеметтер «Е-лицензиялау» мемле-
кеттік деректер базасы» аќпараттыќ ж‰йесіне енгі-
зіледі. Мемлекеттік кμрсетілетін ќызметтіњ

нєтижесін ±сыну нысаны: ќаѓаз т‰рінде. 7. Мем-
лекеттік ќызмет жеке жєне зањды т±лѓаѓа (б±дан
єрі – кμрсетілетін ќызметті алушылар) тегін кμр-
сетіледі. 8. Кμрсетілетін ќызметті берушініњ ж±мыс
кестесі – Ќазаќстан Республикасыныњ ењбек зањ-
намасына сєйкес демалыс жєне мереке к‰ндерінен
басќа, д‰йсенбі – ж±ма аралыѓында (ќоса алѓанда)
саѓат 13:00-ден 14:00-ге дейінгі т‰скі ‰зіліспен саѓат
09:00-ден 18:00-ге дейін. ¤тінішті ќабылдау жєне
мемлекеттік ќызметті кμрсету нєтижесін беру саѓат
13:00-ден 14:00-ге дейінгі т‰скі ‰зіліспен саѓат
09:00-ден 17:30-ѓа дейін ж‰зеге асырылады.#
Мемлекеттік ќызмет алу жазылусыз жєне жедел-
детілген ќызмет кμрсетусіз кезек к‰ту тєртібімен
ж‰зеге асырылады.

 9. Кμрсетілетін ќызметті алушы (не оныњ μкілі)
ж‰гінген кезде мемлекеттік ќызметті кμрсету ‰шін
ќажетті ќ±жаттар тізбесі:# Осы мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызмет стандартына#ќосымшаѓа сєйкес
нысан бойынша μтініш;# жеке басты куєлан-
дыратын ќ±жат жєне μкілдіњ μкілеттілігін растайтын
ќ±жат (сєйкес ‰шін).# Жеке басты куєландыратын
ќ±жат туралы, зањды т±лѓаны мемлекеттік тіркеу
(ќайта тіркеу) туралы, дара кєсіпкерді мемлекеттік
тіркеу, ауыл шаруашылыѓы жануарыныњ вете-
ринариялыќ паспорты туралы мєліметтерді кμр-
сетілетін ќызметті беруші мемлекеттік аќпараттыќ
ж‰йелерден алады. Кμрсетілетін ќызметті алушы
барлыќ ќажетті ќ±жаттарды тапсырѓан кезде
кμрсетілетін ќызметті берушініњ кењсесінде оныњ
кμшірмесінде ќ±жаттар топтамасын ќабылдау к‰ні
мен уаќыты, ќ±жаттарды ќабылдаѓан жауапты
адамныњ тегі, аты, єкесініњ аты кμрсетіле отырып,
тіркеу туралы белгі ќойылѓаны ќаѓаз жеткізгіштегі
μтініштіњ ќабылданѓанын растау болып табылады;

10. Мемлекеттiк кμрсетілетін ќызмет беруден бас
тарту ‰шін мыналар негіз болып табылады: 1)
жануардыњ, жануарлардан алынатын μнім мен
шикізаттыњ шыѓу (орналасќан) орнындаѓы
жануарлардыњ инфекциялыќ аурулары бойынша
эпизоотиялыќ жаѓдайдыњ μзгеруі (нашарлауы); 2)
жануардыњ, жануарлардан алынатын μнім мен
шикізаттыњ шыѓу (орналасќан) орныныњ ќолайсыз
аймаќ деп белгіленуі; 3) жануардыњ жеке нμмірініњ
болмауы;# 4) жануардыњ, жануарлардан алына-
тын μнім мен шикізаттыњ, кμлік ќ±ралыныњ ветери-
нариялыќ (ветеринариялыќ-санитариялыќ) ќаѓида-
лар мен ќауіпсіздік талаптарына сєйкес келмеуі.

