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САРЫКЕМЕР  САРЫКЕМЕР  
АУЫЛДЫЌ  ОКРУГІАУЫЛДЫЌ  ОКРУГІ

ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 
Ақтөбе қаласында КСРО-нің спорт шебері, Ақтөбе қаласында КСРО-нің спорт шебері, 
ҚР Құрметті спорт қайраткері Мұрат ҚР Құрметті спорт қайраткері Мұрат 
Есенжоловты және ұлағатты ұстаз, аға-Есенжоловты және ұлағатты ұстаз, аға-
жаттықтырушы Мәулен Көпесовты еске жаттықтырушы Мәулен Көпесовты еске 
алуға арналған 2001-2002,2003-2004 жылы алуға арналған 2001-2002,2003-2004 жылы 
туылған жасөспірімдер арасында грек-рим туылған жасөспірімдер арасында грек-рим 
күресінен республикалық ашық турнир өткен күресінен республикалық ашық турнир өткен 
болатын. Аталмыш жарысқа біздің ауданнан болатын. Аталмыш жарысқа біздің ауданнан 
қатысып қайтқан №3 Байзақ колледжі ФШ-қатысып қайтқан №3 Байзақ колледжі ФШ-
2-16 тобының білімгері Оспанов Айтқали 2-16 тобының білімгері Оспанов Айтқали 
жүлделі ІІ орынды қанжығасына байлап, жүлделі ІІ орынды қанжығасына байлап, 
мерейімізді үстем етті.мерейімізді үстем етті.

 БƏЙТЕРЕК   БƏЙТЕРЕК  
АУЫЛДЫЌ  ОКРУГІАУЫЛДЫЌ  ОКРУГІ

Ю.Гагарин атындағы орта мектепте Ю.Гагарин атындағы орта мектепте 
“Отбасы - бақыт мекенім” тақырыбында “Отбасы - бақыт мекенім” тақырыбында 
мәдени іс-шаралар ұйымдастырылды. мәдени іс-шаралар ұйымдастырылды. 
Мектеп оқушылары ынтымақты отбасының Мектеп оқушылары ынтымақты отбасының 
бала болашағына тигізер ықпалын қағазға бала болашағына тигізер ықпалын қағазға 
түсіріп, қабырға газеттерін шығарса, түсіріп, қабырға газеттерін шығарса, 
“Бақытты шаңырақ-бақытты ел” спорттық “Бақытты шаңырақ-бақытты ел” спорттық 
шарасы да барынша қызғылықты өтті. шарасы да барынша қызғылықты өтті. 
Сайыстың бас жүлдесін ең белсенді Сайыстың бас жүлдесін ең белсенді 
С.Аманжоловтар жанұясы жеңіп алды. С.Аманжоловтар жанұясы жеңіп алды. 
Қалған жүлделі орындарды С.Муринов, Қалған жүлделі орындарды С.Муринов, 
А.Тынысұлан, Д.Эльмуратовтар отбасылары А.Тынысұлан, Д.Эльмуратовтар отбасылары 
өзара бөлісті. И.Ильясов, Ж.Кенжебаев, өзара бөлісті. И.Ильясов, Ж.Кенжебаев, 
М.Бердібаев, А.Турманов отбасылары М.Бердібаев, А.Турманов отбасылары 
мақтау қағаздарымен марапатталды.мақтау қағаздарымен марапатталды.

******
Сарыкемер орта мектебінің ұстаздары Сарыкемер орта мектебінің ұстаздары 

А.Мералиева, А.Молдатаев, Н.Байбатшаев, А.Мералиева, А.Молдатаев, Н.Байбатшаев, 
Т .Есимовтардың  ұйытқы  болуымен Т .Есимовтардың  ұйытқы  болуымен 
оқушылар арасында эстафеталық “Толағай” оқушылар арасында эстафеталық “Толағай” 
жарысы ұйымдастырылды. ҚР Президенті жарысы ұйымдастырылды. ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың 2030 Стратегиясында Н.Ә.Назарбаевтың 2030 Стратегиясында 
көрсетілген  салауатты  өмір  салтын көрсетілген  салауатты  өмір  салтын 
қалыптастыру және насихаттау мақсатында қалыптастыру және насихаттау мақсатында 
өткен жарыста 9-сынып оқушылары “Өнер”, өткен жарыста 9-сынып оқушылары “Өнер”, 
“Доппен жарыс”, “Сақинамен жарыс”, “Тапқыр”, “Доппен жарыс”, “Сақинамен жарыс”, “Тапқыр”, 
“Кім жылдам?”, “Таракан”, “Кім мықты?”, “Кім жылдам?”, “Таракан”, “Кім мықты?”, 
“Қара жәшік” сындарында ептіліктері мен “Қара жәшік” сындарында ептіліктері мен 
тапқырлықтарын байқатты. Ең мықты топты тапқырлықтарын байқатты. Ең мықты топты 
мектеп директоры М.Наметқұлов құттықтап, мектеп директоры М.Наметқұлов құттықтап, 
Алғыс хатпен марапаттады. Алғыс хатпен марапаттады. 

ЇЛГІЛІ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ ЇЛГІЛІ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ   

Қазақстан Халықтарының тілдері мерекесіне Қазақстан Халықтарының тілдері мерекесіне 
орай Үлгілі ауылдық кітапханасында “Нұр орай Үлгілі ауылдық кітапханасында “Нұр 
Отан” партиясы бастауыш ұйымының Отан” партиясы бастауыш ұйымының 
жетекшілігімен “Тіл тағдыры - ел тағдыры” жетекшілігімен “Тіл тағдыры - ел тағдыры” 
атты кеш өткерілді. Кешке Үлгілі ауылының атты кеш өткерілді. Кешке Үлгілі ауылының 
ақсақалы М.Алдабеков қатысып, ана ақсақалы М.Алдабеков қатысып, ана 
тілінің қадір-қасиеті туралы айтып, қазақ тілінің қадір-қасиеті туралы айтып, қазақ 
тілін қастерлеу- басты парыз екендігін тілін қастерлеу- басты парыз екендігін 
әңгімеледі.  Үлгілі ауылдық кітапханасының әңгімеледі.  Үлгілі ауылдық кітапханасының 
меңгерушісі А.Саршаева кітап оқудың меңгерушісі А.Саршаева кітап оқудың 
тиімділігіне тоқталды. Кеште оқушылар түрлі тиімділігіне тоқталды. Кеште оқушылар түрлі 
тапсырмаларды орындады.  “Мақал - сөздің тапсырмаларды орындады.  “Мақал - сөздің 
мәйегі”,  “Кім жылдам?” “Ақындар өлеңдері” мәйегі”,  “Кім жылдам?” “Ақындар өлеңдері” 
сынды бөлімдерде ана тіліміз - қазақ тілінің сынды бөлімдерде ана тіліміз - қазақ тілінің 
бай да кең мұрасы жан-жақты түсіндірілді. бай да кең мұрасы жан-жақты түсіндірілді. 
Кеш Ә.Тінәлиевтің “Ананың тілі” әнімен Кеш Ә.Тінәлиевтің “Ананың тілі” әнімен 
тәмәмдалды.тәмәмдалды.

ЖАЅАТЎРМЫС ЖАЅАТЎРМЫС 
АУЫЛДЫЌ ОКРУГІАУЫЛДЫЌ ОКРУГІ

Амангелді орта мектебінде аудан әкімдігі Амангелді орта мектебінде аудан әкімдігі 
ішкі саясат бөлімінің мұрындық болуымен ішкі саясат бөлімінің мұрындық болуымен 
“Ислам дінінде экстремизм мен терроризмге “Ислам дінінде экстремизм мен терроризмге 
жол жоқ” тақырыбында ауыл тұрғындарымен жол жоқ” тақырыбында ауыл тұрғындарымен 
кездесу ұйымдастырылды.  Оған арнайы кездесу ұйымдастырылды.  Оған арнайы 
келіп, қатысқан Жамбыл облысы “Дін келіп, қатысқан Жамбыл облысы “Дін 
проблемаларын зерттеу орталығының” проблемаларын зерттеу орталығының” 
маманы Қырғызбай Бағлан ислам діні, маманы Қырғызбай Бағлан ислам діні, 
оның басты ұстанымдары, экстремизм мен оның басты ұстанымдары, экстремизм мен 
терроризмнің алдын алу жолдары жөнінде терроризмнің алдын алу жолдары жөнінде 
сөз қозғады. Ал ауылдағы “Қалмұрат баба” сөз қозғады. Ал ауылдағы “Қалмұрат баба” 
мешітінің  имамы Б.Сағымбаев ата дініміздің мешітінің  имамы Б.Сағымбаев ата дініміздің 
ережелерін сақтай отырып бала тәрбиелеу, ережелерін сақтай отырып бала тәрбиелеу, 
жастарымызды жат діннен аулақ ұстау жастарымызды жат діннен аулақ ұстау 
жайын тілге тиек етті. Көпшіліктің көкейінде жайын тілге тиек етті. Көпшіліктің көкейінде 
жүрген сұрақтарына жауап берді.жүрген сұрақтарына жауап берді.

 М.МАНЕКЕЕВ,
"Ауыл жаѕалыєы".

ҐТКЕН БЕЙСЕНБІДЕ, 
АУДАН ƏКІМДІГІНІЅ 
МƏЖІЛІСТЕР ЗАЛЫНДА 
«НЎР ОТАН» ПАРТИЯСЫ 
АУДАНДЫЌ ФИЛИАЛЫ 
ПАРТИЯЛЫЌ БАЌЫЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫЅ КЕЗЕКТІ  
ОТЫРЫСЫ БОЛЫП ҐТТІ. 
ПАРТИЯЛЫЌ БАЌЫЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫЅ 
ТҐРАЄАСЫ РЫСКЕЛДІ 
САПАРБЕКОВТІЅ 
ТҐРАЄАЛЫЄЫМЕН 
ҐТКЕН ОТЫРЫСТЫЅ КЇН 
ТƏРТІБІНДЕ ЇШ МƏСЕЛЕ 
ЌАРАЛДЫ. 

Алдымен «Нўрлы жол» мемлекеттік 
баєдарламасыныѕ аудан аумаєында іске 
асырылуы жəне Ўлттыќ ќордан бґлінген 
ќаражаттыѕ  игерілу і  туралы  аудан 
əкімініѕ орынбасары Əзімхан Ќилыбаев 
баяндама жасады. Əзімхан Ќилыбайўлы ґз 
баяндамасында баєдарлама шеѕберінде 
Тїймекент ауылында бой кґтеріп, жаѕа 
оќу жылында пайдалануєа берілген 300 
орындыќ орта мектептіѕ ќўрылысы мен  
«Сарыкемер ауылыныѕ оѕтїстік батыс 
бґлігіндегі 34 га тўрєын алќабын электрмен 
ќамтамасыз ету жəне тас жол жабындысы 
кґшелерініѕ ќўрылысын салу» нысандары 
ќўрылыс-монтаж жўмыстарыныѕ барысына 
тоќталды. 
Кїн тəртібіне шыєарылєан келесі мəселе - 
мемлекеттік баєдарламалар аясында ауданєа 
бґлінген ќаражаттыѕ игерілу барысы туралы 
аудан əкімдігі экономика жəне бюджетті 
жоспарлау бґлімініѕ басшысы, партия мїшесі 
Дулат Жаќыпбеков баяндап берді. 
Баяндамашы  ґ з  ке з е г і н де  ауыл 
шаруашылыєы  саласында  б ірќатар 
баєдарламаларды жїзеге асыру бойынша 
атќарылып жатќан жўмыстар жґнінде айтып 
берді. Атап айтќанда, "Сыбаєа", "Ќўлан", 
"Алтын асыќ", "Ырыс", "Ґѕірлерді дамыту", 
«Жўмыспен ќамту – 2020 жол картасы» 
баєдарламалары мен "Ґрлеу" жобасы  
аясында жїзеге асырылєан жўмыстарєа наќты 
тоќталып ґтті. Сондай-аќ, осы баєдарлама 
шеѕберінде аудан аумаєындаєы 18 ауылдыќ 
округте 39 жоба бойынша 203,0 млн. теѕге 
аєымдаєы айдыѕ сегізі кїні облыс əкімдігініѕ 
ќаулысына сəйкес бґлінгенін, оныѕ ішінде, 
білім беру объектілеріне орай, 5 жобаєа 12 
315,0 теѕге, мəдениет ошаќтары бойынша 
1 жобаєа 511,0 теѕге, ќалєан 33 жобаєа 
190,1 млн. теѕге жол жґндеу жўмыстарына 
жўмсалатынын жеткізді. 

Кїн тəртібіндегі їшінші мəселеге ќатысты 
аудан əкімдігі білім бґлімініѕ басшысы, партия 
мїшесі Дəмеш Ускумбаева сґзге шыєып, аудан 
бойынша мектептердіѕ 2016-2017 оќу жылына 
дайындыќ барысы туралы баяндама жасады.
Жаѕа оќу жылында ауданда 80 білім беру 
ўйымдары жўмыс істейді. 2016-2017 оќу 
жылында  аудан мектептерінде 18 217 оќушы 
білім алуда. Бўл ґткен жылмен салыстырєанда 
974 оќушыєа артыќ. Биылєы жылы 1-ші 
сыныпќа 2270 оќушы келсе, бўл кґрсеткіш 
ґткен жылмен салыстырєанда 113 балаєа 
артќан. 

