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2016 жылғы  ҰБТ-
ге ауданның 36 орта 
мектебінен 592 оқушы 
қатысты. Бұл мектеп 
бітіруші 976 түлектің 
60,68 пайызын құрады.

Биылғы жылғы ҰБТ 
қорытындысы бойынша 
ауданның орташа балы 
79,09, білім сапасы 71 
пайызды, білім үлгерімі 
99,52 пайызды құрады.

Бес институционалдық 
реформаның әрбірі - өз алдына 
кешенді бағдарлама. Оларды 
табандылықпен, кезең-кезеңімен 
жүзеге асыру үшін Елбасы «100 нақты 
қадам» - Ұлт жоспарын ұсынып отыр. 
Жоспар – жаһандық және ішкі-сын 
қатерлерге жауап,  сонымен бір 
мезгілде, жаңа тарихи жағдайларда 
дамыған мемлекеттердің 
отыздығына кіру жөніндегі басты 
бағыт. 

 Елбасы  саясатының арқасында 
ауданда әлеуметтік жағдай  жылдан-
жылға жақсарып келеді. Оң 
өзгерістер мен игі істерге бастайтын 
«100 нақты қадам» - Ұлт жоспарының 
84-қадамында: «Әлеуметтiк көмектi 
оның атаулы сипатын күшейте 
отырып, оңтайландыру. Әлеуметтiк 
көмек тек оған шынымен зәру 
азаматтарға ғана берiлетiн бола-
ды. Кiрiсi төмен еңбекке қабiлеттi 
азаматтарға мемлекеттiк атаулы 
әлеуметтiк көмек тек олардың 
еңбекке ықпал ету және әлеуметтiк 
бейiмдеу бағдарламаларына 
белсендi қатысуы жағдайында ғана 
берiлетiн болады»-делінген.

Қадамда көрсетілген бағыт 
бойынша аудан әкімдігінің 
жұмыспен қамту және  әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінде көптеген 
іс-шаралар жүзеге асырылуда. 
Жыл басынан бері аз қамтылған 
кедейшілік шегінен төмен тұратын 
111 отбасындағы 262 адамға  3499,2 
мың теңге мемлекеттік әлеуметтік   
көмек, 2228 отбасындағы 18 жасқа 
дейінгі 6402 балаға  57351,8 мың 
теңге  көлемінде   жәрдемақы, 299 от-
басына 3558,4 мың теңге көлемінде  
тұрғын үй көмегі  тағайындалып,  
төленді.

Отбасының еңбекке  қабілетті 
мүшелерінің жұмыспен қамту  
мемлекеттік шараларына 
қатысуымен  жыл басынан бері  87 
отбасы «Өрлеу» бағдарламасына 
тартылды. Әлеуметтік бейімделуден 
өту шартымен   104 адам  жұмысқа  
жіберіліп, 12310,0 мың теңге ақшалай 
көмек берілді. 

Ұ.АЙНАҚҰЛОВА, 
аудандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің әлеуметтік көмек 
көрсету сектор меңгерушісі.                                     

Рәміздер 

Нәтиже жігерлендіреді

Жаңа Еңбек Кодексінің тұжырым-
дамалық тәсілдері халықаралық 
тәжірибеге, оның ішінде, бірінші кезек-
те  Қазақстан таяудағы перспектива-
да жоспарлап отырған экономикалық  
ынтымақтастық   және даму ұйымы 
елдерінің тәжірибесіне сүйене оты-
рып, еңбек заңнамасын ырықтандыру 
міндеттеріне негізделеді.  Қабылданған 
Кодекс жұмыс беруші мен қызметкерлер 
арасындағы еңбек қатынасы саласына 
мемлекеттің араласу шеңберлерін нақты 
анықтап алу және тараптардың тең болу-
ын қамтамасыз етуді есепке ала отырып, 
еңбек қатынастары субъектілерінің рөлі 
мен жауапкершілігін бөлуді нақтылады.

