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ТӘУЕЛСІЗДІК ТӘУЕЛСІЗДІК 
ШЕЖІРЕСІШЕЖІРЕСІ

14 қазан күні аудан әкімі, «Нұр Отан» 
партиясы аудандық филиалының төрағасы 

Ағзам Тастеміров Арықбалық ауылдық округіне 
қарасты Горное ауылында болып, тұрғындардың 
арыз-шағымдарымен танысты.

Ауыл тұрғындарының басты мәселелері ауылда жа-
нармай құю станциясының жоқтығы, интернет желісі мен 
ұялы байланыстың тартылмағандығы, жұмыссыздықтың 
белең алуына орай жастардың жаппай қалаға көшуі 
салдарынан көптеген үйлердің қаңырап қалғандығы еді. 
Сонымен қатар, бей-берекет сатылатын арақ-шараптың 
да тұрғындар үшін біршама мәселе тудыратыны сөзсіз. 
Ал қаңғыбас иттердің көбеюі де ауыл тұрғындарының бас 
ауруларына айналған.
Тұрғындардың мәселелерін шешуде аудан басшысы 

Ағзам Ахметжанұлы жанармай құю станциясын салу 
мәселесінің жуық арада шешілетінін, қазіргі уақытта 
нысанды сатып алу жұмысы жүріп жатқандығын айтты. 
Сонымен қоса, интернет пен ұялы байланыс желісін 
орнатудың да шешімін табуды міндетті мәселелердің 
бірі екендігін алға тартып, егер ауылда бюджеттік ме-
кеме есепке алынса, оның шешімін табуға болатынын 

Тұрғындар мəселесі шешіледі
жеткізді.
Ауыл тұрғындарының тек қана шағымы емес, аудан 

басшылығына деген алғысы да бар екен. Бұған себеп – 
Горное ауылын Саумалкөл ауылымен байланыстыратын 
күре жолдың жөндеуден өтіп, жол сапасының жолау-

шылар үшін қиындық 
тудырмағаны еді.
А р ы қ б а л ы қ 

ауылдық округінің 
әк ім і  Қалымтай 
Ш а р а п о в т ы ң 
ақпаратына сүйенсек, 
ауылда  барлығы 
80 үйдің 71 кісілер 
тұрады .  Ауылда 
барлығы 161 адам 
бар.
Сонымен қатар, 

аудан әкімі Ағзам 
Ахметжанұлы бұл 
күні осы ауылдың 
т ұ р ғ ы н д а р ы , 
о т а с қ а н д а ры н а 
мерейлі  55 жыл 
болған екі отбасы-
на арнайы барып, 
м е р е к е ле р і м ен 
құттықтады.
А л ғ аш  б о л ы п 

Иван  және  Нина 
Е г о р о в т а р д ы ң 
шаңырағына  бас 
сұққан аудан басшы-
сы мерейтой иелерін 

құттықтап, естелік сыйлығын табыс етті. Жарты ғасырдан 
астам уақыт бойы жұптарын жазбаған қос қарияға аудан 
әкімі аудан көлемінде атқарылып жатқан жұмыстар 
жөнінде әңгімелеп берді. Сонымен қатар, қариялардан 
қандай да бір мұқтаждықтарының бар-жоғын сұрап, 
қариялардың Арықбалық-Горное бағытында жүретін 
автобус не такси қызметі іске қосылса деген өтініштерінің 
орынды екенін айтып және аталған бағытта такси 
қызметін ұсынатын жеке кәсіпкер тауып, бұл міндетті 
қолға алатынын жеткізді.
Содан кейін Владимир мен Любовь Зальвоскийдің 

отбасына барып, мерекелерімен құттықтап, кейінгі жас 
ұрпақтарға отбасы болудың, отбасы құндылығының ай-
нымас үлгісін көрсетіп отырғандары үшін үлкен алғысын 
айтты.

Мақпал СЕРІКБЕКҚЫЗЫ,
Суретті түсірген автор.

Петропавл  қаласында  Қазақстан  Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында «Тәуелсіздіктің жас 

жұлдыздары» атты өңірлік жастар форумы өтті. 
Форум қатысушыларын қарсы алған облыс әкімі Ерік Сұлтанов бүгін 

бұл шараға еліміздің нағыз патриоттары, өңірдің жаңашыл, белсенді 
жастары жиналғанын тілге тиек етті. 
«Жас ұрпақтың бойында қазақстандық патриотизмді қалыптастыру, 

оларды жұмыспен қамту, саламатты өмір салтын ұстану, талантты 
жастарды қолдау мемлекеттік жастар саясатының басты басымдықтары 
саналады. Сіздерге аға буынның ізін жалғастыру, бәсекеге қабілеттілікті 
арттыру, ХХІ ғасырда Қазақстанның өркендеуі мен әлемге танылуын 
қамтамасыз ету міндеті жүктеліп отыр», - деп атап өтті өңір басшысы. 
Облыс әкімі Ерік Сұлтанов өз сөзінде жастарға сапалы білім беру 

мен жұмыспен қамтудың мемлекеттік бағдарламаларының сәтті жүзеге 
асырылуын, сондай-ақ қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету жөнінде 
де атап өтті.

«Жыл басынан бері «Жасыл ел» бағдарламасын жүзеге асыру бары-
сында 15 мыңнан астам адам жұмысқа орналастырылған. «Жұмыспен 
қамту жол картасы-2020» бағдарламасын жүзеге асыру аясында 
облыстың бес ауданында еңбек жастарын тұрғын үймен қамтамасыз 
ету мақсатында алты жастар жатақханасы салынуда. Жыл басынан 
бері 2 146 жас маман аталған бағдарламаның қатысушылары атанған. 
«Жастар тәжірибесінен» өтуге 1 997 адам жіберілген. 

«Дипломмен ауылға!» бағдарламасы аясында 1007 жас маман 
134 млн. теңге көлемінде көтермеақы алған, ал бағдарламаның 540 
қатысушысына 1 337,9 млн. теңге несие берілді. 
Өңірлік форум аясында дәстүрге сай осы жылы айтарлықтай жетстікке 

жеткен солтүстікқазақстандық жастар бірқатар марапаттарға ие бол-
ды. 

«Жас Дарын» аталымы бойынша Тимур Кәрімжанов үздік деп танылса, 
«Үздік жас ғалым» атағына Татьяна Ермолаева ие болды, ал «Үздік жас 
инноватор» марапатына Маржан Аманжолова қол жеткізді.  
Мағжан Жұмабаев ауданынан Иван Горбаль «Жас батыр» аталымы 

бойынша марапатталды. Иван қауіптілікке қарамастан, құтқарушыларды 
күтпей, жанып жатқан үйге кіріп, екі кішкентай баланы құтқарды. Оның 
ерлік жігері мен батырлығының арқасында үш бала аман-есен қалған. 
Сондай-ақ, солтүстікқазақстандық жастар арасында «Үздік маман» 

аталымына Дәулет Серғазин, «Үздік спортшы» аталымына Рустам На-
биуллин және «Үздік студент» аталымына Олжас Төлеген лайық деп 
танылды. 

«Ең үздік әлеуметтік жоба» аталымы бойынша «Улыбка» балалар 
қайырымдылық қоры танылса, «Жастар ісі бойынша үздік комитет» бо-
лып Мемлекеттік-техникалық колледжінің жастар ісі бойынша комитеті, 
«Үздік жастар ұйымы» аталымы бойынша Ғ. Мүсірепов атындағы 
ауданның әскери-патриоттық «Ел тірегі – опора страны!» клубы 
жеңімпаз атанды.

«Жастар саясатын жарықтандыратын үздік бұқаралық ақпарат құрал» 
аталымында «Молодежная -Жастар» газеті марапатталды. 
Форум аясында жас мамандар, жас кәсіпкерлер, спортшылар, 

Тәуелсіздік құрдастары, сондай-ақ «Серпін-2050», «Дипломмен ауылға» 
бағдарламаларының қатысушылары сөз сөйледі. 
Іс-шара облыстық филармония әртістерінің даярлаған концерттік 

бағдарламасымен аяқталды. 
Форум аясында «Жастар ұйымдары мен қозғалысының қызметі», 

«Жас кәсіпкерлер», «Тиімді мемлекеттік басқару» атты үш пікірталас 
алаңының жұмысы жоспарланған. 

Облыс әкімінің баспасөз қызметі.

Облыс жаңалығы
Облыс əкімі жастар 
форумына ќатысты

№16. 16.04.2010 ж. «Американдықтар бізде қонақта». Сырымбеттегі 
Шоқан Уәлихановтың тарихи-этнографиялық мұражайында Азиядағы 
мәдениет бөлімінің, Вашингтондағы Смитсоновск мұражайының 
директоры, доктор Пол Тейлор, суретке түсіруші Уильям Сит және 
АҚШ-тағы елшілік өкілі Лейла Кох қонақта болып, ғалымның өмірімен, 
қайраткерлігімен танысты.
№47. 19.11.2010 ж. «Жаңа мешіт ашылды». Қараша айының 12 

жұлдызы күні аудан орталығы Саумалкөл селосында жаңадан салынған 
Қайрөш ата мешітінің ашылу рәсімі болып өтті.

2011 жыл.
№30. 28.07.2011 ж. «Мәжіліс депутатының жұмыс сапары». Өткен 

аптада ауданымызға Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
депутаты Еркін Аманоллаұлы Рамазанов екі күндік жұмыс сапарымен 
келіп кетті.
№31. 4.08.2011 ж. «Орталық ашылды». 2011 жылғы 1 шілдеден ба-

стап Айыртау ауданында Жұмыспен қамту орталығы құрылды. Аталмыш 
мекеменің штатында 8 адам бар.
№42. 20.10.2011 ж. «Жаңа дүкен ашылды». Саумалкөл селосындағы 

«Аққайың» кафесі маңындағы аялдама жанынан жеке кәсіпкерлер 
Қараша мен сәуле Шаймергеновтердің «Арасан» азық-түлік дүкені 
ашылды.
№45. 10.11.2011 ж. «Әлжан ауылында жаңа мешіт ашылды». 2011 

жылдың қараша айының 5 жұлдызында Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай және қасиетті Құрбае айт мейрамына 
қарсы Әлжан ауылында шағын мешіт ашылды.
№52. 29.12.2011 ж. «Жаңа монша ашылды». 21 желтоқсан күні 

Саумалкөл селосының шағын мөлтек ауданында Самеддин Омаровтың 
ұйымдастыруымен қоғамдық жаңа монша ашылды.

Өткен аптада ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Армия Әбілқайыров Лобаново ауылындағы 

Әйтеновтер мен Искрижицкийлер шаңырағында 
болып, ерлі-зайыптыларды шаңырақ көтерген 
мерейлі жылдарымен құттықтады.

Әйтеновтер шаңырағы үшін 2016 жыл мерейтойларға 
толы жыл болып отыр. Біріншіден, Төрегелді Байназарұлы 
мен Күлжан Ғаниқызы алтын тойларын тойлап, сонымен 
қоса, өздерінің туған күндерін де атап өтті. Салтанатты 
күнге Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 
да қосылды. Себебі, олар да еліміздің егемендік алған 
жылдары аяққа нық тұруы үшін аянбай еңбек етіп, өлшеусіз 
үлес қосқан. Отағасы Төрегелді Әйтенов ұзақ жылдар 
бойы осы ауылдағы ауылшаруашылығы колледжінде аға 
шебер қызметін атқарған. Отанасы Күлжан Әйтенованың 
40 жыл ұстаздық қызметі Лобаново орта мектебінде 
өткен. Бірлігі мен ынтымағы жарасқан отбасында екі ұл 
мен бір қыз тәрбиеленген. Атасы мен әжесіне немерелері 
үнемі қонаққа келіп, қарияларды бір марқайтып тастайды. 

Қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығы
Біз екеуміз, біз екеуміз...

Егде тартқан жасына қарамастан Төрегелді Байназарұлы 
аудан өміріне белсене ат салысады. Ол бес жылдан бері 
Лобаново ауылдық округі ардагерлер кеңесінің төрағасы 
қызметін атқарады. Осы қызметті атқара жүріп ол, аға буын 
өкілдерімен етене таныс. «Денсаулығыма байланысты 

демалысқа кеткім келген», – деген ақсақал, 
өзінің даналығы мен өмірлік тәжірибесінің 
әлі жас буынға керек екендігін айтқаннан 
кейін осы қызметін жалғастырып келе 
жатқанын айтады.

55 жыл отандасқан Александр және 
Валентина Искрижицкийлардың да отбасы 
Армия Әбілқайырұлының құттықтауын 
қабыл алды. Олардың қара шаңырағы 
ауылдың табиғаты ең көркем тұсынан 
орын тепкен екен. Александр Федосьевич 
нағыз табиғаттың төл перзенті десек те 
болады, себебі ол осы топырақтағы әрбір 
шөпті, әрбір тасты және әрбір ағашты жатқа 
біледі және олардың ерекшелігін де тани-
ды екен. Зейнет демалысына шыққанға 
дейін Александр Федосьевич ауылдағы 
ауылшаруашылығы колледжінде шебер 
болып жұмыс жасаған. Ал Валентина 
Степановна өзінің еңбек жолын орман 
шаруашылығының бас есепшісі болып 
аяқтаған. Ұлдары Владимир өз отбасымен 
Саумалкөл ауылында тұрады, ал екінші 

ұлы Александр Ресейдің Томск қаласында тұрады. Бір-екі 
жыл бұрын немере қыздарын тұрмысқа берген қариялар 
енді шөберелерін көруді армандап жүрген жайы бар.
Ауданымызда ұзақ жылдар бойы бір шаңырақтың астында 

тұрып, бір жастықта қартайып отырған осындай үлгілі отба-
сылар аз емес екені даусыз. Осындай қазыналы қарттардың 
үлгілі отбасылық өмірлерінен тәрбие алған қазіргі жас буын 
өкілдері де жанында жүрген жақынын қадірлеуді, өмірлік 
серігімен ұзақ та, баянды, бақытты ғұмыр кешудің мәнін 
ұғар деген ойдамыз.

Наталия ЕРЕМЕНКО,
Суретті түсірген автор.