«Ауыл шаруашылыѓы жануарларын ветери-
нариялыќ паспорт бере отырып бірдейлен-
діруді ж‰ргізу» мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
мет стандарты

   1. Жалпы ережелер
1. «Ауыл шаруашылыѓы жануарларын ветери-

нариялыќ паспорт бере отырып бірдейлендіруді
ж‰ргізу» мемлекеттік кμрсетілетін ќызметі (б±дан
єрі – мемлекеттiк кμрсетілетін ќызмет). 2. Мем-
лекеттік кμрсетілетін ќызмет стандартын Ќазаќ-
стан Республикасы Ауыл шаруашылыѓы министр-
лігі (б±дан єрі – Министрлік) єзірледі. 3. Мем-
лекеттік ќызметті облыстардыњ, Астана жєне
Алматы ќалаларыныњ, аудандардыњ жєне
облыстыќ мањызы бар ќалалардыњ жергілікті
атќарушы органдары ќ±рѓан мемлекеттік ветери-
нариялыќ ±йымдар (б±дан єрі – кμрсетілетін ќыз-
метті беруші) кμрсетеді.# ¤тінішті ќабылдау жєне
мемлекеттік ќызметті кμрсету нєтижесін беру кμр-
сетілетін ќызметті берушініњ кењсесі арќылы ж‰зеге
асырылады.# Ветеринариялыќ паспорттан ‰зінді-
кμшірме алу ќажет болѓан жаѓдайда μтінішті ќа-
былдау жєне мемлекеттік ќызметті кμрсету нє-
тижесін беру:#1) кμрсетілетін ќызметті берушініњ
кењсесі; 2) «электрондыќ ‰кіметтіњ» веб-порталы:
www.egov.kz, www.elicense.kz (б±дан єрі – портал)
арќылы ж‰зеге асырылады.

   2. Мемлекеттік ќызметті кμрсету тєртібі
4. Мемлекеттiк ќызметті кμрсету мерзімдері: 1)

кμрсетілетін ќызметті алушы ќ±жаттар топтамасын
тапсырѓан к‰ннен бастап мемлекеттік ќызметті
кμрсету нєтижесін алу сєтіне дейін – облыстыњ
(республикалыќ мањызы бар ќаланыњ, астананыњ)
жергілікті атќарушы органдары айќындаѓан μткізу
мерзімдеріне сєйкес ж‰зеге асырылады;#
Ветеринариялыќ паспорттан ‰зінді-кμшерме беру
– 30 (отыз) минут;# 2) ќ±жаттар топтамасын тап-
сыру ‰шін кезекте к‰тудіњ р±ќсат етілген ењ ±заќ
уаќыты – 30 (отыз) минут;# 3) ќызмет кμрсетудіњ
р±ќсат етілген ењ ±заќ уаќыты – 30 (отыз) минут;#
4) сырѓа (сырѓалар) жоѓалѓан, б‰лінген кезде (жеке
нμмірін айќындау м‰мкін емес) ќайталама
мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет жануарларѓа
жања жеке нμмір бере отырып, кμрсетілетін ќыз-
метті берушіге сырѓалар келіп т‰скен к‰ннен бас-
тап 2 (екі) ж±мыс к‰ні ішінде кμрсетіледі. Ірі жануар-
дыњ сырѓаларыныњ біреуі жоѓалѓан немесе б‰лін-
ген жаѓдайда, кμрсетілетін ќызметті берушіге ас-
палы сырѓа телн±сќасы келіп т‰скен к‰ннен бастап

2 (екі) ж±мыс к‰ні ішінде.  5. Мемлекеттік ќызметті
кμрсету нысаны – электрондыќ (ішінара авто-
маттандырылѓан) немесе ќаѓаз т‰рінде.# 6.
Мемлекеттік ќызметті кμрсету нєтижесі – ауыл
шаруашылыѓы жануарын бірдейлендіру тєсіл-
дерініњ бірімен жануарларѓа ветеринариялыќ
паспорт бере отырып жеке нμмір беру, телн±сќа
беру, ветеринариялыќ паспорттан ‰зінді-кμшірме
беру.# Мемлекеттік ќызметті кμрсету нєтижесін
±сыну нысаны: электрондыќ/ќаѓаз т‰рде. 7.
Мемлекеттік ќызмет жеке жєне зањды т±лѓаларѓа
(б±дан єрі – кμрсетілетін ќызметті алушылар)
аќысыз кμрсетіледі. «Ветеринария туралы» 2002
жылѓы 10 шілдедегі Ќазаќстан Республикасы
Зањыныњ 35-бабы 2-тармаѓыныњ#6) тармаќ-
шасына сєйкес чиптердіњ ќ±нын ќайтару аќылы
негізде ж‰зеге асырылады. Кμрсетілетін ќызметті
алушы мемлекеттік сатып алу туралы конкурс
нєтижесі бойынша айќындалѓан чиптердіњ ќ±нын
екінші дењгейдегі банктер немесе банк
операцияларыныњ жекелеген т‰рлерін ж‰зеге
асыратын ±йымдар арќылы тμлейді.