2016-2017 оќу жылына 1-сыныптыѕ, 
8-сыныптыѕ оќулыќтарына, 4-сыныптыѕ 
а є ы лшын  т і л і , 
9 - с ы н ы п т ы ѕ 
«Дінтану негіздері» 
о ќ у л ы ќ т а р ы н а 
тапсырыс беріліп, 
б а с п а л а р м е н 
келіс ім -шарттар  
жасалєан. 
Оќулыќтар мен 
оќу -əд і стемел ік 
к е ш е н д е р і н 
сатып алуєа жəне 
т а с ы м а л д а у є а 
80 млн. 308 мыѕ 
т е ѕ г е  ќ а р ж ы 
ќара с тырылып , 
б ї г і н г і  к ї н д е 
ќ ара с тырыл є ан 
ќаржыєа оќулыќтар 
т о л ы є ы м е н  
жеткізілген.
Ґз сґзінде білім беру ўйымдарыныѕ ќысќы 
жылыту маусымына дайындыєы жґнінде наќты 
тоќталєан Дəмеш Шайхыќызы аудандаєы 
80 білім беру ўйымдарыныѕ 29-ы аймаќтыќ 
ќазандыќтар арќылы, 51-і жай пештермен 
жылытылатынын айтты. Ќазандыќтардыѕ 
14-і ќатты отынєа, 14-і кґгілдір отынєа, 

1-і сўйыќ отынєа, 51 жай 
пештермен жылытылатын 
білім  ўйымдарыныѕ  24- і 
кґгілдір отынєа, 27-і ќатты 
отынєа ќосылєан екен. 
Ќысќы жылыту маусымына 
д а йынд а у  ма ќ с а тынд а 
же р г і л і к т і  бюдже т т е н 
мектептерге бґлінген 3000 
тонна ќатты отынєа 37 млн. 798 
мыѕ 354 теѕге ќарастырылып, 
ќазіргі таѕда ќарастырылєан 
ќатты  отын  толыєымен  
жеткізілген. Балабаќшаларєа 
785 тонна ќатты отын сатып 
алуєа 9 млн. 492 мыѕ теѕге 
ќарастырылып, толыєымен 
жеткізіліпті. Ќазіргі кїнде 

білім беру ўйымдарыныѕ 78-ы (97,5%) ќысќы 
жылыту маусымына дайын. Ќалєан 2 мекеменіѕ 
ќосалќы ќазандыќтары жылу маусымына дейін 
дайын болады деп кїтілуде.

«Жўмыспен ќамту - 2020 жол картасы» 
баєдарламасыныѕ 1-баєыты аясында Їлгілі 
ауылындаєы Їлгілі орта мектебініѕ єимаратына 
жїргізіліп жатќан кїрделі жґндеу, Сарыкемер 
ауылындаєы Ќазаќстанныѕ 40 жылдыєы жəне 
Н.Киікбаев атындаєы орта мектептердіѕ 
ішінара кїрделі жґндеу жўмыстары туралы 
да сґз болды. 
Ќабылдап  алу  жўмыстары  бойынша 
мердігерлер тарапынан декларациялар 
ґткізіліп, алу-ќосу жўмыстарыныѕ ќўжаттары 

мен авторлыќ ќадаєалаушы мен техникалыќ 
ќадаєалаушы тарапынан ќорытындылар 
жасалуда екен.          
Отырыс  соѕында  оєан  ќатысушылар 
тарапынан баяндамашыларєа сўраќтар 
ќойылып, оныѕ əрбіріне наќты жауаптар 
берілген соѕ Партиялыќ баќылау комиссиясы 
отырысыныѕ Ќаулысы ќабылданды. 

39 ÆÎÁÀ ÁÎÉÛÍØÀ 203,0 ÌËÍ.ÒÅҢÃÅ
БЎЛ ТУРАЛЫ ПАРТИЯЛЫЌ БАЌЫЛАУ КОМИССИЯСЫ  ОТЫРЫСЫНДА АЙТЫЛДЫБЎЛ ТУРАЛЫ ПАРТИЯЛЫЌ БАЌЫЛАУ КОМИССИЯСЫ  ОТЫРЫСЫНДА АЙТЫЛДЫ

НА  ПУЛЬСЕ  ВРЕМЕНИС  2018 года  правительство  намерено С  2018 года  правительство  намерено 
внедрять самостоятельные бюджеты местного внедрять самостоятельные бюджеты местного 
самоуправления. Соответствующий проект самоуправления. Соответствующий проект 
закона “О внесении изменений закона “О внесении изменений 
и  дополнений  в  некоторые и  дополнений  в  некоторые 
з а конодат ельные  акты  по з а конодат ельные  акты  по 
вопросам развития местного вопросам развития местного 
самоуправления” презентовал самоуправления” презентовал 
в  Мажили с е  Парл ам е н т а в  Мажили с е  Парл ам е н т а 
Республики Казахстан VI созыва Республики Казахстан VI созыва 
исполняющий  обязанности исполняющий  обязанности 
м и н и с т р а  н а ц и о н а л ь н о й м и н и с т р а  н а ц и о н а л ь н о й 
экономики К. Бишимбаев.экономики К. Бишимбаев.
З а к о н о п р о е к т о м З а к о н о п р о е к т о м 

предусматривается внедрение предусматривается внедрение 
самостоятельного бюджета и самостоятельного бюджета и 
коммунальной собственности коммунальной собственности 
местного  с амоуправления , местного  самоуправления , 
расширение полномочий органов расширение полномочий органов 
ме стного  с амоуправления  ме стного  с амоуправления  
в  управлении  бюджетным  процессом  и в  управлении  бюджетным  процессом  и 
коммунальной собственностью.коммунальной собственностью.
В связи с этим акимат Сарыкемерского В связи с этим акимат Сарыкемерского 

сельского  округа   района  совместно  с сельского  округа   района  совместно  с 
Общественным объединением  «Акбулак»    Общественным объединением  «Акбулак»    
проводит реализацию проекта «Вместе к проводит реализацию проекта «Вместе к 
активному будущему». Его задачей является активному будущему». Его задачей является 
оказать  содействие  активному  участию оказать  содействие  активному  участию 
общественности в местном самоуправлении.общественности в местном самоуправлении.
С этой целью в актовом  зале школы-гимназии С этой целью в актовом  зале школы-гимназии 

имени Г.Муратбаева прошёл тренинг на тему:   имени Г.Муратбаева прошёл тренинг на тему:   
«Участие местных сообществ и лидеров «Участие местных сообществ и лидеров 
инициативных групп в выполнении закона «О инициативных групп в выполнении закона «О 
местном сообществе». местном сообществе». 
На  него  были  приглашены :   члены На  него  были  приглашены :   члены 

общественного совета при Сарыкемерском общественного совета при Сарыкемерском 
сельском округе,  депутаты районного маслихата, сельском округе,  депутаты районного маслихата, 
представители отдела внутренней политики представители отдела внутренней политики 
акимата  района и исполнители проекта от ОО акимата  района и исполнители проекта от ОО 
«АКБУЛАК».«АКБУЛАК».

На тему: «О роли и функциях На тему: «О роли и функциях 
членов Общественного совета членов Общественного  совета 
местного  самоуправления» выступил  местного  самоуправления» выступил  
заместитель акима Сарыкемерского заместитель акима Сарыкемерского 
сельского  округа  Д .Тажибай . сельского  округа  Д .Тажибай . 
Он  говорил  о  необходимости Он  говорил  о  необходимости 
р а сширения  финансовой  и р а сширения  финансовой  и 
экономической самостоятельности экономической самостоятельности 
органов местного самоуправления органов местного самоуправления 
в решении актуальных вопросов в решении актуальных вопросов 
местного  значения ,  а  также местного  значения ,  а  также 
р а сши р е н и и  в о зм ож н о с т и р а сши р е н и и  в о зм ож н о с т и 
граждан участвовать в процессе граждан участвовать в процессе 
принятия решений через развитие принятия решений через развитие 
местного самоуправления.  Затем местного самоуправления.  Затем 
руководитель проекта Н.Рахишева руководитель проекта Н.Рахишева 
рассказала о целях и задачах проекта.  рассказала о целях и задачах проекта.  

Сказала о том, что тренинг проводится с целью Сказала о том, что тренинг проводится с целью 
разъяснения форм и методов работы членов разъяснения форм и методов работы членов 
общественного Совета в соответствии с законом общественного Совета в соответствии с законом 
«О местном самоуправлении». «О местном самоуправлении». 
В завершение тренинга шло интерактивное В завершение тренинга шло интерактивное 

обсуждение членами Общественного совета обсуждение членами Общественного совета 
роли и практических дел комиссии, обобщение роли и практических дел комиссии, обобщение 
предложений,  прошло анкетирование и сбор предложений,  прошло анкетирование и сбор 
отзывов участников тренинга. отзывов участников тренинга. 

НАШНАШ корр. корр.



««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     28  қыркүйек  2016 жыл

Роботтар биіРоботтар биі
Бўрын адамныѕ кґптігімен əртїрлі Бўрын адамныѕ кґптігімен əртїрлі 

билердіѕ  орындалєанын  е ст іп билердіѕ  орындалєанын  е ст іп 
таѕќалушы едік, ал, ќазіргі таѕда таѕќалушы едік, ал, ќазіргі таѕда 
озыќ їлгіде жасалынєан роботтардыѕ озыќ їлгіде жасалынєан роботтардыѕ 
мыѕдаєан саны біркелкі билеп жатыр. мыѕдаєан саны біркелкі билеп жатыр. 
Ќайда дейсіз єой?...Ќайда дейсіз єой?...
Ќ ы т а й д ы ѕ  Ш а н ь д у н Ќ ы т а й д ы ѕ  Ш а н ь д у н 

провинциясындаєы єалымдардыѕ провинциясындаєы єалымдардыѕ 
басына тїскен ой ґз нəтижесін берді. Бір басына тїскен ой ґз нəтижесін берді. Бір 
минутта 1007 роботтыѕ синхронды биі минутта 1007 роботтыѕ синхронды биі 
əлемдегі еѕ кґп ќўлтемірдіѕ рекордын əлемдегі еѕ кґп ќўлтемірдіѕ рекордын 
орнатты.орнатты.
Биіктігі 43,8 сантиметрлік кішкентай Биіктігі 43,8 сантиметрлік кішкентай 

ќўлтемірлер ўялы телефон арќылы ќўлтемірлер ўялы телефон арќылы 
басќарылєан. Бір минутќа созылєан басќарылєан. Бір минутќа созылєан 
керемет кґрініске əлем жўртшылыєы керемет кґрініске əлем жўртшылыєы 
шынымен де таѕќалуда.   Бўєан дейін шынымен де таѕќалуда.   Бўєан дейін 
де бір уаќытта синхронды билеген де бір уаќытта синхронды билеген 
роботтар саны бойынша əлемдік рекорд роботтар саны бойынша əлемдік рекорд 
осы Ќытай елінде тіркелген еді. Ол осы Ќытай елінде тіркелген еді. Ол 
кезде «UBTECН» корпорациясыныѕ кезде «UBTECН» корпорациясыныѕ 
ойлап шыєарєан техникасыныѕ саны ойлап шыєарєан техникасыныѕ саны 
540 дана болєан. 540 дана болєан. 

КІТАПКІТАП оќу  оќу ПАЙДАЛЫПАЙДАЛЫ
Кітап оќу ќашанда пайдалы екен. Кітап оќу ќашанда пайдалы екен. 

Америкалыќ  єалымдардыѕ  соѕєы Америкалыќ  єалымдардыѕ  соѕєы 
зерттеуі  кітап  оќу  адам  ґмірін зерттеуі  кітап  оќу  адам  ґмірін 
ўзартатынын кґрсетті. Олар əдебиетке ўзартатынын кґрсетті. Олар əдебиетке 
деген сїйіспеншілік адамныѕ зияткерлік деген сїйіспеншілік адамныѕ зияткерлік 
деѕгейіне оѕ əсер етіп ќана ќоймай, деѕгейіне оѕ əсер етіп ќана ќоймай, 
оныѕ ґмірін де ўзартатынын алєа оныѕ ґмірін де ўзартатынын алєа 
тартып отыр.тартып отыр.
Йель университетініѕ ќызметкерлері  Йель университетініѕ ќызметкерлері  

кґп  жылдыќ  зерттеу  жїрг і зд і , кґп  жылдыќ  зерттеу  жїрг і зд і , 
нəтижесінде  кґп оќитын адамдар  кітап нəтижесінде  кґп оќитын адамдар  кітап 
оќымайтындарєа ќараєанда, орташа екі оќымайтындарєа ќараєанда, орташа екі 
жыл артыќ ґмір сїретінін кґрсеткен.   жыл артыќ ґмір сїретінін кґрсеткен.   
Экспериментке шамамен 50 жас Экспериментке шамамен 50 жас 

шамасындаєы 3500 адам ќатысќан. шамасындаєы 3500 адам ќатысќан. 
Олар кітап оќуєа уаќыт бґлуіне ќарай Олар кітап оќуєа уаќыт бґлуіне ќарай 
їш топќа бґлген. Єалымдар олардыѕ їш топќа бґлген. Єалымдар олардыѕ 
денсаулыєын  12 жыл  баќылаєан .  денсаулыєын  12 жыл  баќылаєан .  
Нəтижесінде, эксперимент соѕында Нəтижесінде, эксперимент соѕында 
кітапты сїйіп оќитындар арасында ґлім-кітапты сїйіп оќитындар арасында ґлім-
жітім деѕгейі 23 пайызєа тґмен болып жітім деѕгейі 23 пайызєа тґмен болып 
шыќќанын айтып отыр. Айтќандай, шыќќанын айтып отыр. Айтќандай, 
кітапты сїйіп оќитындар білімі де, кітапты сїйіп оќитындар білімі де, 
табысы да жоєары əйелдер ќауымы табысы да жоєары əйелдер ќауымы 
болып табылады.болып табылады.