Аударған Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
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Қазақстан Ре-
с п у б л и к а с ы 
Президентінің 
«Жаңа онжылдық 
–  Ж а ң а 
экономикалық 
к ө т е р і л у  – 
Қазақстанның 
ж а ң а 
мүмкіндіктері» 

атты Қазақстан халқына Жолдауын және 2020 жылға 
дейінгі Қазақстанның жалпыұлттық даму жоспарын 
жүзеге асыру мақсатында «Бизнестің жол картасы-
2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірегей 
бағдарламасы әзірленген.
Айыртау  ауданының  шеңбер інде  осы 

бағдарламаның мүмкіндігі, іске асыру бағыттары 
туралы «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ау-
даны кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
басшысы Гүлмира Әбілқайыровамен сұхбаттасқан 
болатынбыз.
Гүлмира Армияқызы, «Бизнестің жол картасы-

2020» бағдарламасының бағыты мен мақсаты 
туралы айтып өтсеңіз.
Бағдарлама Қазақстан Республикасы Президентінің 

«Қазақстан-2030» Стратегиясы», және «Қазақстан 
жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 
Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асыруға, сондай-ақ, 
еліміздегі бұрыннан жұмыс жасап келе жатқан салалық 
бағдарламаларды біріктіре отырып, кәсіпкерліктің дамуы-
на жағдай жасауға бағытталған.
Бағдарламаның мақсаты аймақтық кәсіпкерліктің 

тұрақты қамтамасыз етілуіне, сонымен қатар, бұрыннан 
жұмысын жүргізіп келе жатқан немесе жаңадан ашылатын 
жаңа тұрақты жұмыс орындарын қолдау.
Бағдарламаны жүзеге асыру төрт бағытта 

жүргізіледі. Осы бағыттардың әрқайсысына жеке-
жеке тоқталсаңыз.
Бірінші бағыт моноқалашықтардағы, шағын қалалардағы 

және ауылдық жерлердегі кәсіпкерлердің жаңа бизнес 
бастамаларын қолдауға арналған. Екіншісі – приоритетті 
экономика секторында және қайта өңдеу өнеркәсібінің 
қызметін жүргізетін кәсіпкерлерді салалық қолдауға 
арналған. Үшінші бағыт – кәсіпкерлерге қаржылық 
дағдарыс қаупі төнген кезде көмек беруге бағытталған. 
Төртіншісі – кәсіпкерлікке қаржылық емес қолдау шара-
ларын көрсетеді.
Бірінші бағыттың шеңберінде төменде келтірілген 

қолдау шаралары көрсетіледі:
Несие/банктің қаржылық лизингі/даму банкі/лизингті 

компаниялардың келісімі бойынша үстеме сыйлықақының 

Біздің сұхбат
Бизнесті дамыту – басты мақсат

бір бөлігін субсидиялау/;
Банктің/даму банкінің несиесі бойынша жеке 

кепілдендіру;
Мемлекеттік гранттар беру;
Шағын кәсіпкерлік субъектілерін шағын несиелендіру;
Жеке шағын қаржылық ұйымдардың шағын несиелері 

бойынша үстеме сыйлықақының бір бөлігін субсидия-
лау;
Банкке дейінгі шағын қаржылық ұйымдардың несиесімен 

жеке кепілдендіру.
Бағдарламаның екінші бағытында кәсіпкерлерге келесі 

қолдау шаралары қарастырылған:
Несие/банктің қаржылық лизингі/даму банкі/лизингті 

компаниялардың келісімі бойынша үстеме сыйлықақыны 
субсидиялау/;
Банктің/даму банкінің несиесі бойынша жеке 

кепілдендіру;
Өндірістік (индустриалдық) инфрақұрылымды дамыту;
Индустриалды аймақ қалыптастыру.
Үшінші бағыт ұлттық және шетелдік валютамен 

қолданыстағы несие/банктің/даму банкінің қаржылық 
лизингі/лизингті компаниялардың келісім шарттары бой-
ынша номиналды үстеме сыйлықақыны субсидиялауды 
қарастырады.
Кәсіпкерлерге қаржылық емес қолдау көрсету жеке 

кәсіпкерлік субъектілеріне және кәсіпкерлік бастамалары 
бар тұрғындарға мемлекеттік қаржылық емес қолдау 
көрсетуде келесі бағыттың қызметі:
Кәсіпкерлікті ақпараттық-сараптамалық қамтамасыз 

ету;
Кәсіпкерлердің құзіреттілігін дамыту;
Кәсіпкерлердің өндірістілігін көтеру;
Іскерлік байланыстар аясын кеңейту.
Айыртаулықтардың «Бизнестің жол картасы-

2020» бағдарламасына қатысу белсенділігі қай 
деңгейде?

2012 жылы аталған бағдарлама бойынша жалпы со-
масы 12,8 млн.теңге болатын 2 өтінім мақұлданды. 2013 
жылы жалпы сомасы 388,5 млн.теңге болатын 2 өтінім 
мақұлданды. 2014 жылы сомасы 2,4 млн.теңге болатын 
1 өтінім мақұлданды. 2015 жылы жалпы сомасы 101,2 
млн.теңге болатын 8 өтінім мақұлданды. Ағымдағы 
жылы жалпы сомасы 1954,3 млн.теңге болатын 9 өтінім 
мақұлданды. Солардың ішінде пайыздық үстемемен 
«ГК Мост», «Всеволодовка-Север», «Баянтай» ЖШС; 
өндірістік инфрақұрылымды дамытуда «Сырымбет» АҚ; 
«Шеремет» ШҚ грантты қаржыландыруда субсидиялауға 
қол жеткізді.
Сұхбатыңызға рахмет.

Сұхбаттасқан Наталия ЕРЕМЕНКО.
Аударған Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Ұлттық заңнама – бұл 
мемлекетте құқықтық рет-

теу процесінде қолданатын 
құқықтың формальді-заңды 
көзінің жиынтығы.
Қазақстан Республикасындағы 

құқықтың негізгі формальді-
заңды көзі нормативтік-құқықтық 
акті болып табылады. Сондықтан, 
қазақстандық заңнама жүйесі ту-
ралы айтқанда, келесі анықтаманы 
берген жөн: ұлттық заңнама жүйесі 
– бұл мемлекеттің юрисдикция 
аумағы шеңберінде әрекет ететін 
құқық  шығармашылық  және 
құқықты іске асыру процестерін 
регламенттейт ін  нормативт і 
құқықтық актілердің жиынтығы.
Республикада азаматтың құқығын 

және бостандығын қорғау жүйесі 
тиімді қызмет етеді және ұлттық 
заңнама  қалыптастырылған. 
Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
Президентінің 2009ж. 24 тамыздағы 
№ 858 Қаулысымен бекітілген, 
2010ж .  бастап  2020ж .  дейінгі 
кезеңге  арналған,  Қазақстан 
Республикасының  құқықтық 
саясат  Тұжырымдамасында 
к өр се т і л г ендей  норматив т і 
құқықтық актілердің сапасын және 
жалпы мемлекеттік аппараттағы 
қ ұ ж а т т а рм ен  ж ұмы с  і с т еу 
мәдениетінің деңгейін анықтайтын 
заңды техниканың деңгейін тұрақты 
жетілдіру және арттыру қажет.
Сонымен бірге, елде көптеген 

экономикалық және әлеуметтік 
реформалар нақты орталық және 
жергілікті мемлекеттік органдардың 
нормативтік құқықтық актілері 
арқылы өндірілуі мүмкін.
Ор т алы қ  және  жер г і л і к т і 

мемле к е т т і к  о р г а н д а р ды ң 
азаматтардың  құқықтарына , 
бостандықтары мен міндеттеріне 
қ а т ы с т ы  н о р м а т и в т і к 
құқықтық  актілері   Қазақстан 
Республикасының әділет органда-
рында мемлекеттік тіркеуге жата-
ды. Осындай тіркеу күшке етудің 
қажетті шарты болып табылады. 
Тіркелмеген нормативтік құқықтық 
актілердің заңды күші болмайды 
және егер әділет органдарының 
шешім і  бек і т іл ген  мерз імде 
шағымдалмаса, оларды шығарған 
әділет органымен жойылуы қажет.
Нормативтік құқықтық актілердің 

критерийлерге сәйкестігі, Қазақстан 

Азаматтар їшін ўлттыќ заѕдылыќтыѕ 
ќолжетімділігі, ашыќтыєы

Р е с п у б л и к а с ы ны ң  Әд і ле т 
министрлігімен және оның аумақтық 
органдарымен анықталады. 
Әділет органдарына қарастыруға 

келіп түскен нормативтік құқықтық 
актілер  қолданыстағы заңнаманың 
талаптарына сәйкес келуіне заңды 
сараптамадан өткізу кезеңінен 
өтеді  және  ол  сәйкес  келген 
жағдайда мемлекеттік тіркеу тура-
лы қорытынды шығару жолымен 
мемлекеттік тіркеу жүргізіледі.
Заңды  сараптама  жүр г і з у 

заңдылық тәртібін қамтамасыз 
ететін анықтаушы фильтр болып 
табылады.
Нормативтік құқықтық актілерді 

жариялаудың міндеті – маңызды 
конституциялық талаптардың бірі 
болып табылады. Қазақстан Респу-
бликасы Конституциясының 4 ба-
бында: «Қатысушысы Республика 
болып табылатын барлық заңдар, 
халықаралық шарттар жарияла-
нады. Азаматтардың құқықтары, 
бостандығы және міндеттеріне 
қатысты нормативтік құқықтық 
актілерді ресми жариялау оларды 
қолданудың міндетті шартты болып 
табылады» деп айтылған.
Бүгінгі таңда ақпаратты алудың, со-

нымен бірге құқықтық ақпараттарды 
алудың  кең таралған  түрі, ол 
интернет. Осылайша, «2015ж. 1 
қаңтарына дейін қабылданған 
Қазақстан  Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің 
Эталондық  бақылау  банкін ің 
электронды–цифрлық нысанда 
қалыптасуын  қамтамасыз  ету 
үшін интернет-ресурс анықтау ту-
ралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2016ж. 9 маусымдағы 
№341 қаулысына сәйкес, мерзімдік 
баспа шығарылымдарымен қатар, 
қаулымен интернет-ресурсы ретінде 
«Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің  республикалық 
құқықтық  ақпарат  орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық  мемлекетт і к 
кәсіпорының «Әділет» ақпараттық-
құқықтық  жүйесі  анықталды . 
Дамыған технологиялар ғасырында 
электрондық ресурстарының ресми 
жарияланым статусын беру біздің 
ойымызша дұрыс шешім болып 
табылады.
Нормативті құқықтық актілердің 

есебін жүргізу және жүйелендіру 

әділет органдары міндеттерінің 
бірі болып болып есептеледі. Осы-
лайша, «Нормативті құқықтық 
актілердің есебін жүргізу және 
жүйелендіру Ережелерін бекіту 
туралы» Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2016 жылғы 24 
тамыздағы  №477 қаулысына 
сәйкес, қабылданған нормативтік 
құқықтық актілер бойынша уәкілетті 
органдармен нормативтік құқықтық 
актілерді жүйелендіру есебін жүргізу 
тәртібі анықталады. Нормативтік 
құқықтық актілердің есебін жүргізу 
және жүйелендіру заңдылықтың 
қолжетімділігін, оны қолданудың 
оңайлығын  қамтамасыз  ету 
мақсатында жүргізіледі. Ұлттық 
құқық нормаларының халықаралық 
жеке құқығын дамытудың қазіргі 
заманғы кезеңінде, кодификация-
ланады. Кодификация – нақты 
қарым -қатынасты  реттейт ін, 
нормалардың жүйелендірілген ба-
яндамасы бар, біріккен нормативтік 
құқықтық актілерге қосу жолымен 
нормативтік құқықтық актілерді 
жүйелендіру.
Қорыта  келе ,  нормативтк і 

құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу  бойынша  әділет  орган-
дарымен атқарылатын жұмыс, 
құқықтық мемлекетті құрудың 
негізгі факторларының бірі бо-
лып табылады, оның құрылуы 
Елбасының «Қазақстан – 2030 
барлық  қазақстандықтардың 
гүлденуін, қауіпсіздігін және әл-
ауқатын жақсарту» атты Қазақстан 
халқына Жолдауына сәйкес, біздің 
мемлекетіміздің ұзақ мерзімді 
басымдықтарының бірі болып та-
былатынын және сондықтан да  
әділет органдары жағынан ғана 
емес, сонымен қатар нормативтік-
құқықтық актілерді қабылдауға 
уәкілетті органдары, сонымен қатар 
құқықтарына, бостандықтарына, 
заңды  мүдделер іне  аталған 
актілердің қатысы бар қоғамдық 
қарым -қатынастың  басқа  да 
қатысушылары жағынан да көз 
жазбай бақылауды талап ететінін 
атап өткен жөн.

Батырбек ҚАЛАБАЕВ,
Солтүстік Қазақстан облысы 

 Әділет департаменті 
басшысының орынбасары,

«Қазақстандық заңгерлер 
одағы» РҚБ СҚОФ мүшесі.

