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ÓÑÈËÈß
В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОГО АКИМАТА ПРОШЛО МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 

СОВЕЩАНИЕ  НА ТЕМУ: «СВОЕВРЕМЕННОЕ  И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ И АКТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ 
О ВЗЫСКАНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА», 
ОРГАНИЗОВАННОЕ ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА. 
На нём присутствовали частные судебные исполнители 

региональной палаты Жамбылской области, представители  
административной полиции РОВД, местной полицейской службы, 
специалисты отдела ЧС района, акимы сельских округов.
В работе совещания принял участие аким района М.Шукеев.
На совещании были обсуждены проблемные вопросы по 

взысканию административных штрафов в бюджет, которые 
в настоящее время в районе стоят очень остро.  Прокурор 
района Б.Келеу во вступительной части коротко обозначил суть 
проблемы. Более конкретно по этому вопросу  высказалась 
прокурор района Ж.Койкенова. 

“В обществе сложилось устойчивое мнение о возможности 
безнаказанного неисполнения решений судов, что оказывает 
существенное влияние на состояние дел в данной сфере”, - начала 
она свой доклад.
В частности, она сказала, что наш район находится в числе 

отстающих по взысканию административных штрафов в 
доход государства среди районов области. А ведь это один из 
основных источников пополнения бюджета района.  На сегодня 
уполномоченными органами  района вынесено 4002 постановления 
об административных правонарушениях с наложением взыскания 
в виде административного штрафа на общую сумму 54243140 
тенге, из которых исполнено лишь на сумму 18751416 тенге, что 
составляет  34 процента. Это ниже низших пределов. И такое 
положение складывается не первый год.
По инициативе прокуратуры района ранее уже была создана 

мобильная группа из числа судебных исполнителей, органов 
дорожной полиции, Управления государственных доходов и 
других, которая проводила рейдовые мероприятия с целью 
выявления должников. Однако по всему видать, что эта 
группа бездействует, что отразилось на состоянии взимания 
административных штрафов. 
Выступивший следом частный судебный исполнитель 

Д.Алибеков  привёл плачевные цифры: всего на исполнении 
находилось 2620 исполнительных документов о взыскании 
административных штрафов на общую сумму 35491672 тенге. 
Из них реально исполнено всего  34,5 процента.
Он отметил, что 90 процентов штрафных санкций приходится  

за нарушение Правил дорожного движения, вторым следует - 
неуплата алиментов. 
Сетовал на то, что судебным исполнителям, выезжающим в 

села района, должники  просто-напросто не открывают двери. 
И  просил участковых инспекторов и представителей сельских 
округов посодействовать в  этом вопросе - только совместными  
усилиями можно добиться положительных результатов в деле 
взыскания административных штрафов в государственный 
бюджет. 
Выступавший в прениях аким Бурылского сельского округа 

Е.Аликулов,  предложил объединить усилия именно сейчас, когда 
в сёлах  идёт сбор местных  налогов. 
В ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся 

исполнения данной категории, выработки единой действенной 
практики взыскания административных штрафов в доход 
государства, а также точного и единообразного применения норм 
законодательства Республики Казахстан.
Одним словом, на совещании шёл конструктивный разговор 

изыскания действенных рычагов воздействия на должников.
По итогам совещания был разработан план совместных 

действий государственных судебных исполнителей, сотрудников 
административной полиции, местной полицейской службы и 
акимов сельских округов.                                     Наш корр.

В   АКИМАТЕ    РАЙОНАВ   АКИМАТЕ    РАЙОНА

ÍÅ? ҚÀØÀÍ? ҚÀÉÄÀ?
29 ТАМЫЗ  

саєат 15.00-Ќазаќстан Республикасы Конституциясы 
кїні мерекесіне орай Сарыкемер ауылы, аудандыќ 
əл Фараби атындаєы  мəдениет їйінде салтанатты 
жиналыс.

30 ТАМЫЗ  
саєат 10.00-13.00-Сарыкемер ауылы, А.Суханбаев 

атындаєы  саябаќта 
мерекелік концерт.
саєат  10.00-13.00-

Мерекеге  орай  асыќ 
ату, лəѕгі, арќан тарту, 
ќол кїресінен аудандыќ 
жарыстар.
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М.МАНЕКЕЕВ,
"Ауыл жаңалығы".
 
САНАУЛЫ КҮНДЕРДЕН КЕЙІН ЖАҢА СЕРПІЛІС, 

ЖАҢА ТАЛАПТАРЫ АНЫҚТАЛҒАН ЖАҢА ОҚУ 
ЖЫЛЫ БАСТАЛАДЫ. «ӘР IСТIҢ ӨЗ IРГЕТАСЫ 
БАР» ДЕГЕНДЕЙ, ӘР ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ ӨЗ 
ЖОСПАР-ЖОБАСЫ БОЛУЫ ЗАҢДЫЛЫҚ. ОСЫҒАН 
ОРАЙ  ЖЫЛ  САЙЫН  ДӘСТҮРГЕ  АЙНАЛҒАН 
ТАМЫЗ КЕҢЕСІ 26 ТАМЫЗ КҮНІ ӘЛ-ФАРАБИ 
АТЫНДАҒЫ МӘДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ «БІЛІМДІ ЕЛ-
МӘҢГІ ЕЛ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТТІ. 

Тамыз кеңесіне аудан әкімі Мұратхан 
Шүкеев, Жамбыл облысы әкімдігінің 
білім басқармасының басшысы Сұлушаш 
Құрманбекова, “Нұр Отан” партиясының 
аудандық  филиалы ,  аудан  әкімінің 
орынбасарлары , аудандық, облыстық 
мәслихат депутаттары, бөлім басшылары, 
ауылдық округ әкімдері, ардагер ұстаздар, 
білім беру мекемелерінің басшылары, 
қоғамдық ұйымдар мен бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері қатысты.
Мәдениет үйінің фойесіне қойылған 

а у д а н дық  б і л і м  б е р у  жүйе с і н і ң 
жетістіктерін паш ететін көрме жұмысынан 
бастау алған тамыз кеңесінде  егемен 
еліміздің мемлекеттік Гимні орындалды.
Тамыз кеңесінің пленарлық мәжілісі 

барысында аудандық білім беру саласының 
жұмысы бейнефильм арқылы баяндалып, 
“ХХІ  ғасыр  жағдайында  Қазақстан 
Республикасында педагогикалық білім 
беруді жаңғырту: болашаққа бағдар” 
тақырыбында  аудан  әкімдіг і  білім 
бөлімінің басшысы Ускумбаева Дәмеш 
Шайхықызының баяндамасы тыңдалды.

-Біл імнің  бәсекеге  қабілетт іл іг ін 
арттыру- Елбасымыздың жыл сайынғы 
Қазақстан халқына Жолдауында, «100  
нақты  қадам» - Ұлт жоспары, Қазақстан 
Республикасында  білім  беруді  және 
ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға 
арналған  мемлекеттік  бағдарламасы 
халқымыздың ежелгі арманы «Мәңгілік 
Ел» биіг іне  жетер  жолды  анықтап , 
алда атқарылар межелі істерді белгілеп 
берді. Қазақстанның әлемдік үрдістерге 
кіруі, дамыған елдердің стандарттарына 
деген ұмтылысы білім беру жүйесінің 
жаңа сапалық деңгейге өту қажеттілігін 
арттыруда. Осыған орай, қазіргі кезде 
білім беру жүйесінде жасалып жатқан 
реформалар барлық деңгейлердегі білім 
мазмұнын жаңартуға және өсуден тұрақты 
даму кезеңіне өтуге бағытталған. Байзақ 
ауданының білім жүйесі қызметі мектепке 
дейінгі оқыту мен тәрбие, жалпы орта 
және мектептен тыс білім беру желісін 
қамтиды,- деп бастаған  баяндамасын 
Дәмеш Шайхықызы өткен оқу жылындағы 
атқарылған  жұмыстарды  жан-жақты 
талдады. Атап айтқанда, мектепке дейінгі 
тәрбие мен оқыту,  жалпы орта білім 
беру, білім сапасы, оқулықпен қамту, 
білім беру ұйымдарын ақпараттандыру, 
педагогикалық кадрлар, жас мамандарды 
жұмыспен  қамту, біліктілік  арттыру, 
қосымша  білім  беру ,  ерекше  білімді 
қажет ететін балалармен және әлеуметтік 
қорғалмаған  сипаттағы  балалармен 
жүргізілген жұмыстар, тәрбие беру,  жазғы 

демалыс және сауықтыру барысында 
атқарылған ауқымды  істерді слайд 
арқылы баяндап берді. Сонымен қатар, 
Д.Ускумбаева білім қызметкерлерінің 
2015-2016 оқу жылындағы қол жеткізген 
табыстарына тоқталды және келешекте 
түзетуді қажет ететін олқылықтарды 
айтуды да ұмытпады.  Аудан, облыс, 
республика көлемінде өткен білім, өнер 
сайыстарында аудан намысын қорғап 
жүлделі орындардан көрінген ұстаздар 
мен оқушылардың есімдерін жиналған 

қауымға паш етті. Білім және тәрбие 
беру ісінде нәтижелі еңбектің үлгісін 
көрсеткен мектеп ұжымдарын атады. 

-Ел  болашағын  қалыптастыру  - 
ұстаздар қауымынан басталады. Біз жаңа 
заманда өмір сүрудеміз. Бүгінгі партада 
отырған оқушымыздың ертең әлемнің 
қай бұрышында болмасын ешкімнен 
кем болмайтындай білім беруіміз тиіс. 
Балаға тек білім беру ғана емес, оның 
білім  алуына  жағдай  туғызу ,  яғни , 
денсаулығының жақсы болуы, қылмысқа 
бармауы, қосымша білім алуы, мектепке 
дейінгі тәрбие алуы мәселелері де біздің 
басты назарымызда болуы керек. Өткен 
оқу жылында ұстаздардың арқасында 
жеткен  жетістіктеріміз  баршылық . 
Білім беру саласындағы жетістіктермен 
қатар, осы кезге дейін шешімін таппай 
келе жатқан  мәселелер де жетерлік. 
Қол жеткізетін жетістіктер мен алар 
асулар келесі оқу жылының еншісінде де 
жеткілікті дәрежеде болады деп сенемін. 
Ұстаз беделі – білім сапасының негізі. 
Олай болса, құрметті әріптестер Сіздерді 

тәуелсіз еліміздің өскелең ұрпақтарын 
тәрбиелеудегі еңбектеріңізге қажымас 
қайрат, шығармашылық табыс тілеймін. 
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын жүзеге 
асырудағы еңбектеріңіз еселей берсін. 
Жас  ұрпаққа  сапалы  білім ,  өнегелі 
тәрбие беріп, санасына отансүйгіштік 
сезім құйып, осы жолға бар ғұмырын 
арнаған ұлағатты ұстаздар, Сіздерге 
жемісті қызмет пен шығармашылық 
табыс  тілеймін ! -деп  баяндамасын 
аяқтады. 
Баяндамадан  кей ін  Сарыкемер 

орта  мектебінің  директоры  Мұхит 
Нәметқұлов ,  Бурыл  орта  мектебі 
директорының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Құралай Үкібаева, “Гүлсім” 