Мемлекет өз тарапынан 
қызметкерлерге базалық кепілдіктер мен 
өтемақыларды төменгі еңбек стандарт-
тарын, негізгі құқықтары мен міндеттерін 
белгілеп, олардың жұмыс берушілер 
тарапынан орындалуына қатаң бақылау 
жүргізеді. Бұл ретте, төменгі әлеуметтік 
стандарттар еңбек бостандығына, 
қауіпсіздік және гигиена талаптарына 
жауап беретін еңбек жағдайларына, 
қандай да бір кемсітусіз еңбегі үшін 
сыйақыға әрбір азаматтың еңбекке 
қатысты Конституциялық құқықтарын 
толық көлемде қамтамасыз етеді. 
Жұмыс беруші мен қызметкерлердің 
ара қатынастары ұжымдық келіссөздер 
және олардың арасындағы келісімдер 
мен шарттар арқылы жасалатын бола-
ды. Заңдарымыздың қатаңдығы немесе 
икемділігі инвесторлар үшін ғана емес, 
ең алдымен, жұмыс орындарының және 
халықты жұмыспен қамтудың көзі болып 
табылатын біздің кәсіпорындарымыз 
үшін де маңызды. 

Сол себепті, Кодексте  бір 
жағынан жұмыс берушілер үшін 
белгілі бір көлемде жұмысқа жалдау, 
кадрлық көтерілу, жұмыстан босату, 
қызметкерлердің еңбек жағдайлары 
мен еңбегіне ақы төлеуді анықтау 
рәсімдері жеңілдетілді, екінші жағынан, 
қызметкерлердің базалық еңбек 
кепілдіктері мен құқықтары белгіленіп, 
оларды жеке, ұжымдық шарттар мен 
келісімдер арқылы кеңейту мүмкіндігі 
қарастырылды. Осылайша, өз 
дәрежесінде дамымай келген ұжымдық 
шарттар мен келісімдердің рөлі едәуір 
артуға тиіс. 

2014 жылы қабылданған «Кәсіптік 
одақтар туралы» жаңа Заңды ескере 
отырып, жаңа Кодекс қызметкерлердің 
құқығы мен мүдделерін қорғау, ұжымдық 
келіссөздер жүргізу мәселелерінде 
кәсіподақтарды (қызметкерлер 
өкілдерін) ынталандыруға бағытталған. 
Әлбетте, салалық және өңірлік 
келісімдер, кәсіпорындардағы ұжымдық 
шарттар әлеуметтік әріптестік жүйесінің 
көп деңгейлі маңызды буыны болып та-
былады.  

Осыған орай, өңірде қазірдің өзінде 
1268  кәсіпорындарда  ұжымдық шарт-
тар жасалынып, әлеуметтік-еңбек 
қатынастарының негізінде өндірістік 
процесті, еңбек құқын қамтамасыз ету 
және қызметкерді жұмысқа орнала-
стыруды тұрақтандыру мақсатында 
әкімдіктер, жұмыс берушілер және 
кәсіподақтар арасында 60453 
жұмысшыларды қамтитын 2380  
кәсіпорындарда меморандумдарға қол 
қойылды. 

Жоғарыда көрсетілген үшжақты 
ынтымақтастықты және әлеуметтік 
үндесуді нығайтуда және кәсіподақтар 
мен жұмыс берушілердің саяси-
экономикалық қайта құрулары мен 
бірқалыпты дағдарыстардың теріс әсерін 
азайтуда облыстық, аудандық әкімдіктер 
жанындағы үшжақты комиссиялар ба-
сты рөл атқарады. Ол атқарушы биліктің 

1992 жылы 4 маусымда Тәуелсіз Қазақстанның Мемлекеттік рәміздері алғаш рет бекітілген болатын. Сол 
уақыттан бері бұл күн лайықты атап өтіліп келеді. Апта соңында, яғни, 4  маусым - Мемлекеттік рәміздер 
күніне орай аудандық Мәдениет үйінде салтанатты жиын өтті. Оған мемлекеттік қызметкерлер, мекеме 
басшылары, этномәдени бірлестік өкілдері мен аудан тұрғындары қатысты. Алдымен мемлекет абырой-
ын асқақтатып, ел бейнесін паш еткен Мемлекеттік Ту мен Елтаңба сахна төріне құрметпен шығарылып, 
Мемлекеттік Гимн орындалды. 