Министрлік қазіргі күнде тиісті мемлекеттік органдармен бірлесіп 
салафизм мәселесін мұқият қарастыруда.
Осыған дейін Қазақстанда 23 лаңкестік және экстремистік ұйымдарға, 

соның ішінде салафиттік бағыттағы «Ат-Тәкфир Уәл-Хиджра» 
экстремистік ұйымына тыйым салынғандығын атап өткім келеді.
Осы ретте салафизм ұйым емес екендігін атап өту қажет. Ол - діни 

ағым, көзқарастар жүйесі.
Еліміздің қолданыстағы заңдары қазірдің өзінде заңсыз уағыз жүргізу, 

жасырын діни жиындар мен радикалды діни әдебиеттерді таратудың 
жолын кесуге барлық мүмкіндіктерді береді.
Оларды орындауды қамтамасыз ету керек.
Салафизм тақырыбына келетін болсақ, мемлекеттік құрылысы шариғатқа 

негізделген жекелеген елдерде салафизмге жақын діни ағымдар дәстүр 
ретінде орнығуы мүмкін. 
Ал Қазақстанға келер болсақ, отандық дінтанушылардың пікірінше, са-

лафизм Қазақстан үшін айтарлықтай қауіп тудыратын әлеуетке ие.
Салафизм ұстанушыларының өз идеялары мен құндылықтарын біздің 

ұлттық мәдениетімізден, рухани дәстүрлеріміз бен құндылықтарымыздан 
жоғары қояды.
Салафилердің барлығы ашық айтпаса да қатаң діни қағидаларға құрылған 

мемлекетті қоғамдық құрылыстың «идеалды  жүйесі» деп есептейді.
Біз қазіргі күнде ислам әлемінде, соның ішінде бірқатар араб елдерінің 

өзінде, салафизм идеялары беделді діни тұлғалар мен  заманауи ислам 
ойшылдары тарапынан сынға ұшырап отырғанын көріп отырмыз.
Біз осыған байланысты салафизмді Қазақстан Республикасы үшін мүлдем 

жат әрі теріс діни ағым деп санаймыз.
Елімізге сырттан келген бұл діни ағым күн өткен сайын халық тарапынан 

тойтарысқа ұшырауда.
Жалпы, қазақстандық қоғам радикализмге жетелейтін бұл жат ағымға 

теріс көзқараста. 
Осы себепті бүгінгі күнде еліміздегі салафизм жақтастарының саны 

азайып жатқандығы байқалады және олардың Қазақстанда ұйымдасқан 
құрылымдары жоқ.
Сондықтан алдағы уақытта салафизм идеологиясын насихаттайтын 

ұйымдардың пайда болуына, әдебиеттерінің таралуына және интернет-
сайттарының жұмыстарына жол бермейтін боламыз. 
Қажет болған жағдайда, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына 

діндар азаматтар тарапынан ел мешіттерінде бекітілген тәртіп ережелерін 
сақтауға көмектесетін боламыз. 
Біз қазақстандық дана халқымыз елімізге жат салафизм ағымының тара-

луына заңмен тыйым салмай-ақ жол бермейді және зайырлы қағидаттарды 
басшылыққа алатын заманауи Қазақстанды құруды таңдайды деп 
сенеміз.
Бұл таңдауды Қазақстанның әрбір азаматы қолдауы тиіс. Жұмыла көтерген 

жүк жеңіл болады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДІН ІСТЕРІ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ САЛАФИЗМ ДІНИ 
АҒЫМЫНА ҚАТЫСТЫ ҰСТАНЫМЫ

Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейлі мерейтойы қарсаңында 
елімізде «25 игі іс» акциясы бастау алғанын білеміз. 

Қоғамдық өмірде және еліміздің әр саласындағы азаматтар 
өз мүмкіндігінше тұрғындарға мерекелік көңіл күй мен қуаныш 
сыйлауға міндетті.
Міне, осы орайда Айыртау аудандық Ақан сері атындағы Мәдениет 

үйінің қызметкерлері 13 қазанда Сырымбет ауылдық округінде 
арнайы концерттік бағдарламамен барып, ауыл тұрғындарына 
ерекше кеш  сыйлады.
Сырымбет ауылдық округіне қарасты Дәуқара, Сырымбет ауылдарында 

болып, ән мен биден шашу шашқан Мәдениет үйі ұжымы ауыл қарияларының 
батасын алып, ризашылыққа бөленді.
Сонымен қатар, округ әкімі Алтынкен Көшекбаев бастаған Зәуреш 

Шаяхметқызы, Әйгерім Аманова, Владимир Животовский, Сергей Заикин 
сынды ауданымыздың талантты әншілері мен бишілеріне ауыл тұрғындары 
атынан үлкен алғысын білдіріп, өнер ұжымына жылды табысты қорытындылап, 
өнердің биік шыңынан көріне берулеріне тілектестігін білдірді.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

25 игі іс
Тəуелсіздікке тарту

18 қазан күні №7 өрт сөндіру бөлімінде кәсіби мереке -  19 қазан 
мемлекеттік өртке қарсы қызметінің құрылған күніне орай жас 

өртсөндірушілердің салтанатты ант қабылдау рәсімі болып 
өтті. Ант қабылдау рәсіміне қатысқан азаматтық қорғаудың 
қатардағы алты жауынгері К.Мұхамеджанов, А.Луговицкий, 
Д.Шакуев, Р.Калахов, К.Құттыбай, Ж.Қайыров сый-құрметке 
лайықты өртсөндірушілердің толыққанды сапына қосылды.

Жас өртсөндірушілердің ант қабылдау рәсіміне Айыртау ауданының 
төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Ермек Ғазизов қатысып, салтанат-
ты ант қабылдаушыларды құттықтады. Сондай-ақ, ауданның төтенше 
жағдайлар бөлімінің азаматтық қорғаудың қатардағы жауынгерлерінің 
ептілігі мен мықтылығының, тапқырлығы мен шапшаңдығының арқасында 
облыстық өрт-қолданбалы спортынан 2 орын алған жетістігін де атап өтті.
Сонымен қатар, осы саланың ардагерлері, зейнеттегі өртсөндірушілер 

О.Шаяхметов, С.Қасенов, Т.Исимбаев, А.Көктиев, Ш.Нұрмағанбетовтер 
аталмыш шараға қатысып, ізбасарларына ақ тілектерін ақтарып, қашан да 
үлкен құрметке ие өртсөндіруші мамандығына сын келтірмеуге шақырды. 
Және де тосын апаттар мен тілсіз жау – өрттің болуынан сақтасын деген 
тілектерін де жеткізді.
Салтанатты ант қабылдау шарасының соңында №7 өрт сөндіру бөлімінің 

бастығы Алмас Әбілқайыров әріптестерін құттықтап, оларға қызметтеріне 
табыс тіледі.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген Наталия ЕРЕМЕНКО.

19 қазан – мемлекеттік өртке қарсы 
қызметінің құрылған күні
Өрт өтінде сынға түсер
өрт сөндірушілер ант қабылдады
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Әкімшілік азаматтық лауазымының санаты, лауазымдық жалақысымен қызмет 
істеген жылдарына байланысты 97997 - 118791 теңге.     
Лауазымдық міндеттер. Жарғыға және басқа да нормативтік құқықтық 

актілерге сәйкес білім беру ұйымының жұмысына басшылық жасайды. 
Ұстаздар және әдістеме кеңестерімен бірлесіп білім берудің мемлекеттік 
жалпыміндетті стандарттарын жүзеге асыруды ұйымдастырады. Жұмыс жо-
спарын, жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын бекітеді. Жалпы білім беру 
заңына сәйкес бекітілген учаске бойынша балаларды жалпы міндетті оқытуды 
қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие үдерісінің ғылыми-әдістемелік және материалдық-
техникалық базасын ұйымдастырады және жетілдіреді. Заманауи ақпараттық 
технологияның дамуын қамтамасыз етеді. Мұғалімдердің (ұстаздардың) 
ұйымдарының, әдістемелік бірлестіктердің, балалар ұйымдарының жұмысына 
жәрдемдеседі. Білім беру жұмысын жүргізудің құқығына лицензиясына сәйкес 
оқушылардың, тәрбиеленушілердің контингентін қалыптастырады, оқушылар 
мен тәрбиеленушілердің әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. Ата-аналардың 
қорғауынсыз қалған жетім балалардың қатарынан тәрбиленушілердің заңды 
құқықтары мен мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және басқалары) 
қорғайды, туыстық қарым-қатынастарын ұстау үшін жағдайлар жасау бойынша 
шараларды қабылдайды. Тәрбиеленушілер мен оқушылардың белгіленген 
нормалардан төмен емес күтіп ұстауы мен тұруы үшін жағдайды қамтамасыз 
етеді. Оқу-білім беру үдерісі уақытында оқушылар (тәрбиеленушілер) мен білім 
беру ұйымы қызметкерлерінің өмірінің және денсаулықтарының қауіпсіздігіне 
қажетті жағыдайлар жасайды. Денсаулықтарын қорғау және нығайту мақсатында 
оқушылардың тамақтануы мен медициналық қызмет көрсетілуін қамтамасыз 
ету бойынша жұмысты және бақылауды ұйымдастырады. Белгіленген заңнама 
шегінде білім беру ұйымының мүлігі мен құралдарына иелік етеді, жыл сайын 
құрылтайшыларға қаржылық және материалдық қаражаттардың түсуі мен 
жұмсалуы жайлы есеп береді.
Нормативтік талаптарға сәйкес оқу-материалдық базасының есебін, сақталуын 

және толықтырылуын қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі ережелерінің, 
санитарлық-гигиеналық түзімнің еңбек қорғау және техникалық қауіпсіздік 
ережелерінің сақталуына жауап береді.                      
Ұстаз кадрлары мен көмекші қызметкерлердің іріктеуін және орнына қоюын 

жүзеге асырады, басқару құрылымын, штаттық кестені және қызметкерлердің 
лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді, олардың кәсіби шеберліктерінің артуы 
үшін жағыдай жасайды. Педагогикалық кеңеске басшылық етеді. Белгіленген 
тәртіпте қызметкерлердің аттестациялануын өткізеді. Жұмыста ерекше көзге 
түскен мұғалімдер мен білім беру ұйымының басқа да қызметкерлерін мара-
паттаулар мен наградаларға ұсынады, өз құзырының шегінде жазалаулар 
тағайындайды. 
Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, ата-аналармен (оларды ауыстырушы 

тұлғалармен) жұмысты үйлестіреді. Білім беру ұйымын мемлекеттік және басқа 
да ұйымдарда ұсынады, қажетті есеп берулердің дайындалуын және ұсынылуын 
қамтамасыз етеді. 
Білуі тиіс: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасында Тілдер тура-
лы», «Қазақстан Республикасында баланың құқықтары туралы», «Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес туралы», «Неке және жанұя туралы», «Мүгедектігі, асырау-
шысынан айырылу және жасы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар 
туралы», «Арнайы әлеуметтік қызмет көрсетулер туралы», «Мүмкіндігі шектеулі 
балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзетулік қолдаулар ту-
ралы», «Кәмелеттік жасқа толмағандар арасында құқықбұзушылықтың алдын алу 
және балалардың қараусыз қалуын ескерту туралы» заңдарын және білім беруді 
дамытудың бағыты мен келешектерін анықтайтын басқа да нормативтік актілерді; 
педагогика мен психология негіздерін; білім берудің мемлекеттік жалпыміндетті 
стандарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; менеджмент, 
қаржылық-шаруашылық әрекет негіздерін, еңбек туралы заңнаманы, еңбекті 
қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын; 
санитарлық ережелер мен нормаларды.  
Біліктілік талаптары: жоғарғы педагогикалық білім және білім беру 

ұйымдарында педагогикалық жұмыс өтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс.
Комиссиямен белгіленген мерзімде Байқауға қатысушымен әңгімелесу және 

конкурстық комиссияның қорытынды отырысы аталмыш байқау бойынша 
құжаттарды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде өтеді. 
Байқауға қатысуы үшін басшы лауазымына үміткер ұсынуы қажет:

1) конкурстық комиссия төрағасы атына, тіркелген жерін, нақты тұрған жерін, 
байланыс телефондарын көрсете отырып, өтініш;      

2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3) білімі туралы құжаттың көшірмесі; 
4) еңбек кітапшасының көшірмесі;
5) суретімен кадрлар есебі жөніндегі жеке парағы;
6) бар жазалаулары мен марапаттауларын көрсете отырып бұрынғы жұмыс 

орнынан өндірістік мінездеме;
7) бар біліктілік санаты немесе ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі;
8) медициналық куәландырудан өткені туралы құжат;
9) сотталғаны жоқтығы туралы анықтама.
Байқауға қатысуы үшін ұсынылған құжаттардың көшірмелері нотариалды 

немесе жұмыс орнының кадр қызметімен куәландырылады. 
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы байқауға қатысушының құжаттарын 

қайтарып беруге негіз болып табылады.  
Байқауға қатысушы оның біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне 

(біліктілігін арттыру туралы, ғылыми дәреже мен атақтарының тағайындалуы, 
ғылыми жарияланымдары туралы құжаттардың, бұрынғы жұмыс орнынан 
басшылықтың ұсынымдарының көшірмелері және тағы басқалары) қатысты 
қосымша ақпараттарды ұсына алады. 
Байқауға қатысуы үшін қажетті құжаттар Айыртау ауданының бұқаралық 

ақпарат құралдарында ресми жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде 
конкурстық комиссияның төрағасы С.К.Жақыповқа мына мекен-жай бойынша 
ұсыну қажет: 150000, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Саумалкөл 
селосы ықшам аудан 20-шы үй, СҚО Айыртау ауданының білім бөлімі, теле-
фондар: 8 (715-33) 27-481. 