балабақшасының  әд і скер і  Нағима 
Уразбекова ,  Диқан  тірек  мектебінің 
математика пәнінің мұғалімі Таңшолпан 
Молдабековалар жарыссөзге шықты.  
Пленарлық мәжіліс барысында Жамбыл 

облысы әкімдігінің білім басқармасының 
басшысы Сұлушаш Құрманбекова  сөз 
алып,  облыс бойынша білім саласына 
бөлінген қаражаттың жыл сайын артып келе 
жатқандығын айта келіп, Ұлт жоспарындағы 
білімге қатысты қадамдарды іске асыру,  
ұстазға қойылатын талаптар, үштілділік 
мәселесі ,  мектеп  директорларының 
заңнама талаптарын  жетік білумен қатар 
білім мен тәрбиеге қойылатын талаптар 
жайында сөз  қозғады.  Байзақ аудандық  
прокуратурасының аға прокуроры  Б. 
Қалыбаев    жасөспірімдер  арасында 
құқық бұзушылықтың алдын алу,  мектеп 
қабырғасындағы оқушылардың тәрбиесі,  
ата-ананың міндеті туралы кеңінен ақпарат  
беріп, ауданда құрылған 5 мобильдік топпен 
бірлесе жұмыс жасауға шақырды.
Тамыз кеңесі барысында сөз алған аудан 

басшысы  Мұратхан  Шүкеев  өз  сөзін 
тамыз кеңесі дәстүрге айналған кезекті 
мәжіліс қана емес, керекті жиын, деректі 
бас қосу екенін тілге тиек ете отырып, 
білім  саласындағы  түрлі  мәселелерді 
талқылауға жиналған ұстаздар қауымын 
құттықтаудан бастады. Сондай-ақ білім 
саласындағы жетістіктер мен кемшіліктерге 
кеңінен тоқталды. Үстіміздегі жаңа оқу 
жылында пайдалануға берілетін Түймекент 
ауылындағы орта мектеп, білім ордаларының 
материалдық-техникалық базасын нығайту 
мақсатында жүргізіліп жатқан ағымдағы 
және күрделі жөндеу жұмыстары, оған 
бөлінген қаржы мөлшері, «Жұмыспен қамту-
2020» бағдарламасы шеңберінде ауылдық 
елдімекендерді дамыту, білім реформасын 
жүзеге асырудағы міндеттер, оқу-тәрбие 
үрдісін дұрыс ұйымдастыру, жастарға 
міндетті орта білім беру, Ұлттық бірыңғай 
тестілеу нәтижелері, ондағы жетістіктер 
мен кемшіліктер, нәтиженің төмен болу 
себептері, оны жою жолдары, кейбір мектеп 
ұстаздары арасындағы арыз-шағымдар, 
апталық оқу жүктемесінің толық берілмеуі, 
кезең-кезеңімен электрондық оқыту жүйесіне 
және 12 жылдық оқу бағдарламасына көшу, 
мектептерді компьютермен жабдықтауды 
дамыту, оқытудың озық технологияларын 
енгізу  арқылы  білім  берудің  сапасын 
жақсарту  сынды  келелі  мәселелерге 
тоқталды. 

Бұдан  соң  шәк і р т т ерд і  оқытуда 
шығармашылықпен жұмыс жасап, жоғары 
нәтижелерге қол жеткізіп жүрген ұстаздардың 
бір тобына  Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің, облыстық білім 
беру басқармасының, аудан әкімінің, “Нұр 
Отан” партиясы аудандық филиалының 
түрлі деңгейдегі марапаттары табысталды. 
Осындай марапаттар аудандық мәслихат, 
аудан әкімдігінің білім бөлімі мен кәсіподақ 
комитеті тарапынан да үлестірілді. 
Кеңес жұмысын аудан әкімі М.Шүкеев 

қорытындылады. Мұғалімдердің алдында 
тұрған маңызды міндеттерді, мектептерде 
атқарылуға  тиісті  шараларды  атады . 
Соңынан тамыз кеңесінің ұсыныстары 
қабылданды.

«БІЛІМДІ ЕЛ-МӘҢГІ ЕЛ» ТАҚЫРЫБЫНА АРНАЛДЫ
ÒÀÌÛÇ ÊÅҢÅÑI:



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2     27  тамыз  2016 жыл

ТЎРАЌТЫ КОМИССИЯНЫЅ КЕЗЕКТІ 
ОТЫРЫСЫНДА Єылыми - практикалыќ конференция

КҐМЕГІН КҐРСЕТТІ
ТОЄЫЗЫНШЫ  ЖЫЛ ЌАТАРЫНАН ҐТІП ЖАТЌАН РЕСПУБЛИКАЛЫЌ «МЕКТЕПКЕ ЖОЛ» 

АКЦИЯНЫЅ ƏЛЕУМЕТТІК МАЅЫЗДЫЛЫЄЫН ЕСКЕРГЕН  БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТЫНЫЅ 
ХАТШЫСЫ,  №3 САЙЛАУ ОКРУГІНЕН ДЕПУТАТ  НЎРЖАН ТЛЕПОВ  ЖАМБЫЛ АТЫНДАЄЫ ОРТА  
МЕКТЕПТЕ БОЛЫП, ОНДА ОЌИТЫН АЗ ЌАМТЫЛЄАН, КҐП БАЛАЛЫ ОТБАСЫ  БАЛАЛАРЫНА 

ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ КҐРСЕТТІ. ТҐМЕНГІ  СЫНЫП ОЌУШЫЛАРЫНА ОЌУ ЌЎРАЛДАРЫ МЕН  
СҐМКЕЛЕРДІ  ТАБЫСТАП, ҐРЕНДЕРДІ БІР ЌУАНТЫП ТАСТАДЫ.

Б.ЖАЌСЫМБЕТОВ,
"Ауыл жаѕалыєы".

А п т а н ы ѕ  с е й с е н б і с і н д е , 
аудандыќ мəслихаттыѕ "Аумаќты 
экономикалыќ дамыту, ќаржы, бюджет, 
əкімшілік, аумаќтыќ ќўрылым, адам 
ќўќыєын ќорєау мəселелері жəне 
жер учаскелерін сатып алу туралы 
шарттардыѕ  жобаларын  ќарау" 
жґніндегі  тўраќты комиссияныѕ 
кезекті отырысы болып ґтті. 
О т ы р ы с  б а р ы с ы н д а  х а л ы ќ 

ќалаулылары шаруа ќожалыќтардыѕ 
ауыл шаруашылыєы ґндірісін жїргізу 
їшін алєан жерлерін пайдалану жайы 
талќыланды. Кїн тəртібіндегі мəселеге 
ќатысты аудан əкімдігініѕ жер ќатынастар 
бґлімініѕ бас маманы Н.Оразымбетов 
баяндап берді. 
Ґз  баяндамасын  аталмыш  бґлім 

мекеме  Ережесіне  жəне  бекітілген 
жўмыс жоспарына сай, жер заѕнамалары 
мен ґзіне берілген ќўзіреттер шегінде 
жўмыстар  атќаруда-деп ,  бастаєан 
Нўрлан  Жаѕабайўлы  Мемлекет 
басшысы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ 
бес институттыќ реформасын жїзеге 
асыруєа  баєытталєан  «100 наќты 
ќадам» Ўлт  жоспарында  елімізді 
əлемніѕ  бəсекелестікке  ќабілетті 
отыз мемлекетініѕ санатына енгізуге 
баєытталєан міндеттер аныќ кґрініс 
тапќанын алєа тартты. Ўлт жоспарын 
жїзеге  асыру  шеѕбер інде  ауыл 
шаруашылыєы жерлерін азаматтардыѕ 
жəне  мемле ке т т і к  ем е с  з а ѕды 
тўлєалардыѕ  жекеменшігіне  беру 
жґнінде Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Жер кодексіне енгізілген ґзгертулер 
мен толыќтырулар 2016 жылдыѕ 1 
маусымында кїшіне енуі тиіс болатын. 
Дегенмен, халыќќа жаѕа Жер кодексін 
тїсіндіру  маќсатында  Елбасымыз 
заѕєа 2017 жылєа дейін мораторий 

жариялады. Осы орайда, жер-жерде 
жерге ќатысты ќўрылєан комиссиялар 
заѕдаєы ґзгерістерді жўртшылыќќа 
тїсіндіру жўмыстарымен айналысуда. 
Жаѕа заѕда жердіѕ еѕ алдымен, еліміздіѕ 
азаматтарына  ўзаќ  мерзімге  жалєа 
берілуі жəне кадастрлыќ ќўнына сай 
аукцион арќылы сатылуы кґзделгенін 
атап ґтті.  
Баяндамашыныѕ аќпаратына сїйенер 

болсаќ, ґткен жылдыѕ ќараша айындаєы 
есебі бойынша ауданныѕ жер ќоры 446 
021 гектарды ќўраєан. Оныѕ ішінде, ауыл 
шаруашылыєы маќсатындаєы жерлер 
168 094 гектар, суармалысы 28 497 
гектар, суарылмайтын егістік жерлері 
28 743 гектар, кґп жылдыќ екпелер 
194 гектар, шабындыќ 2904 гектар, 
жайылым жерлері 106 269 гектар, бґгде 
жерлер 1487 гектарды ќўраса, шаруа 
ќожалыќтар саны 2 798-єа жеткен.
Сонымен  ќатар ,  баяндамашы  сґз 

соѕында  їст іміздег і  жылдыѕ  14 
мамырынан бастап, ауданда ќўрылєан 
Са l l -орталыєыныѕ  жўмысы  ќайта 
жанданып, 2-24-63 байланыс телефоны 
жўмыс жасап жатќанын, бїгінгі таѕєа 
аудан  тўрєындары  тарапынан  29 
ќоѕырау шалынып, ќойылєан сўраќтарєа 
ке зекшілер  т арапынан  ти іс інше 
жауаптар берілгенін жеткізді. Сондай-
аќ ґз еріктерімен жер учаскелерінен 
бас тартќан шаруа ќожалыќтардыѕ 
255,03 гектар  иесіз  мїлік  ретінде 
есепке  алыныпты . Аудан бойынша 
ауыл шаруашылыєы жер телімдерін 
пайдаланбаєан 65 жер пайдаланушыныѕ 
жалпы  кґлемі  1340,0 гектар  жер 
телімдері аныќталып, тиісті жоєары 
орган тарапына жолданєан.
Б а я н д а м а д а н  с о ѕ  т ў р а ќ т ы 

комиссия мїшелері тарапынан Жер 
реформасы  мəселелеріне  ќатысты 
туындаєан сауалдарєа наќты жауаптар 
ќайтарылды.

ЖЕРЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУ 
ЖАЙЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

АТА  ЗАЅЫМЫЗДЫЅ  21 ЖЫЛДЫЄЫНА  АРНАЛДЫ
Бейс енб і  кїн і  “Нўр  От ан ” 

партиясы  єимаратында  аудан 
əкімдігі  ішкі  саясат  бґлімініѕ 
ўйымдастыруымен ґткен “Тəуелсіз 
елдіѕ-Ата  заѕы” атты   єылыми 
-  практикалыќ  конференцияны 
бґлім басшысы  М. Махамбетов 
ашып, алдымен  “Конституция” 
с ґ з і н і ѕ  ш ы є у 
тарихына тоќталды.
Мемлекеттіѕ  басты 
байлыєы-адам болса, 
оныѕ бостандыќтары 
мен ќўќыќтарыныѕ 
саќталуына кепілдік 
берет ін   Ата  Заѕ -
м е м л е к е т т і ѕ 
мыз єымас  не г і з і , 
ел бірлігініѕ айќын 
к ґ р і н і с і  б о л ы п 
т абылатындыєын ,  
К о н с т и т у ц и я 
ќаєидалары негізінде 
ортаќ  таєдыр  мен 
т арих  б і р і кт і р ген  тїрл і  ўлт 
ґк ілдер ін іѕ  ынтымаєы  ныєая 
тїскендігін айтты. 
Конференцияда аудандыќ соттыѕ 

бас  маманы  Ќ .  Тілемісова   сґз 
алып, Ўлт жоспарыныѕ  10 ќадамы 
сот жїйесіне баєытталєандыєын, 
Конституция- тəуелсіз мемлекет 
ретінде дамуымызєа даѕєыл  жол 
салып отырєандыєын  баяндаса, 
Пушкин орта мектебініѕ  директоры 
М .  Рахымова  “Конституция -
тəуелсіздіктіѕ кепілі”  таќырыбында 
əѕгіме  ќозєап ,   бўдан  21 жыл 
бўрын ќабылданєан   Ата Заѕда 
адам, оныѕ ґмірі, ќўќыќтары мен 
бостандыќтары еѕ басты ќўндылыќ 
болып  т анылатындыєын ,  е л 
алдында тўрєан басты міндетті тілге 
тиек етті. Аќшолаќ орта мектебі 

тарих пəнініѕ мўєалімі Т. Рахманов 
“Конституция -мемлекетіміздіѕ 
н е г і з г і  з а ѕы ”  т а ќы рыбын д а 
маєынасы тереѕ баяндама жасап, 
Конституция ќазаќ жерінде 5 рет 
ќабылданєанын, еліміз егемендік 
алєаннан  кейін  1995 жылы  30 
тамызда ќабылданєан Ата Заѕымыз-

тəуелсіз Ќазаќстанныѕ ќоєамдыќ 
жəне мемлекеттік ќўрылысыныѕ  
і р ге л і  ќа єидат т арын  бек і т і п , 
демократиялыќ  институттардыѕ 
дамуына ќуат бергендігін,  еліміз бен 
ќоєам тўраќтылыєыныѕ, болашаќќа 
деген сенім мен халќымыздыѕ жаќсы 
тўрмысыныѕ ,  лайыќты  ґмірініѕ 
кепіл і  Ата  Заѕымыз  екендіг ін 
айтып,  сґзін ќазаќтыѕ талантты 
аќыны Сабыр Адайдыѕ бір шумаќ 
ґлеѕімен  тїйіндеді. Орыс мəдени 
орталыєыныѕ  тґрайымы Л. Горр 
болса  Ата Заѕ аясында  барлыќ ўлт 
ґкілдерініѕ ќўќыєы ќорєалєандыєын  
жеткізд і .Аудандыќ  ардагерлер 
кеѕесі тґраєасыныѕ орынбасары С. 
Ермеков  Ата зЗѕымыздыѕ арќасында 
ќол жеткізген табыстарды  ауызєа 
алды.Бəйтерек ауылдыќ округіне 

ќарасты   “Жастар  ре сурстыќ 
орталыєыныѕ” нўсќаушысы  А . 
Əйтенова  жаст арєа  жасалып 
жатќан  ќамќорлыќтарды   баян 
етті.
Ата Заѕымыздыѕ 21 жылдыєына 

а р н а л є а н  к о н ф е р е н ц и я н ы 
Мырзахан Махамбетўлы  ќорыта 

келе ,   б ірл ік  пен  т атулыќты 
ўлыќтайтын-  Ќазаќстан  халќы 
Асс амбл е я сыныѕ   ат ќ а р є а н 
ќыруар тірліктерін, ел мəртебесін 
б и і к т е т е т і н  “ЭКСПО - 2 0 1 7 ” 
кґрменіѕ маѕызын  əѕгімеледі . 
Тəуелсіздік пен мемлекеттіліктіѕ 
негізгі тірегі – Конституцияныѕ 
тарихи  маѕызына  жан -жаќты 
тоќтала келе, сґзін “Ата Заѕымыз-
елдіктіѕ айнасы, ќоєам дамуыныѕ 
тірегі. Ынтымаєы жарасќан ќазаќ 
е л і н і ѕ  Ќа з а ќ с т ан  ха лќыныѕ 
ќарымды  і стер і  бїг інде  əлем 
жўртшылы єын  т ə н т і  е т уд е . 
Мўныѕ ґзі біздіѕ Ата Заѕымызда 
бїкіладамзаттыќ ќўндылыќтар мен 
ґркениеттік игіліктердіѕ барлыєын 
ќамтылєанын айєаќтайды”  деген   
сґзімен тїйіндеді. Ґз тілшіміз.

К.ТОЛЕНДИЕВ, 
директор  Жамбылского областного 

филиала Республиканского общественного 
объединения  общенационального 
антикоррупционного движения «Жаѕару»,  
советник директора КГП  «Жамбыл-
Жылу».

В целях реализации институциональной 
реформы по профессионализации госаппарата 
Плана нации «100 конкретных шагов» 
приняты и вступили в действие с 1 января 
2016 года Законы Республики Казахстан  
«О государственной службе Республики 
Казахстан», «О противодействии коррупции».
На новом этапе реформ особое внимание 

уделено  вопросам  дисциплинарного  и 
этического контроля в сфере государственной 
службы.
Так, Указом Главы государства введён 

в  действие  новый  Этический  кодекс 
государственных служащих, регламентирующий 
поведение служащих, как на работе, в т.ч. 
взаимоотношения внутри коллектива, так и 
в быту.
В  то  же  время ,  новый  институт 

уполномоченного по этике призван обеспечить 
морально -нравственное  во спитание 
государственных служащих, а впервые 
созданные Советы по этике на системной 
основе будут проводить работу по выработке 
мер предупреждения коррупции и этических 
правонарушений.
Как известно, с этого года Дисциплинарные 

советы преобразованы в Советы по этике 
Министерства по делам государственной 
службы.

 Они созданы во всех областях и городах 
Астана и Алматы  в форме коллегиальных 
органов. Рабочим органом Совета является 
его секретариат.
Я сам являюсь членом областного Совета по 

Этике и прекрасно знаю ситуацию изнутри. 
На заседаниях Советов рассматриваются 
различные дисциплинарные дела, касающиеся 
нарушений, совершённых госслужащими.
Хочу особо подчеркнуть, что нужно для 

Ж.ЌОЙКЕНОВА, 
Б а й з а ќ  а у д а н д ы ќ 

прокуратурасыныѕ прокуроры, 
3-ші сыныпты заѕгер. 

     
Ме м л е к е т - б ў л  т е к  а у м а ќ , 

а з а м ат т а р дыѕ  б і р л і г і ,  б и л і к 
ин с т и ту т т а ры  є а н а  ем е с ,  ол 
сонымен ќатар ґз беттерінде келесі 
ўрпаќтардыѕ тəжірибесі мен жаќсы 
болашаєыныѕ їмітін жўмылдыратын  
əрине Ата Заѕ.
Ыќылым заманнан-аќ ќазаќ халќы 

теѕдік пен еркіндікті, татулыќ пен 
ынтымаќтасты мўрат тўтып, Есім 
ханныѕ ескі жолы, Ќасым ханныѕ 
ќасќа  жолы ,  Тəуке  ханныѕ  жеті 
жарєысына сїйенген болса, егеменді 
еліміздіѕ басты ќўжаты Ата заѕымыз 
жас мемлекеттіѕ конституциялыќ 
дамуыныѕ  жаѕа  сатысына  негіз 
ќалады.
Осындай Ата Заѕ біздіѕ елімізде де, 

яєни Ќазаќстан Республикасында да 
ел тəуелсіздігімен бірге ќабылданды. 
Мемлекет ім і зд іѕ  ќысќа  уаќыт 
аралыєында  ґз  Конституциясын 
жасап, ќабылдаєаны талайларды таѕ 
ќалдырєаны рас. Сґйтіп, Ќазаќстан 
Республикасы ґзініѕ демократиялы, 
зайырлы ,  ќўќыќтыќ ,  əлеуметтік 
мемлекет екенін Ата заѕ арќылы  
бїкіл əлемге танытты. Ќазаќстан 
Республикасыныѕ Конституциясы 
егемен мемлекеттіѕ конституциялыќ 
дамуыныѕ жаѕа кезеѕіне жол ашќан 
заѕнамалыќ акт. 

1 9 9 5  жылы  б ї к і л х а лы ќ ты ќ 
референдумда жаѕа Конституция 
ќабылданды. Жаѕа Конституцияныѕ 
ерекшел іктер і  заѕ  шыєарушы , 
атќарушы  сот  билігін  белгілеп , 
ол ардыѕ  ќў з і р е т і н ,  ґ з а р а  і с -
ќимыл  бірлігін  заѕ  тўрєысынан 
а й ќ ы н д а п  б е р е д і .  Е л і м і з д е 
Парламент ќабылдаєан ґзгерістер 
мен  толыќтырулар  енгізілгеннен 
кейін Ата Заѕымыз жаѕа сипатќа ие 
болып, еліміздегі демократиялыќ 
р е ф о рм а л а р  т е р е ѕ д е й  т ї с т і . 
Мемл е к е т і м і з  п р е з и д е н т т і к -
парламенттік  басќару  тўрпатына 
кґшті. Елімізде партиялыќ сайлау 
жїй е с і  е н г і з і л і п ,  Парл ам ен т 
Мəжілісініѕ сайлауы жаѕа сайлау 
е р е ж е л е р і  б о й ы нш а  ж ї з е г е 
асырылды. 
Ат а  З а ѕ н ы ѕ  ќ а б ы л д а н у ы 

кон с ти туциялыќ  ќўрылыс тыѕ 
ќўќыќтыќ негізін ќалады, мемлекеттік 
тетік жəне ќоєамдыќ, саяси жїйеніѕ 

негізгі ќаєидаттарын орныќтырды. 
Адам мен азаматтыѕ конституциялыќ 
мəртебесін белгіледі. Конституция 
Ќазаќстан  Республикасы  дербес 
мемлекет ретінде ўлтына ќарамастан 
онда тўратын барлыќ адамдардыѕ 
еркіне сəйкес жасалды.
Ата Заѕныѕ алєы сґзінде «Біз ортаќ 

тарихы  бар ,   таєдыр  біріктірген 
Ќазаќстан халќы...» деп жазылєан 
сґйлемніѕ маєынасыныѕ тамыры ґте 
тереѕде екені айтпаса да тїсінікті. 
Себе б і ,  Ќа з а ќ с т а н  ха л ќыныѕ 
тарихи  таєдырыныѕ  бірл іг і  ел 
аумаєында кґптеген ўлт ґкілдерініѕ 
жїздеген жылдар бойы бірге тўруы 
нəтижесінде ќалыптасты.
Конституцияны ќабылдай отырып, 