Аудан әкімінің орынбасары Н.Жақсыбаев жиналғандарды тәуелсіз еліміздің Рәміздер күнімен құттықтап, 
ізгі тілегін білдірді. С.Шәкіров атындағы орта мектептің жас маманы Ғ.Жапсарбаев атаулы дата жайында 
әсерлі әңгіме айтты. Салтанатты түрде Мемлекеттік рәміздер сахна төрінен шығарып салынғаннан кейін, 
мәдени қызметкерлердің орындауындағы «Көк тудың желбірегені», «Жаса, Қазақстан!», «Өз елім» сынды 
патриоттық әндер шырқалды. 

(Өз тілшіміз).

Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2013 жылғы 9 
тамыздағы №611 «Терроризм актісі 
қатерінің туындауы туралы ақпарат 
мониторингінің және халықты 
хабардар етудің мемлекеттік 
жүйесінің ұйымдастырылуы мен 
жұмыс істеу қағидалары туралы» 
Жарлығының талаптарына сәйкес, 
ҚР ҰҚК Төрағасының бұйрығымен 
Қазақстан Республикасының 
аумағында үстіміздегі жылдың 6 
маусымынан бастап 40 күн мерзімге 
террористік қауіптіліктің бірқалыпты 
(«сары») деңгейі енгізілді.

Осыған орай, көшіп-қону мен 
жүріп-тұру режімі және теміржол 
мен көлікке тексеру күшейтіледі.

ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
департаментінің  
Жамбыл облысы
бойынша  баспасөз 
қызметі.

Тұрғындар назарына!

Еңбек қауіпсіз 
болуы қажет

Серғали АЙДАПКЕЛОВ, 
облыс әкімдігінің еңбек инспекциясы 
басқармасының басшысы  облыстың 
бас мемлекеттік еңбек инспекторы.

-ел абыройы

2015-2016  оқу жылындағы
 «Алтын белгі» иегерлері:

Зарбатова Айгерім Серікқызы 
(Е.Бекмаханов ат. м/г) - 118 балл;

Туреқұлова Дана Ерланқызы 
(Е.Бекмаханов ат. м/г) - 121 балл;

Хасанов Султан Магамедулы 
(Е.Бекмаханов ат. м/г) - 122 балл;

Бақберген Мақпал Парасатқызы 
(Е.Бекмаханов ат. м/г) - 114 балл;

Байбусинов Руслан Игорьевич 
(Е.Бекмаханов м/г) - 114 балл;

Бағзат Диана Хайратқызы («Жібек 
жолы» м-л) - 116 балл;

Бектібай Аружан Саматқызы («Жібек 
жолы» м-л) - 115 балл;

Мажіт Анель Бахитқызы («Жібек 
жолы» м-л) - 120 балл;

Тлеуберген Ақзер Қуатқызы («Жібек 
жолы» м-л) - 117  балл;

Рахымбай Аяжан Дүйсебекқызы 

(М.Әуезов ат. о. м.) - 116  балл;
Тоқабай Әлібек Аңсабекұлы 

(М.Әуезов ат. о. м.) - 112  балл;
Тоқтыбаев Иса Асхатұлы (М.Әуезов 

ат. о. м.) - 119  балл;
Солдатбекқызы Альбина 

(М.Мақатаев атындағы Тірек м.)  - 111  
балл;

Қанжігіт Аман Қайратұлы 
(М.Мақатаев атындағы Тірек м.)  - 110  
балл;

Қайсар Әлия Маратқызы (Жамбыл 
атындағы м-г)  - 116  балл;

Алиева Элина Ильгамовна (Абай/қ/ 
ат. о. м.) - 115 балл;

Оразбай Гүлнұр Саматқызы 
(Т.Рысқұлов /қ/ ат. о. м.)  - 115 балл.