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» ММ әкімшілік 
азаматтық лауазымының бос орнына 

ашық байқау жариялайды
ДТҰ Қазақстан Республикасының  кіру аясында, ҚР 

ҰЭМ 2015 жылғы 7 желтоқсандағы №754 бұйрығымен, 
тауарлар Тізімдемесі бекітілді, осы тауарларға қатысты 
кеден баждарының төмендетілген мөлшері қолданылады 
және тауарлар іске асырылғанда, атаулары Тізімдемеге 
кіреді, электронды шот фактураларды шығарғанда 
міндеттеме туындайды.    
Сонымен қатар уәкілетті экономиалық операторлар, 

кеден өкілдері, кеден тасымалдаушылары, уақытша 
сақтайтын  және кеден қоймалар иелері болып табы-
латын, салық төлеушілерді электронды нысанда шот-
фактураларды шығаруды міндеттейтін, норма ҚР Салық 
кодексінде бар.  
Барлық қажетті ақпарат, сондай-ақ нормативті- 

құқықтық актілер kgd.gov.kz мекен-жайы бойынша 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік 
кірістер комитетінің сайтында орналасқан, ДТҰ бөлімі.  
Техникалық және әдістемелік сипатта мәселелер пайда 
болған жағдайда, ЭШФ АЖ қолдау қызметіне жүгінуге 
болады:   

 Электронды шот фактураларды шығару тәртібін 
бұзғаны үшін айыппұл түрінде «Әкімшілік  құқық 
бұзушылықтар туралы» ҚР кодексіне сәйкес әкімшілік 
жауапкершілік көзделгені 2016 ж. қаңтарынан ҚҚС 

Солтїстік Ќазаќстан облысы бойынша мемлекеттік 
кірістер департаменті еске салады

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын жетілдіру 
және Солтүстік Қазақстан облысының тұрғындардың 
материалдық және уақыт шығындарын азайту  бойын-
ша  «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы - 
«Халыққа қызмет көрсету орталығы» департаменті, 
«Әлеуметтік төлемдерді ведомствоаралық есептеу 
орталығы» департаменті және Солтүстік Қазақстан 
облысының денсаулық сақтау басқармасы арасындағы 
меморандумына қол қойылды. 
Меморандумның мәні бала тууға байланысты «Тууды 

тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілерінің жазбала-
рына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу», 
«Бала туғанда берілетін және бала күтімі жөніндегі 
жәрдемақыларды тағайындау», «Мынадай әлеуметтік 
тәуекелдер жағдайларына әлеуметтік төлемдер 
тағайындау: еңбекке қабілеттілігін жоғалту, асырау-
шысынан айырылу, жұмысынан айырылу, жүкті болу 
мен босануға байланысты табысынан айырылу, жаңа 
туған баланы асырап алуға байланысты табысынан 
айырылу, бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне 
байланысты табысынан айырылу», «Мектепке дейінгі 
балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі 
(7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою»  
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді бойынша  өзара 
түсіністік және ынтымақтастығы болып табылады. 
Енді облыстың перинаталдық орталығына және 

аудандардың перзентханаларына күн сайын арнайы 
бөлінген үй-жайында өтінішті және құжаттар топ-
тамасын қабылдау үшін Халыққа қызмет көрсету 
орталығының  жұмыскерлері  келетін  болады . 
Ұсынылған құжаттарды толық тексергеннен кейін 
Халыққа қызмет көрсету орталығының бөлімінде 

Мемлекеттік қызметтерді көрсету рәсімдерін жетілдіру 
бойынша өткізілетін жұмысы туралы ақпарат

төлеушілерміен ҚР салық заңнамасымен белгіленгеніне 
назар аударамыз:  

-  қағаз тасығышта шот-фактурада көрсетілген, 
ҚҚС сомасынан  30% мөлшерде шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне, дегенмен 25 АЕК кем емес,

- қағаз тасығышта шот-фактурада көрсетілген, ҚҚС со-
масынан  40% мөлшерде орта кәсіпкерлік субъектілеріне, 
дегенмен 30 АЕК кем емес,

- қағаз тасығышта шот-фактурада көрсетілген, ҚҚС со-
масынан  50% мөлшерде ірі кәсіпкерлік субъектілеріне, 
дегенмен 40 АЕК кем емес,
Тек ғана электронды түрде шот фактураларды 

шығаруға салық төлеушілерді толық ауыстыру жоспар-
ланып жатқанын, қосымша хабарлаймыз. 
Осыған байланысты, ЭШФ АЖ тіркелу тәртібінен өтуді 

ұсынамыз.    
ЭШФ АЖ тіркелу   үшін толық ақпарат алуға болады:  
Петропавл қ. тіркелген салық төлеушілер үшін 

К.Сүтішев к. 56 А Үй, 205 каб.   мекен-жайы бойынша, 
тел.  46-66-84;     
Облыс аудандарында тіркелген салық төлеушілер үшін 

аудандық мемлекеттік кірістер басқармаларында.
СҚО бойынша мемлекеттік кірістер

департаменті.

«Тууды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілерінің 
жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер 
енгізу» мемлекеттік қызметін алуға өтініштердің 
қалыптастырылуы жүзеге асыралынады. Мемлекеттік 
қызмет көрсетудің мерзімі 2 жұмыс күнін құрайды 
(қабылдау күні мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне 
кірмейді). Халыққа қызмет көрсету орталығының 
жауапты жұмыскері туу туралы куәлікті алғаннан 
кейін қалған 3 өтінішті дайындайды:  «Бала туғанда 
берілетін және бала күтімі жөніндегі жәрдемақыларды 
тағайындау», көрсету мерзімі 7 жұмыс күні, «Мына-
дай әлеуметтік тәуекелдер жағдайларына әлеуметтік 
төлемдер тағайындау: еңбекке қабілеттілігін жоғалту, 
асыраушысынан айырылу, жұмысынан айырылу, жүкті 
болу мен босануға байланысты табысынан айырылу, 
жаңа туған баланы асырап алуға байланысты табы-
сынан айырылу, бала бір жасқа толғанға дейін оның 
күтіміне байланысты табысынан айырылу», көрсету 
мерзімі 8 жұмыс күні және «Мектепке дейінгі балалар 
ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа 
дейін) жастағы балаларды кезекке қою»», көрсету 
мерзімі 30 минут.  Туу туралы куәлікті ата-аналар 
құжаттарды қабылдау күнін қоспағанда 2 жұмыс күні 
өткеннен кейін Халыққа қызмет көрсету орталығының  
ғимаратында ала алады, жәрдемақыны тағайындауға 
қатысты ақпараты клиентке sms-хабарлама арқылы 
ұялы телефонға түседі. 
Балабақшаға кезегі туралы ақпаратын egov.kz 

электрондық үкімет порталы арқылы немесе Халыққа 
қызмет көрсету орталығының «Connection Point» өзіне-
өзі қызмет көрсету секторларында қарауға болатынын  
хабарлаймыз. 

СҚО бойынша мемлекеттік қызмет істері 
департаменті.

«Қазтелерадио» акционерлік қоғамы OTAU TV 
жерсеріктік телевизиясы абоненттеріне арналған кезекті 
акциясын қорытындылады. Акция ережелеріне сәйкес 
телеарналардың «Толық» топтамасына  3 айдан 12 айға 
дейінгі мерзімде қосылу қажет болатын.

«Random» кездейсоқ сандар генераторы арқылы бірінші 
орын және бас жүлде жеңімпазы – АВТОКӨЛІК иегері, 

Алматы облысы, Алакөл ауданы, Жұмахан Балапанов 
ауылының тұрғыны Садвакасова Жанар Асылбековна 
анықталды. 

«Бізге автокөлік ұтып алдыңыз деп хабарласқанда, 
бірден сене қоймадық. Бірақ  мұның әзіл емес екенін 
білгенде біздің қуанышымызда шек болған жоқ! Балалар-
рмыз қалай қуанды десеңізші! Өйткені, біз автокөлік сатып 
алуды жоспарланған болатынбыз, міне бүгін айымыз 
оңынан туып, үйге жап-жаңа автокөлігімізбен аттанатын 
болдық.  Сыйлық үшін OTAU TV  үлкен рахмет!» - деп бас 
жүлде иесі  Садвакасова Жанар өз қуанышымен бөлісті.
Қызылорда қаласының тұрғыны Досмағанбетов Мұрат 

Iphone 6 сыйлығын иеленсе, үшінші орында тоңазытқыш 
ұтып алған Алматы облысы, Қарасай ауданы Алмалыбақ 
ауылының тұрғыны Мирманов Алпамыс  Джаксылықұлы 
: «Біз OTAU TV абоненті атанғанымызға төртінші жыл, 
төлемді үнемі бір жылға алға төлеп қоямын. Акция туралы 
еститінмін, бірақ мұндай акциялар бойынша жеңіске жету 
мүмкін емес деп ойлайтынмын. Өз тәжірибемде түсінгенім, 
ұтыс ойындары ешқандай боямасыз өтетіндігіне және 
оның жеңімпазы болу әбден мүмкін екеніне көзім жетті» - 

«OTAU TV» абоненті автокґлік ўтып алды!
деп өз қуанышын жеткізді.  
Бұл ұтыс ойыны 2015 жылғы 1 қазаннан бастау алған 

акциялардың қорытындысы болды.  Осыған дейін ұтыс 
ойынының екі кезеңі өткізілген болатын: бірінші аралық 
ұтыс ойыны жеңімпазына Smart TV теледидары табыста-
лып, ал екінші аралық ұтыс ойыны жеңімпазы Үндістанға 
Гоа аралына екі адамға арналған  сапарды ұтып алған 

болатын.
Акцияның  аяқ талу 

қорытындысы  бойын-
ша – «Қазтелерадио» АҚ 
7-қазанда жеңімпаздарды 
құттықтау бойынша сал-
танатты шара өткізген бо-
латын.

«Бүгінгі күні, OTAU TV 
жерсеріктік телевизиясын 
пайдаланушы абоненттер 
саны 1 миллионнан асты, 
бұл шамамен 4 миллионнан 
астам отандастарымыздың 
қатарын құрайды. «OTAU 
TV» жерсеріктік теле-
радио хабарларын тара-
ту қызметтеріне қосылу, 
еліміздің барлық аумағында 
қолжетімді. Біздің або-
ненттер отандық 56 теле-

радио арнаға тегін және ақылы түрде 63 танымал 
шетелдік телеарнаға қосылу мүмкіндігіне ие. Осылайша, 
қалалық және ауылдық тұрғындарға отандық және 
шетелдік арналардан жан-жақты ақпарат алуға тең 
мүмкіндіктер жасалған. Қазтелерадио хабар тарату сапа-
сын арттыру мен телерадио арналардың оңтайлы тізімін 
қалыптастыру бойынша тұрақты түрде жұмыстар жүргізіп 
отырады. Мысалы, 2017 жылдың 1-ші тоқсанында біз өз 
тұтынушыларымызға HD-сападағы телеарналардың кең 
таңдауын ұсынуды жоспарлап отырмыз. Бүгінгі акция 
біздің тұтынушылар үшін алғаш немесе соңғы рет өткізіліп 
тұрған жоқ.Қазіргі уақытта, мысалы 4-қазан мен 4- қараша 
аралығында планшет ұтыс ойыны акциясы өтуде. Бұл 
жылдың аяғына дейінгі соңғы акция емес, сондықтан 
ақпараттарды қадағалаңыздар, біз алдағы уақыттарда 
абоненттерімізді көптеген жаңалықтарымызбен қуантатын 
боламыз», – деп «Қазтелерадио» АҚ Коммерциялық ди-
ректоры, Басқарма мүшесі  Евгений Галкин салтанатты 
шарада мәлімдеді. 

«Қазтелерадио» АҚ-ның
баспасөз қызметі.

Кирилловка орта мектебінің директоры (1 бірлік). 
№2 Саумалкөл мектеп-гимназиясының директоры (1 бірлік).

Біздің «Салмар Агро А» ұжымының механизаторлары 2016 жылғы көктемгі егісті 
барлық агротехникалық шараларды қолдана отырып, ойдағыдай атқарған еді.
Міне, нәтижесінде 3143 га егіс алқабынан мол өнім жиналды. Атап айтқанда, 

бидай 14,8 центнер, ячмень 16 центнер, қарақұмық 11,9 центнер, лень 11 центнер 
алынды.
Комбайншылар Жәнібек Ерубаев, Марат Мағзұмов, Орал Рамазанов, Айдар 

Тілеужанов, Берікжан Сыздықов уақытпен санаспай, жақсы еңбек етті. Егіс 
алқабынан қырманға астық тасымалдауда Қоныспай Искаков, Еркебұлан 
Тілеужанов, Тілеубай Қазбеков аянбай еңбек етті. Сонымен қатар, келесі жылдық 
көктемгі егіске жоспарланған тұқым құйылды және зябь жыртуда жүргізіліп жа-
тыр.
Механизаторларды ыстық тамақпен қамтамасыз еткен аспазшылар Сандуғаш 

Мұқанова, Айту Қозғанбаева еңбектерін атап өткен жөн.
«Салмар Агро А» ЖШС директоры Сәлім Байбазаров, бригадир Ғалым 

Әйтенов, есепші Ақнұр Тілеужанова аянбай еңбек үлгісін көрсетті.
Биылғы қырманды астыққа толтырып, өздеріне жүктелген аса жауапты міндетті 

ойдағыдай атқарып шыққан ұжым өздерінің егін жинау науқанын ойдағыдай 
аяқтап шығуларын ел Тәуелсіздігінің 25 жылдық торқалы тойына тартуымыз 
дейді.

Нұртай БИМЕНДИН,
Әлжан ауылы.

Егін жинау науқанын аяқтады



Айыртау таѕы4 20 қазан 2016 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Өңір басшысы Даниал Ахметов бастаған Шығыс 
Қазақстан облысының делегаттар тобы Солтүстік 
Қазақстан облысына жұмыс сапарымен келді. 
Солтүстік өңірімен танысу жұмыстары «Green park» 

демалыс орнынан басталды. Бұл демалыс аймағы 
былтырғы жылдың желтоқсан айында ашылған бола-
тын. «Green park» аумағында монша, бассейн, күркелер, 
амфитеатр, балалар ойын алаңы орналасқан, ал қысқы 
уақытта бұл жерде шаңғы және шананы жалға алуға 
болады. 
Әрі қарай қонақтар Спорт сарайына барды. Делегаттар 

тобы жеңіл атлетикалық манеж бен хоккей кортында бо-
лып, солтүстікқазақстандық спортшылардың оқу-жаттығу 
барысымен танысты. 
Конференц-залда қос облыс өкілдерінің қатысуымен 

екіжақты кездесу өтті. Өңір басшысы Ерік Сұлтанов 
қонақтарды қарсы алған соң, Шығыс Қазақстан облысы 
Солтүстік Қазақстан үшін ірі өндірістік қуатқа ие, маңызды 
сауда-экономикалық әріптес екенін атап өтті. 

«Шығыс Қазақстан облысынан жыл сайын 12%-ға дейін 
(3,5 млрд.теңге) өнім біздің өңірге тасымалданады. Бұлар 
негізінен автокөлік, ауыл шаруашылығы саласына қажетті 
тракторлар, ет және субөнімдер, құрылыс материалда-
ры», - деді Ерік Сұлтанов. 
Айта кету керек, ағымдағы жылдың маусым айында 

Солтүстік Қазақстан облысының Өскемен қаласына 
жұмыс сапары барысында екі жақты ынтымақтастықтың 
қарқынды дамуына мүмкіндік беретін келіссөздер 
жасалған болатын. Кездесу аясында табысты келісімдер 
жасалып, тараптар бірқатар құжаттарға қол қойған бо-
латын. Осы уақыт аралығында кәсіпорындары жалпы 
сомасы 60 млн. теңгеден астам қаражатқа келісім-шарт 
жасаған. 

«Мұндай кездесулер ынтымақтастықты дамытуға 
үлкен мүмкіндік береді. Солтүстік Қазақстан өңірі бұл 
байланысқа қызығушылық танытып отыр. Өңіраралық 
байланыс нығайған сайын, өңірлердің экономикалық 
әлеуеті де қарқынды түрде дамитын болады», - деді Ерік 
Сұлтанов. 
Өз кезегінде Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал 

Ахметов бүгінгі кездесу өңірлер арасындағы стратегиялық 
ынтымақтастықтың жаңа кезеңі екенін атап өтті. 