8. Ж±мыс кестесі: 1) кμрсетілетін ќызметті
берушініњ – Ќазаќстан Республикасыныњ ењбек
зањнамасына сєйкес демалыс жєне мереке
к‰ндерінен басќа, д‰йсенбі – ж±ма аралыѓында
саѓат 13:00-ден 14:30-ѓа дейінгі т‰скі ‰зіліспен
саѓат 09:00-ден 18:00-ге дейін. ¤тінішті ќабылдау
жєне мемлекеттік ќызметті кμрсету нєтижесін
беру саѓат 13:00-ден 14:30-ге дейінгі т‰скі
‰зіліспен саѓат 09:00-ден 17:30-ѓа дейін ж‰зеге
асырылады.# Ќабылдау алдын ала жазылусыз
жєне жеделдетілген ќызмет кμрсетусіз кезек к‰ту
тєртібімен ж‰зеге асырылады. 2) порталда –
жμндеу ж±мыстарын ж‰ргізуге байланысты
техникалыќ ‰зілістерді ќоспаѓанда, тєулік бойы.
9. Кμрсетілетін ќызметті алушы (не оныњ μкілі)
ж‰гінген кезде мемлекеттік ќызметті кμрсету ‰шін
ќажетті ќ±жаттар тізбесі: 1) ауыл шаруашылыѓы
жануарларын бастапќы бірдейлендіру ‰шін
ветеринариялыќ паспорт беру: осы мемлекеттік
кμрсетілетін ќызмет стандартына#1-ќосымшаѓа
сєйкес нысан бойынша μтініш; жеке басын кує-
ландыратын ќ±жатдыњ немесе μкілдіњ μкімет-
тілігін растайтын (сєйкестендіру ‰шін); чиптер
‰шін аќы тμленгенін (чиптеу кезінде) растайтын
к±жат; 2) сырѓа (сырѓалар) жоѓалѓан немесе б‰-
лінген кезде телн±сќасын алу ‰шін ауыл шаруа-
шылыѓы жануарларына бірдейлендіру μткізу
‰шін:# осы мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет стан-
дартына#1-ќосымшаѓа сєйкес нысан бойынша
μтініш; жеке басын куєландыратын ќ±жаттыњ
немесе μкілдіњ μкіметтілігін растайтын (сєйкес-
тендіру ‰шін);# 3) жоѓалѓан немесе ескірген кезде
ветеринариялыќ паспорттыњ телн±сќасын алу
‰шін: ветеринариялыќ паспорттыњ екінші
н±сќасын алу ‰шін осы мемлекеттік кμрсетілетін
ќызмет стандартына#2-ќосымшаѓа сєйкес
нысан бойынша (ветеринариялыќ паспорттыњ
жоѓалѓанын, б‰лінгенін растайтын ќ±жаттардыњ
ќосымшасымен ќоса) μтініш; жеке басын кує-
ландыратын ќ±жаттыњ немесе μкілдіњ μкімет-
тілігін растайтын (сєйкестендіру ‰шін); 4) вете-
ринариялыќ паспорттан ‰зінді-кμшірме алу
‰шін:# осы мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет стан-
дартына#3-ќосымшаѓа сєйкес нысан бойынша
ветеринариялыќ паспорттан ‰зінді-кμшірме алу
‰шін μтініш; жеке басын куєландыратын ќ±-
жаттыњ немесе μкілдіњ μкіметтілігін растайтын
(сєйкестендіру ‰шін);## порталѓа ветеринария-
лыќ паспорттан ‰зінді-кμшірме алу ‰шін: кμр-
сетілетін ќызметті алушыныњ ЭЦЌ-сымен кує-
ландырылѓан осы мемлекеттік кμрсетілетін
ќызмет стандартына#3-ќосымшаѓа сєйкес
нысан бойынша ветеринариялыќ паспорттан
‰зінді-кμшірме алу ‰шін электронды ќ±жат
нысанындаѓы μтініш;# Жеке басты куєлан-
дыратын ќ±жаттыњ, зањды т±лѓаны мемлекеттік
тіркеу (ќайта тіркеу) туралы, дара кєсіпкерді
мемлекеттік тіркеу туралы мєліметтерді кμр-
сетілетін ќызметті беруші «электрондыќ ‰кімет»
шлюзі арќылы мемлекеттік аќпараттыќ ж‰йелер-
ден алады.