Ќазаќст ан  халќы  мемлекетт і к 
биліктіѕ  бірден-бір  ќайнар  кґзі 
– ґзініѕ  егемендік  ќўќыєын  іске 
асырды. Сґйтіп, біз Ата Заѕда негізі  
ќаланєан ќўќыќтыќ мемлекетті жəне 
азаматтыќ ќоєамды ќалыптастыру 
жолын таѕдап алдыќ.
Мемлекет ґмірініѕ аса маѕызды 

мəселелерін талќылау жəне шешу 
кезінде ќўќыќтыќ санасы жоєары 
ə р б і р  а з а м ат  Кон с т и т у ц и я д а 
кґрсетілген  жауапкершілікті жан-
жаќты сезінуі ќажет. Ќоєамныѕ бїгіні 
мен болашаєы їшін, жалпы алєанда  
Ата Заѕымызды  ќўрметтеп, ќорєап 
жəне  маѕыздылыєын  жоєалтпай 
саќтауымыз біздіѕ барлыєымыздыѕ, 
яєни Ќазаќстан Республикасындаєы 
ə рб і р  а з амат тыѕ  м інд е т і  мен 
парызы. Себебі Конституция біздіѕ 
бїгініміздіѕ негізін ќалай отырып, 
болашаєымыздыѕ  берік  болуына 
бастайтын шамшыраќ іспетті десек 
артыќ айтќандыќ бола ќоймас. 
Д ї н и е  ж ї з і н д е г і  е л д е р д і ѕ 

барлыєындаєы мемлекеттік басќару 
тетігі Конституция  негізінде жəне 

соныѕ аясында жўмыс істейді. Бўл кез-
келген ќўќыќтыќ мемлекеттіѕ басты 
ґмірлік нормасы болып табылады. 
Елдіѕ саяси, экономикалыќ  жəне 
əлеуметтік тўраќтылыєы  негізінен 
Ата Заѕныѕ  дўрыс жўмыс істеуіне 
байланысты.
Біздіѕ Конституциямыз Ќазаќстан 

х а л ќ ы ны ѕ  м а т е р и а л д ы ќ  ə л -
ауќатыныѕ артуына їлкен ыќпалын 
тигізді. Ќазір бізде мемлекеттік жəне 
жеке меншік теѕдігі, кəсіпкерлік 
еркіндігі ,  ќоєамныѕ  ќажеттілігі 
ќаєидаттары ескеріле отырып, осы 
тўрєыдаєы таєы басќа да тетіктерді  
пайдалануєа сəйкес дамуда. Бўл ґз 
кезегінде экономиканыѕ ґркендеуіне 
айтарлыќтай  ыќпалын  тигізуде . 
Негізг і  заѕды  орындау  арќылы 
мемлекет  медициналыќ  ќызметті 
жəне білім беруді жаќсарту, жаппай 
тўрєын їй ќўрылысы, жалаќы жəне 
əлеуметт ік  тґлемдер  мґлшерін 
кґбейту, азаматтарєа жəне отандыќ 
кəсіпкерлерге салыќты азайту сияќты 
əлеуметтік  мəселелерді  шешуде . 
Кон с т и т у ц и я ны  б а сшылыќ ќ а 
алєан Ќазаќстан халќыныѕ біріге 
еѕбек етуініѕ нəтижесінде ќаржы-
э кономика лыќ  д а є д арысќ а  д а 
тосќауыл ќойылуда.
Азаматтарыныѕ ќўќыєы мен жеке 

бас  бостандыєын  жоєары  ќойєан 
мемлекет  кїнделікті  ґмірде  ґзін 
барлыќ  мемлекеттер  арасында 
жоєары деѕгейден кґрсете алады. 
Ќазаќстан мемлекетінде адам ќўќыєы 
жəне  бо с т андыєыныѕ  жоєары 
ќўндылыєы ќўќыќтыќ мемлекеттіѕ 
негізгі ќаєидасын реттеп отырады. 

 Тəуелс і зд ікт іѕ  25   жылында 
еліміздіѕ ќол жеткізген табыстарында 
Конституцияныѕ ќосќан їлесі мол. 
Ата  Заѕымыз-елдіѕ негізгі заѕы.

1 9 9 5  жы лы  3 0  т а м ы з д а є ы 
бїк і лха лыќтыќ  референдумда 
ќабылданєан Ата заѕымызєа биыл 21 
жыл толады.  Еліміздіѕ басты ќўжаты 
мемлекетіміздіѕ  саяси-ќўќыќтыќ 
жїйелерініѕ  ќарќынды  дамуын , 
экономиканыѕ ґрлеуін, елдегі саяси 
тўраќтылыќ пен халыќтыѕ бірлігін 
ќамтамасыз  етті .  Конституция -
мемлекеттіѕ ўзаќ мерзімдік жəне 
еѕ  жоєарєы   заѕдыќ  кїші  бар 
нормативтік- ќўќыќтыќ актісі.
Ќа з і р г і  т а ѕ д а  Кон с т и т у ц и я  

Ќазаќстан  халќыныѕ  кїнделікті 
ґмірініѕ айнасына  айналды. Заѕ 
ќоєам ґмірі мен ўлттыѕ ќауіпсіздігін 
ќамтамасыз етіп отыр.

К ЕМЕЛ  К ЕЛ ЕШЕК  К ЕП ІЛ І

себя чётко определиться, готов ли ты нести 
тот груз ответственности, который ложится на 
плечи госслужащих, принять те ограничения, 
которые существуют для них. В силу того, что 
я работал и в частном секторе, и на госслужбе, 
я чётко вижу разницу. Зачастую молодые люди 
стремятся на госслужбу ради власти. Но только 
тогда, когда они поймут, что быть им – значит 
служить народу, их ждёт успех.

 Нужно быть требовательным к себе, потому 
что госслужащие на виду у населения. Он не 
может позволить себе выглядеть плохо или 
вести себя неподобающим образом.

 Сегодня областной Департамент по делам 
государственной службы, создав рабочую 
группу из числа сотрудников Департамента, 
начал масштабную работу во всех районах 
области по разъяснению основных положений 
и требований Этического кодекса, вновь 
введённых Законов РК «О государственной 
службе», «О противодействии коррупции». Я 
считаю, что подобная работа непременно даст 
желаемый результат и будет способствовать 
повышению ответственности госслужащих 
и  позволит  предотвратить  нарушения 
служебной этики и совершения ими каких-либо 
коррупционных правонарушений. 
Ведь нельзя забывать, что государственные 

служащие  в  первую  очередь  должны 
противостоять действиям, наносящим ущерб 
интересам государства и правам его граждан, 
соблюдать установленные ограничения и 
запреты. Другими словами «слуга народа» 
должен исключить любые действия, которые 
могут вызвать критику со стороны общества. 
В заключении хотелось бы добавить, что 

руководством страны перед её гражданами, в 
т.ч. государственными служащими поставлены 
большие задачи. Эти задачи, как отметил 
Лидер нации Н.А. Назарбаев, требуют от 
всех слаженности действий, настойчивости, 
креативности и упорства. Выражаю твёрдую 
уверенность ,  что  проводимая  работа 
Департамента по делам государственной 
службы принесёт ощутимые результаты и будет 
способствовать повышению доверия граждан 
к госаппарату.

Â ÖÅËßÕ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÄÎÂÅÐÈß 
Ê ÃÎÑÀÏÏÀÐÀÒÓ

Ата заң-ел тірегіАта заң-ел тірегі
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ЎЛТТЫЅ ЌУАТЫ-
òiëiíäå

А.ТАСКАНБАЕВА,
аудандыќ  əділет  басќармасыныѕ   бас 

маманы, заѕгерлер одаєыныѕ мїшесі.

Ана  тілі  дегеніміз  – сол  тілді  жасаєан , 
жасап келе жатќан халыќтыѕ ґткені, бїгінгісі, 
болашаєы. Халыќтыѕ тəуелсіздігініѕ еѕ басты 
белгісі – оныѕ ана тілі, ўлттыќ мəдениеті. 
Ґзініѕ ана тілі, ўлттыќ мəдениеті жоќ ел ґз 
алдына мемлекет болып ґмір сїре алмайды. 
Дїниедегі барлыќ халыќ тəуелсіздікке ўлттыќ 
ќадір-ќасиетін, мəдениетін, ана тілін саќтап 
ќалу їшін ўмтылады. 
Еліміз  тəуелсіздік  алысымен   тілімізге 

мемлекеттік мəртебе берілді. Тіл туралы заѕ 
ќабылданды. Президентіміздіѕ 2003 жылєы 
15 ќарашадаєы Жарлыєымен ќыркїйектіѕ 
їшінші жексенбісі Ќазаќстан Республикасы 
халыќтары тілдерініѕ кїні ретінде  жыл сайын 
аталып ґтуде.

 Тіл – халыќтыѕ жаны, тўтастай кескін-
келбеті, ўлттыќ болмысы. Тіл – атадан балаєа 
мирас болып ќалып отыратын баєа жетпес 
мўра .  Тіл  – еліміздіѕ  іргетасы ,  «Ўлттыѕ 
ќуаты тілінде». «Тіл – асыл ойдыѕ бўлаєы». 
«Тіл –ќўдірет». «Тіл - тəуелсіздік тўєыры». 
«Тіл  – ўлттыѕ  жан  дїниесі». Елбасыныѕ 
«Ќазаќстанныѕ болашаєы – ќазаќ тілінде», 
«Ана тілі – бəріміздіѕ анамыз, ґйткені ол – 
ўлтымыздыѕ анасы» деген болатын.

 «Їштўєырлы тіл» туралы идеяны Мемлекет 
басшысы  2006 жылдыѕ  ќазанында  ґткен 
Ќазаќстан  халќы  Ассамблеясыныѕ  XII 
ќўрылтайында жария етті. Ал 2007 жылєы 
“Жаѕа əлемдегі жаѕа Ќазаќстан” атты халыќќа 
Жолдауында “Тілдердіѕ їштўєырлылыєы” атты 
мəдени жобаны кезеѕ-кезеѕмен іске асыруды 
ўсынды. Ќазаќстан халќыныѕ рухани дамуымен 
ќатар, бўл идея ішкі саясатымыздыѕ жеке баєыты 
болып белгіленді. «Ќазаќ тілі – мемлекеттік 
тіл, орыс тілі – ўлтаралыќ ќарым-ќатынас тілі 
жəне аєылшын тілі – жаћандыќ экономикаєа 
ойдаєыдай кірігу тілі. Сондыќтан сан єасырлар 
бойы  арман  болєан  тəуелсіздігімізге  ќол 
жеткізіп, егеменді ел болып жатќан сындарлы 
кезеѕде мемлекетіміздіѕ нышаны ана тілімізді 
бїкіл тіршілігіміздіѕ тїп ќызыєына айналдыру 
– əрбір ўлтжанды азаматтыѕ басты міндеті деп 
білеміз. Əсіресе ќазіргідей сындарлы кезеѕде-
жаћандану дəуірінде   їш тілді жетік білу, 
оныѕ ішінде ана тілімізді ќадірлеу, орыс тілі 
мен аєылшын тілін  тереѕ меѕгере отырып,  
ќолданудыѕ маѕызы зор.

Е.КЕНБАЕВА, 
ба сќарманыѕ  Байзаќ  жəне 

Жам бы л  ауд а ны  б о йы нш а 
ќўќыќтыќ  с т ати с тика  жəне 
арнайы есепке алу саласындаєы 
заѕдылыќты ќадаєалау аєа про-
куроры.                             