2015-2016 оқу жылындағы
 үздік аттестат иегерлері:

Сағатбек Гауһар Жарқынқызы  

(Жамбыл атындағы м-г) - 119 балл;
Бөрбаева Әсел Жамбылқызы 

(Жамбыл ат. о. м.) - 114 балл;
Орымбай Эльнара Нұрланқызы 

(«Жібек жолы» м-л) - 112  балл.

«Алтын белгіге» үміткер болып, 
бір балы жетпей қалғандықтан, 

үздік аттестат алатындар:
Буденов Адлет Нурланович 

(Е.Бекмаханов ат. м/г) - 107 балл;
Татыходжаев Темирлан Кайратұлы 

(Е.Бекмаханов ат. м/г) - 114 балл;
Әлкен Аружан Жасұланқызы 

(М.Әуезов ат. о. м.) - 109 балл;
Көпес Дастан Қайсарұлы (Еңбекші о. 

м.) - 105 балл;
Османова Жамиля Жамалқызы 

(әл-Фараби ат. о. м.) - 110 балл;
Берікбай Мадина Бақытжанқызы 

(С.Шәкіров ат. о. м.) - 105 балл.

Маусым айының 
2-сі мен 4-де өткен 
ұлттық бірыңғай 
тестілеуге  ауданның 
36 жалпы білім беретін 
орта мектептен 592 
оқушы қатысты. ҰБТ 
қорытындысы бойын-
ша ауданның орташа 
балдық көрсеткіші 
79,09-ды, білім сапасы 
71 пайызды құрады. 

«Алтын 
белгіге» үміткер 33 
түлектің  17-сі, үздік 
аттестатқа үміткер 12 
қатысушының үшеуі 
білімдерін дәлелдеді. 

Атап өтерлігі, «Ал-
тын белгіге» ие бола 
алмай қалған алты 
оқушы үздік куәлікке ие 
болды. 
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1-бетте

МАҚСАТ - ПАТРИОТТЫҚ 
ТӘРБИЕ БЕРУ

Руслан ШАРИПОВ, 
ҚР Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің 
Жамбыл облысы бойынша департаментінің 
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
басқармасының басшысы. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
– Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы - қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» Қазақстан халқына Жолдауында 
ерекше назарды мемлекеттік қызмет көрсетудің 
сапасын арттыруға аудару қажет деп атап өткен. 
Бұл бағыттағы басты міндет – мемлекеттік ап-
парат халықпен өзара қарым-қатынастарында 
біржақты өктем көзқарастардан арылып, 
азаматтарға мемлекеттік қызметтерді тиімді 
және жедел түрде көрсетуге көшу.

Әлемнің дамыған мемлекеттерінде және 
елімізде мемлекеттік қызмет көрсету мемлекеттік 
қызметпен тығыз байланыста. Бұл кездейсоқ емес, 
себебі мемлекет өз қызметтерін мемлекеттік 
органдар, сондай-ақ  жеке және заңды тұлғалар 
арқылы көрсетеді. 

Еліміздің осы саладағы саясаты мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың 
құқықтарын жүзеге асыруға, заңды мүдделерін 
қанағаттандыруға және сапалы қызмет көрсетуге 
бағытталған. Бұл тұрғыда көрсетілетін қызметтер 
сапасын мемлекеттік бақылаудан бөлек қоғамдық 
бақылау жүргізу мәселесі өзекті болып табылады. 