Ауа райын болжайтын Ауа райын болжайтын 
Қ О Л Ш А Т Ы РҚ О Л Ш А Т Ы Р

Кїнделікті їйден шыќпас бўрын Кїнделікті їйден шыќпас бўрын 
кґбімізді «бїгін ауа-райы ќандай кґбімізді «бїгін ауа-райы ќандай 
болады екен, жауын жауар ма екен?» болады екен, жауын жауар ма екен?» 
деген сўраќ мазалайтыны аныќ. деген  сўраќ  мазалайтыны  аныќ . 
Естімеген елде кґп, Жапониядаєы Естімеген елде кґп, Жапониядаєы 
компаниялардыѕ бірі кїн райын компаниялардыѕ  бірі кїн райын 
болжап беретін «аќылды» ќолшатыр болжап беретін «аќылды» ќолшатыр 
ойлап тауыпты.ойлап тауыпты.

« J o n a s »  д е п  ат а л атын  б ў л « J o n a s »  д е п  ат а л атын  б ў л 
инновациялыќ ґнім арнайы баєдарлама инновациялыќ ґнім арнайы баєдарлама 
арќылы смартфонєа ќосыла алады. Бўл арќылы смартфонєа ќосыла алады. Бўл 
ќолшатырдыѕ кґмегімен тек ауа райы ќолшатырдыѕ кґмегімен тек ауа райы 
туралы біліп ќана ќоймай, телефонды туралы біліп ќана ќоймай, телефонды 
бґлмеде жатќан жерінен тауып ала бґлмеде жатќан жерінен тауып ала 
аласыз. Тек ќолшатырды сілкілесеѕіз аласыз. Тек ќолшатырды сілкілесеѕіз 
болды смартфонныѕ вибрациясы болды смартфонныѕ вибрациясы 
ґздігінен іске ќосылады. Ќолшатыр ґздігінен іске ќосылады. Ќолшатыр 
батареялардыѕ кґмегімен жўмыс батареялардыѕ кґмегімен жўмыс 
жасайды.жасайды.

Жазасын ґтеушініѕ Жазасын ґтеушініѕ 
æîìàðòòûғûæîìàðòòûғû

Жомарттыќ  деп  о сыны  айт. Жомарттыќ  деп  о сыны  айт. 
Мо н є о л и я д а  № 4 2 9  т ї з е т у Мо н є о л и я д а  № 4 2 9  т ї з е т у 
мекемесінде жазасын ґтеп жатќан мекемесінде жазасын ґтеп жатќан 
Артаг Томорбаатар есімді сотталушы Артаг Томорбаатар есімді сотталушы 
ґзініѕ айлыќ жалаќыларын балаларєа ґзініѕ айлыќ жалаќыларын балаларєа 
беруге шешім ќабылдапты.беруге шешім ќабылдапты.
Ол мемлекетке келтірген шыєынын Ол мемлекетке келтірген шыєынын 

ґтеу їшін тїзету коллониясында ґтеу їшін тїзету коллониясында 
сыпырушы болып жўмыс істейді екен. сыпырушы болып жўмыс істейді екен. 
Біраќ, ол бўдан алатын аќшасыныѕ Біраќ, ол бўдан алатын аќшасыныѕ 
аздыєына  ќарамастан ,  тґлемнен аздыєына  ќарамастан ,  тґлемнен 
ќалєандарын тїгелдей балалар їйіне ќалєандарын тїгелдей балалар їйіне 
аударып тўрады. «Мен 2013 жылдыѕ аударып тўрады. «Мен 2013 жылдыѕ 
24 ќарашасынан бері жазамды ґтеп 24 ќарашасынан бері жазамды ґтеп 
жатырмын. Осы уаќытта 110 мыѕ жатырмын. Осы уаќытта 110 мыѕ 
тугрик аќша жинадым. Енді, соны тугрик аќша жинадым. Енді, соны 
нəрестелерді емдеу їшін балалар нəрестелерді емдеу їшін балалар 
їйіне аударуды сўраймын» дейді їйіне аударуды сўраймын» дейді 
жомарт жазасын ґтеуші.жомарт жазасын ґтеуші.

63 жастаєы 63 жастаєы АНААНА
Ана  ат ану  əрб і р  əйел  їшін Ана  ат ану  əрб і р  əйел  їшін 

їлкен  баќыт.  Балалы  болу  їшін їлкен  баќыт.  Балалы  болу  їшін 
нəзікжандылар не істемейді дейсіѕ? нəзікжандылар не істемейді дейсіѕ? 
Австралияныѕ Тасмания аралында Австралияныѕ Тасмания аралында 
тўратын  63 жастаєы  ќарт  əйел тўратын  63 жастаєы  ќарт  əйел 
дїниеге  ґзініѕ  бірінші  баласын дїниеге  ґзініѕ  бірінші  баласын 
əкелді. Ол осы кїнге дейін балалы əкелді. Ол осы кїнге дейін балалы 
болуды армандапты жəне сол жолда болуды армандапты жəне сол жолда 
барлыќ ем-домды алєан кґрінеді.  барлыќ ем-домды алєан кґрінеді.  
Осыншама жасќа келіп «жас ана» Осыншама жасќа келіп «жас ана» 
атанып отырєан  əйелдіѕ шаранасы атанып отырєан  əйелдіѕ шаранасы 
34 апталыєында ішті жару жолымен 34 апталыєында ішті жару жолымен 
алыныпты. Еѕ ќызыєы баланыѕ əкесі алыныпты. Еѕ ќызыєы баланыѕ əкесі 
78 жаста екен.78 жаста екен.

Əртїрлі басылымдардан Əртїрлі басылымдардан 
алынды.алынды.

ї

Д

бірлі дїние

Пятисторонний меморандум 
о  сотрудниче стве  в  сфере 
профе ссионального  бокс а 
подписан между АО «НК «Астана 
ЭКСПО - 2 0 1 7 » ,  Акиматом 
города Астаны, Общественным 
Объединением «Казахстанская 
республиканская  федерация 
бокса ,  WorldBoxingCounci l 
и ТОО «DiamondRingPromo-
tions». 
Целью данного меморандума 

я в л я е т с я  у с т а н о в л е н и е 
партнёрских  отношений  и  развитие  долгосрочного , 
эффективного  и  взаимовыгодного  сотрудничества 
вышеуказанных организаций, направленного на проведение 
мероприятий в сфере профессионального бокса, включая 
проведение 55 юбилейной Конвенции WorldBoxingCoun-
cil, и вечера профессионального бокса в сентябре 2017 
года в городе Астане. Все эти мероприятия пройдут во 
время выставки «Астана ЭКСПО-2017» и направлены на 
привлечение внимания общественности и интерес во время 
этого масштабного события. 

«ЭКСПО-2017» – это очень сильное мировое событие, 
которое  будет  проводится  в  столице  Казахстана .  В 
рамках проведения выставки готовится много крупных 
мероприятий, в том числе международного мирового 
формата. Считаю, что этот меморандум займёт своё особое 
место в комплексе мероприятий, готовящихся к «ЭКСПО-
2017», – отметил заместитель акима города Астаны Ермек 
Аманшаев.

«От Всемирного боксёрского совета я очень рада, что 
в ходе проведения «ЭКСПО-2017» пройдёт юбилейная 
КонвенцияWorldBoxingCouncil (WBС), в которой примут 
участие  делегаты  из  более  165 стран  мира ,  смогут 
посетить великолепную столицу Казахстана и восхититься 
её величеством», - выразила своё мнение специальный 
советник Президента WBC Оксана Семенишина.
Международная специализированная выставка прошла в 

городе Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года, в ходе 
которой в рамках подписанного меморандума проведена  
55 юбилейная Конвенция WorldBoxingCouncil и вечер 
профессионального бокса с участием таких именитых 
боксёров, как Майк Тайсон, Геннадий Головкин и др.

* * *
АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» создано 15 января 2013 

года с целью подготовки и проведения Международной 
специализированной выставки «ЭКСПО-2017» . 
За  дополнительной  информацией  обращаться  в 

Департамент  по  связям  с  общественностью  - 
тел.:+7(7172)938765, e-mail: pr@expo2017astana.com, 
www.expo2017astana.com.

ОБЛЫСТЫЌ КЕЗЕЅГЕ 
ЖОЛДАМА АЛДЫ

В РАМКАХ «АСТАНА 
ЭКСПО-2017» ПРОЙДУТ ВЕЧЕРА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БОКСА 

И КОНВЕНЦИЯ WBС

М.ШАЛЄЫНБАЙ,
«Ауыл жаѕалыєы».

Ґткен жылы «Нўр Отан» партиясы бастауыш 
ўйымдарыныѕ жылына орай, олардыѕ рґлін 
арттыру, белсенділігін дамыту маќсатында 
республикалыќ 
« Е ѕ  ї з д і к 
бастауыш партия 
ўйымы» байќауы 
жариял ан є аны 
к ґ п ш і л і к к е 
мəлім. Аталмыш 
байќау биыл да ґз 
жалєасын тапты. 
Ґткен  аптада 

« Н ў р  О т а н » 
п а р т и я с ы 
а у д а н д ы ќ 
ф и л и а л ы н ы ѕ 
є и м а р а т ы н д а 
«Їздік бастауыш 
партия  ўйымы» 
б а й ќ а у ы н ы ѕ 
і р і кт еу  ке з еѕ і 
б о л ы п  ґ т т і . 
Аудандыќ партия филиалыныѕ «Їздік бастауыш 
партия ўйымы» байќауыныѕ іріктеу отырысына 
облыстыќ партия филиалы ўйымдастыру-
баќылау бґлімініѕ инспекторы Ќ.Тлеуов, 
саяси кеѕестіѕ бюро мїшесі С.Ќалмўратов, 
саяси кеѕес мїшесі Ə.Саќќўлова, аудандыќ 
мəслихаттаєы депутаттыќ фракцияныѕ мїшесі 
А.Жамишжанов, партия ардагері М.Баянова, 
бастауыш партия ўйымыныѕ тґраєалары 
мен тґрайымдары, партия белсенділері жəне 
жергілікті бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ 
ґкілдері ќатысты. 
Байќаудыѕ  маќсаты  їздік  бастауыш 

партия ўйымын аныќтау, олардыѕ жўмыс 
тəжірибесін елдіѕ барлыќ аймаќтарында тарату, 
партиялыќ жəне сайланбалы ќызметтерге 
ўсыну маќсатында білікті жəне белсенді 
бастауыш партия ўйымдары тґраєаларынан 
(тґрайымдары)  партиялыќ  кадрлардыѕ 
резервін ќалыптастыру жəне партия жўмысына 
ќоєамдастыќтыѕ  назарын  аудару  болып 
табылады. 
Аталмыш іріктеу байќауын «Нўр Отан» 

партиясы аудандыќ филиалы тґраєасыныѕ  
бірінші орынбасары Ш.Байтаќова ашып, 
жїргізіп отырды. «Їздік бастауыш партия 
ўйымы» байќауыныѕ  ережесіне  сəйкес , 

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІЅ 
2011 ЖЫЛЄЫ 20 ЌАЗАНДАЄЫ № 164 ЖАРЛЫЄЫМЕН 

30 ЌЫРКЇЙЕК - ƏДІЛЕТ ОРГАН ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІЅ 
КЇНІ БОЛЫП БЕКІТІЛГЕНІ БЕЛГІЛІ. БЇГІНГІ ТАЅДА 

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ ƏДІЛЕТ ОРГАНДАРЫ 
ОРАСАН КҐП ЌЫЗМЕТІ МЕХАНИЗМ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ, 

ОЄАН МАЅЫЗДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТЕРДІЅ КЕЅ 
ШЕЅБЕРІН ЖЇЗЕГЕ АСЫРУ ЖЇКТЕЛГЕН. АТАЛМЫШ 
МЕРЕКЕ ЌАРСАЅЫНДА БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ ƏДІЛЕТ 

БАСЌАРМАСЫНЫЅ БАСШЫСЫ ТОЙШЫБЕКОВ 
ШАХМАРАН ƏБДІКЕРІМЎЛЫМЕН СЎХБАТТАСУДЫЅ СƏТІ 

ТЇСКЕН БОЛАТЫН.

 -Шахмаран Əбдікерімўлы, 30 ќыркїйек 
–  Ќазаќстан  Республикасыныѕ  Əділет 
органдары ќызметкерлерініѕ тґл мерекесі жəне 
Тəуелсіздігіміздіѕ 25 жылдыєы ќўтты болсын!  