Мемлекет басшысы атап ґткендей, 
Ўлт  жо спарыныѕ  жўмысыныѕ 
д а й ы н д ы є ы н  а н ы ќ т а п ,  б е с 
институционалдыќ  реформаны 
ж ї з е г е  а с ы р уд ы  б а с т ауд ы ѕ 
к ї рд е л і  ке з е ѕ і н е  а я ќ  б а с ты . 
Осыєан  байланысты ,  Ќазаќстан 
Р е с п у б л и к а с ы  П р е з и д е н т і 
Президент Əкімшілігіне, Їкіметке, 
Министрлерге  жəне  əк імдерге 
ќойылєан міндеттерді тəжірибелік 
орындауєа ќатысуды тапсырды.
Їкімет басшысыныѕ тапсыруымен 

ќўќыќ ќорєау жїйесі реформасы Бас 
Прокуратура Комитетімен «ќылмыс 
картасы» -  Ќазаќстан  ќалалары 
картасында ќылмыс жасау орындары 
бейнесін  кґру  жобасы  жасалып , 
жїзеге асырылуда.
Карта «онлайн» жїйесінде жўмыс 

жасайды  жəне  ќылмыс  туралы 
мəліметтерден тўрады.
Осы  жаѕалыќ  шынында  біздіѕ 

еліміздіѕ кез келген тўрєылыќты 
жерініѕ криминалдыќ суретін кґруге 
жəне баєалауєа мїмкіндік береді.
Картаны енгізу арќылы, ќай ауданда 
кґбірек  ќылмыс  жасалєандыєын 
кґру ге  бол а ды .  Бўл  полиция 
патрульдерініѕ  баєдарын  наќты 
аныќтауєа ,  ќылмысты  жасыруды 
азайтуєа кґмектеседі.
Осы тəрізді интерактивтік картаны  

пайдалану полиция ќызметкерлеріне 
криминалды талдауєа, ќылмыстыѕ 
хал жаєдайы мен мерзімін наќты 
аумаќта жəне профилактикалыќ іс-
шара ќолдануєа рўќсат береді. Ал 
азаматтар ґз ауданыныѕ аса ќауіпті 
жерлерін уаќытќа ќарамай ґздігінен 
біле алады.
Бўл жобада  КСК жеке їй иелерімен 

жəне ведомствоішілік їйлер (темір 
е с і к  ќоюшылар ,  видеокамера , 
консьерж  ке зекшіс і  жəне  т.б . ) 
бірігуі жəне ќауіпсіздік шараларын 
ќабылдауєа жаєдай жасайды.
Тіпті ќазірдіѕ ґзінде ќалаєан адам 

«Ќылмыстыќ ќўќыќбўзушылыќ 
картасы» єаламтор- 

порталын ќўрудыѕ маѕызы
аќпараттыќ  сервис  Комитетініѕ 
порталына  кір іп   h t tp : / se rv ice .
prafvsat.kz/map.html жїктей алады 
немесе ЕТС ГО-дан http://infopublic.
prafvsat.kz жїктеп ќылмыс жасалєан 
о рын ды  к а р т а ныѕ  о блы с ты ќ 
орталыєынан кґшесі мен їйіне дейін 
білуге болады.

2012  жылдан  Комитет  «ЖКО 
картасы» -  Ќазаќстан  ќалалары 
картасында ќылмыс жасау орындары 
бейн е с і н  кґру  ин т е р а кти вт і к 
жобасын енгізді.
ЖКО картасы халыќ орналасќан 

жерл е рд і  жəн е  е л і м і зд і ѕ  т а с 
жолдарындаєы аса ќауіпті жерлердіѕ 
бейнесін кґрнекі кґрсетеді.
Бўл ЖКО есепке алу енді їлкен  

тас  жолдарда ,  халыќ  орналасќан 
жерлерде, ќиылыстар мен кґшелер 
картада наќты белгіленген.

«ЖКО  картасы»  жобасы  ішк і 
і с т е р  ор г анд арына  жол -кґл і к 
оќиєаларыныѕ алдын алу бойынша 
шешім  ќабылдау є а  мїмк інд і к 
береді.
Ќ а з а ќ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 

П р е з и д е н т і н і ѕ  2 0 0 9  жы л є ы 
№  858  Жарєысымен  бекіт ілген  
“Ќазаќстан Республикасы 2010-2020 
жылдар  аралыєындаєы  ќўќыќтыќ 
тўжырымдама  с а я с аты»  ќиын 
сўраќтарды шешу, яєни кəмелетке 
толмаєандардыѕ  ќылмыстарын 
е скерту  ќылмыспен  кїре суд іѕ 
əлеммен бірігуіне бірден бір себеп 
болып есептеледі.

2013 жылдыѕ ќарашасынан бастап 
Комитет «кəмелетке толмаєандардыѕ 
ќылмыс  картасы» -Ќазаќстанныѕ 
жаппай білім беру мекемелерінде, 
кəмелетке толмаєандардыѕ кґпшілігі 
оќитын  жерлерде  ќылмыс  жасау 
орындары бейнесін кґру  жобасын 
енгізді.
Б ў л  к а р т а  ж а п п а й  б і л і м 

беру  мекемелерінде ,  кəмелетке 
толмаєандардыѕ кґпшілігі оќитын 
жерлерде, облыс немесе ќалалардаєы 
ќылмыс жасалєан жерлерді кґрнекі 
бейнелеп кґрсетеді.
Ќ а з і р г і  у а ќы т т а  Ќ а з а ќ с т а н 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ѕ  х а л ы ќ 
к ґ п  о р н а л а с ќ а н  же р л е р і м е н  
моноќалалардаєы ќылмысты кґруді 
Комитет жїзеге асырады.
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Алєысымды айтамын
М. ДЖАППАСБАЕВА,
Бурыл ауылыныѕ тўрєыны.

Ел Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєы ќарсаѕында ґтіп жатќан  
«Мектепке жол»  республикалыќ акциясын ќолдаєан шара 
жаќында Сарыкемер ауылы орталыєында “Мектепке сыйлыќтар” 
атты  таќырыппен ґткізілді. Аудан əкімдігі білім бґлімініѕ 
ўйымдастыруымен  ґткен ќайырымдылыќ шарасында аудан 
аумаєында тўратын аз ќамтамасыз етілген жəне кґп балалы 
отбасыларынан шыќќан, жетім жəне ќамќоршылыќтаєы 
оќушыларєа  ќолдау кґрсетілді.
Їш балаєа ќамќорлыќ кґрсетіп отырєан анамын. Жаѕа оќу 

жылыныѕ басталуына аз єана кїн ќалды. Мектеп ќабырєасында 
оќитын балаларєа  мектеп ќўралдарын,  киім-кешек, спорттыќ 
киімдер, аяќ киім алу їшін  əжептəуір ќаражат ќажет. Ќолында 
ќаражаты бар  адам  їшін  мектеп  жасындаєы балаларды  бастан-
аяќ киіндіру оѕай. Ал  ќаражат жаєынан  ќиындыќ кґріп отырєан 
ата-аналар їшін ќайырымдылыќ шаралары  кґмектіѕ наєыз ґзі. 
Осы акцияда Бурыл  мектебінде оќитын бірнеше  ґренге  мектепке 
ќажетті киім-кешек, оќу жабдыќтары,  сґмкелер табысталды. 
Сапалы  киім, сґмке,оќу ќўралдары ќолына тиген балалар мəз-
мейрам болды. Ґз кезегінде ата-аналар да риза болып ќалдыќ.
Жаѕа оќу жылы ќарсаѕында балаларымызєа ќуаныш сыйлаєан, 

кґмек ќолын созєан  аудан басшысына М. Шїкеев пен білім бґлімініѕ 
басшысы  Д.Ускумбаеваєа, жеке кəсіпкерлерге  Бурыл орта 
мектебініѕ  бір топ ата-аналары атынан алєысымды білдіремін.

2 9  Т А М Ы З - Я Д Р О Л Ы Ќ 
СЫНАЌТАРЄА  ЌАРСЫ  І С -
ЌИМЫЛДЫЅ  ХАЛЫЌАРАЛЫЌ 
КЇНІ  ЌАРСАЅЫНДА  ЖƏНЕ 
СЕМЕЙ  ЯДРОЛЫЌ  СЫНАЌ 
ПОЛИГОНЫНЫЅ ЖАБЫЛУЫНА 
25  ЖЫЛ  ТОЛАДЫ .  ƏЛЕМДІК  
МАЅЫЗЫ   БА Р  АЙТУЛЫ 
ОЌИЄАНЫЅ  “БАТЫРЛАРЫМЕН” 
С Ў Х Б А Т Т Ы  О Ќ Ы Р М А Н 
Н А З А Р Ы Н А  Ў С Ы Н Ы П 
ОТЫРМЫЗ. 

НЎРБОЛ ПСИБАЕВ, “Ерекше 
тəуекелді солдаттар” ќоєамдыќ 
бірлестігініѕ   Байзаќ  ауданы 
бойынша тґраєасы:

- Ќазаќ жерінде алєашќы ядролыќ 
сынаќ 1949 жылдыѕ 29 тамызында 
жїзеге асырылєанын  кґзі ќараќты 
оќырман  жаќсы  білетін  шыєар . 
С ем е й  сын а ќ  п ол и го ныныѕ 
аумаєы  16 шаршы  шаќырымды 
алып  жатќандыќтан ,  ол  кґлемі 
жґнінен   дїние  жїзі  бойынша 
екінші полигон болып саналады. 
40 жыл ішінде онда 500-ге таяу 
ядролыќ сынаќтар  жасалєан. Оныѕ 
90-ы ауада жїзеге асырылыпты. 
Кейбір деректерге сїйенсек Семей 
жеріндегі полигоннан екі миллионєа 
жуыќ адам  зардап шеккен екен. 
Ядролыќ сынаќтар 1953 жылєа 

дейін  жер  бетінде  ашыќ ,  1963 
жылдан бастап  жер астында, суда, 
ауада ґткерілген.  Ќазаќстандаєы 
антиядролыќ ќозєалыс 1989 жылы 
ґмірге келді. Ќоєам ќайраткері, аќын 
Олжас Сїлейменов ўйымдастырєан  
“Невада-Семей”  ќозєалысы əлем 
назарын ґзіне аударєаны  баршаєа 
аян.

42 жыл бойы  ќазаќ жеріне ќасірет 
əкелген ядролыќ сынаќтардыѕ бел 

ортасында  болєандар 
саны ауданымызда 180 

болса,  бірлестікте  тіркелгені-93. 
Оныѕ 47-сі І, ІІ жəне ІІІ топтаєы 
мїгедектер. 