Қоғамдық бақылауды жүргізу қоғаммен 
бірге мемлекеттік билікке де пайдалы. Расымен 
де, бұл жұмыс мемлекетті жауапты болуға, заң 
талаптарының орындалуын қамтамасыз ету-
ге, адамның құқығы мен бостандығын қорғауға 
және сыйлауға, жалпы айтқанда ортақ игіліктің 
тиімділігіне  міндеттейді.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын 
бағалаудағы қоғамдық бақылаудың негізгі 
мақсаты — мемлекеттік органдар жұмыстарының 
кері байланысын қамтамасыз ету. Бұл құрал 
сол немесе басқа да қызметтердің мақсаты 
мен қажеттілігін және де оларды көрсету 
әдістерінің тиімділігін  анықтауға септігін тигізеді.  
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер жыл сай-
ын артып келеді. Соның нәтижесінде оларды 
заңнамалық деңгейде реттеу қажеттілігі туын-
дады. Мемлекеттік қызмет көрсетудің негізгі 
ұғымы, сонымен бірге қызмет алушының құқығы 
және қызмет берушінің құқығы мен міндеттерін 
анықтайтын «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңында жеке тұлғаларға және үкіметтік емес 
ұйымдарға басқарушы шешімдерді қабылдау 
кезінде белсенді қатысуға мүмкіншілік беретін, 
мемлекеттік қызмет көрсету саласын жетілдіру 
мен дамытудағы қоғамның рөлін арттыратын 
жаңа әдістер енгізілді.

Осындай әдістердің бірі — мемлекеттік 
қызметті көрсету рәсімдерін жетілдіру бойынша 
әрбір азаматқа өз ұсынысын беруге мүмкіншілік 
беру. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарының жобаларын жария талқылау.

Келесі бір маңызды және түйінді тетіктердің 
бірі — жеке тұлғалар. Коммерциялық емес 
ұйымдар бастамасы бойынша және өз есебінен 
іске асыратын, сонымен бірге мемлекеттік 
қызметтер көрсету сапасын бағалау және 
бақылау жөніндегі уәкілетті органның, яғни 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері жөніндегі министрлігінің қоғамдық 
мониторингті қалыптастыруға және іске асыруға 
бағытталған мемлекеттік әлеуметтік тапсы-
рыс бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету 
сапасының қоғамдық мониторингін жүргізу.

Қоғамдық мониторинг қорытындысы бой-
ынша мемлекеттік қызмет көрсету сапасының 
деңгейі туралы ақпараттарды жинақтау және тал-
дау жұмыстары жүргізіледі, қызмет берушілерге 
заң талаптарының сақталмауы фактілерін жою ту-
ралы және мемлекеттік қызмет көрсету үдерісінің 
сапасын және оңтайландыруын арттыру бой-
ынша ұсыныстар әзірленеді. Қызметті көрсету 
кезіндегі әкімшілік кедергілер және мемлекеттік 
қызметші тарапынан жіберілген рәсімділік пен 
субъективтік бұзушылықтар анықталады.

Аталған мониторинг қандай да бір саладағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет сапасына 
азаматтардың ақпарат нәтижесін алуға көмек 
береді. Сонымен қатар, бұл жұмыс мемлекеттік 
деңгейдегі халыққа қызмет көрсету рәсімдерін 
жақсарту бойынша өткізіліп жатқан өзгерістерге 
азаматтардың сенім деңгейін анықтауға мүмкіндік 
береді.

Қоғамдық мониторинг жүргізу кезінде 
халықпен жұмыс жасаудың түрлі формалары пай-
даланылады: сауалнамалар, фокус-топтар және 
сұхбат жүргізу, «құпия сатып алушы», мемлекеттік 
қызмет көрсету үдерісіне бақылау жүргізу.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапа-
сына қоғамдық мониторинг жүргізудің рейтингі 
бекітіліп, азаматтардың қанағаттанушылық 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ТИІМДІ БОЛСЫН

Қазақстан Республикасы 
ТМД елдері ішіндегі сыбайлас 
жемқорлықпен күрес туралы арнайы 
заң қабылдаған бірінші және бірден-
бір мемлекет. Елбасының бастама-
сымен қоғамның  дамуы үшін, уақыт 
талабына сай туындаған кез келген 
реформа  мемлекеттілігімізді нығайта 
түсу үшін  әртүрлі кеселдерден 
айығуды басты міндет етіп қояды. 
Оның бірі  -  сыбайлас жемқорлықпен 
күрес жолы. 