-Рахмет. Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 
1998 жылєы 20 ќаѕтардаєы №3827  «Ќазаќстан 
Республикасындаєы кəсіптік жəне ґзге де мерекелер 
туралы» Жарлыєына 2011 жылы  20 ќазанда 
№164 Жарлыєымен ґзгерістер енгізілген болатын. 
Ќазаќстан Республикасындаєы кəсіптік жəне ґзге 
де мерекелер тізбесініѕ 24 тармаєына сəйкес, 30 
ќыркїйек-Əділет органдары ќызметкерлерініѕ кїні 
болып белгіленді. Сонымен бірге, їстіміздегі жылы 
ел Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєын тойлаєалы отырмыз. 
Ќазаќстан Республикасыныѕ халќына арнаєан 
Жолдауында Елбасы: «Біздіѕ еѕ басты маќсатымыз 
- 2050 жылєа ќарай əлемніѕ еѕ дамыєан 30 елініѕ 
ќатарына кіру. Бізде ол їшін мїмкіншілік те, ресурс 
та, білімді адамдар да, берекелі халыќ та бар», - екенін 
атап ґтті. Баєдар берілді, жоспар жасалєан, енді тек 
ќуатты еѕбек ету єана ќалып отыр.

-Алєашќы сауалды Əділет басќармасыныѕ 
негізгі міндеттері мен атќаратын ќызметтерінен 
бастасаќ?

-Əділет  органы  Ќазаќстан  тарихында 
мемлекетіміздіѕ сенімді тірегі  жəне Отанымыздыѕ  
маѕызды  буыны болып саналады. Орган ґз ќўзыреті 
шегінде мемлекеттік ќызметін ќўќыќтыќ ќамтамасыз 
етуді жїзеге асыратын, мемлекеттік органдардыѕ, 
ўйымдардыѕ лауазымды адамдар мен ќарапайым 
адамдардыѕ ќўќыќтарын, заѕды мїдделерін ќорєауды 
ќамтамасыз ететін атќарушы билік ґкілі.
Басќарма міндеттерініѕ басты баєыты – мемлекеттік 

басќару жїйесін жетілдіру жґніндегі мемлекеттік 
саясаттыѕ Ќазаќстан азаматтары їшін мемлекеттік 
органдардыѕ  мемлекеттік  ќызмет  кґрсету 
процедурасын неєўрлым жеѕілдету, жемќорлыќты 
жою болып табылады.
Аудандыќ Əділет басќармасыныѕ атќаратын 

ќызмет тїрлеріне тоќталып ґтсек, мемлекеттік 
тіркеу саласында заѕды тўлєаларды жəне филиалдар 
мен ґкілдіктерді есептік тіркеуді, жылжымайтын 
мїлікке ќўќыќтарды мемлекеттік тіркеу, бизнес-
сəйкестендіру нґмірлерініѕ ўлттыќ тізілімін жїргізу, 
зияткерлік меншік ќўќыєын ќорєау, ќўќыќтыќ 
тїсіндіру жəне аудан тўрєындарына заѕ аясында 
ќызмет кґрсетумен айналысады

« ЕЅ  Ї ЗД І К  БАСТАУЫШ  ПАР ТИЯ « ЕЅ  Ї ЗД І К  БАСТАУЫШ  ПАР ТИЯ 
ЎЙЫМЫ »  БАЙЌАУЫНДАЎЙЫМЫ »  БАЙЌАУЫНДА

Заѕгерлік ќызмет кґрсетуді ўйымдастыру саласында 
аудандыќ деѕгейдегі жергілікті мемлекеттік органдардыѕ 
заѕгерлік  ќызметтерімен  ґзара байланысты жїргізу, 
ќолданыстаєы заѕнаманы тїсіндіруге ќатысуды, 
ќўќыќтыќ насихатты ўйымдастыруды їйлестіру, 
терроризм актісініѕ салдарынан зардап шеккен жеке 
жəне заѕды тўлєаларєа жəне оныѕ жолын кесуге 
ќатысќан адамдар туралы мəліметтерді ќўќыќ ќорєау 
органдарына дер кезінде хабарлап отырады.
Зияткерлік меншік ќўќыќтарын ќамтамасыз ету 

саласында Ќазаќстан Республикасыныѕ зияткерлік 
меншік саласындаєы заѕнаманы саќтау тўрєысында  
тауар таѕбаларын, ќызмет кґрсету таѕбаларын, тауардыѕ 
шыќќан орныныѕ атауын немесе фирмалыќ атауын  
ќолдану мəселелері бойынша жеке жəне заѕды тўлєаларєа 
тексерулерді жїзеге асырады. Сонымен ќатар, əкімшілік 
іс жїргізу саласында Ќазаќстан Республикасыныѕ 
заѕнамасына сəйкес, əкімшілік ќўќыќ бўзушылыќтар 
туралы істер бойынша іс жїргізуді жїзеге асырады.  
Жеке жəне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ґз ќўзыреті 
шегінде Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында 
белгіленген тəртіппен жəне мерзімдерде ќарайды.

-Ґзіѕіз басќарып отырєан Əділет басќармасы 
тарапынан атќарылєан жўмыстар жґнінде ќысќаша 
айтып ґтсеѕіз?

-Байзаќ аудандыќ əділет басќармасымен 2016 жылдыѕ 
9 айында  бірќатар жўмыстар атќарылды деп айтуєа 
болады. Атап айтќанда, заѕды тўлєаларды тіркеу  саласы 
бойынша Əділет басќармасымен жалпы 32 заѕды тўлєа 
тіркелген. Жылжымайтын мїлікке ќўќыќтарды  тіркеу 
саласы бойынша осы жылдыѕ тоєыз айында жеке 
жəне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштеріне сəйкес 2300 
жылжымайтын мїлік объектілеріне ќатысты тіркеу 
жїргізілсе, 800 ґтініш электронды тїрде  тіркелді. 
Соныѕ ішінде, 300 ґтініш мїлікті жария ету маќсатында 
“Ќазаќстан Республикасында тўруєа ыќтиярхаты бар 
адамдарєа, олардыѕ мїлікті жария етуіне байланысты 
раќымшылыќ жасау туралы” 2014 жылєы 30 маусымдаєы 
Заѕєа сəйкес мемлекеттік тіркеуден ґтті. Зияткерлік 
меншік ќўќыќтары саласы бойынша  Ќазаќстан 
Республикасыныѕ «Тауар таѕбалары, ќызмет кґрсету 
таѕбалары жəне тауар шыєарылєан жерлердіѕ атаулары 
туралы» жаѕартылєан 1999 жылєы 26 шілдедегі N 
456 Заѕыныѕ талаптарын саќталуын ќамтамасыз ету 

маќсатында, аудандыќ Əділет басќармасыныѕ зияткерлік 
меншік ќўќыќтары саласы бойынша контрафактілік 
ґнімдердіѕ санын тґмендетуге, ґз ќызметінде зияткерлік 
меншік объектілерімен пайдаланатын заѕды жəне жеке 
тўлєаларєа тїсіндіру жўмыстары жїргізілді.    
Байзаќ ауданында ќўќыќтыќ тїсіндіру, ќўќыќтыќ 

мəдениетті ќалыптастыру, азаматтарды ќўќыќтыќ оќыту 
мен тəрбиелеу жґніндегі  жўмыстарын жандандыру 
маќсатында бірќатар жўмыстар атќарылуда. Осы 
баєытта басќарма ќызметкерлерімен 77 семинар, дəріс, 
9 мəрте дґѕгелек їстел, 9 рет «Əділет кеѕес береді» 
таќырыбындаєы акция ґткізілді. Сондай-аќ, жергілікті 
басылымдарда 19 маќала жарияланды.

-Ќазір ќўќыќтыќ сауатыныѕ тґмендігінен зардап 
шегетіндер аз емес. Оларєа ќандай кґмек бере 
аласыздар?

- Еліміздіѕ  кез  келген   азаматы  Ќазаќстан 
Республикасыныѕ негізгі заѕдарын білуі тиіс, тіпті, 
міндетті. Ал, ол їшін ґскелеѕ ўрпаќќа заѕдарды білуді, 
ќўрметтеуді мектеп табалдырыєынан бастап сіѕіре 
білген жґн. Заѕды білсеѕ ќўќыєыѕды ќорєай аласыѕ. 
Заѕды білсеѕ ґзгеніѕ ќўќыєын таптамайсыѕ. 2011 
жылдыѕ соѕынан бастап Əділет министрлігі  «Əділет» 
аќпараттыќ-ќўќыќтыќ жїйесін іске ќосќан. Аталєан 
жїйе Ќазаќстан Республикасы нормативтік-ќўќыќтыќ 
актілерініѕ жїйелендірілген ќазаќ жəне орыс тілдеріндегі 
толыќ деректер базасы болып табылады. Еѕ бастысы, 
жїйе-ќарапайым халыќ їшін ќолжетімді əрі тегін. Бўдан 
бґлек, басќарманыѕ медиа жоспарына сəйкес, басќарма 
ќызметкерлері ай сайын бўќаралыќ аќпарат ќўралдары 
арќылы Заѕдарєа тїсіндірме беріп отырады. 
Əділет органдарыныѕ алдына ќойылєан міндеттерді 

нəтижелі  їйлестіруді жїзеге асыру їшін ауданныѕ Əділет 
басќармасы жанынан Їйлестіру кеѕесі ќўрылєан атап 
ґткім келеді. Бўдан бґлек, «Нўр Отан» партиясыныѕ 
аудандыќ филиалымен ай сайын  ќоєамдыќ ќабылдау  
ґткізілуі, нотариустар мен адвокаттардыѕ ќатысуымен 
кездесулер ўйымдастыруы, ауылдыќ округтерде, еѕбек 
ўжымдарында, оќу орындарында кездесулер ґткізіп 
халыќќа ќўќыќтыќ кґмектер кґрсетіп, заѕнамалыќ 
кеѕестер беруі ќызметкерлердіѕ ауданныѕ ќоєамдыќ  
ґмірінен тыс ќалмайтыны деп есептеймін. 
Басќарманыѕ єимаратында халыќќа тїсінікті етіп 

жазылєан тїрлі аќпараттар, ґтініш їлгілері, сенім 
телефондар кґрсетілген аќпарат орын алєан. Сонымен 
ќатар, кїнделікті мамандар тарапынан телефон арќылы 
кеѕестер беріледі. Кез келген азамат ґз сўраєына 119 
немесе 2-23-42 нґмірлері арќылы жауап ала алады.

-Сўхбатыѕыз  їшін алєысымызды айта отырып, 
алдаєы еѕбектеріѕізде де тек ќана жетістіктер мен 
сəттілік тілейміз!

-Рахмет, ќарапайым халыќтыѕ ќўќыќтары мен заѕды  
мїдделерін ќорєауды  ќамтамасыз ететін атќарушы орган  
саналатындыќтан, мамандарымыз барлыќ кїш-жігерін  
білімі мен тəжірбиесін  кəсіби ќызметіне жўмсап, еліне  
адал əрі ќалтыќсыз  ќызмет етеді жəне ќабылданєан 
моральдыќ-этикалыќ нормаларды саќтайды деп сенім 
білдіремін.

Сўхбатты жїргізген:
М.Манекеев.
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ЌЎЌЫЌТЫЌ МЕМЛЕКЕТ ЌЎРУ - БАСТЫ МІНДЕТ

аудандыќ партия 
ф и л и а л ы н д а 
арнайы комиссия 
ќўрылып, барлыќ 
бастауыш  партия  ўйымдарыныѕ  тґраєа-
тґрайымдарына байќау ережесі мен талаптары 

толыќтай тїсіндірілді. 
Комиссия  мїшелері  байќауєа  ќатысуєа 

ўсыным берген бастауыш партия ўйымдарыныѕ 
орналасќан жерлерініѕ безендірілуі мен ішкі 
партиялыќ жўмыстарымен танысып, байќаудыѕ 
іріктеу  критерийлеріне  сəйкес ,  ґткізген 
ќўжаттарына сараптама жїргізді. Байќауєа 
ќатысушы бастауыш партия ўйымдары ґз 
жўмыстарын слайдтар арќылы таныстырды. 
Арнайы  ќўрылєан  комиссия  мїшелері 

«Їздік бастауыш партия ўйымы» байќауыныѕ 
ережесіне, партиялыќ жобаларды іске асыруы, 
ішкіпартиялыќ жўмыстары, жаѕа əдістерді 
пайдалануы, азаматтыќ бастамаларды іске 
асыруы, бастауыш партия ўйымы ќызметін 
бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында жариялауы, 
жастармен жўмысы, бастауыш партия ўйымы 
жетекшісін баєалау əдістемесіне сəйкес жеті 
баєыт бойынша жўмыс жїргізіп, байќауєа 
ќатысуєа ўсыным білдірген бастауыш партия 
ўйымдары арасынан жеѕімпазды аныќтады. 
Сонымен, комиссия мїшелерініѕ ќабылдаєан 
шешімімен мїше саны 100-ге дейінгі «Ќостґбе», 
мїше саны 500-ге дейінгі «Бурыл», мїше саны 
500 жəне одан астам  партия мїшесі бар "Дана" 
бастауыш партия ўйымдары облыстыќ екінші 
кезеѕ байќауына жолдама алды. 
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М.МАНЕКЕЕВ,
“Ауыл жаѕалыєы”.