 “Ерекше тəуекелді солдаттар” 
ќоєамдыќ бірлестігініѕ филиалы 
ауданымызда  2008 жылдан  бері 
жўмыс  жасайды .  Бїгінде  “Нўр 
Отан” партиясыныѕ єимаратында  
бас ќосатын атомдыќ солдаттардыѕ  
їлкені 80-ге келсе, еѕ жасы 40-ќа 
таяды.
Бірлестіктіѕ отырысы аптасына 

бір рет ґткізіліп тўрады. Онда осы 
ќасіретті басынан ґткерген, оныѕ 
бел ортасында болєан  сарбаздар 
ґздерін толєандырєан мəселелерін 
ортаєа салады.
Ґткен  є а сырдыѕ  орт асында 

ядролыќ сынаќ ґткізген полигонда 
борышын  ґтегендердіѕ дені тўраќты 
жўмыспен ќамтылмаєан .Кґбініѕ 
денсаулыєы  жоќ .   Есте  саќтау 
ќабілеттері  тґмен, кґздері нашар 
кґреді, жїйкелер жўќарєан. Кейбірі 
мїгедектігі їшін  жəрдемаќы алса, 
енді бірі базар жаєалап жїр.  Отбасын 
асыру їшін  алыс ќалаларда  жўмыс 
жасап  жатќандар  да  жеткілікті . 
Жўмыссыз  жїрген ,  ќолынан  іс 
келетін  біраз жігіттердіѕ  басын 
ќосып,  аудан аумаєынан  10-20 
гектардай  суармалы жер  табылып 
жатса ,   ґз -ґз імізд і  жўмыспен 
ќамтып, мўќтажымызды ґтейтін 
ќаражат  табар  едік .  Екіншіден ,   
аудан орталыєынан ядролыќ сынаќ 
ќўрбандарына арналєан ескерткіш 
ашу ниетіндеміз.

 Бірлестіктіѕ жўмысын алєа апаруда 
Жаќсылыќ  Ќўрманов ,  Нїркен 
Нўртаев,  Жўманєали Əшірбеков, 
Ержан Алимбаев, Əлім Аќшабаев,  
Тоќтаназар Əлмерековтердіѕ  еѕбегі 
зор.

Ж а ќ с ы л ы ќ  
Ќ ў р м а н о в , 
зейнеткер:-Семей 
облысыныѕ Жарма 
ауданына ќарасты 
Ж а л є ы з т ґ б е д е 
əскери  борышымды 
ґ т е г е н  м е н 
полигонда  ґткізген 
с ы н а ќ т а р д ы ѕ 

жергілікті  тўрєындарєа ,  жалпы 
а д а м з а т ќ а ,  а у а є а  з и я н ы н 
аѕєармаппыз.
Отан алдындаєы борышымды ґтеуде 

“За воинскую доблесть”,  “Ветераны 
подразделений особого риска”, “20 лет 
закрытия Семипалатинского Ядерного 
полигона” ,  Б .  Момышўлыныѕ  
“Батыр шапаєаты” медальдарымен 
марапатталдым.

 Еліміз егемендік алысымен  Семей 
полигонындаєы жарылыстардыѕ  
зардабы ашыќ айтылып, басылым 
бетінде  бїкпесіз жазылды. Десекте 
сол ґѕірде азаматтыќ  парызын  ґтеген 
азаматтардыѕ алєан радиациялыќ  
ќауіптілігіне орай  Їкімет тарапынан 
жердемаќылар  таєайындалып ,  
кґмектер берілсе нўр їстіне нўр 
болар еді.
Ќазіргі таѕда Ќазаќстан тəуелсіздік 

алєаннан кейін əлем елдерініѕ алдында 
ядролыќ ќарудан біржола бас тартќан 
мемлекет ретінде  танылды. Сондай-
аќ Ќазаќстан ядролыќ полигонды 
жапќан  жəне  ауќымы  жаєынан 
тґртінші ядролыќ ќару-жараќтан ґз 
еркімен бас тартќан, Орталыќ Азияда 
ядросыз аймаќ ќўрєан тарихтаєы 
тўѕєыш  ел .Сондыќтан  “Ерекше  
тəуекелді  солдаттар” бірлестігініѕ 
мїшесі ретінде  ядролыќ  ќарудан 
бас тарту, сынаќ аймаєын жабу сынды 
батыл шешімге барєан Елбасымыздыѕ 
ерен еѕбегін  баєалай білейік дегім 
келеді.

БЕЙБІТ ӨМІРДІҢ ҚАДІРІН 
БІЛЕЙІК

Н ї р к е н 
Нўртаев ,тґраєа 
о р ы н б а с а р ы : 
-Украина жеріне 
тїскен  мен  аса 
ќўпия бґлімшеде 
ќызмет атќардым. 
Менімен  б ірге 
1 5  ў л т т ы ѕ  
ґ к і л і  б о л д ы . 

Бəріміз де ґрімдей жастар едік. 
Та п с ы рм а л а р д ы   м ї л т і к с і з 
орындауєа  жанымызды  салдыќ . 
Алайда  ядролыќ  ќаруды  сынау 
жəне оны ќолдану баєытындаєы 
əрекеттердіѕ залалын білмеппіз. 
Елбасымыз   1991 жылдыѕ  29 

тамызында Семей сынаќ полигонын 
жабу туралы Жарлыќќа ќол ќойды.
Тəуелсіздік алысымен Елбасымыз 
бейбітшілікті  ќорєау,  ядролыќ 
ќаруєа ќарсы кїрес баєытындаєы  
жасаєан еѕбектері  кґз алдымызда. 
Елбасыныѕ  “Əлем .  ХХІ  єасыр” 
ат ты  манифе с і нд е :  Ядролыќ 
ќаруды ќолдануєа, ендігі соєыста 
жеѕ і мп а з  б олма й тынды єын , 
жаппай ќырып жоятын ќарулардан 
бас  тартудыѕ  маѕызын ,  атомды 
бейбіт маќсатта ќолдану жайымен, 
əлемдік ќарусыздану идеясын  атап 
кґрсеткен болатын. 
Ядролыќ  ќ а рудыѕ  ќ а с і р е т і  

орас ан .  Сондыќтан  соєыссыз 
əлем -бїкіл  адамзаттыѕ  тілег і . 
Бейбітшілік пен ќауіпсіздікке теѕ 
жауапкершілік, ґзара сыйластыќ 
жəне ішкі мəселелерге араласпау 
ќаєидаттары  негізіндегі  бейбіт 
їнќатысу мен сындарлы келіссґз 
жер  бетінде  бейбіт  ґмір  сїруге  
жол ашатындыєы шындыќ. Олай 
болса, əрбір  ќазаќстандыќ бейбіт 
ґмір їшін, жер ананыѕ тыныштыєы 
мен адамзаттыѕ  алаѕсыз  тіршілігі 
їшін їлес ќосуєа міндетті.

Ал
М. ДЖ
Буры
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2015 жылдыѕ  сəуір  айында 
Елбасы Н.Ə.Назарбаев Ќазаќстан 
Республикасыныѕ  Президенті 
лауазымына  кірісу  рəсімінде 
сґйлеген сґзінде алдаєы уаќытта 
«Мемлекеттік ќўрылыстыѕ одан 
арєы 100 наќты ќадамы» атты Ўлт 
жоспарын  ўсынатынын  айтќан 
болатын . Жаќында  Елбасыныѕ 
бўл жоспары халыќтыѕ назарына 
Ўлт жоспары – «100 наќты ќадам» 
деген таќырыппен ўсынылды.
Жоспардыѕ  негізгі  маќсаты- 

ауылшаруашылыќ жерлерін тиімді 
пайдалану маќсатымен  оларды 
нарыќтыќ  айналымєа  енг ізу ; 
жер Кодексіне жəне басќа да заѕ 
актілеріне ґзгерістер енгізу жəне 
ґзге де кґкейкесті міндеттер Ўлт 
жоспарыныѕ 35, 36 ќадамдарында 
кґрініс тапќан.
Аталєан ќадамдарды іске асыру 

маќсатында  2015 жылєы   2 ќарашада 
Ќазаќстан  Республикасыныѕ 
Жер  кодексіне  ґзгерістер  мен 
толыќтырулар енгізу туралы”№ 
389-V Заѕы ќабылданды. Алайда, 
халыќ арасында бўл заѕныѕ їлкен 
талќыєа  тїсуіне  байланысты 
аєымдаєы жылдыѕ 30 маусымда 
«Ќ а з а ќ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
Жер  код е кс і н і ѕ  же ке л е г е н 
нормаларыныѕ ќолданысын жəне 
"Ќазаќстан  Республикасыныѕ 
Жер  кодексіне  ґзгерістер  мен 
толыќтырулар енгізу туралы" 2015 
жылєы 2 ќарашадаєы Ќазаќстан 
Республикасы Заѕыныѕ ќолданысќа 
енгізілуін тоќтата тўру туралы» № 
5-VІ Заѕы ќабылданды.
Ґзд е р і ѕ і з г е  б е л г і л і  2 0 1 6 

жылдыѕ 6 мамырында Ќазаќстан 
Республикасы Призидентініѕ «Жер 
заѕнамасыныѕ кейбір нормаларын 
ќолдануєа  мораторий  енг і зу 
туралы» №248 Жарлыєына ґзгеріс 
енгізіліп, Ќазаќстан Республикасы 
Президентініѕ  2016 жылєы  18 
тамыздаєы мораторийді  5 жылєа 
созу  туралы  №308 Жарлыєы 
ќабылданды.  

ЛТТЫЅ ЌУАТЫ-
òiëiíäå

«Ќылмыстыќ ќўќыќбўзушылыќ
картасы» єаламтор

ЎЛ
єысымды айтамынАл

РЕДАКЦИЯЄА ХАТ КЕЛДІРЕДАКЦИЯЄА ХАТ КЕЛДІ

Ж.ЖАЌСЫЛЫЌОВ,
ЌР  АШМ   Ветеринариялыќ 

баќылау жəне ќадаєалау комитетініѕ 
Байзаќ  аудандыќ  аумаќтыќ 
инспекциясыныѕ бас маман-мем. 
вет.сан.инспекторы.