Кμрсетілетін ќызметті алушы барлыќ ќажетті
ќ±жаттарды тапсырѓан кезде: 1) кμрсетілетін
ќызметті берушіге – кμрсетілетін ќызметті беру-
шініњ кењсесінде оныњ кμшірмесінде ќ±жаттар
топтамасыныњ ќабылдау к‰ні, уаќыты, ќ±жатты
ќабылдаѓан жауапты адамныњ тегі, аты, єкесініњ
атын кμрсете отырып, тіркеу туралы белгі
ќойылѓаны ќаѓаз жеткізгіштегі μтініштіњ ќабыл-
данѓанын растау болып табылады; 2) портал
арќылы – кμрсетілетін ќызметті алушыныњ «жеке
кабинетінде» мемлекеттік ќызметті кμрсетуге ар-
налѓан с±рау салудыњ ќабылданѓаны туралы
мєртебе кμрсетіледі.

«Ењ ‰здік бастауыш партия ±йы-
мы» байќауыныњ ережесіне сєй-
кес, аудандыќ партия филиалында
арнайы комиссия ќ±рылып, барлыќ
бастауыш партия ±йымдарыныњ
тμраѓаларына байќау ережесі мен
талаптары толыќтай т‰сіндірілді.
Байќауѓа ќатысуѓа ынта білдірген
100 бен 500 аралыѓындаѓы партия
м‰шесі бар бастауыш партия ±йы-
мынан 2 - санат бойынша 7 ±сы-
ным, 500 - ден 5000 - ѓа дейін партия
м‰шесі бар бастауыш партия
±йымынан 3-санат бойынша 2
±сыным, 100–ге дейінгі партия м‰-
шесі бар бастауыш партия ±йымы
1- санат бойынша 2 ±сыным ќабыл-
данды.

Партия белсенділерінен ќ±рыл-
ѓан комиссия м‰шелері байќауѓа
ќатысуѓа ±сыным берген 11 бас-
тауыш партия ±йымдарыныњ орна-

‡здік бастауыш партия ±йымы аныќталды

«Н±р Отан» партиясы Ќаратал аудандыќ фи-
лиалында «Ењ ‰здік бастауыш партия ±йымы» бай-
ќауы μтті. Оѓан Алматы облыстыќ филиалыныњ

ќызметкері А.Карибжанова, аудандыќ партия фи-
лиалыныњ есеп жєне статистика мењгерушісі Б.С‰лейменова,
бастауыш партия ±йымы тμраѓалары, партия белсенділері
ќатысты. Байќаудыњ маќсаты ‰здік бастауыш партия ±йымын
аныќтау, олардыњ ж±мыс тєжірибесін елдіњ барлыќ аймаќтарында
тарату, партиялыќ жєне сайланбалы ќызметтерге ±сыну
маќсатында білікті жєне белсенді БП¦ тμраѓаларынан партиялыќ
кадрлардыњ резервін ќалыптастыру болып табылады.

ласќан жерлерініњ безендірілуі мен,
ішкі партиялыќ ж±мыстарымен та-
нысып, байќаудыњ іріктеу крите-
рилеріне сєйкес μткізген ќ±жат-
тарына сараптама ж‰ргізіп, 11

бастауыш партия ±йымдарыныњ
арасынан жењімпаздарды
аныќтады.