Б І З Д І Ѕ  Ґ Ѕ І Р Д І Ѕ 
ТОПЫРАЄЫ ҐНІМДІЛІГІ ƏРІ 
ЌЎНАРЛЫЛЫЄЫ ЖАЄЫНАН 
ЌАНТ  ЌЫЗЫЛШАСЫН 
ҐСІРУГЕ БЕЙІМ ЕКЕНДІГІ 
БЕЛГІЛІ. ПЕШЕНЕМІЗГЕ 
БЎЙЫРЄАН БАЌ – ЌАРА 
Ж Е РД І Ѕ  Ќ Ў Д І Р Е Т І Н 
ƏЛІ ДЕ СЕЗІНЕ АЛМАЙ 
КЕЛЕМІЗ .  ШИКІЗАТТЫ 
АЛЫСТАН АРБАЛАЄАНЄА 
ТОЌМЕЙ ІЛС ІП ,  ЌАНТ 
ЌЫЗЫЛШАСЫН  ЕГУГЕ 
ЕНЖАРЛЫЌ ТАНЫТУДАМЫЗ. 
САЛДАРЫНАН ҐЗІМІЗДІ 
ОТАНДЫЌ ҐНІММЕН БАР-
ЖОЄЫ 5 ПАЙЫЗДЫ ЄАНА 
ЌАМТЫП  ОТЫРМЫЗ . 
ЌАНТ ЌЫЗЫЛШАСЫ-ТЕК 
ЌАНТ ЌАНА ЕМЕС. ОДАН 
КОНДИТЕРЛІК ,  ФАРМАЦЕВТИКАЛЫЌ 
ҐН ІМД Е Р  АЙЫРЫЛАДЫ ,  ЖЕЅ І Л 
ҐНЕРКƏСІПТІЅ  ТЫНЫСЫН  АШАДЫ . 
ЌАЛДЫЄЫ – БОРДАЌЫЛАУЄА ЌОЙЄАН 
МАЛДЫЅ ЌАБЫРЄАСЫНА СЇБЕ БАЙЛАЙТЫН 
ЌЎНДЫ АЗЫЌ. АНЫЄЫН АЙТЌАНДА, 
ІШКІ НАРЫЌТЫЅ КЕРЕГІН ЌАМТАМАСЫЗ 
ЕТЕТІН, ҐЗГЕГЕ ЖАЛТАЌТАТПАЙТЫН, 
ИНВЕСТИЦИЯНЫ СЫРТЌА ШАШПАЙТЫН 
ҐНІМ ЌАНТ ЌЫЗЫЛШАСЫ. 

Жуырда Бурыл ауылдыќ округіндегі 
«Яшар» шаруа ќожалыєына басшылыќ 
жасап, еселі еѕбегімен ел ризыєына 
еѕбек етіп жїрген кəсіпкер Яшар Бешли-
оглыныѕ еѕбектегі  жəне бїгінгі кїні 
наєыз науќанєа айналєан ќызылша 
алќабындаєы ќазіргі ќарќынымен танысу 
їшін, аталмыш шаруа ќожалыєыныѕ 
ќызылша алќабына атбасын бўрєан 
болатынбыз. Ќожалыќ еѕбеккерлері 
тїстік ішуге бет алєан сəті екен. Бізді 
ќарсы  алєан шаруа ќожалыєыныѕ 
басшысын  да  еѕбек  даласында 
жолыќтырдыќ .  Ќант  ќызылшасы 
алќабын  аралап , кїтімі  мен бабы 
келіскен балтамырдыѕ əрќайсысыныѕ 

КƏСІПТІ НƏСІПКЕ АЙНАЛДЫРЄАН ШАРУА

Маман  кеѕес  бередіМаман  кеѕес  береді

Д. ЕГЕМБЕРДИЕВА,
Байзаќ аудандыќ тўтынушылардыѕ 

ќўќыќтарын ќорєау басќармасыныѕ  
жетекші маманы.

Біріккен  Ўлттар  ўйымыныѕ 
ш е ш і м і м е н  « Х Х І  є а с ы р -
аќпараттандыру  єасыры» деп 
аталады. Адамзаттыѕ ќолы жеткен 
еѕ  їлкен  табыстардыѕ  бірі-осы 
аќпарат. Аќпаратты  автоматты тїрде 
ґѕдеуге арналєан  аќпараттыќ жəне 
баєдарламалыќ ќўралдар 
кешенін компьютер деп 
атайды.  
Компьютердіѕ ґмірімізге, 

кеѕінен енгені соншалыќты, 
адамдар тіпті онсыз ґмір 
сїре алмайтын дəрежеге 
жетті. Компьютерде мəтін 
теру,  əр  тїрлі  есептер 
шыєару, кґлемді мəліметтер 
саќтаумен ќатар, ќажетті 
ќўрылєылармен жəне соларєа 
сəйкес  баєдарламамен 
жабдыќталєан компьютер 
негізінде шаєын кинотеатр 
жасап алуєа болады. Десекте  
компьютердіѕ адам аєзасына тигізетін  
зиянын ескере бермейміз. Əсіресе 
ґсіп келе жатќан  балаларымызды 
тыныштандыру їшін ўялы телефонды 
беріп  ќою  немесе  жас  сəбилер  
мазамызды алмасын деп телеарнаны 
ќосып беріп, ќалаєан мультикті  кґрсін 
деушілер ќатары кїн санап ґсіп келеді.

 Жалпы бїгінгі кїні теледидар мен 
компьютер, ўялы телефон балалардыѕ 
айырылмас серігіне айналды. Балалар 
ойыншыќпен  емес ,  компьютердіѕ 
алдында отырып,  кино, мультиктер 
кґріп, ондаєы ќўбыжыќ кейіпкерлерін  
жатќа білетін болды. Атыс-шабысты, 
ќатыгездік пен  жат ќылыќтарды кґрген 
бала сабаќты да естен шыєарады. 
Жарты кїн интернетте отырєан бала 
жатарда ўялы телефонды жастанып 
жатып, тїнніѕ бір мезгіліне дейін 
ќўрдастарымен хабар алмасады. Осыныѕ 
бəрі баланыѕ психикасын бўзып, кґзініѕ 
кґру ќабілетін нашарлатады. Шамадан 
тыс компьютер алдында отыру баланыѕ 
техникаєа тəуелді етеді.
Компьютерде кґп отыратын балаларды 

баќылаєан кезде жасґспірімдердіѕ 
даму деѕгейініѕ тґмендейтіні, сґздік-
ќисындыќ ойлауыныѕ нашарлайтыны, 
назар аудару ќабілеті мен сараптамалыќ 
ќабілетініѕ əлсірейтіні белгілі болєан. 
Кґптеген балалар естіген нəрсесін 
їлкен ќиындыќпен тїсінеді. Ондай 
балалар жаѕа єана айтќан нəрсені есінен 
тез шыєарып, тіпті сґйлем ќўрауєа 

ќиналады, шыєарма да жаза алмайды. 
Жўмыс  істеп тўрєан  компьютер ґз 

айналасында толќын  ўзындыєы 1,5 
м болатын  электромагниттік  ґріс 
ќўрайды.Сол ґріс аясына тїскен адам 
зиянды ультракїлгін сəуле əсеріне 
ўшырайды.
Дəрігерлер мен психологтардыѕ ўзаќ 

уаќыт жасаєан зерттеулерімен оныѕ 
ќорытындысы компьютермен ўзаќ уаќыт 
жўмыс жасау, компьютерлік ойындарды 
мґлшерден тыс ўзаќ уаќыт ойнаудыѕ 

балаларєа тґмендегідей зияны бар 
екендігін дəлелдеді.  
Тапжылмай ўзаќ уаќыт компьютердіѕ 

алдында отыру, алдымен баланыѕ ой-
ґрісініѕ дамуын шектейді. Екіншіден, 
оныѕ  мінез-ќўлќыныѕ  ґзгеруіне , 
логикалыќ ойлау ќабілетініѕ бірте-
бірте  тґмендеуіне  əкеліп  соєады . 
Сонымен ќатар баланыѕ, аќыл-ойыныѕ 
дамуын тежейді. Компьютердіѕ алдында 
їзіліссіз жўмыс істеу баланыѕ ќан 
ќысымын кґтереді, жəне миопия, (кґз 
жанарыныѕ алыстан немесе жаќыннан 
кґру ќабілетініѕ тґмендеуі) ќўлаќтыѕ 
есту ќабілетін тґмендетеді.Əрі баланыѕ 
ўйќысы бўзылып, асќа тəбеті болмайды. 
Ал ўйќысы ќанбаєан баланыѕ зейіні 
тґмендейтіні баршаєа  аян. Сонымен 
ќатар омыртќаєа кґп кїш тїсетіндіктен 
сколиоз (омыртќа буыныныѕ ќисаюы) 
омыртќа ауруына шалдыєуы мїмкін, 
бўєан ќоса электрленген сəулелер саусаќ 
ўштарына əсер етіп, ќолдыѕ буындарына 
заќым келтіреді. Сондай-аќ балалар жиі 
ќолданатын ќўлаќќаптыѕ (наушники) да 
зияны ґте кґп. Ол ќўлаќ тамырларыныѕ 
жїйке талшыќтарын тітіркендіріп, 
əлсіретеді.
Жалпы  єаламтордыѕ  зиянынан 

саќтандыру їшін, кез келген ата-ана 
баласына оны пайдаланудыѕ шарттарын 
тїсіндіруге  міндетті .  Ўзаќ  уаќыт 
компьютер алдында отырудыѕ адам 
аєзасына тигізетін зиянын  жан-жаќты 
айтып отырса артыќ болмас еді.

Б. ТЕЛЕУ,
прокурор Байзакского района, 

старший советник юстиции. 
   

7  апреля  2 0 1 6  года  принят 
Закон Республики Казахстан  «О 
долевом  участии  в  жилищном 
строительстве».
Основная цель принятия данного 

Закона  -  создание  безопасных 
условий для дольщиков, повышение 
контроля и конкуренции на рынке 
среди  строительных  компаний , 
занятых в сфере долевого жилищного 
строительства. 
Новшеством является создание 

Ф о н д а  г а р а н т и р о в а н н о г о 
страхования вкладов дольщиков, 
куда  государство  намеревается 
выделить 15 млрд. тенге.
Предусматривается  3 способа 

участия  в  долевом  жилищном 
строительстве. Ими являются, первое-
гарантирование долевых вкладов, 
второе- проектное финансирование 
банком второго уровня и третье-
возведение «каркаса» жилого здания 
за счёт собственных средств.
По первому способу застройщик 

должен иметь опыт работы не менее 
трёх лет со строительством жилых 
зданий  не  менее  18 тыс .  кв .м  в 
городах республиканского значения, 
столице  и  не  менее  9 тыс .  кв .м 
- при строительстве в регионах, 
безубыточную  деятельность  за 
последние два финансовых года, а 
также иметь соотношение заёмного 
и собственного капитала не более 
семи. Для этого, застройщик создаёт 
уполномоченную  компанию ,  в 
уставный капитал которой вносит 
земельный  участок ,  проектно -
сметную документацию, средства 
или незавершённое строительство 
в размере 10% и 15% от проектной 
стоимости. В случае неисполнения 
обязательств по строительству дома, 
создаваемый Фонд гарантирования 
жилищного строительства при АО 
«НУХ  «Байтерек» гарантирует 
завершение строительства и передачу 
дольщикам квартир.
П о  в т о р о м у  с п о с о б у 

ф и н а н с и р о в а н и е  д о л е в о г о 
с т р о и т е л ь с т в а  о р г а н и зу е т с я 
застройщиком  с  привлечением 
кредита в банке второго уровня на 
необходимую сумму. Для участия 
в  т аком  спо собе  необходимы 
такие  же  требования ,  которые 
описаны  выше .  Банк  сам  будет 
осуществлять отбор застройщиков.
После прохождения всех процедур 
застройщик  и  уполномоченная 
компания обращаются в местный 
исполнительный орган для получения 
разрешения на привлечение средств 
дольщиков.

И С Л А М Н Ы Ѕ 
Б А С Т Ы  К І Т А Б Ы -

Ќ Ў Р А Н
Т. ОСПАНОВ,
“Бейшен” мешітінің  имамы.
Қызыл жұлдыз ауылы.

 Алла тағаланың хақ діні исламның екі 
қайнар көзі бар: бірі – қасиетті Құран 
Кәрім , екіншісі-пайғамбарымыздың 
(с.ғ.с.) хадистері мен сүннет жолы (өнегелі 
өмірі). 
Құран Кәрім адамның барлық рухани 

және материалдық қажеттіліктерін қамти 
отырып, екі дүние нығметтерін үйрететін 
ғылым, адам баласына қияметке дейін 
тура жолды көрсетеді.Мұнымен қатар 
Алла тағала қасиетті Құранда адамның 
қоғамдағы  орны ,  оның  өмір  сүруі , 
тіршілігінің мәнін нақтылап, барлық 
сауалдарына жауап берген. 
ХІУ ғасырдан  бері  адам баласын 

ізгілік пен қайырымдылыққа, ынтымақ 
пен бірлікке шақырып келе жатқан  ислам 
діні негізінен өмірді ұлықтап, адамдарды 
қадірлеуге үндейді.Сондықтан әлемнің 
небір ойшылдары мен ғұламалары ислам 
дінін қабылдап, Құранның сүресін терең 
зерделеп, сол  бойынша өмір сүруге 
талпынған. Француз жазушысы Гастонер: 
«Ислам-дүниенiң ұйтқысы болған дiн. 
Бұл дiннiң қайнар көзi-Құран. Ал Құран-
әлем мәдениетiнiң негiзгi iргетасы. Егер 
мұсылмандық жер жүзiнен құрып, мүлде 
жойылар болса, бүкiл дүние шайқалып, 
оның негiзi-iргетасы күйреген болар еді,- 
депті.
Шындығында да  Құран Кәрімді  оқып 

отырсаңыз  адам баласына Алланың берген 
сансыз нығметін сезінесіз. 
Құран «сүре» деп аталатын ұзындығы 

әртүрлі 114 бөліктен тұрады. Өз кезегінде 
бұл сүрелер түсу мерзіміне байланысты 
меккелік сүре және мединелік сүре деп 
екіге бөлінеді. Меккелік сүре дегеніміз 
Мұхаммед пайғамбардың һижрасына дейін 
аян етілген сүрелер, ал мединелік дегеніміз 
оның Медине қаласына қоныс аударуынан 
кейін түскен сүрелер.
Құранды  оқу, оның мән-мағынасы 

түсінудің  маңызы  зор .  Құранның 
артықшылықтары мен үйренудің сауабы 
турасында көптеген хадистер келген.     