 «Солтүстік Қазақстан облысы агротехниканың үздік 
үлгілерін көрсетуде. Мен солтүстікқазақстандық ша-
руалар әлемдік ауыл шаруашылық саласында бәсекеге 
қабілетті екеніне күмәнім жоқ. Солтүстік Қазақстан 
облысының индустриялық өндіріс кешені бәсекеге 
қабілетті және сапалы азаматтық қана емес әскери-
технологиялық мақсаттағы өнім де өндіреді. Шығыс 
Қазақстан – еліміздің индустриалды орталығы. Біздің 
өңірде мақтануға тұрарлық инновациялық технологиялар 
бар. Өңір байланыстарын сақтап, дамыту үшін қазірден 
бастап инвестициялық жобаларды жүзеге асыруды 
екіжақты ынтымақтастық шараларына қосу қажет», - деді 
Даниал Ахметов. 
Әрі қарай екіжақты ынтымақтастықтың болашағы ту-

ралы қатысушыларға Солтүстік Қазақстан облысының 
кәсіпкерлік және туризм басқармасының басшысы Евге-
ний Глотов ақпарат беріп өтті. 

«ПАМЖЗ» АҚ 2016 жылы «Өскемен титан-магний 
комбинаты» АҚ-мен жылытқыштарды жеткізу жөнінде 
келісім-шарт жасаған болатын. 2016 жылы «Мұнаймаш» 
АҚ «АрбатВостокСервис» ЖШС үшін шайқау машинала-
рын шығарды. «Қазмұнайгазмаш» АҚ келісім компаниясы 
«Арм Сауда» ЖШС-мен тиекті арматура жеткізу бойынша 
келісім жасады», - деді Евгений Глотов.  
Ауыл шаруашылығы саласында, нақты айтсақ, мар-

кетинг, брендтеу, бал шаруашылығының дайын өнімін 
өткізу, күнбағыс дәнін жеткізу бойынша да ынтымақтастық 
жасалған. Сауда саласын дамытудың да жақсы 
мүмкіндіктері бар. Солтүстік өңірінің кәсіпорындары 
Өскемен, Семей сауда жүйелерінде өз өнімдерін 
өткізеді. Бұдан бөлек, СҚО-да тұрақтандыру қорын 
құру мақсатында көтерме саудамен айналысатын 
кәсіпорындар ШҚО-ның тауар өндірушілерінен өсімдік 
майын сатып алуда. 
Екіжақты ынтымақтастық тақырыбын одан әрі Шығыс 

Қазақстан облысының кәсіпкерлік пен индустриялды-
инновациялық даму басқармасының басшысының 
міндетін атқарушы Мақсат Мүсәпірбеков жалғастырды. 
Өз баяндамасында мекеме өкілі индустриалды кластерге 
үлкен назар аударды. 

«Шығыс Қазақстан облысының өндірістік әлеуеті 
зор, сондықтан тек қана Қазақстанның өңірлеріне ғана 
емес ТМД елдері мен алыс шет ел нарығына шығуға 
мүмкіндік береді. Тұрғындардың өмір сүру деңгейіне 
әсер ететін салалардың ең маңыздысы – өндіріс саласы 
және ол ЖӨӨ-нің 29,6 %-ын, сауданың 14%-ын, ауыл 
шаруашылығының 9,6 %-ын құрайды. Өндіріс өнімін 

Солтүстік пен Шығыс байланыстарын 
нығайтты

өндіру көлемі жыл сайын артып келеді. Соңғы 10 жыл-
да 2,5 есеге артқан. 2015 жылы өндіріс өнімінің көлемі 
қолданыстағы баға бойынша 1 триллион 21 миллиард-
ты құрады. Физикалық көлем индексі 92,6 пайыз. 2016 
жылдың қаңтар-тамыз айлары бойынша өндірістік өнім 
көлемі 927 миллиард теңгені құрады», - деп атап өтті 
Мақсат Мүсәпірбеков. 
Кездесу барысында сөз сөйлеген «Петропавл трактор 

зауыты» БК» ЖШС-ның бас  директоры Сергей Шин-
каренко қонақтарға солтүстікқазақстандық «Батырды» 
таныстырды. 

«Бүгінгі таңда біз бұл тракторларға екпе кешенін жасап 
жатырмыз. Бұл жұмыстарды қараша айында аяқтаймыз 
деп ойлаймын. Жыл соңына дейін тағы 10 трактор 
шығарамыз. Алдағы уақытта зауыт жылына 100 техника 
жасауы қажет. Біз өз өнімімізді ШҚО-ға тасымалдауға 
әзірміз. Қанша қажет болса, соншасын жеткіземіз. 
Еліміздің аграрлық өңірі ретінде бізді ең алдымен өнімнің 
сапасы, бағасы мен сапасының сәйкестігі, жөндеуге 
жарамдылығы, кез келген климаттық ортада жұмыс істеу 
мүмкіншілігі қызықтырады. Аталған талаптың барлығына 
біздің «Батыр» сай», - деді Сергей Шинкаренко. 
Машина жасау саласы бойынша өзара тиімді 

ынтымақтастық жөнінде «Daewoo Bus Kazakhstan» ЖШС 
директоры Асемқан Досқожанов ақпарат беріп өтті. 

«Біз автобустардың 5 моделін шығарамыз. Кәсіпорын 
жылына кем дегенде 1000 автобус шығарады. Бұл 
көрсеткіш біз Қазақстанды түгелдей бағасы бойынша 
қытайлық, ал сапасы бойынша еуропалық автобустармен 
бәсекелесе алатын көлікпен қамтамасыз ете аламыз 
дегенді айғақтайды», - деді Асемқан Досқожанов. 
Кездесуді қорытындылай келе Шығыс Қазақстан 

облысының әкімі Даниал Ахметов бұқаралық ақпарат 
құралдары өкілдеріне берген сұхбатында ең алдымен 
машина жасау саласында ынтымақтасуға мүдделі екенін 
жеткізді.

«Өңіраралық ынтымақтастықтың алғашқы қадамдары 
жасалды, Өскемен титан-магний комбинаты ПАМЖЗ-ға 
тапсырыс берді. Ендігі кезекте бұл жұмыстарды әрі қарай 
жандандыру қажет, Солтүстік Қазақстан облысының тап-
сырыс қабылдауы ал, Шығыс Қазақстан үшін Солтүстік 
Қазақстан облысының кооперацияда жұмыс істегені 
маңызды. Сондықтан бұл мақсатта облыстар бір-бірін 
табысты толықтырады. Солтүстік Қазақстан облысында 
сапалы ауыл шаруашылығы машиналары жасалатынын 
білеміз. Біз мұннан финдік «САМПО» комбайндарын са-
тып алатын боламыз», - деді Даниал Ахметов. 
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Солтүстік 

Қазақстанда қуатты ауыл шаруашылығы кластерін құру 
жоспарланғанын атап өтті. Өңірде трактор, комбайннан 
бөлек, алдағы уақытта тұқым себетін машиналар да 
жасалмақ.

«Біз Шығыс Қазақстан облысына өсімдік майын 
өндіру үшін майлы дақылдарды тасымалдау мүмкіндігін 
қарастырудамыз. Шикізатты тасымалдау арқылы дайын 
өнімді алсақ дейміз. Ауыл шаруашылығы саласында да 
іргерілеулік бар. Біз осы жылы бес жүз бас ірі қара мал 
саттық. Бұл бағытта екі өңірдің де табысты дамуы үшін 
қолда бар қор жеткілікті. Бұл жұмыстардың барлығы 
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың тапсырмасы бойынша жүзеге 
асырылуда. Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да 
жалғасатын болады», - деп атап өтті Ерік Сұлтанов. 
Кездесуден соң қонақтар Солтүстік Қазақстан 

облысының кәсіпорындарымен танысты. Бірінші нысан 
«Сүтөнімі» ЖШС болды. Мұнда пастерленген сүттің 25 
түрі өндіріледі.
Содан соң делегаттар тобы «РимҚазАгро» ЖШС-на 

барды. Жылдам әзірленетін тағам өндірісінде картоп 
ботқасы мен жылдам даярланатын сорпаның бірнеше 
түрі шығарылады. 
Сондай-ақ шығысқазақстандықтар өңірдің ірі 

зауытының бірі «ПАМЖЗ» АҚ-да болды. Мұнда екіжақты 
ынтымақтастық туралы толық талықлаулар өтті. Шығыс 
Қазақстан облысының делегаттар тобы жабық хоккей 
кортымен де танысты. 

«Келісім мен жасампаздықтың 25 жылы» ұранымен 
өткізіліп жатқан Солтүстік Қазақстан облысындағы 
Шығыс Қазақстан облысы күндері бағдарламасы аясын-
да келушілер археологиялық артефакт эскпозициясын, 
«Шығыс Қазақстан суретшілері. Уақыт портретіне штрих-
тар» картинасын, сондай-ақ фотокөрмені  тамашалады. 
Шығыс Қазақстан облысының Солтүстік Қазақстандағы 

күндері аясындағы кездесу Шығыс Қазақстан облысының  
шығармашылық ұжымы ұйымдастырған «Алтын Алтай» 
гала-концертімен аяқталды. Концерттік бағдарламада бал 
және халық биі мен классика, джаз жанрында орындалған 
әндер көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. 

Облыс әкімінің
баспасөз қызметі.

Аудандық кітапханасы  қазақ орта мектебінің  
кітапханасында  8-сынып оқушылары арасында  «Бір 
ел-бір кітап акциясы» аясында  Дулат Бабатайұлы 
шығармашылығына арналған «Азаттық таңының 
ақтаңгері» атты әдеби кеш өткізді. Қазақстанда 
республикалық «Бір ел- бір кітап» акциясы ҚР Мәдениет 
министрлігінің қолдауымен Қазақстан Республикасы  
Ұлттық академиялық кітапханасы мен Қазақстан Респу-
бликасы Кітапханашылар Ассоциациясы бастамасымен 
2007 жылдан бастап өткізіліп келеді. Акцияның мақсаты-
ұлттық мәдениетіміздегі ең үздік деген туындыны оқу 
және насихаттау, оқу ісін ілгерілету, рухани мұрамызды 
сақтау, сондай-ақ, жастарды отаншылдыққа тәрбиелеу. 
«Бір ел- бір кітап - 2016» акциясы бойынша  жыл 
кітабы таңдалды. 19 ғасыр қазақ әдебиетінің көрнекті 
өкілдерінің бірі - Дулат Бабатайұлының шығармаларына 
берілді.
Дулат Бабатайұлы 1802 жылы Семей өңірі, Аягөз 

маңында дүниеге келген. Ауыл молдасынан оқып, хат 
танып, мұсылманша сауатын ашады. Өзіне дейінгі 
әдебиет үлгілерінен мол сусындап, көне ақын-жыраулар 

Азаттық таңының ақтаңгері

 Балабақша – балалық шақтың міндетті баспалдағы. Балабақша баланың 
жаңа өмірге деген алғашқы қадамы, яғни оның әлеуметтенуі де отбасынан 
кейін осы балабақшадан басталады.
Мектепке дейінгі білім беру жүйесінің бүгінгі күн талабы – білім, білік 

дағдыларды меңгертумен қатар, баланың бойында ұлттық құндылықтардың 
жан – жақты үйлесімді дамуына, өз пікірі мен ойын ашық жеткізе білуіне, 
шығармашылық әлеуетті толық іске асыруына ықпал ете отырып, оның өз 
халқының салт – дәстүрлері арқылы қалыптастыруға жағдай жасау.

«Ұлтымыздың болашағы – жас ұрпақ» деп Елбасымыз Н.Ә. Назарба-
ев айтқандай, әр  бүлдіршін, ең алдымен, өз халқының перзенті, ұлттың 
болашағы, егеменді еліміздің ертеңі, еліміздің зияткерлік әлеуетінің 
болашағы. Сондықтан кішкентай бүлдіршінге мектепке дейінгі сапалы білім 
беру мен тәрбиелеу, олардың қабілеттерін дамыту -  балабақшамыздың 
алдында тұрған маңызды да, басты мәселе.
Біздің балабақшада  бүлдіршіндердің  әр уақыты белгіленген күн тәртібіне 

сай нәтижелі, әрі қуанышты өткізуге барлық жағдай жасалған. Бүгінгі таңда 
бақшамыз күрделі жөндеуден өтіп, көркейе түсуде. Тәрбиешілеріміз үнемі 
біліктіліктерін арттырып, жаңа технологияларды игеріп, түрлі аудандық, 
облыстық, республикалық байқауларға қатысып, жүлделі орындардан 
көрінуде.
Сондай жетістіктеріміздің бірі қазан айында өткен  республикалық 

«Үздік тәрбиеші-2016» байқауында ІІ орын иеленуіміз. Аталған байқауға 
бақшамыздың ересектер тобының тәрбиешісі Құсайынова Әсел қатысты.  
Байқауға облыс деңгейінде жеңімпаз атанған еліміздің   әртүрлі облыста-
рынан 9 қатысушы қатысты.
Өз ісіне жауапты, білімді Әсел Анатольевна белгіленген уақытта берілген 

тапсырмаларды жоғары педагогикалық шеберлікпен орындай білді. 
«Жас келсе, іске» демекші, мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту сала-

сында   еңбек өтілі көп болмаса да Асель Анатольевна өзінің талабы мен 
еңбекқорлығының арқасында осындай биік белестерден көрінуі - үлкен 
жетістіктің бастамасы.

«Родничок» ясли бақшасының ұжымының атынан әріптесіміз Әсел 
Анатольевнаға зор денсаулық, талмас талап, шығармашылық табыс тілеп, 
жеңісіңіз құтты болсын демекпіз!

Әсемгүл КӨПЕШОВА,
«Родничок» ясли бақшасының әдіскері.