Олар: 1 санат бойынша «Елтай»
бастауыш партия ±йымы, 2 санат
бойынша «Ескелді» бастауыш
партия ±йымы, 3 санат бойынша
«Косенков» бастауыш партия
±йымы жењімпаз атанды. «Ењ
‰здік бастауыш партия» байќа-
уына ќатысќан бастауыш партия
±йымдары «Н±рОтан» партиясы
Ќаратал аудандыќ филиалы
тμраѓасыныњ алѓыс хаттары мен
баѓалы сыйлыќтармен марапат-
талды.

С. СЄРСЕНЌ¦ЛЌЫЗЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамаларына сєйкес, сыбайлас жем-
ќорлыќ ќылмыстарѓа негізінен лауазымды ќылмыстар (ќызмет μкі-
леттілігін теріс пайдалану, билікті не ќызметтік μкілеттілікті асыра пай-
далану, пара алу, пара беру, параќорлыќќа делдал болу, ќызметтік
жалѓандыќ жасау, кμрінеу жалѓан сμз жеткізу, сеніп тапсырылѓан бμтен
м‰лікті иеленіп алу немесе ысырап ету, жалѓан жауап беру, сарапшыныњ
жалѓан ќорытындысы немесе ќате аудару, жалѓан жауап беруге немесе
жауап беруден жалтаруѓа, жалѓан ќорытынды беруге не ќате аударуѓа
сатып алу, лауазымды адамдардыњ сот ‰кімін, сот шешімін немесе μз-
ге де сот актісін орындамау), осындай ќылмыстардыњ барлыѓы жем-
ќорлыќ сыбайластыќ байланыстарды пайдалану арќылы жасалады.
Елбасы биыл да «Ќазаќстан халќыныњ єл-ауќатын арттыру-мемлекеттік
саясаттыњ басты маќсаты» атты μзініњ Жолдауында «демократиялыќ
ќоѓам жаѓдайында ќылмыс пен сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес
ерекше мєнге ие болады», - деп атап кμрсетті. Яѓни б±л мемлекеттіњ
осы жаѓымсыз ќ±былысты жою баѓытындаѓы кешенді жєне ж‰йелі к‰-
рес ж‰ргізу саясаты жанданып, єріќарай жалѓасын табады деген сμз.
Ел болып ењсемізді кμтергенімізге, тєуелсіздігімізді алып, шаршы
єлемге танылѓанымызѓа да жиырма бес жылдай уаќыт болыпты.
¤ткенімізге кμз салсаќ, Елбасымыз Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаевтыњ
кμреген саясатыныњ арќасында мемлекетіміздіњ тамыры терењге
тартып, ныѓая т‰суіне баѓытталѓан ќ±ќыќтыќ зањнамалар мен іс-шаралар
ќабылданып, ел экономикасы мен єлеуметтік жаѓдайы т‰зеліп, єлем
мемлекеттерініњ ортасынан μз орынын айќындады. Б‰кіл єлемге μзініњ
бірт±тастыѓымен, ажырамас бірлігімен танылды. Ќоѓам дамуыныњ жа-
ња жолын тањдап, уаќыттан туындаѓан єрт‰рлі кеселдерден айыѓуды
міндет етіп ќойды. Ол жол - Президентіміз Н±рс±лтан Єбіш±лыныњ бас-
тауымен алѓа ќойылѓан сыбайлас жемќорлыќпен к‰рес жолы.
Сондыќтан сыбайлас жемќорлыќпен к‰ресу барлыќ Ќазаќстан Рес-
публикасы азаматтарыныњ азаматтыќ борышы деп білу керек.

             ‡штμбе ст. ЖПБ-ніњ тергеу бμлімшесі

Сыбайлас жемќорлыќпен к‰ресу

Сыбайлас жемќорлыќ еліміздіњ б‰гінгі к‰нгі к‰рделі мєселесіне
айналып отыр. ‡лкен єлеуметтік ќасірет болып табылатын ол
саяси даму т±р-ѓысынан бір-біріне ±ќсамайтын єлемдегі барлыќ
елдердіњ ќай-ќайсысын да ќатты алањдататыны аныќ.