“Кімде-кім Аллаһтың кітабынан бір 
әріп оқыса, оған жақсылық жазылып, ол 
жақсылық он есе көбейеді. «Сунан әт-
Тирмизи».
Құран тек қана әмiр мен тыйымдардың 

жиынтығынан тұрмайды, ол сонымен 
қатар  тіршілікке кездесетін қиындықтарды 
сабырмен жеңуге,  адамдарға жақсылық 
жасауға,  адамның жан дүниесi мен 
болмысын тәрбиелеудің құралы.
Құран-Он  сег і з   мың  ғаламның 

Жаратушысы Алла тағалаға құл болуға 
шақыратын әрi екi дүниенiң бақытына 
бөлейтiн, Алла тағаланың тарапынан 
түсiрiлген кiтап.Сондықтан Хақ тағаланың 
адамзатқа  жiберген  ақырғы  кiтабы-
Құранды жиі оқып,  Алланың нығметтеріне 
шүкіршілік айту, алдымызға салиқалы 
мақсат қойып,  жалпы қай дінде болсын, 
өзара мәмілемен бейбіт қатар өмір сүруге 
міндеттейді. Ендеше, асыл дініміздің 
тәрбиелі қағидаларын ұстана отырып, 
тәуелсіз еліміздегі дінаралық татулық 
пен  өзара келісімді сақтап, ата дініміздің 
құндылықтарын  қастерлейік.

“ЧТО НАМ СТОИТ, 
   ДОМ ПОСТРОИТЬ”

Буд е т  фу н к ц и о н и р о в а т ь 
инжиниринговая  компания , 
к о т о р а я  б у д е т   т а к ж е 
осуществлять  мониторинг  за 
ходом строительства жилого дома 
(жилого здания) и контроль за 
целевым использованием денег, 
направленных на строительство 
жилого дома (жилого здания);
Э т а  и  и н ж и н и р и н г о в а я 

компания будут контролировать 
и  п о д т в е р ж д а т ь  о б ъ ё м 
в ы п о л н е н н ы х  р а б о т ,  н а 
про в ед ени е  кото рых  б анк 
выделил денежные средства.
По третьему способу деньги 

дольщиков привлекаются после 
возведения «каркаса» жилого 
здания  за  счёт  собственных 
с р е д с т в  з а с т р о й щ и к а  и 
уполномоченной компании.
На местные исполнительные 

ор г аны  обл а с т ей ,  городов 
республиканского  значения , 
столицы ,  районов ,  городов 
областного  значения  в  сфере 
долевого участия в жилищном 
с т р о и т е л ь с т в е  т а к ж е 
возлагается  осуществление 
государственного  регулирования  
д е я т е л ь н о с т и  у ч а с т н и ко в 
с т р о и т е л ь с т в а  о б ъ е к т о в 
долевого участия в жилищном 
с т р о и т е л ь с т в е ,  в ы д а ч а 
разрешения на привлечение денег 
дольщиков,  ведение их учёта. 
Они  имеют право запрашивать у 
застройщиков, уполномоченных 
компаний ,  инжиниринговых 
к о м п а н и й  и  Ф о н д а 
гарантирования  необходимые 
материалы  и  документы  для 
осуществления мониторинга за 
ходом строительства объектов 
строительства ,  осуществлять 
государственный  контроль  и 
надзор в сфере долевого участия 
в жилищном строительстве и 
др.
Этим  Законом   определены  

обязанности  и  права  также 
самих дольщиков - ст.14 данного 
Закона.
В  целом ,  указанный  Закон 

принят  на  о снове   анализа 
имеющегося опыта, ошибок и 
достижений с 2006 года, когда 
был  принят  первый   закон  о 
долевом участии в жилищном 
строительстве .  Если  старый 
Закон содержал в себе 20 статей, 
то в новом Законе их количество 
увеличилось до 42. Этот Закон 
стал  более  регламентирован , 
содержателен и ответственен. 
Надеюсь, этот Закон даст новый 

импульс в развитии жилищного 
строительства  и  расширении 
числа дольщиков.

жетіліп келе жатќан кґлеміне ќарап 
сїйсіндік. Жырымдалмаєан, не əр 
жерден тесіліп жараќат тїспеген бояуы 
ќаныќ жап-жасыл жапыраєыныѕ ґзі тəтті 
тїбірдіѕ ќанттылыєы мен сапасыныѕ 
жоєары болатындыєын білдіргендей. 
Ґткен жылы гектарынан 50 тоннадан 
ґнім алєан шаруа ќожалыќ басшысы 
їстіміздегі жылы да 25 гектар аумаќќа 
егілген ќант ќазылшасынан їлкен їміт 
кїтіп отыр.
Француздыѕ  «Авантаж»  атты 

тўќымынан егілген танапќа минералды 
тыѕайтќыш  себу  жўмыстары  да 
жїргізілген. Аєайын-туыс болып, бір 
жеѕнен ќол, бір жаєадан бас шыєарып, 
ўжымдаса  ќарекет  ет іп  жїрген 
«Яшар» шаруа ќожалыєында 25 адам 
жўмыс істейді. Ўжым мїшелерініѕ 
ґзіндік жер їлестері бар. Ќожалыќ 
ќант ќызылшасынан бґлек ќосымша 
кґкґністер ґсіруді де ќолєа алып келеді. 
Яєни, тəтті тїбірден ґнім алєан уаќытќа 
дейін кґкґніс даќылдарынан да табыс 
табуды кəсіп еткен ўжым еѕбеккерлері 
ынтымаќтаса тірлік етуде. 
Їстіміздегі жылы шаруа ќожалыќ 

мїшелері 2 гектарєа 
ќызанаќ, 1 гектарєа 
ќияр ,  30  сотыќќа 
баклажан  (кəді), 2 
гектарєа  перец , 10 
гектарєа жїгері егіп, 
ґздеріне тиесілі 35 
гектар суармалы жерді 
тиімді пайдалануда. 
Аталмыш  ґнімдер 
а р ы с ы  А с т а н а , 
Ќараєанды, Алматы 
ќалалары мен берісі 
Тараз ќаласындаєы 
сауда  орындарына 
жґнелтілуде екен.

-Мені ќазіргі таѕда 
ауыл шаруашылыєы 
жаѕа техникалармен 
жəне  минер а лды 
тыѕайтќыштармен 
жетк і л і к т і  т їрд е 
ќ а м т а м а с ы з 

етілгеніне ќарамастан, кəсіби шеберлігі 
жоєары мамандары бола тўра ќант 
ќызылшасынан диќандарымыз неге 
жоєары ґнім алуєа ќол жеткізе алмай 
жїр? - деген ой мазалайды. Оныѕ себебі, 
тоќырау жəне ґтпелі кезеѕде табысќа 
бастайтын еѕ негізгі іс-тəжірибені 
жоєалтып алдыќ. Оныѕ їстіне, меніѕ 
ойымша, ќант ќызылшасын ґсіруге 
бўрынєыдай ынталы, жігерлі азаматтар 
бїгінде жоќ. Əйтпесе,  ќант ќызылшасы 
аса жоєары кїтімді талап ететін, бейнеті 
кґп даќыл. Басќасын былай ќойып, 
ќызылша  ґскіндерін  жекелейтін 
мезгілде  диќандарымыз тўќым себуді 
бастап жатса жоєары ґнім туралы ќалай 
айтасыѕ? Егер барлыєын агротехникаєа 
сай атќарсаѕ жаќсы ґнім алуєа еш нəрсе 
де кедергі бола алмас еді-дейді, бізбен 
болєан əѕгімесінде ќожалыќ басшысы 
Яшар Бешли-оглы. 
Сондай-аќ ўжым басшысы субсидия 

а лу  їшін  ќажетт і  ќўжатт арды 
тапсырєанын, тəтті тїбірден жаќсы 
ґнім алу їшін барлыќ мїмкіндіктер 
ќарастырылып, ќолда бар техникалардыѕ 
жўмылдырылып жатќанын жеткізді.  

Д. ЕГЕ
Байзаќ
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Г. ЖАРЫЛҚАСЫНОВА,
«Тілдерд і  оқыту  орталығы» 

Байзақ  аудандық  бөлімшесінің 
оқытушысы.

1998 жылы Елбасының Жарлығымен 
22 қыркүйек -Қазақстан халықтарының 
тілдері күні болып белгіленді. Аталмыш 
мереке  қазақ жерін мекендеген сан 
ұлт өкілдерінің татулығы мен бірлігін 
ұлықтап қана қоймай,  тілдері мен салт-
дәстүрлерін қастерлеуге жол ашады. 
Айтулы  мерекеге  орай  «Тілдерді 
оқыту орталығы» Байзақ аудандық 
бөлімшесінде «Тіл-достықтың айнасы» 
тақырыбында апталық өтті.Бөлімше 
оқытушыларының ұйымдастыруымен  
өткерілген «Тіл -біздің тұтастығымыз» 
атты дөңгелек үстелде “Біз не үшін қазақ 
тілін үйреніп жатырмыз?”, “Жұмыста 
қазақ тілін қолданасыздар ма?”, “Біздің 
ауданымызда қазақ тілінің мәртебесі 
қандай деңгейде деп ойлайсыздар?” 
секілді сауалдар талқыланса, оқытушы  
Г. Жарылкасынованың жетекшілігімен 
« А с т а н а »  б а л а б а қ ш а с ы н ы ң 
тыңдаушыларымен «День языков народа 
Казахстана» атты ашық сабақ өткізілді. 
Тілге  қатысты  өлеңдер  оқылып , 
сөзжұмбақтар құрастырылды.  Сөздерді 
дұрыс оқу жайы да сөз болды. 
Ана тіліне деген құрмет сезімін арттыру, 

тіл мәртебесін көтеру, Қазақстанда 
т ұр а тын  б арлық  х алықт а рдың 
тілдерін құрметтеудің маңызы зор. 
К.Нурбаеваның мұрындық болуымен 
«Мемлекеттік тіл – ел ертеңі» атты 
ашық сабақта тілге қатысты сұрақтар 
қойылып, тіл туралы мақал-мәтелдер 
айтылды. Тұрақты тіркестер бойынша 
қызықты тапсырмалар орындалды. 
Ал   Ж.Төлеушованың  бастамасымен  
«Тіл – халық мұрасы» атты танымдық 
ойын  с аба ғында  тыңдаушылар 
екі  топқа  бөлініп  сынағ  түсті .  4 
кезеңнен тұрған жарыста үміткерлер 
«Таныстыру» ,  «Кім  жылдам?» , 
«Өнер алды-қызыл тіл» және «Дода» 
аталымдары  бойынша  бақтарын 
сынап ,   топ  жарған  жүлдегерлер 
құрметке ие болды.
Қазақ және өзге тілдерге деген 

құрмет  с е з ім ін  арттыру ,  т і л 
мәртебесін көтеру, таза сөйлеуге 
үйрету ,  өз  ұлтына ,  еліне  деген 
сүйіспеншілігін оятудың маңызы  
күн санап артып келеді.   Елбасымыз 
«Қазақстанның болашағы-қазақ 
тілінде. Ана тілі-бәріміздің анамыз, 
өйткені ол -ұлтымыздың анасы» 
дегендей, бүгінгі таңда мемлекеттік 
т і л -Қа з а қ с т а н  х а лық т а рын 
б і р і к т і р е т і н  т і л »  е к ен д і г і н 
уақыттың өзі көрсетті.

Ќарттарын ќадірлеген халыќтыѕ біріміз.Кґпті кґрген аєа буын 
ґкілдері мен ќамќорлыќты ќажет ететін мїмкіндігі шектеулі 

балаларєа ќуаныш сыйлаєанєа не жетсін.
Тїймекент ауылдыќ округінде  ќарттардыѕ Халыќаралыќ кїні жəне 

мїгедектер кїніне орай  “Жўмыспен ќамту жəне əлеуметтік баєдарламалар 
бґлімініѕ ќызметкері Г. Кенесова  жəне «Жастар ресурстыќ орталыєы» 
КММ нўсќаушысы Ж. Айтуєановтыѕ ўйымдастыруымен игілікті шара 
іске асырылды.

 Ауыл кəсіпкерлері: С. Зейнелов, Г.Таева, Ж. Ќусайынова, Ə.Садыков, Ќ. 
Сулейменов, М. Бейбітов, Е. Шымырбаевтардыѕ демеушілігімен округте 
тўратын жалєызбасты ќариялар мен мїмкіндігі шектеулі балаларєа сый-
сияпаттар табысталды.Мїмкіндігі шектеулі ґрендер ертегілер əлеміне  
саяхат жасады.
Ауыл жастары жалєызілікті ќариялардыѕ ауласын  тазалап, ќысќы 

отындарын əзірледі. Ќариялар ґздеріне кґрсеткен ќамќорлыќтары їшін  
алєыстарын айтып, баталарын берді.
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Редактордың уақытша міндетін атқарушы
Г. ЕРМҰРАТОВА

К е з е к ш і  А .Шот б а с о в а

ДИРЕКТОР   Б .ЖАҚСЫМБЕТОВ

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
Т-325-09-94. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Мәдімар 

болыс көшесі №21/2 үйдің тұрғыны болған Калжанов Онгарбайдың 2016  
жылдың 6 тамызы 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-326-09-94. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Бурыл  ауылы, Мира көшесі №72 

үйдің тұрғыны болған Масенкулов Дузимханның 2016  жылдың 20 маусымы 
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-327-09-94. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Дихан-2  ауылы, 9 Май көшесі 

№79 үйдің тұрғыны болған Жарылкасынова Кумискул Абдраимовнаның  
2014  жылдың 10 сәуіріне 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.