Әріптес туралы сыр
БАЛАБАҚША МЕРЕЙІ

Ұстаз болашақ ұрпақты тәрбиелейді. Болашақтың данасы да, басшысы 
да, чемпионы да, данышпан, актерларымыз да осы ұстаздардан бағыт 
бағдар алады. Ұстаздық өмір жолында қажымай, талмай еңбек етіп жүрген, 
шәкірттерінің жанын ұғатын, өз ісін шексіз сүйетін қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімі Искахова Гүлнұр Баймұханқызы жайлы айтқым келеді. Әріптесіміздің 
Еліміздің болашағы, Тәуелсіз Қазақстанның әрі қарай нығаюына үлес қосар 
өскелең ұрпақты тәрбиелейтін беделді тұлға екені сөзсіз. 
Гүлнұр Баймұқанқызы әрдайым ізденіспен жұмыс жасайды, нәтижесінде 

жетістіктері де бар. 2015-2016 жылдары «Қазақстан ұстазы» республикалық 
интернет олимпиадада I-орын, облыстық «Сөз мерген» үздік қазақ тілі 
мұғалімі сайысында I-дәрежелі дипломмен марапатталды. Аудандық білім 
бөлімінің арнайы алғыс хатына ие болған.

 Күлзира БАЖАЙ,
Лобанов ОМ-нің 

технология пәнінің мұғалімі. 

ЎСТАЗ – МЕКТЕП ТЎЛЄАСЫ

мұрасынан ескі тарихи аңыздар мен эпикалық жыр-
ларды тыңдап, нәр алып өскен ол өз дәуіріндегі ең 
білімді адамдардың бірі болды. Дулат Бабатайұлының 
шығармалары, негізінен, қазақ халқының екі жақты езгіге 
түскен ауыр халін суреттеуге құрылған.
Кеште ақынның өмірі мен шығармашылығы, ак-

ция тарихы туралы айтылды. Қазақ орта мектебінің 
оқушылары Хамит Мархабат, Тұрсын Меруерт, Жана-
пина Меруерт, Шаймергенова Дильбара, Шалахаева 
Аида Дулат Бабатайұлы шығармаларын жатқа оқыды. 
Осы кеште  «Ақындықтың дара тұлғасы» атты кітап 
көрмесі ұйымдастырылып, оған Дулат Бабатайұлының  
«Тұнық тұма», «Шығармалары мен тағылымы», «Зама-
на сазы» және т.б. кітаптары қойылып, шолу өткізілді. 
Осы шараның ұйымдастырушысы ретінде кеш өткізу 
барысында көмектескендері үшін мектеп кітапханашысы 
Нұрбахтина Айсұлу Шакарманқызы, сынып жетекші 
Алғожина Айман Сайлаубайқызына алғысымды 
білдіремін.

Гүлнәр ЕРҒАЗИЕВА,
Аудандық кітапхананың кітапханашысы.

Тұрғындар назарына!
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің  

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік 
Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
департаментінің Айыртау аудандық тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау басқармасы» РММ 
лауазымды тұлғаларының қызметтік этика талаптарын бұзған, заңсыз 

іс-қимылдар жасаған, сыбайлас жемқорлық, құқықбұзушылық  фактілері, 
заңсыз іс-әрекеттері туралы хабарлауға, қызметтік этика талаптарының 
бұзылу жағдайында өтініш жасауға болады: «Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Экономика Министрлігінің  Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау департаменті» республикалық мемлекеттік мекмесі. 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің 
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан 
облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ

1. Басшының м.а. – Юрий Евгеньевич Пузиков – 8-(7152)-34-04-43,
2. Басшының орынбасары – Татьяна Леонидовна Горлова – 8-(7152)-

34-04-42.
«Айыртау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау  басқармасы» 

РММ-нің басшысы м.а. Бақытгүл Амантайқызы Рамазанова  – 
8-(71533)-27-186.

«Айыртау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
басқармасы» РММ-нің азаматтарды жеке мәселелері бойынша 

қабылдау кестесі:  
Басшының м.а. Бақытгүл Амантайқызы Рамазановамен жүргізіледі 

- аптасына 2 рет: дүйсенбі 10.00-ден 13.00-ге дейін; жұма 09.00-ден 13-
.00-ге дейін. Қабылдау мына мекенжай бойынша СҚО, Айыртау ауданы, 
Саумалкөл селосы, шағын аудан. 

Қабылдауға 8-(715-33)-27-186 телефоны арқылы алдын ала жазылуға 
болады. 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігінің  

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан 
облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Айыр-
тау аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» РММ 
мәлімдейді:

Жеке және заңды тұлғалардың заңды мүдделері және бостандық, 
құқықты қорғауды сақтау мақсатында, сыбайлас жемқорлық 
құқықбұзушылықжолын кесу, тұрғындармен кері шұғыл байланысты 
құру, басқармамен «Ашық есік күнін» өткізу жоспарланып отыр. 
Жүргізу уақыты мен орны: аптаның әр жұма күні сағат 9.00-ден 18.30-

ға дейін,  мекен-жайы: Саумалкөл ауылы, шағын аудан. «Ашық есік 
күнінің» өту барысында келушілердің өзекті мәселелерін жарықтандыру 
үшін қоғамдық мерекелер, кәсіпкерлік субъектілер, заңды тұлғалар 
үшін қызметтік бейін бойынша басқарманың мамандарымен кеңестер 
ұйымдастырылатын болады. 

«Ыстық желі» телефоны
Солтүстік Қазақстан облысы тұтынушыларының құқықтарын 

қорғау департаментінде және Айыртау аудандық тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау басқармасында тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
саласындағы заңды түсіндіру бойынша тұтынушылар үшін «Ыстық желі» 
телефоны жұмыс істейді.
Тұтынушылардың құқықтарын Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 

саласындағы заңды түсіндіру бойынша тұтынушылар үшін «Ыстық желі» 
телефоны жұмыс істейді.
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау бойынша барлық қызықтыратын 

сұрақтар бойынша кеңесті 8(7152) 52-14-36, 8(71533) 27-1-86 телефон-
дары арқылы алуға болады.



Айыртау таѕы 520 қазан 2016 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА Қазақ деген жұртымның алты батпан азабы,
Таңдары мен кештері болған екен азалы.
Ғасырларды ғасырға жалғап күрес жүргізген,
Тәуелсіздік жолыңды тағы бір балаң жазады.

  Десек сенің тарихың сақ заманнан басталған,
  Арманыңның арнасы азаттық деген дастаннан,
  «Алқакөл сұлама атандың, шұбырынды ақтабан»,
  Он сегізінші ғасырдағы жоңғарлармен шайқастан.

Даламыздың  батысы – кіші жүздің жерінде,
Датұлы Сырым дейтұғын хас батырдың елінде,
Ұлт-азаттық көтеріліс 14 жылға созылған,
Бабалардың батырлық тарихын оқы, ерінбе.

  Он тоғызыншы ғасырда Исатай менен Махамбет,
  Тәуелсіздікті тайсалмай өз қолыма алам деп,
  Ел ішінен қол жинап, елдік үшін күрескен,
  Жырлаймын батырларымды тұрғанда соған шамам кеп.

Көкірегі ояу пенделер есітер сырдың арлы үнін,
Қазақстанды қамтыған көтерілісі Кенесарының.
Тектілігі ғой қазақтың, осылардың бүгінде,
Тайраңдатпай жаттарды қайтарып берген қарымын.

  Сыр бойында Жанқожа, Есеттің салған ұраны,
  Азаттық дейтін әдемі өрнектің реңін құрады.
  Бостандықтың шыңына жетпей тоқтамас,
  Қазағым жүрген жолдардың ортаңғысы бұл әлі.

Жиырмасыншы ғасырдың он алтыншы жылдары,
Жарты миллион қазағым сол жылдың болған құрбаны.
Патшалықтың сол шақта отарлау саясатынан,
Елім дейтін ерлерім осылай халқын қорғады.

  Жиырмасыншы ғасырдың арыстары атанған,
  Ел сүюді үйрендім Әлихан, Ахмет атамнан.
  Жар құлағы жастыққа тимей аласұрғанда,
  Міржақып пенен Мұстафа жүректерден бата алған.

Дүр сілкінткен ғаламды – сексен алтының толғауы,
Сексен алтының толғауы – отаршылдардың қорлауы.
Ұлттық сана мен намысты қайрап алған қанжардай,
Тәуелсіздіктің ақ таңы келетіндігін болжауы.

  Қыршындай қиған өрімдей ұл менен қызды жапыра,
  Жала да жаптың, алайда, сен едің ұрған жабыла.
  Күрсініп қалған қазақтың қара жер дейтін Анасы,
  Кәпірлер таптамасын деп...
  Топырақпен қойды тосқауыл ұл-қызының қанына.

Осылай жауып тастамай тарихтың ауыр парағын,
Азаттық дейтін жұлдызға түсірді жұртым назарын.
Қазақ дейтін адамның баласының әрқашан,
Жас шыласын, шыласа қуаныштан жанарын.

  «Әр қазақ менің жалғызым» деген екен бір ағам,
  Жүрегімнің ұранын дәл айтыпты бұл ағам.
  Естелік болсын жай ғана, тарихың болсын кешегі,
  Уа, қазағым, қайғыдан көзіңді жасқа бұлаған.

Егемен елсің сен бүгін, еңсеңді аласартпағын,
Махаббаты деп білгейсің балаңның шала шатпағын.
Уысыңа сыйған ұлы сый – Алладан келген аманат,
Аманатқа қиянат жасамағайсың, ақ таңым!

  Жиырма бес жыл сен үшін азға жатпас, көпке де,
  Ширек ғасыр ішінде елге айналдың көктеген.
  Куәгері болған сан ғасыр азаптың да, бақтың да,
  Жазира дархан даламның басынан нелер өтпеген?

Бабалар айтқан нақылдың болмаған, сірә, бекері,
Қазағыма бұйырған ағайынды жұттың жетеуі.
Бабалардың көзіндей қастерлейік бұл күнді,
Тәуелсіздігіміз, себебі – қырғындардың өтеуі.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
газет тілшісі.

Тәуелсіздік – қырғындардың өтеуі

ДҮЙСЕНБІ, 24 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 7:00 
«ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Питер Пэн» М/х 10:25 
«ТОБОТ» М/х 10:45 «Апта.kz» 11:50 «ДАУА» 
12:25 «Жаңа қоныс» Т/х 12:55 KAZNEWS 
(Дайджест) 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10 «Келін» Т/х 14:55 KAZNEWS (Дайд-
жест) 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 
«Сурайя» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
Тәуелсіздікке 25 жыл «ТӘУЕЛСІЗДІК - 
ТІРЕГІМ» 18:10 «Ұлттық шоу» 18:55 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 19:30 «СУРАЙЯ» Т/х 
20:30 KAZNEWS 21:15 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
22:00 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 22:55 
«ЖҰЛДЫЗЫМ» Күнделік 23:05 «КЕЛІН» 
Т/х 23:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:30 KAZNEWS 1:15 «SPORT.
KZ» 1:35 «Жаңа қоныс» Т/х 2:05 «Серпіліс» 
2:50 Тәуелсіздікке 25 жыл «Тәуелсіздік 
- тірегім» 3:05 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:35 «Менің Қазақстаным!» 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» 07:30 «Сотқа 

жеткізбей» 08:00 «Жаңа күн» 10:10 М/ф 
«Щенячий патруль» 10:40 «Экспедиция 
25» 11:10 «Әр үйдің сыры басқа» 11:40 
Т/х «Ақылдың кілті Өмірдастан»-2 12:30 
«Магия кухни» 13:00 «Семейные мело-
драмы» 14:00 Т/с «Битва за Севастополь» 
15:00 «Народный контроль» 15:15 «Көңіл 
толқыны» 15:45 Т/х «Зауал» 16:45 «Тағдыр 
тартысы» 17:20 «EXPO - болашақ энер-
гиясы» 17:25 «Егіз жүрек» 18:00 «Біздің 
назарда» 18:15 Т/х «Қыз жолы»-2 19:00 
Қорытынды жаңалықтар 19:35 Негізінде 
19:40 Т/х «Ақылдың кілті Өмірдастан»- 2 
20:30 «EXPO - энергия будущего» 20:35 
«Бетпе-бет» 21:00 Итоги дня 21:35 По 
сути 21:40 Т/с «Такая работа» 22:30 Т/с 
«Осколки» 23:25 «Тағдыр тартысы» 00:00 
«Әр үйдің сыры басқа» 00:30 Қорытынды 
жаңалықтар 01:05 «Өмір сабақтары» 01:35 
«Әр үйдің сыры басқа» 02:05 Қорытынды 
жаңалықтар 02:40 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБ ТИ Т Р Л ЕРМЕН  7 : 1 0  «САПА 
БАҚЫЛАУДА»  7 :55  ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 13:15 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 «ӘН ДАРИЯ» 
15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:10 «ПРАВДА» 
15:15 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 «РО-
ДИНА» 18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 
СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 Т/с 
«ШАКАЛ» 2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

СЕЙСЕНБІ, 25 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 
«Питер Пэн» М/х 10:25 «ТОБОТ» М/х 10:45 
«Айман&Шолпан» Т/х 11:35 «Айтуға оңай...» 
12:20 «Жаңа қоныс» Т/х 12:55 KAZNEWS 
(Дайджест) 13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10 «Келін» Т/х 14:55 KAZNEWS (Дайд-
жест) 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 
«Сурайя» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«БЕЙНЕТ ТҮБІ - ЗЕЙНЕТ» 18:10 «Ұлттық 
шоу» 18:40 «Жұлдызым» Күнделік 18:50 
«Sport.kz» 19:10 Тәуелсіздікке 25 жыл 
«ТАБЫС СЫРЫ» 19:30 «СУРАЙЯ» Т/х 
20:30 KAZNEWS 21:15 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
22:00 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 22:55 
«ЖҰЛДЫЗЫМ» Күнделік 23:05 «КЕЛІН» 
Т/х 23:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:30 KAZNEWS 1:15 «Жаңа 
қоныс» Т/х 1:50 Тәуелсіздікке 25 жыл 
«Табыс сыры» 2:10 «Қылмыс пен жаза» 
2:35 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» 07:30 «Сотқа 