                                                                 
Бўл  асќазан - ішек  бґгелегініѕ 

личинкасыныѕ əсерінен жылќыныѕ 
бїкіл ас ќорыту жїйесініѕ бўзылуына 
əкеп соќтыратын ауру.    Ќоздырєышы 
басы, арќасы жəне ќўрсаєын ашыќ 
сарєыш ќоѕырылау, екі рет кґмкерілген 
тїк басќан жəне шекесінде їш жəй кґзі 
бар, ўзындыєы 12-15 см жəндік.
Жўмыртќасы ўзыншалау, сарєыш 

сына тəрізді кґлденеѕ жолаќталєан. 
Їлкен ќарын бґгелегі жылќы мен 
есекті ауыртады.Саќа бґгелектер 
10-20 кїн тіршілік етеді.Ўрєашысы 
800-1050-ге дейін жўмыртќалайды.
Ўрыќталєан соѕ ўрєашысы жылќы 
денесініѕ ауыз жетер жеріне ўшып 
жїрген бойда жўмыртќалайды.7-
16 кїнде личинка шыєып ќышыта 
бастайды.Жылќылар тісімен ќасыєанда 
осы личинкалар ауыздарына тїсіп, 
тілдіѕ кілегей ќабыєында жабысады.
Олар мўнда 3-4 аптада ґсіп тїлейді де 
жепшґппен бірге ќарынєа тїсіп, ауыз 
ілгекшелерініѕ кґмегімен личинкалар 
мал нəжістерімен сыртќа шыєып, жер 
бетінде ќуыршаќтанады да,18-52 кїнде 
саќайып ўшып шыєады.
Аурудыѕ  ґршуі  жəне  оныѕ 

белгілері:Бґгелек  личинкалары 
жылќыныѕ  ау зын а  т ї с ке н д е 
ілгекшелермен ,  ќылшыќтармен 

ауыздыѕ кілегейлі ќабыєын жараќаттап, 
ісіндіреді. Личинкалар тілдіѕ тїбінде 
немесе жўтќыншаќќа орналасса малдыѕ 
азыќ жўтуы ќиындайды.Асќазан, ішек 
бойында кґптеген іріѕдеген бґртпелер 
пайда болып, ішкі ќўрылыстыѕ байырєы 
сіѕіруі, сґл бґлу ќабілеті бўзылады.Мал 
арыќтайды,ќанныѕ ќызыл тїйіршіктері 
азаяды .Егер  ауыз  ќарын ,  ішекке 
личинкалар кґп жабысса онда малдыѕ 
ќан тамырлары жараќаттанып,ќарыны 
мен ішегі тесіледі. Соныѕ салдарынан 
ґліп ќалады ауру мал əлсірейді, əбден 
арыќтайды,жїні ўйпаланып, табиєи 
тїсінен айырылады.Жем судан ќалады да, 
созылмалы гастроэнтеритке шалдыєады.
Ауруды аныќтау: Мал денесін мўќият 

ќараєанда бґгелек жўмыртќалары,ал 
аузынан личинкалар кґрінеді.Ќыс немесе 
кґктем кезінде малєа 6-8 мл кґмірлі 
кїкірт немесе 40-80 мг/кг хлорофос 
ерітіндісін ішкізсе нəжісінен ґлген 
личинкалар табуєа болады.Мал ґлексесін 
тексергенде ќолќадан, ќарыннан, ащы 
ішектіѕ басталар тўсынан кґптеген 
личинкалар табылады.
Аурудан саќтану шаралары:Кїзде 

аурудыѕ  алдын  алу  їшін  барлыќ 
жылќыны  дəрілейді .Личинкаларды 
бірінші сатысында ќарау їшін жылќыныѕ 
аузын хлорофостыѕ 2 проценттік судаєы 
ерітіндісімен шаяды.Бґгелек екі рет 
жўмыртќалайтын аймаќтарда шілде-
тамыз жəне ќазан, ќараша, ал бір рет 
жўмыртќалайтын жерлерде ќыркїйек-
ќазан  айларында малєа 40 мг/кг есебінде 
жемге шґпке ќосып, хлорофос немесе 
емдік гранулдер береді.

Æûëқû ãàñòðîôèëåçi

Мемлекет басшысы атап ґткендей,
біл
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Редактордың міндетін уақытша атқарушы
Г. ЕРМҰРАТОВА

К е з е к ш і  М .МАНЕКЕЕВ

ДИРЕКТОР  Б .ЖАҚСЫМБЕТОВ

Дін іѕ  тўрсын  би ікте

ОБА -ҐТЕ 
ЌАУІПТІ  АУРУ

Н.ЌАЖАБЕРГЕНОВ, 
Байзаќ ауданы бойынша мемлекеттік бас 

санитариялыќ дəрігер.

Оба-аса  ќауіпті  зоонозды  табиєи  ошаќты 
карантиндік жўќпалы ауру. Обаныѕ ґкпелік, ішектік, 
тері-бубондыќ, септикалыќ тїрлері болады. Онымен 
тышќандардыѕ барлыќ тїрі, əсіресе, сарышўнаќ 
жəне тїйе, киік, тїлкі, мысыќ сияќты їй жануарлары 
ауырады. Олар обаныѕ микробын бойларында 
саќтап, ауру таратуєа себепкер болады. Ауру бір 
тышќаннан екіншісіне їстеріндегі бїрге немесе 
кенелер арќылы жўєады. Ауырєан тышќанныѕ 
ќанын сорєан кене мен бїрге кеселді адамєа да 
жўќтыруы əбден мїмкін.
Ќауіпті дерттен саќтану жəне алдын алу їшін 

мынадай шараларды есте саќтаєан жґн.
-Обамен ауырєан тышќандардыѕ терісін сыпырєан 

кісілердіѕ ауруды жўќтырып алуы ґте оѕай;
-Оба тышќанныѕ іні бар жерге ќоныстанєан, 

демалєан адамдарєа жəне сондай жерде ойнаєан 
балаларєа бїрге арќылы жўєады.

-Їй  жануарыныѕ  ішінде  обамен  тїйе  єана 
ауырады. Обамен ауыратын тїйені сойєан, союєа 
ќатысќандар ауруєа бір табан жаќын болады;

-Обамен ауырєан адам айналасындаєы кісілерге 
ґте  ќауіпті. Аурудыѕ ќоздырєышы ауру адамныѕ 
ќанын сорєан бїрге арќылы жəне тыныс жолдары 
арќылы (жґтелгенде, тїшкіргенде), ластанєан 
заттарды пайдаланєан кезде жўєады.

-Обамен ауырєан адамныѕ денесініѕ ќызуы 39-
40  дейін  кґтеріледі. Халі нашарлап, əлсіздікке 
ўшырайды, бас ауруыныѕ ќаттылыєынан есінен 
танып ќалуы да мїмкін.
Ауру бірден тез басталып кґпке созылмайды. 

2-3 кїн ішінде емделмесе, ґліп кетеді. Оба ауруы 
кґбінесе екі тїрде кездеседі. Біріншісі бездер ісініп, 
тез ўлєая бастайды, ісінген (ќолтыќ, шап, мойын 
т.б) бездері ќол тигізбейтіндей болып ауырады. 
Ауру асќынєан кезде ауру ќоздырєыштары ґкпеге 
шауып, кїшейе тїседі, науќастыѕ жалпы халі ґте 
нашарлайды. Ґкпе ауруына шалдыќќанда ауру адам 
жґтеліп, ќанды ќаќырыќ тїкіруі мїмкін. Аурудыѕ 
белгілері пайда болєанда тез арада дəрігерді 
шаќырту ќажет!

Ж.ПАСТАНОВ,
«Темірбек баба» мешітініѕ бас 

имамы.

Ислам діні  ќоєамды татулыќќа 
шаќырады ,  тыныштыќта  ґмір 
сїруге жетелейді, ынтымаќ пен 
бірлікке бастайды. Ќасиетті Ќўран 
Кəрімде: «Уа, иман келтіргендер! 
Аллаєа жəне Оныѕ Елшісіне бас 
иіп баєыныѕдар! Сондай–аќ, бір-
бірлеріѕмен жанжалдаспаѕдар! 
Олай  істер  болсаѕдар  їрейге 
тїсіп, кїш - ќуаттарыѕ азаяды. 
Сонымен ќатар сабыр етіѕдер! 
Ґйткені Аллаћ сабырлы жандармен 
бірге болады», - делінген. Ґзара 
сїйіспеншілік пен ќайырымдылыќ 
кґрсетуге їндейтін, бґлінушілік пен 
дўшпандыќтан саќтандыруда асыл 
дініміздіѕ орны бґлек. Ал, Ќўран 
мен  Пайєамбарымыздыѕ  (с .а .с) 
хадистері мўныѕ айќын дəлелі.
Мəселен ,  Алла  Таєала  Ќўран 

Кəрімде бізді бірлік пен ынтымаќќа 
шаќыра  отырып ,  былай  дейді : 
«Барлыќтарыѕ Алланыѕ жібіне 
(дініне) жармасыѕдар, сондай - аќ 
ґзара бґлінбеѕдер».  Ал сїйікті 
пайєамбарымыз Мўхаммед (с.а.с): 
«Мїміндер кірпіштерден ќаланєан 
бір  єимарат  іспеттес» ,  -  дей 
отырып  біздер  їшін  бірлік  пен 
ынтымаќтыѕ  ќашанда  маѕызды 
екендігін білдірген.
Б і зд і ѕ  б а с ты  маќ с атымыз - 

мемлекетіміздіѕ тыныштыєы їшін 
ќандай теріс пиєылды орта болса да 
ортаќ ойєа, бірлікке тартуды їйрену.  
Ґйткені, ќоєам болєан соѕ тїрлі 
тїсініктер мен діни аєымдардыѕ 
болуы табиєи ќўбылыс. Ол їшін 
Пайєамбарымыз  (с .а .с )  дїние 
салысымен - аќ тїрлі аєымдардыѕ 

“Байзаќ аудандыќ “Ауыл жаѕалыєы”- “Сельская 
новь” газетініѕ редакциясы” жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігініѕ ўжымы газет фототілшісі Айдар 
Алдабергеновке бауыры, інісі 

АЛДАБЕРГЕНОВ ЖАНДОС 
АСЫЛХАНЎЛЫНЫЅ 

мезгілсіз ќайтыс болуына байланысты  ќайєысына  
ортаќтасып, кґѕіл айтады.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
Т-293-08-85. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Қызыл жұлдыз ауылы, Бөгенбай 

көшесі №52 үйдің тұрғыны болған Зулуф-оглы Шукри Османовичтің  
2016  жылдың 14 наурызы күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде, 

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

      *                  *                   *
Т-294-08-85. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Түймекент ауылы, Жасұлан 

көшесі №28 үйдің тұрғыны болған Курбанова Нархал Мамбетовнаның  
2016  жылдың 5 маусымы күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім 

ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі  №33 “а” үйде  
орналасқан нотариалдық кеңсе  қызметкері  З.Назарбековаға  жолығулары 
керек.

 *                  *                   *
Т-295-08-85. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Қызыл жұлдыз ауылы, Бөгенбай 

көшесі №22 үйдің тұрғыны болған Ибрагимов Байболат Джолдасовичтің 
2016  жылдың 2 наурызы күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім 

ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі  №33 “а” үйде  
орналасқан нотариалдық кеңсе  қызметкері  З.Назарбековаға  жолығулары 
керек.

*                  *                   *
Т-296-08-85. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Түймекент ауылы, Тұрар 

Мажибаев  көшесі №73 үйдің тұрғыны болған Жолмаханова Тазагульдің  
2012  жылдың 1 маусымы күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде, 

Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі  б/н үйде  орналасқан 
нотариалдық кеңсе  қызметкері  С.Коскееваға  жолығулары керек.

 *                  *                   *
Т-297-08-85. Утерянный гос.акт на право временного возмездного 

(долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды)  для ведения 
личного подсобного хозяйства (№203196 от 28.03.2007 г., кадастровый 
номер -06-087-031-078, площадь - 3767) на имя Жаманкулова Ермаханбета 
Шубаевича, выданный на основании решения комиссии Байзакского района 
по легализации за №4436 от 09.02.2007 года, расположенный по адресу: 
Жамбылская область, Байзакский район, Жалгызтюбинский с/о, с. Сенкибай, 
ул. Сенкибай, д.1, считать недействительным.

   *                  *                   *
Т-298-08-85. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сенкибай ауылы, Сатпаев 

көшесі №32 үйдің тұрғыны болған Оралбекова Азинаның  2016  жылдың 23 
ақпаны күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде, 

Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Абилеков көшесі  №3 үйде  орналасқан 
нотариалдық кеңсе  қызметкері  Л.Мамековаға  жолығулары керек.