Газеттердіѕ редакцияларына,www.
cnpf .kz  сайтына ,  əлеуметт ік 
желілердегі БЖЗЌ параќшаларына, 
Ќордыѕ байланыс орталыєына 
зейнетаќы жинаќтары мен жалпы 
зейнетаќы жїйесі туралы кґбірек 
білгісі келетіндерден сауалдар келіп 
тїседі. Олардыѕ ішіндегі еѕ кґп 
ќойылатын сауалдарєа жауапты   
“БЖЗЌ туралы 5 сауал” айдарынан 
оќи аласыздар.

1. БЖЗЌ-даєы салымшылардыѕ 
жалпы  саны  жəне  зейнетаќы 
жинаќтарыныѕ сомасы бїгінде 
ќандай? 

2016 жылєы 1 тамызда шарттардыѕ 
барлыќ тїрі бойынша салымшылардыѕ 
(алушылардыѕ) жеке  зейнетаќы 
шоттарыныѕ (ЖЗШ) саны 10,15 млн. 
бірліктен асты, оныѕ ішінде міндетті 
зейнетаќы  жарналары  есебінен 
жасалєаны шамамен 9,7 млн. Міндетті 
кəсіптік зейнетаќы жарналары бойын-
ша салымшылар саны – 405 713 бірлік, 
ал ерікті зейнетаќы жарналары бойын-
ша 39 мыѕнан астам бірлік. Зейнетаќы 
жинаќтарыныѕ жалпы сомасы 6,35 
трлн. теѕгеден асты. 

2.
Аннуитет шарттар дегеніміз не?
Ќ о л д а н ы с т а є ы  з а ѕ н а м а 

аясында «БЖЗЌ» АЌ-дан (БЖЗЌ) 
зейнетаќы тґлемдерін «Ќазаќстан 
Республикасында  зейнетаќымен 
ќамсыздандыру туралы» Ќазаќстан 
Республикасыныѕ  заѕында  (Заѕ) 
кґзделген белгілі бір жаєдайлар орын 
алєан кезде алуєа болады. Еѕ алдымен, 
зейнетаќы тґлемдерін алу ќўќыєы 
БЖЗЌ-да зейнетаќы жинаќтары бар 
жəне зейнет жасына толєан тўлєаларєа 
беріледі. 
Сонымен ќатар мїгедектiгі мерзiмсiз 

болып белгiленетін болса, бiрiншi 
жəне екiншi топтардаєы мїгедектер 
зейнетаќы тґлемдерін алуєа ќўќылы.
Саќтандыру ўйымымен зейнетаќы 

аннуитеті шартын жасау арќылы 
белгіленген зейнет жасынан бўрын 
зейнетаќы тґлемдерін алуєа ќўќыєы 
бар тўлєаларды бґлек атап кґрсетуге 
болады. Зейнетаќы аннуитеті шарты 
– саќтандыру шарты, оєан сəйкес 
саќтанушы (зейнетаќы тґлемдерін 
алушы )  с аќт андыру  ўйымына 
зейнетаќы жинаќтарыныѕ сомасын 
беруге міндеттенеді, ал саќтандыру 
ўйымы  саќтанушыныѕ (зейнетаќы 
тґлемдерін алушыныѕ) пайдасына 
ґмір бойы немесе белгілі бір уаќыт 
кезеѕінде саќтандыру тґлемдерін 
жасауєа міндеттенеді. 
Заѕныѕ 31-бабыныѕ ережелеріне сай 

еѕ аз зейнетаќы мґлшерiнен кем емес 
тґлемдi ќамтамасыз етуге зейнетаќы 
жинаќтары жеткiлiктi болєан кезде 
міндетті зейнетаќы тґлемдері есебінен 
зейнетаќы тґлемдерін алуєа: 

55 жасќа толєан ерлер;
50 жасќа толєан əйелдер (2016 жылєы 

1 наурыздан бастап),
2018 жылєы 1 ќаѕтардан бастап - 50,5 

жасќа толєан əйелдер;
2019 жылєы 1 ќаѕтардан бастап - 51 

жасќа толєан əйелдер;
2020 жылєы 1 ќаѕтардан бастап - 51,5 

жасќа толєан əйелдер;
2021 жылєы 1 ќаѕтардан бастап - 52 

жасќа толєан əйелдер;
2022 жылєы 1 ќаѕтардан бастап - 52,5 

жасќа толєан əйелдер;
2023 жылєы 1 ќаѕтардан бастап - 53 

жасќа толєан əйелдер;
2024 жылєы 1 ќаѕтардан бастап - 53,5 

жасќа толєан əйелдер;
2025 жылєы 1 ќаѕтардан бастап - 54 

жасќа толєан əйелдер;
2026 жылєы 1 ќаѕтардан бастап - 54,5 

жасќа толєан əйелдер;
2027 жылєы 1 ќаѕтардан бастап - 55 

жасќа толєан əйелдер ќўќылы.
З е й н е т а ќ ы  ж и н а ќ т а р ы н ы ѕ 

жеткіліктілігі саќтандыру ўйымымен 
жасалєан  зейнетаќы  аннуитеті 
шартыныѕ талаптарымен аныќталады, 
зейнетаќы жинаќтарын аудару туралы 
шешім ќабылдай отырып, шартпен ґте 
мўќият танысу ќажет. 

3 . Ш а р т т ы - ж и н а ќ т а у ш ы 
ќўрамдауыш дегеніміз не? Оныѕ 
зейнетаќыєа əсері ќандай? 

2018 жылєы 1 ќаѕтардан бастап 
ќолданыстаєы жинаќтаушы зейнетаќы 
жїйесіне ґзгерістер, яєни шартты-
жинаќтаушы ќўрамдауыш немесе 
жўмыс берушініѕ міндетті зейнетаќы 
жарналары (ЖМЗЖ) енгізіледі. 
Ол їшін БЖЗЌ-да əрбір ќызметкерге 

шартты зейнетаќы шоттары ашылатын 
болады, ќызметкердіѕ атына жўмыс 
беруші  ґз  ќаражаты  е с еб інен 
ќызметкердіѕ айлыќ табысынан 5% 
мґлшерінде ЖМЗЖ аударатын болады. 
Жаѕа ЖМЗЖ артыќшылыєы – жўмыс 
беруші жарна салып отырєан зейнеткер 
бўл ќўрамдауыштан зейнетаќыны ґмір 
бойына, тіптен шартты зейнетаќы 
шотындаєы ќаражат таусылып ќалса 
да алады (жинап келгенде кемінде 
60 кїнтізбелік ай ЖМЗЖ аударылєан 
жаєдайда).

4.  Салымшы  ќайтыс  болєан 
жаєдайда, зейнетаќы жинаќтары 
кімге, ќалай жəне ќандай кґлемде 
мўраєа ќалдырылады? 
Міндет т і ,  м інде т т і  кə с і п т і к 

жəне ерікті зейнетаќы жарналары 
бойынша зейнетаќы жинаќтарын 
заѕнамада белгіленген тəртіппен 
ґсиетхат бойынша да, заѕ бойынша 
да мўраєа алуєа болады. Ќазаќстан 
Ре спублика сыныѕ  Азамат тыќ 
кодексініѕ ережелеріне сай мўрагерлер 
заѕ бойынша кезектілік тəртібімен 
мўрагерлікке  шаќырылады .  Заѕ 
бойынша мўрагер болу ќўќыєын бірінші 

кезекте мўра ќалдырушыныѕ балалары, 
сондай-аќ оныѕ жўбайы (зайыбы) мен 
ата-анасы теѕ їлеспен алады. Бірінші 
кезектегі мўрагерлер болмаса, заѕ 
бойынша мўрагер болу ќўќыєын екінші 
кезекте мўра ќалдырушыныѕ бір əке, 
бір шешеден туєан жəне əкесі немесе 
шешесі бґлек аєа-інілері мен апа-
ќарындастары (сіѕлілері), сондай-аќ 
оныѕ əкесі жаєынан да, анасы жаєынан 
да атасы мен əжесі теѕ їлеспен алады. 
Егер бірінші жəне екінші кезектегі 
мўрагерлер болмаса, заѕ бойынша 
мўрагер болу ќўќыєын їшінші кезекте 
мўра ќалдырушыныѕ əкесімен бірге 
туєан аєалары мен апалары, наєашы 
аєалары мен наєашы апалары теѕ 
їлеспен алады. Егер бірінші, екінші 
жəне їшінші кезектегі мўрагерлер 
болмаса ,  заѕ  бойынша  мўрагер 
болу ќўќыєын мўра ќалдырушыныѕ 
алдыѕєы кезектегі мўрагерлеріне 
жатпайтын їшінші, тґртінші жəне 
бесінші  туыстыќ  дəрежесіндегі  
туыстары алады. 
Заѕнамада белгіленген тəртіппен 

мўрагерлік ќўќыќ ресімделген жəне 
зейнетаќы жинаќтарын тґлеуге ќажет 
ќўжаттар  БЖЗЌ-єа  берілген  соѕ 
зейнетаќы жинаќтары мўрагерлерге 
зейнетаќы тґлемдерін таєайындау 
туралы ґтініште кґрсетілген банк 
шотына аударылады. 

5. Ќазаќстан аумаєындаєы шетел 
азаматтары  жəне  азаматтыєы 
жоќ тўлєалар міндетті зейнетаќы 
жарналары ,  міндетті  кəсіптік 
зейнетаќы жарналары есебінен 
жеке зейнетаќы шотын ашу туралы 
ґтініш  беріп , ерікті  зейнетаќы 
жарналары есебінен зейнетаќымен 
ќамсыздандыру туралы шарт жасай 
ала ма?  
Заѕныѕ 2-бабына сəйкес Ќазаќстан 

Ре спублика сыныѕ  аума єында 
тўраќты тўратын шетелдiктер мен 
азаматтыєы  жоќ  тўлєалар ,  егер 
заѕдарда жəне халыќаралыќ шарттарда 
ґзгеше  кґзделмесе ,  Ќазаќстан 
Республикасыныѕ азаматтарымен 
бiрдей зейнетаќымен ќамсыздандырылу 
ќўќыєын пайдаланады. 
Ќазаќст ан  Ре спубликасыныѕ 

аума єынд а  т ў р а ќ ты  т ў р атын 
шетелдіктер жəне азаматтыєы жоќ 
тўлєалар жеке басты куəландыратын 
ќўжаты (шетелдіктер їшін тўруєа 
ыќтиярхат, азаматтыєы жоќ тўлєалар 
їшін  азаматтыєы  жоќ  тўлєаныѕ 
кəуілігі) болєан кезде Ќордыѕ кез 
келген бґлімшесіне міндетті зейнетаќы 
жарналары, міндетті кəсіптік зейнетаќы 
жарналары есебінен жеке зейнетаќы 
шотын ашу туралы ґтінішпен бара 
алады. Сол жерде ерікті зейнетаќы 
жарналары есебінен зейнетаќымен 
ќамсыздандыру туралы шарт жасауєа 
болады.

Á Æ Ç Қ  Ò Ó Ð À Ë Û   5  Ñ À Ó À Ë

ҚҰРМЕТ КӨРСЕТІЛІП, ҚАМҚОРЛЫҚ ЖАСАЛДЫ
А.ЌАЙЫПНАЗАРЌЫЗЫ,
“Ауыл жаѕалыєы”.

Бі зд іѕ  ќоєамда  ќазыналы 
ќариялар мен мїмкіндігі шектеулі 
азаматтардыѕ  орны  ерекше . 
Сондыќтан да ќарттарєа – ќўрмет, 
мїгедектерге - мейірім  ешуаќытта 
азаймаќ емес.

1 ќазан –Халыќаралыќ 
ќарттар кїніне жəне ќазан 
айыныѕ  екінші  аптасы 
«Мїгедектер кїніне» орай 
Байзаќ ауданы əкімдігі 
жўмыспен  ќамту  жəне 
əлеуметтік баєдарламалар 
бґлімініѕ  їйде арнаулы 
ə л е у м е т т і к  ќ ы з м е т 
кґрсету  ќўрылымдыќ 
бґлімшесініѕ меѕгерушісі 
Л . П і р і м ќ ў л о в а н ы ѕ 
ў й ы т ќ ы  б о л у ы м е н 
ат а лмыш  ме кем е н і ѕ 
ф о й е с і н д е  «А л т ы н 
кїздіѕ сыйы» іс-шарасы 
ґткерілді. 
Онда  с ґ з  с ґйл е ген 

аудандыќ  мəслихаттыѕ 
депутаты Алмахан Исабаев ґткенніѕ 
шежірелері-ата-апалардан ґнеге алу, 
оларды ќадірлеу жайын сґз етіп, іс-
шараныѕ мəн-маѕызын ауызєа алды. 
ЌР мəдениет ќайраткері Алмахан 
Аруанўлы  əннен шашу шашып, 
їлкен-кішіні бір ќуантып тастады.
Ґз ќўттыќтау сґзін аудан əкімдігі 

жўмыспен ќамту жəне əлеуметтік 
баєдарламалар бґлімініѕ басшысы 
Ə .Са ќ ќ ў л о в а  а р н а ды .  Əли я 
Баєысбекќызы алпыстан асќаннан 
аќыл сўрау, ќолдан келсе кґмек 

кґрсету, сонымен ќатар мїмкіндігі 
шектеулі жандарды їнемі назардан 
тыс  ќалдырмау  жґнінде  айтып , 
баршаны  мерейл і  мерекемен 
ќўттыќтаса, игілікті іске демеушілік 
ж а с а є а н  ТОО  «Ф е б е р л и к » 
компаниясыныѕ директоры Асима 
Сабирова жылы лебізін білдірді. 