жеткізбей» 08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с 
«Осколки» 11:00 «Әр үйдің сыры басқа» 
11:30 Т/х «Ақылдың кілті Өмірдастан»-2 
12:30 «Магия кухни» 13:00 «Семейные 
мелодрамы» 14:00 Т/с «Битва за Се-
вастополь» 15:00 «Важно знать» 15:15 
«Көңіл толқыны» 15:45 Т/х «Зауал» 16:35 
«Тағдыр тартысы» 17:10 «EXPO - энергия 
будущего» 17:15 «Біздің үй» 18:00 «Білу 
маңызды» 18:15 Т/х «Қыз жолы»-2 19:00 
Қорытынды жаңалықтар 19:35 Негізінде 
19:40 Т/х «Ақылдың кілті Өмірдастан»-2 
20:25 «EXPO - болашақ энергиясы» 20:30 
Фильм «ОТТО ФОН БИСМАРК» 21:00 
Итоги дня 21:35 По сути 21:40 Т/с «Такая 
работа» 22:30 Т/с «Осколки» 23:25 «Тағдыр 
тартысы» 00:00 «Әр үйдің сыры басқа» 
00:30 Қорытынды жаңалықтар 01:00 «Өмір 
сабақтары» 01:30 «Әр үйдің сыры басқа» 
02:00 Қорытынды жаңалықтар 02:30 «Сотқа 
жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБ ТИ Т Р Л ЕРМЕН  7 : 1 0  «САПА 
БАҚЫЛАУДА»  7 :55  ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
13:15 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
15:10 «ПРАВДА» 15:15 Т /с  «УЙТИ , 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 16:20 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 Т/с «ШАКАЛ» 
2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:05 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 

СӘРСЕНБІ, 26 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:40 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Питер Пэн» М/х 10:25 «РОБОТКӨЛІК 
ПОЛИ» М/х 10:45 «Айман&Шолпан» Т/х 
11:35 «Айтуға оңай...» 12:20 «Жаңа қоныс» 
Т/х 12:55 KAZNEWS (Дайджест) 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» 

Т/х 14:55 KAZNEWS (Дайджест) 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т/х 
17:30 KAZNEWS 17:55 «Арнайы сұхбат» 
18:10 «Ұлттық шоу» 18:50 «Жұлдызым» 
Күнделік 19:00 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 19:30 
«СУРАЙЯ» Т/х 20:30 KAZNEWS 21:15 
«СҰХБАТ» 22:00 «АЙМАН&ШОЛПАН» 
Т/х 22:55 «ЖҰЛДЫЗЫМ» Күнделік 23:05 
«КЕЛІН» Т/х 23:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:30 KAZNEWS 
1:15 «Жаңа қоныс» Т/х 1:50 «Жарқын 
бейне» 2:15 «Арнайы сұхбат» 2:30 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 2:40 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:15 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің үй» 

08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с «Осколки» 11:00 
«Әр үйдің сыры басқа» 11:30 Т/х «Ақылдың 
кілті Өмірдастан»-2 12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с 
«Битва за Севастополь» 15:00 «Народный 
контроль» 15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 Т/х 
«Зауал» 16:35 «Тағдыр тартысы» 17:10 
«EXPO - болашақ энергиясы» 17:15 «Біздің 
үй» 18:00 «Біздің назарда» 18:15 Т/х «Қыз 
жолы»-2 19:00 Қорытынды жаңалықтар 
19:35 Негізінде 19:40 Т/х «Ақылдың кілті 
Өмірдастан»-2 20:25 «EXPO - энергия 
будущего» 20:30 «Қайсар жандар» 21:00 
Итоги дня 21:35 По сути 21:40 Т/с «Такая 
работа» 22:30 Т/с «Осколки» 23:25 «Тағдыр 
тартысы» 00:00 «Әр үйдің сыры басқа» 
00:30 Қорытынды жаңалықтар 01:00 «Өмір 
сабақтары» 01:30 «Әр үйдің сыры басқа» 
02:00 Қорытынды жаңалықтар 02:30 «Сотқа 
жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБ ТИ Т Р Л ЕРМЕН  7 : 1 0  «САПА 
БАҚЫЛАУДА»  7 :55  ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
13:15 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
15:10 «ПРАВДА» 15:15 Т /с  «УЙТИ , 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 16:20 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 Т/с «ШАКАЛ» 
2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:05 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 

БЕЙСЕНБІ, 27 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Питер Пэн» М/х 10:25 «РОБОТКӨЛІК 
ПОЛИ» М/х 10:45 «Айман&Шолпан» Т/х 
11:35 «Айтуға оңай...» 12:20 «Айналайын» 
Т/х 12:55 KAZNEWS (Дайджест) 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» 
Т/х 14:55 KAZNEWS (Дайджест) 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т/х 
17:30 KAZNEWS 17:55 «Тәуелсіздік жыл-
дарында жеңіл өнеркәсіптің дамуы» 18:20 
«Ұлттық шоу» 18:55 «Жұлдызым» Күнделік 
19:05 «АГРОБИЗНЕС» 19:30 «СУРАЙЯ» 
Т/х 20:30 KAZNEWS 21:15 «ҚОҒАМДЫҚ 
КЕҢЕС» 22:00 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 
22:55 «ЖҰЛДЫЗЫМ» Күнделік 23:05 
«КЕЛІН» Т/х 23:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:30 «МУЗАРТ Live» 
Күнделік 0:40 KAZNEWS 1:25 «Айналайын» 
Т/х 1:55 «Бүгінгі күннің батырлары» 2:05 
«Агробизнес» 2:25 «Медицина саласындағы 
жетістіктер» 2:50 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:20 Қазақстан  эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің үй» 

08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с «Осколки» 11:00 
«Әр үйдің сыры басқа» 11:30 Т/х «Ақылдың 
кілті Өмірдастан»-2 12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с 
«Центральная больница» 15:00 «Важно 
знать» 15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 Т/х 
«Зауал» 16:35 «Тағдыр тартысы» 17:10 
«EXPO - энергия будущего» 17:15 «Біздің 
үй» 18:00 «Білу маңызды» 18:15 Т/х «Қыз 
жолы»-2 19:00 Қорытынды жаңалықтар 
19:35 Негізінде 19:40 Т/х «Ақылдың кілті 
Өмірдастан»-2 20:40 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 20:45 «Қайсар жандар» 21:00 
Итоги дня 21:35 По сути 21:40 Т/с «Такая 
работа» 22:30 Т/с «Осколки» 23:25 «Тағдыр 
тартысы» 00:00 «Әр үйдің сыры басқа» 
00:30 Қорытынды жаңалықтар 01:00 «Өмір 
сабақтары» 01:30 «Әр үйдің сыры басқа» 
02:00 Қорытынды жаңалықтар 02:30 «Сотқа 
жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБ ТИ Т Р Л ЕРМЕН  7 : 1 0  «САПА 
БАҚЫЛАУДА»  7 :55  ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
13:15 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:05 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
15:10 «ПРАВДА» 15:15 Т /с  «УЙТИ , 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 16:20 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 
СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 «ШАКАЛ» 
2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:05 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 

ЖҰМА, 28 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «МузАРТ Live» Күнделік 10:15 
«Питер Пэн» М/х 10:45 «Айман&Шолпан» 
Т/х 11:35 «Қоғамдық кеңес» 12:20 «Айна-
лайын» Т/х 12:55 KAZNEWS (Дайджест) 
13:00 «БІРГЕ  ТАҢДАЙМЫЗ !» 14:10 
«Келін» Т/х 14:55 KAZNEWS (Дайджест) 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» 
Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 «Ұлттық шоу» 
18:35 «Жұлдызым» Күнделік 18:45 «ЖАН 
ЖЫЛУЫ» 19:05 «ИМАН АЙНАСЫ» 19:30 
«СУРАЙЯ» Т/х 20:30 KAZNEWS 21:00 ПАР-
ЛАМЕНТ 21:15 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 22:00 
«СӘЛЕМ, ҚАЗАҚСТАН!» 23:25 «КЕЛІН» 

Т/х 0:15 «ЖҰЛДЫЗЫМ» Күнделік 0:25 
«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 0:45 KAZNEWS 
1:15 Парламент 1:30 «Айналайын» Т/х 
2:00 «Жан жылуы» 2:20 «Иман айнасы» 
2:40 «Дауа» 3:10 «Қылмыс пен жаза» 
3:30 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:10 «Біздің үй» 

8:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с «Осколки» 11:00 
«Әр үйдің сыры басқа» 11:30 Т/х «Ақылдың 
кілті Өмірдастан»-2 12:30 «Сиқырлы ас 
үй» 13:00 «Семейные мелодрамы» 14:00 
Т/с «Центральная больница» 15:00 «На-
родный контроль» 15:15 «Көңіл толқыны» 
15:45 Т/х «Зауал» 16:45 «Тағдыр тартысы» 
17:20 «EXPO - болашақ энергиясы» 17:20 
«Өмір жолы» 18:00 «Біздің назарда» 
18:15 «Компромат» 19:00 Қорытынды 
жаңалықтар 19:40 Т/х «Ақылдың кілті 
Өмірдастан»-2 20:25 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 20:30 «Арнайы хабар» 21:00 
Итоги дня 21:40 «Бюро расследований» 
22:10 Кино «Ускорение» 23:50 Евразийская 
музыкальная премия телеканала MUZZONE 
- 2016 02:20 «Әр үйдің сыры басқа» 02:50 
«Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 6:45 «ЖҰМА 

УАҒЫЗЫ» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 10:00 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР» Т/Х 13:15 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 
14:05 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 15:10 «ПРАВДА» 15:15 Т/с «УЙТИ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 16:20 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» 17:25 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 
18:35 «ЕВРАЗИЯ ЛОТО» 18:45 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 22:00 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 ЦЕРЕ-
МОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН» Часть 1 2:10 
«ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 2:50 «П@УТINA» 
3:10 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 3:20 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:55 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
4:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

СЕНБІ, 29 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:05 KAZNEWS 6:40 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:15 «ДАРА МЕН ДОСТАРЫ» М/х 9:00 
«СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:10 «МузАРТ Live» 11:50 
«Жұлдызым» Күнделік 11:55 «АС БОЛСЫН!» 
12:35 «БАЛАПАН ЖҰЛДЫЗ» 13:40 «ОЙ-
ТОЛҒАУ» 14:30 «Жарық» Т/х 16:05 Қазақ 
радиосына - 95 жыл «ҰЛЫ ДАЛА ДАУЫ-
СЫ» 17:35 «МузАРТ Live» Күнделік 17:50 
КӘСІПҚОЙ БОКС WBA Fedelatin тұжырымы 
бойынша чемпиондық атаққа талас ҚАНАТ 
ИСЛАМ (ҚАЗАҚСТАН) - ПАТРИК АЛЛОТЕЙ 
(ГАНА) 21:00 KAZNEWS 21:35 «ДАРА ЖОЛ» 
23:10 «КӨҢІЛАШАР» 0:45 KAZNEWS 1:20 
Кино «Нысана» 3:15 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Қалжың қоржыны» 07:50 

«Өзін-өзі тану» 08:00 «Продвопрос» 08:20 
«Қызық times» 09:25 «Биле, Қазақстан!» 
Дневник 09:40 «Сиқырлы ас үй» 10:15 
М/ф: «Щенячий патруль», «Вспыш и чудо 
машины» 11:15 Кино «Капитан Саблезуб» 
13:00 «Биле, Қазақстан!» 15:00 Премьер-
лига Кайрат – Окжетпес 17:00 Мюзикл 
«Достар сыры» 18:30 «Ду-думан» 19:45 
«Бенефис-шоу» 21:00 «7 күн» 22:00 Кино 
«Автобан» 23:50 Т/с «Дворец Абдин» 00:50 
Т/х «Әселдің құрбы-құрдастары» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 7:50 «ВЕРОНИКА 
МАРС» Т/Х 8:35 «П@УТINA» 9:00 «СМАК» 
9:40 Кино «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 11:40 
«ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «112 НЕДЕЛЯ» 
12:25 «ВЕРОНИКА МАРС» Т/Х 13:25 «ТОЙ 
БАЗАР» 14:25 «П@УТINA+» 15:10 Кино 
«ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 18:35 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ» 20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 21:00 
«ГОЛОС КАЗАХСТАНА» 22:30 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 23:05 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 0:00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» НОВЫЙ 
СЕЗОН 2:40 «112 НЕДЕЛЯ» 3:00 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 4:00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

ЖЕКСЕНБІ, 30 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН 

6:05 KAZNEWS 6:40 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 7:30 
«Көңілашар» 9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:15 «БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ» 12:00 «Сәлем, 
Қазақстан!» 13:25 Кәсіпқой бокс WBA 
Fedelatin тұжырымы бойынша чемпиондық 
атаққа талас Қанат Ислам (Қазақстан) - 
Патрик Аллотей (Гана) 14:25 «Жарық» Т/х 
16:45 «ҰЛЫ ДАЛА - ҰЛЫСТЫМ!» 17:55 
«ЖАЙДАРМАН» 20:00 «АПТА.KZ» 21:00 
«МУЗАРТ Live» 22:35 «ЖҰЛДЫЗЫМ» 
Күнделік 22:45 «ЖҰЛДЫЗЫМ» 0:30 Кино 
«Адамға ілтифат» 1:40 «Ой-толғау» 
2:30 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:00 «Само-

познание» 08:10 «Айбын» 08:35 «Ас арқау» 
09:00 «ТВ Бинго» 10:00 «Биле, Қазақстан!» 
Дневник 10:15 «Сиқырлы ас үй» 10:50 
«Тайны и судьбы великих казахов» 11:50 
Кино «Крошка из Беверли Хиллз» 13:30 Т/х 
«Сүйген жарым» 15:10 «Ду-думан» 16:25 
«Экспедиция 25» 16:55 «Компромат» 18:00 
«Қызық times» 19:15 «Биле, Қазақстан!» 
21:00 «7 күн» 22:00 «Пай-пай, 25» 23:10 
«Мерекелік кештері: Махаббат жыры» 
концерті 00:20 Т/с «Дворец Абдин» 01:20 
Т/х «Әселдің құрбы-құрдастары» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН 6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 7:35 «ВЕРОНИКА МАРС» 
Т/Х 8:20 «П@УТINA» 8:45 «ВОСКРЕС-
НЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО» 10:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 12:00 
«БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 12:35 «ВЕРОНИКА 
МАРС» Т/Х 13:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 15:00 
«ГОЛОС КАЗАХСТАНА» 16:30 «ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ» СУПЕРСЕЗОН 20:00 «АНАЛИТИКА» 
21:00 «П@УТINA+» 22:00 «ТОЙ БАЗАР» 
23:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 0:00 Кино 
«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 2:10 «П@УТINA+» 
3:00 «ТОЙ БАЗАР» 3:45 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 3:40 «П@УТINA» 
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Терроризм актісі қатерінің туындауы туралы халықты 
ақпараттандыру мақсатында, террористік қауіптіліктің 