пайда  болєанын  еске  тїсірсек 
жетк іл ікт і .  Тек  бўл  мəселені 
шешуд і ѕ  с ауат ты  жолд арын 
тапќан жґн.  Бўл ретте ќасиетті 
Ќўраннан жəне пайєамбарымыз 
Мўхаммедтіѕ   (с .а .с)  ґмірінен 
єибратты  мысалдар  келтіруге 
болады. Мəселен, Ќўранда Алла 
Таєала: «Біз сендерді їнемі орта 
жолды ўстанатын ќауым еттік», - 
дейді. Ал, ардаќты Пайєамбарымыз 
Мўхаммед (с.а.с)  «Аќиќатында дін 
- жеѕілдік. Ендеше, дінге ќатысты 
ќарысып  ќалмаѕыз ,  онда  оєан 
деген сеніміѕіз азаяды. Адамдарды 
дўрыс баєытќа бастаѕыз, оларды 
жаќындастырыѕыз жəне соєан 
ќуанатын  болыѕыз» ,  -  деп  ел 
тыныштыєын əр мўсылманєа аманат 
еткен. 

«Бірлігі  бар  ел  озады ,  бірлігі 
жоќ  ел  тозады».  Бўл  -  тарихи 
заѕдылыќ. Сондыќтан, ќазаќ елініѕ 
бірлігі  - мемлекетіміздіѕ  кілті . 
Ќандай мемлекет болмасын, оны  
ешуаќытта сырттан жау алмайды. 
Ќазаќ  əлсіресе ,  алауыздыќтан 
əлсіреген. Ќуатты, іргелі ел болса, 
бірліктіѕ арќасында мойындыны 
идіріп, тізеліні бїктірді. Еѕ алдымен 
ел арасында бірлік, ынтымаќ, сабыр 
мен парасат, байсалдылыќ керек. 
Отбасыныѕ берекесі шаѕыраєыныѕ 
тыныштыєымен жəне отбасындаєы 
татулыќпен келген. Мемлекет те 
сол сияќты. Ендеше, жастыѕ да, 
жасамыстыѕ  да  дінге  ќатысты 
байсалды да ґміршеѕ ўстанымда 
болуына кґп болып ыќпал еткеніміз 
абзал .  Мўсылмандар  ешќашан 
бауырмалдыќ сезімдерін жоєалтпай, 
бґлінушілікке  жол  бермеулері 
ќажет.  Пайєамбарымыз  (с .а .с ) 
хадисінде: «Сендерге бірлік пен 

ДІН-ЕЛ БІРЛІГІНІЅ ЎЙЫТЌЫСЫ

È Í Ô Î Ð Ì À Ö È ß  Ä Ë ß 
À Á Î Í Å Í Ò Î Â  O T A U  T V

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ, СООБЩАЕМ ВАМ, 
ЧТО АО «КАЗТЕЛЕРАДИО» ПЕРЕХОДИТ НА 
НОВЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ СПУТНИК KAZSAT-3.
ПЕРЕХОД НА СПУТНИК KAZSAT-3 ПРЕДОСТАВИТ 

ЗРИТЕЛЯМ  СМОТРЕТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КАНАЛЫ, А ТАКЖЕ ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОСМОТРА HD-КАНАЛОВ.
В  СВЯЗИ  С  ЭТИМ  ПЕРИОД  ПЕРЕХОДА 

ЗАПЛАНИРОВАН  С МАЯ ПО СЕНТЯБРЬ 2016 
ГОДА. ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 
ОБРАТИТЬСЯ  К  МОНТАЖНЫМ  БРИГАДАМ , 
ДИЛЕРАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСТРОЕК 

ОБОРУДОВАНИЯ ,  ЛИБО  САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПРОИЗВЕСТИ ПЕРЕНАСТРОЙКУ СПУТНИКОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ «OTAU TV». 
При  э том  с тоимо с т ь  з а  у с лу ги  по 

перенастройке  оборудования  на  спутник 
KazSat-3 составляет не более 2000 (двух) 
тысяч тенге. При обращении к дилерам, всем 
абонентам со стороны АО «Казтелерадио» 
будет предоставлен 1 (один)  месяц просмотра 
платного пакета «Полный» - в подарок. 
Телефоны дилеров (монтажных групп) по 

Байзакскому району:
Гогоберидзе  8 (7262) 43 12 00, 8 700 400 

07 18.
Орнатушылар 8 705 977 69 24, 8 777 013 

11 10.
Телефон для справок: 8(7262) 42-73-55.

ынтымаќта  болуды ,  бґлінуден 
саќтануды  насихат  етем ін . 
Ґйткені шайтан жалєыз кісімен 
бірге, ал екі кісіден аулаќ болады. 
Жаннаттыѕ дəл ортасында болуды 
ќалаєан  жан  мўсылмандардан 
айырылмасын», - деген. «Жамаєат 
д е г ен ім і з  -  мей і р імд і л і к ,  ал 
бґлінушілік - азап», - деген. Ќазіргі 
заманда адам баласы дїние - мїлік 
жию жарысына тїсумен əлек. Бар 
маќсаты ґзгелерден оќ бойы озыќ 
жїру немесе ешкімнен кем ќалмау. 
Бір жаєынан бўл дўрыс та шыєар. 
Дегенмен, ґкініштісі бауырмалдыќ, 
туыстыќ, жанашырлыќ сезімдері 
мен  ґзгелерге  ќол  ўшын  беру, 
ќайырымдылыќ  жасау  сынды 
ўєымдар  дїниеге  шектен  тыс 
талпыныстыѕ салдарынан кїн санап 
əлсіреп барады.
Алла  Таєала  адамзат  баласын 

«Бґлінбеѕдер» ,  деп  бауырмал 
болуєа бўйырєан. Пайєамбарымыз 
Мўхаммед (с.а.с.) басшыєа баєынып, 
бїлік шыєармауды їгіттеуінде їлкен 
мəн бар. Алаш арыстарыныѕ бірі 
Ахмет  Байтўрсынўлы  бабамыз: 
«Ќазіргі заман - ґткен заманныѕ 
б а л а сы ,  бол ашаќ  з ама н ныѕ 
атасы», - деген. Ортаќ Отанымыз - 
Ќазаќстан халќыныѕ бїгінгі бірлігі 
мен  татулыєы  - болашаќ  заман 
їшін їлгі - ґнеге, ґсиет болып 
ќала бермек. Ќазаќта маєынасы 
тереѕ, айтылуы ауыр «Адам басына 
баќтыѕ ќонєанын білмейді, ўшќанын 
біледі», - деген ќанатты сґз бар. 
Бїгінгі босаєамыздыѕ беріктігі, 

шаѕы р а єымы здыѕ  б и і к т і г і , 
тїтініміздіѕ тїзулігі халќымыздыѕ 
басына  ќонєан  баќ  десек ,  сол 
баєымызды ќадірлеп, ќолда барды 
баєалай білейік, аєайын!

ÒӘÓÅËÑIÇÄIÊ-
ќазаќтыѕ сан 

єасырлыќ арманы

Бірлік пен жасампаздықтың 25 жылыБірлік пен жасампаздықтың 25 жылы

С. КЕНЖЕБАЕВА,
Байзаќ  ауданы  бойынша 

м е м л е к е т т і к  к і р і с т е р 
басќармасыныѕ  бґлім басшысы.

Ежелден  еркіндік  аѕсаєан  ер 
ќазаќтыѕ еѕ асыл мўраты еѕселі 
ел болу еді. Елім деп еѕіреген 
аќындарымыз “Егемен болмай ел 
болмас, етектен кесіп жеѕ болмас” 
деп жырлаєан. Арєы замандарды 
айтпаєанныѕ ґзінде, тек кейінгі екі 
єасырдыѕ ішінде халќымыздыѕ ґз 
бостандыєы жолында екі жїзден 
астам ўлт-азаттыќ кґтерілістерге 
шыќќаны тарихтан белгілі.

  1991 жылєы 16 желтоќсанда 
əлемніѕ саяси картасында жаѕа 
мемлекет – Ќазаќстан Республикасы 
пайда болды.  Тəуелсіздіктіѕ 25 
жылында  еліміздіѕ ќол жеткізген  
табыстары ўшан-теѕіз. Елбасымыз 
Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ кемеѕгер 
басшылыєы  арќасында  еліміз 
кґпўлтты елге, ынтымаќ пен бірліктіѕ 
ўясына айналды. 140-этностыќ 
топ  бір отбасыныѕ баласындай 
бауырласып ,  Ќазаќстанды  ґз 
Отанымыз деп санайды.
Тəуелсіздік-халќымыздыѕ басына 

ќонєан баќ. Ќазаќта «Баќ ќайда 
барасыѕ? Ынтымаќ пен бірлікке 
барамын» – деген даналы сґз бар. 
Сол ынтымаќ бен бірлігіміздіѕ 
арќасында  əлемдік даєдарысты да 
еѕсеріп, дамудыѕ даѕєыл жолына 
тїстік. 
Тəуелсіздік алєан ќазаќ  елі дїние 

жїзі бойынша ядролыќ ќарудан 
бірінші болып бас тартќан ел ретінде 
тарих бетіне алтын əріппен жазылды. 
Ќазаќстан 2010 жылы Еуропадаєы 
ќауіпсіздік жəне ынтымаќтастыќ 
ўйымына (ЕЌЫЎ) тґраєалыќ етті.  

56 елдіѕ басын 
біріктірген  Астана саммиті  де 
жоєары дəрежеде ґтті.  Еліміздіѕ 
халыќаралыќ деѕгейдегі беделін 
арттыратын  айтулы  оќиєаныѕ 
бірі – 2017 жылы Астанада ґтетін 
“ЭКСПО-2017” кґрмесі. 
Мəселен ґткен 2015 жылы  еліміз 

Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ,  
Негізгі Заѕныѕ 20, Ўлы Жеѕістіѕ 70, 
Ќазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыєын 
кеѕінен атап ґтті.
Биыл Ќазаќстан Республикасы 

БЎЎ Ќауіпсіздік Кеѕесініѕ 2017-2018 
жылдардаєы тўраќты емес мїшесі 
болу бастамасы осы халыќаралыќ 
ўйымєа  оѕ  ыќпалын   тигізіп , 
Ќазаќстанныѕ ќарќынды əрі сенімді 
серіктес екендігін таныта тїсті.
Жалпы  Ќазаќстанныѕ  жаѕа 

дəуірінде ќол жеткізген барлыќ 
табысыныѕ ќайнар кґзі-тəуелсіздік.

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

халќы бар,  
Ќуатты экономикасы, сенiмдi саяси 

жїйесi бар; 
Еѕ бастысы – бїгiннен нўрлы, 

бїгiннен кемел болашаєы бар, 
Сол кїнге берiк сенiмi бар!» деп 
Елбасымыз айтќандай, ендігі міндет- 
ел тəуелсіздігін тўєырлы ету,  бейбіт 
кїнніѕ  ќадірін  білу.
Жа л п ы  м е м л е к е т і м і з д і ѕ 

тəуелсіздігін , ќуаттылыєы мен 
тўраќтылыєын, ќауіпсіздігі мен 
берекесін, сəулетті де  дəулетті 
т ў р м ы с ы н  г ї л д е н д і р е т і н  
жастарымыз алда тўрєан асуларды 
асып, талай белестерді баєындыру 
жолында талмай еѕбектене береді 
деп сенеміз.
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