Компания атынан 20 жалєызілікті 
ќарттар мен мїмкіндігі шектеулі 
балаларєа сый-сияпат жасады.
Айтулы  шара  кеѕ  дастархан 

басында  жалєасты .  Əлеуметтік 
с а л а  ќызме ткерл ер і  «Алтын 
кїз» кґрінісін  ќойып ,  ќолґнер 
кґрме с ін  кґпшіл ік  назарына 
ўсынды .  Əсем  əн ,  т ə т т і  кїй 
жалпы  жўртќа  кґтеріѕкі  кґѕіл-
кїй  сыйлады .  Ќамќорлыќ  пен 
ќўрметті сезінген ардаќты аналар 
Г.Дїйсебаева, Н.Мардалейшвили 

р и з а ш ы л ы ќ т а р ы н  а й т ы п , 
ўйымдастырушыларєа алєыстарын 
білдірді.
Сонымен ќатар, айтулы мереке 

ќарсаѕында ауданымызєа ќарасты 
ауылдыќ округтерде барлыєы 84 
жалєызілікті ќарттарєа 204 мыѕ 
теѕгеніѕ  азыќ -тїлік  салынєан 

ќ о р а п ш а л а р ы 
т а р а т ы л ы п , 
ї й  ш а р у а с ы н а 
кґмектесу,  ќыстыќ 
отындарын даярлау, 
аулаларына тазалыќ 
жўмыстарын жїргізу 
ж а є ы н а н  к ґ м е к 
кґрсетілді.

*      *    *
«Аќылдыѕ  кен і - 

а ќ с а ќ а л д а р д ы 
а р д а ќ т а у 
парызымыз». Осылай 
д е п  ў р а н д а т ќ а н 
ауд а н д а є ы  б і л і м 
о ш а ќ т а р ы н ы ѕ 
« Ж а с  О т а н » , 
«Мирас» ўйымдары 

ќ а р т т а р д ы ѕ  о т б а с ы л а р ы н а 
ќолєабыстарын тигізіп, ауласына 
тазалыќ жўмыстарын жїргізді.
Тїймекент  орт а  мектеб ін іѕ 

тəлімгерлері  А .Балабаева  мен 
А .Сы р л ы б а е в а н ы ѕ  ў й ы т ќ ы 
болуымен «Жасўлан» ўйымыныѕ 
о ќ ушыл а ры  ауы л  а ќ с а ќ а лы 
Б .Тґ л е н д і н і ѕ  шаѕыр а єын д а 
болып ,  мерекемен  ќўттыќтады . 
«Жасўландыќтар» ќарияныѕ  їй 
тіршілігіне ќолєабыстарын жасап, 
аќсаќалдыѕ  батасын алды.

И Г І Л І К Т І  І С- КҐ П К Е  Ї Л Г ІИ Г І Л І К Т І  І С- КҐ П К Е  Ї Л Г І
МЇЛІКТІ ЖАРИЯ ЕТУМЇЛІКТІ ЖАРИЯ ЕТУ    
акциясы жалғасудаакциясы жалғасуда

2015 жылдыѕ 13-ші ќарашасында Елбасы «Ќазаќстан Республикасыныѕ кейбір 
заѕнамалыќ актілеріне Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтарына, оралмандарєа 
жəне Ќазаќстан Республикасында тўруєа ыќтиярхаты бар адамдарєа олардыѕ 
мїлікті жария етуіне байланысты раќымшылыќ жасау мəселелері бойынша 
ґзгерістер мен толыќтырулар енгізу туралы» Заѕына ќол ќойды. Осыєан орай, 
аталєан рəсімдерге жаѕа тəсілдер ќолдану тəртібі айќындалды жəне мїлікті 
жария ету рəсімі мəнді тїрде оѕайлатылды.

 Енді аќшаны екі əдіс арќылы заѕдастыруєа болады. Біріншісі, банктегі шотта 
кґрсетуге жəне ґзіѕіз їшін кез келген мўќтаждыќтарына пайдалануєа болады, 
мысалы бизнеске салуєа, жылжымайтын мїлік сатып алуєа немесе жай шоттан 
алуєа. Осы бар жасалєан əрекеттерден 10 пайыз алым тґленбейді. 
Екіншісі, банк шотында кґрсетпей-аќ, Ќазаќстан аумаєындаєы немесе 

шетелдегі аќша айналымын арнайы декларацияда кґрсету арќылы. Ол кезде 
аќша айналымыныѕ 10 пайызы алым ретінде тґленеді. 

 Сонымен бірге, Ќазаќстан аумаєында орналасќан жəне ќўжаттары дўрыс 
рəсімделген жаєдайда мїлікті заѕдастыру їшін тек Мемлекеттік кірістер 
органдарына тиісті декларацияны тапсыру арќылы да жїзеге асыруєа болады. 
Осы ереже мїлік шет мемлекетте орналасќан жаєдайда да ќолдануєа болады.
Аталєан Заѕда халыќ осы акцияєа белсенді ќатысу їшін ќолайлы жəне 

тартымды жаєдайлар ќарастырылєан. Осыєан байланысты, барлыќ Байзаќ 
ауданыныѕ тўрєындарын  осы мїмкіндікті  пайдалана отырып, мїліктері мен 
ќаржыларын  жария етуге шаќырамыз! 
Сол сияќты Байзаќ ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басќармасы «Мїлікті 

жария ету жəне декларациясын табыс ету» бойынша əр аптаныѕ бейсенбісі 
кїндері «Ашыќ есік» жїргізілетінін хабарлаймыз. Осыєан байланысты, 
кґкейіѕізде туындап жатќан сўраќтарыѕыз болса, Байзаќ ауданы бойынша 
мемлекеттік кірістер басќармасыныѕ ґндірістік емес тґлемдерді əкімшілендіру 
бґліміне (№ 7 кабинетке) келіп сўрауларыѕызєа болады.                                           

Байзаќ ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басќармасыныѕ 
ґндірістік емес тґлемдерді əкімшілендіру бґлімі.

Қ Ұ Т Т Ы Қ Т А Й М Ы З !Қ Ұ Т Т Ы Қ Т А Й М Ы З !
Бїгінде білім беру саласында Бїгінде білім беру саласында 

їздіксіз 42 жыл табысты еѕбек їздіксіз 42 жыл табысты еѕбек 
еткен ауданымыздыѕ əлеуметтік-еткен ауданымыздыѕ əлеуметтік-
экономикалыќ дамуына елеулі їлес экономикалыќ дамуына елеулі їлес 
ќосып келе жатќан танымал азамат ќосып келе жатќан танымал азамат 
Бекбауов Асќар СмайлўлыБекбауов Асќар Смайлўлы зейнет  зейнет 
жасына толып отыр.жасына толып отыр.
Асќар Смайлўлы 1953 жылы 26 Асќар Смайлўлы 1953 жылы 26 

тамызда ауданымызєа ќарасты Байзаќ тамызда ауданымызєа ќарасты Байзаќ 
ауылында туєан. 1974 жылы Жамбыл ауылында туєан. 1974 жылы Жамбыл 
педагогикалыќ  институтыныѕ педагогикалыќ  институтыныѕ 
математика  факультетін бітірген. 1976 математика  факультетін бітірген. 1976 
жылєы облыстыќ спорт мектебініѕ  жылєы облыстыќ спорт мектебініѕ  
тїлегі, бокстан спорт шебері.  тїлегі, бокстан спорт шебері.  

1974 -1976 жылдары Байзаќ ауданы 1974 -1976 жылдары Байзаќ ауданы 
М.Маметова атындаєы мектепте М.Маметова атындаєы мектепте 
математика пəнініѕ мўєалімі, 1976-математика пəнініѕ мўєалімі, 1976-
2002 жылдары спорт мектебінде 2002 жылдары спорт мектебінде 
жаттыќтырушы  болып   еѕбек жаттыќтырушы  болып   еѕбек 
еткен.  16 жыл осы спорт мектебініѕ еткен.  16 жыл осы спорт мектебініѕ 
директоры болып ќызмет атќарды. директоры болып ќызмет атќарды. 
Жаттыќтырєан шəкірттері жастар Жаттыќтырєан шəкірттері жастар 
арасында  ґткізілген  Ќазаќстан арасында  ґткізілген  Ќазаќстан 
біріншіліктерінде жїлделі орындарєа біріншіліктерінде жїлделі орындарєа 
ие болды.ие болды.
А.Бекбауов 2004-2007 жылдары А.Бекбауов 2004-2007 жылдары 

С.Абланов атындаєы орта мектеп С.Абланов атындаєы орта мектеп 
директоры, 2007-2010 жылдары аудан директоры, 2007-2010 жылдары аудан 
əкімдігі білім бґлімініѕ басшысы, əкімдігі білім бґлімініѕ басшысы, 
2010-2011 жылдары спорт бґлімініѕ 2010-2011 жылдары спорт бґлімініѕ 
басшысы ќызметтерін абыроймен басшысы ќызметтерін абыроймен 
атќарды.  2011 жылы  мамыр айынан атќарды.  2011 жылы  мамыр айынан 
2016 жылєы 1 ќыркїйекке дейін 2016 жылєы 1 ќыркїйекке дейін 
Н.Киікбаев атындаєы орта мектептіѕ Н.Киікбаев атындаєы орта мектептіѕ 
директоры болып ќызмет етті.        директоры болып ќызмет етті.        

2011-2016 жылдары ол басќарєан 2011-2016 жылдары ол басќарєан 
мектеп ўжымы  жоєары жетістіктермен мектеп ўжымы  жоєары жетістіктермен 
кґрінді. Осы жылдары 24 оќушы кґрінді. Осы жылдары 24 оќушы 
«Алтын белгімен», 7 оќушы ерекше «Алтын белгімен», 7 оќушы ерекше 
аттестатпен мектеп бітірді. 2015 жыл аттестатпен мектеп бітірді. 2015 жыл 
ќорытындысында мектеп облыстаєы ќорытындысында мектеп облыстаєы 
10 їздік  ауыл мектебі ќатарына 10 їздік  ауыл мектебі ќатарына 
ќосылды.ќосылды.

2 0 0 7 - 2 0 11  жылдары  Байзаќ 2 0 0 7 - 2 0 11  жылдары  Байзаќ 
аудандыќ  мəслихатыныѕ ,  2012-аудандыќ  мəслихатыныѕ ,  2012-
2016 жылдары   Жамбыл облыстыќ 2016 жылдары   Жамбыл облыстыќ 
мəслихатыныѕ  депутаты ретінде мəслихатыныѕ  депутаты ретінде 
аймаќта  атќарылєан  б іршама аймаќта  атќарылєан  б іршама 
істердіѕ ўйытќысы болды.істердіѕ ўйытќысы болды.
Асќар Смайлўлы педагогикалыќ Асќар Смайлўлы педагогикалыќ 

еѕбектегі жетістігі їшін Ќазаќстан еѕбектегі жетістігі їшін Ќазаќстан 
Республикасы Білім жəне  єылым Республикасы Білім жəне  єылым 
министрініѕ Ќўрмет грамотасын, министрініѕ Ќўрмет грамотасын, 
Жамбыл  облысы  əкімініѕ  жəне Жамбыл  облысы  əкімініѕ  жəне 
Байзаќ ауданы əкімініѕ марапаттарын Байзаќ ауданы əкімініѕ марапаттарын 
алса, 2014 жылы «Ерен еѕбегі їшін» алса, 2014 жылы «Ерен еѕбегі їшін» 
медалімен марапатталды. медалімен марапатталды. 
Ќўрметті Асќар Смайлўлы!Ќўрметті Асќар Смайлўлы!
Сізді зейнет жасына толуыѕызбен Сізді зейнет жасына толуыѕызбен 

шын  жїректен  ќўттыќтаймыз! шын  жїректен  ќўттыќтаймыз ! 
Ќўттыќтай отырып, Ґзіѕізге мыќты Ќўттыќтай отырып, Ґзіѕізге мыќты 
денсаулыќ ,  с арќылмас  баќыт денсаулыќ ,  сарќылмас  баќыт 
тілейміз .  Еѕбегіѕіздіѕ  жемісін тілейміз .  Еѕбегіѕіздіѕ  жемісін 
кґріп, аєайын-туыс, дос жаранєа кґріп, аєайын-туыс, дос жаранєа 
аќылшы болып, мəртебеѕіз биіктей аќылшы болып, мəртебеѕіз биіктей 
берсін!берсін!

Н.Киікбаев атындаєы Н.Киікбаев атындаєы 
орта мектеп ўжымы.орта мектеп ўжымы.

Т-324-09-94.Т-324-09-94.