бірқалыпты («сары»), жоғары («қызғылт») және шекті («қызыл») 
деңгейлері орнатылуы мүмкін.
Бірқалыпты деңгейде келесі іс-әрекеттер ұсынылады:
Қоғамдық орындарда болған кезде айналадағылардың әрекеттерінің 

оғаштығына және сыртқы түріне, иесіз күдікті заттар мен автокөліктерге назар 
аудару.
Барлық күдікті жағдайлар жөнінде құқық қорғау органдарына хабарлау.
Полиция тарапынан белсенді көңілге түсіністік білдіріп, оларға көмек көрсету.
Күдікті заттарды уақытша сақтау және тасымалдау үшін қабылдамау.
Күдікті заттарға жақындауға, қозғалтуға және ашуға тыйым салынады.
Жанұядағы кәрілер мен балаларға барлық табылған иесіз заттар олардың 

өміріне қауіп төндіретіндігін түсіндіру.
Облыс аймағында орын алған оқиғалар жөнінде хабардар болу.
Жоғары деңгейде ұсынылады:
Халық шоғырланатын орындарға баруды шектеу.
Полиция қызметкерлерінің талабы бойынша жеке куәлікті немесе басқа да 

құжаттарды ұсыну.
Қоғамдық ғимараттарда болғанда өрт кезінде қолданатын қосалқы шығу 

есіктерінің және көрсеткіштердің орналасуына көңіл аудару.
Тұрғын үйлердің маңындағы бейтаныс адамдар мен автокөліктерге көңіл 

аудару.
Аса пішінді заттарды өзімен бірге тасымалдаудан бас тарту.
Жанұя мүшелерімен төтенше жағдай туындағанда іс-әрекеттер жоспарын 

талқылау.
Шекті деңгейде бірқалыпты және жоғары деңгейлерде атқарылатын іс-

әрекеттерден басқа ұсыналады:
Тұрып жатқан үйдің тұрғындарының кезекшілігін ұйымдастыру, бөтен адамдар 

мен автокөліктердің пайда болуына көңіл бөлу.
Террористік қауіптіліктің деңгейі орнатылған аудандарға жол жүруді кейінге 

ауыстыру.
Эвакуацияға дайындалу.
Терроризм актісі жасалған орында дүрбелеңдікке берілмеу, қызығушылық 

танытпау, бейне және фото түсірілім жүргізбеу.
Теледидар немесе радиоқабылдағышты үнемі қосылған күйі ұстау.
Терроризм актісінің қауіпі жөнінде жалған ақпаратты таратпау.

*   *   *
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 273 бабымен терроризм актісі 
туралы көрнеу жалған хабарлау үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған, 
қылмыс жасаған тұлға алты жылға дейін бас бостандығынан айырылады.

Тұрғындарға жадынамаТұрғындарға жадынама
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- егер сізге терроризм актілерін дайындау, қаржыландыру және ұйымдастыру 
туралы;

-  радикалды көзқарастағы дәстүрлі емес діни ағымдарды жақтаушыларды 
жалдау, қаруландыру, оқыту фактілері туралы;

- терроризм және діни экстремизм идеологиясын насихаттау және тарату 
туралы мәлім болса

ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

«Қарты бардың қазынасы бар» дегендей Қарттар күнін 
атап өтудегі басты мақсат — аз қамтамасыз етілген қарт 
адамдарға, жалғызбасты қарт зейнеткерлер мен қарт 
мүгедектерге көңіл бөлу, оларға материалдық, əлеуметтік-
тұрмыстық жəне басқа да көмек түрлерін көрсету болып 
табылады.
Қазан айында өткізілген қарттар айлығы қарсаңында 

Карасевка орта мектебінде қайырымдылық іс-шаралар 
өткізілді. Ауылдағы жалғыз тұратын қарт адамдарға көмек 

ретінде мектебіміздің оқушылары бірнеше топқа бөлініп 
аула жұмыстарына көмек көрсетті. Біздің оқушылар  
қарттарға  арналған концертте өз өнерлерін көрсетіп, 
қарттардың көңілдерін көтерді.
Осы қарттар айлығында біз қарт əжеміз Нағима Исеноваға 

назар аудардық, негізі ол əжемізге назар аудармау  мүмкін 
емес, Нағима апай өз жанұясын ұйытып ұстап отырған, 
мүгедек пен жетімдерді асырап отырған құрметті əже. 
Екіншіден, туғаннан мүгедек боп туылған Нағима апаның 
ұлы Амантай мен марқұм қызы Гүлнəрдан қалған   Олжас 
пен Елжас атты жиен немерелерін асырап отыр.

«Көмек қолын созайық!» атты ұранмен мектеп психологі 

Қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығы
Қарттарым – асыл қазынам!Қарттарым – асыл қазынам!

Рахмалинова Айман Есмағанбетқызы  6-9 сынып 
оқушыларын ертіп, көмекке мұқтаж Исеновтар отбасындағы  
үйден шыға алмайтын 55 жастағы Амантай ағаның көңілін 
көтеру үшін шағын концерт бағдарламасымен барды. Өнер 
көрсеткен оқушылардың арасында өз жиен немересі Ел-
жас өзінің шығарған өлеңін əжесіне тарту етті. Сол сəтте 
əжесінің жүрегі елжіреп, көзіне жас алды.
Ал Амантай аға жиені Елжастың, оқушылардың өнерін 

тамашалап, мүгедек арбасынан тұра жаздағандай болып, 

орнында билей балаша қуанып, ризашылығын білдірді. 
Осылай үлкенге құмет көрсету əр адамның, əр 

баланың парызы екенін ұғындыруда, оқушылардың 
бойына мейірімділікті сіңіруде осындай іс-шаралардың 
маңызы өте зор. Əр қашанда осындай іс-шаралардан 
қалыс қалмаймыз.

Ботагөз ИБРАЕВА, 
Карасевка ОМ-нің 

əлеуметтік педагогы. 
Айжарқын ТӨРЕБЕКОВА,

Карасевка Ом-нің
тəрбие жұмысының меңгерушісі.

«Педагог – ол адам  жанының инженері»
/М.И. Калинин/

Кеңестік кездегі заманның  ағымына қарай және  
жұмысымыз да орыс халқы көп  қоныстанған село-
ларда болған соң мен балаларымды қазақ мектебіне 
оқуға бере алмадым. Ол кезде, аудан орталығын  қоса 
алғанда,  жақын орналасқан бірде-бір селода қазақ 
мектебі болған емес, шаңырағымызда да қазақ тіліне 
жете мән бермедік, балаларымызбен көбіне тек орыс 
тілінде сөйлесетінбіз.Сондықтан балаларымыз үйде 
де, түзде де орыс тілінде  сөйлескендіктен, қазақ тіліне 
мүлдем шорқақ болып өсті. Кейін немерелеріміздің сөз 
қоры да  «бар, кел, ал» сөздерімен шектелді.
Еліміз Тәуелсіздік алып, өз  көк байрағы биікте 

шарықтап, Мәңгілік Қазақстанымызды әлем таныды. 
Жаңа заманға сай талаптар да өзгерді. Халқымыздың 
ана тілі – қазақ тілі – Тәуелсіздігіміздің 25 қана 
жылдығын атап  өткелі отырған еліміздің мемлекеттік 
тілі дәрежесіне көтерілді. Мекемелерде де іс-шаралар 
екі тілде  жүргізіле бастады. Немерелеріміздің 
болашағын ойлап, оқуға қазақ мектебіне  бердік. 
Бірақ: «Қалай болар екен!? Қандай ұстаздың ал-
дына барар екен? Ол ұстаз тек қазақ тілін  үйретіп 
қана қоймай, пәндерге деген қызығушылығын оята 
алар ма екен?» деген ойлар мазалады. Бағымызға 
орай, өнегелі ұстаздар есімі ауданға әйгілі, бірнеше 
дүркін аудандық мәслихаттың депутаттығына 
сайланған жоғары санатты ұстаз Олжабаева Меңдігүл 
Олжайбайқызы басқаратын Саумалкөл қазақ орта 
мектебінің ұжымында баршылық екен. Солардың  
бірі – 20 жылдай педагогика саласында жемісті 
еңбек етіп келе жатқан, сабақтарында озық за-
манауи  әдістемелік технологияларды пайдалана 
білетін білгір де білімді, жан-жақты, өз тілінің па-
триоты, өз ісінің майталманы, жалпы адамзатқа тән 
жақсы қасиеттерін жастайынан бойына сіңіріп өскен, 

Ұстазға деген мың алғысҰстазға деген мың алғыс
талапты да талантты, әрқашанда ізденіс үстіндегі 
ұстаз – Науанова Мырзабике Қабидоллақызы. Не-
мерем Фаризаны осы ұстаздың   алдынан тәлім алуға 
бердік. Десек те, сыныпта немерем сияқты «шала 
қазақтар»  баршылық болып шықты. Егер педагогика 
адамды жан-жақты қылып тәрбиелегісі келсе,онда 
ол адамды да жан-жақты білуі қажет екендігін білетін 
ұстаз шәкірттерінің психологиясын жете зерттеп, әр 
сабағында арнайы әдіс-тәсілдерді қолдана білді  ғой 
деп ойлаймын. Соның нәтижесінде оқушылардың 
пәндерге деген  қызығушылықтарын арттырып, 
ойлау қабілеттерінің өсуіне жол ашып берді, бойла-
рына сіңіртті. Менің байқағаным: бастауышта өткен 
4 жыл ішінде балалардың  оқу үлгерімінің жақсы бір 
деңгейде тұрғанын байқадым.Ол – үлкен еңбектің 
жемісі.Немеремнен байқағаным, бастауышта алған 
білімдері өте терең, жан-жақты мағыналы: себебі 
Фариза  қазір  6- сыныпта үздіктер қатарында жүр. 
Бұл – осы  алғашқы ұстазының  еңбегі деп білемін.
Тек қана біліммен шектеліп қоймай, алдындағы 
оқушыларының  интеллектуалды  дамуына да көп көңіл 
бөліп, ұстаздың сырттай өтетін түрлі халықаралық 
жарыстарға, байқауларға, олимпиадаларға қатысқан 
шәкірттері арнайы дипломдармен марапатталып, 
жүлделі орындарға ие болуда. Қорыта келе айта-
рым: қазақша екі сөздің басын құрай алмайтын 
немереміз  үздік оқушылар қатарынан көрініп, біздің 
қарт жүректерімізге үміт, жылу беріп, қуаныш сый-
лап жүр.Немеремізді осындай дәрежеге жеткізген 
Мырзабике Қабидоллақызын қиындығы мен қызығы 
мол  педогогикалық еңбек жолында биік шыңдардан 
көрініп, табыстан-табысқа жете берсін демекпін. 
Шәкірттеріңізді білім баспалдағымен жоғары өрлете 
беріңіз, құрметті біздің Мырзабике Қабидоллақызы.

Күбітай МАЛАЕВ,
Фаризаның атасы.

ҚР Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігіне 25 жыл толуы 
аясында өткізеді:

- ҚР ҰБ ұлттық валюталар банкноттары – теңге мен монеталарды ең жақсы 
бейнелуі 6 жастан 14 жасқа дейінгі балалар арасындағы балалар суреттерінің 
конкурсы. Конкурстың тақырыбы  «Мен ♥ Қазақстан!» болып табылады.

- Жоғары оқу орындарының студенттері арасында эссе жазу конкурсы. 
Мынадай эссе тақырыптары ұсынылады: «Ұлттық валютаның Қазақстан 
Республикасы Тəуелсіздігінің қалыптасуындағы рөлі»; «Ұлттық валютадағы 
тұлғалар тарихы»; «Қазақстандағы индустрияландыру жəне экономикалық 
өсу»; «Қазақстанның əлемдік қаржы жүйесіне ықпалдасуы»; «Қаржы 
секторының Тəуелсіздік жылдарындағы дамуы жəне жетістіктері».
Конкурсты өткізу мерзімдері – 2016 жылғы 7 қазан –15 қараша аралығы. 

Конкурстың қорытындылары ағымдағы жылғы 1 желтоқсанға дейін 
шығарылады.
Конкурс жеңімпаздары ақшалай жəне естелік сыйлықтармен марапатта-

лады.
ЖОО-ның студенттерін жəне жоғарыда көрсетілген жастағы оқушылардың 

белсенді қатысуға шақырамыз. 
Аса нақты ақпараттарды алу үшін ҚРҰБ Солтүстік Қазақстан филиалына 

жүгініңіз, анықтама телефондары: 8(7152)46-50-34, 46-20-14, сонымен қатар 
конкурс талаптары мен тəртіптері ҚРҰБ ресми сайтына - www.nationalbank.
kz орналастырылды. 

Байқау
Ўлттыќ Банк Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банк Ќазаќстан Республикасы 
Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына орай Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына орай 

балалар мен жастар арасында байќаулар балалар мен жастар арасында байќаулар 
жариялайджариялайдыы..

Жұмабай Сәрсенғалиұлы Малаевты 60-жасқа 
толған мерейтойымен құттықтаймыз!
Жұмабай Сәрсенғалиұлы Лавровка он жылдық 

мектебін 1974 жылы аяқтағаннан кейін Целиноград 
(қазіргі Астана) қаласындағы Инженерлік- құрылыс 
институтын инженер-құрылысы мамандығы 1979 
бойынша үздік бітіріп шыққан. Сол жылдан бастап 
Айыртау ауданы- туған жер төсінде құрылыс 
саласында қызметін бастады. Қызмет бабымен 
біртіндеп жоғарылап ауданымыздың құрылыс 
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
бөлімдерінде бас мамандықтан бөлім басшы-
сына дейін көтеріле білді. Әріптестері арасында 
беделді, қызметтес жастарды кәсіби талаптарға 
сай үйрете білетін маман, ауыл-аймаққа абырой-
лы, ағайындарына қадірлі, дос-жарандарына адал 
жан.  Құдай қосқан қосағы Мәржан Бейсенбайқызы екеуі ұл-қыз тәрбиелеп, 
немерелер сүйіп отырған жолдасымызды мақтан тұтып, оның мерейлі күніне 
денінің сау болып, шаңырағынан шаттық үзілмей, халық игілігі үшін атқарған 
еңбегіңнің қызығын көре бер дейміз.
Игі тілекпен: Әріптес жолдастары - Сайлаубай, Марат, Сәулеш, Лариса, 
Шынар.