Бес институционалдық  реформа 
«100 нақты қадам» - Ұлт жоспары 
жарияланғаны баршамызға мәлім.  

Дамыған елдердің қатарына 
кірудің  басты талаптарының бірі — 
әлеуметтік-экономикалық дамуды, 
күрделі жаһандық бәсекелестік 
жағдайында ілгерілеуді баяулататын, 
елдің даму болашағына айтарлықтай 
қауіп төндіретін құбылыс - сыбайлас 
жемқорлықты түп тамырымен жоюды 
көздейді.  2015 жылдың қараша 
айында Қазақстан Республикасының 
1998 жылғы «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Заңына біршама  
өзгерістер енгізіліп, үстіміздегі 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 
жаңа редакциядағы «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Заңының  көпшілікке ұсынылуы  
аталған жоспардың 13-қадамының 
жүзеге асырылуының дәлелі.

Заңда мемлекеттiк мiндеттердi 
атқаратын адамдардың, сондай-ақ 
соларға теңестiрiлген адамдардың 
лауазымдық өкiлеттiгiн және соған 
байланысты мүмкiндiктерiн пайда-
лана отырып өкiлеттiктерiн өзгеше 
пайдалануы, жеке өзi немесе дел-
далдар арқылы заңда көзделмеген 
мүлiктiк игiлiктер мен артықшылықтар 
алуы сыбайлас жемқорлық деп 
ұғынылады. Сондай-ақ, бұл заңның 
мақсаты - азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғауға,   
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге, 
сыбайлас жемқорлыққа байланысты 
құқық бұзушылықтың алдын алып 
анықтауға, олардың жолын кесуге, 
олардың зардаптарын жоюға және 
кiнәлiлердi жауапқа тарту арқылы 
мемлекеттiк органдардың, лауазымды 
тұлғалар және басқа да адамдардың 
тиiмдi қызметiн қамтамасыз етуге 
бағытталады. Сыбайлас жемқорлық 
мемлекеттік негіздерді іштей күйретіп, 
экономикасына нұқсан келтіреді. Со-
нымен бірге жаһандық бәсекелестікке 
түсу кезінде мемлекеттің имиджіне 
кері әсерін тигізеді. Ең бастысы 
сыбайлас жемқорлық көріністері 
халықтың билікке, заңға деген сенімін 
жояды. 

Ел Тәуелсіздігінің  25 жылдығына 
аяқ басқалы отырмыз. Осы 
Тәуелсіздігіміздің тұғырын биік 
ұстап тұруымыз үшін, еліміздің 
бірлік-берекесі мен тыныштығы 
үшін сан  ғасырлардан ұласып келе 
жатқан тарихымызды, тілімізді, салт-
дәстүрімізді, басты байлығымыз - ата-
бабаларымыздан  мұра болып қалған 
жерімізді  сақтап  қалу үшін  Қазақстан 
халқының  алдында мемлекетімізді 
дендеген кеселмен күресу  жолы тұр. 
Сондықтан, сыбайлас жемқорлықпен 
күрес жүргізу  - тек жеке адамдардың 
ғана емес, мемлекеттің, әрбір 
азаматтың, тұтастай қоғамның басты 
міндеті мен борышы.

А. ЕРҒАЗЫ
аудандық әділет басқармасының 
бас маманы.

консультативтік-кеңесші органы болып 
табылады.

Жыл басында өткен әлеуметтік 
әріптестік пен еңбек қатынастарын 
реттеу жөніндегі  облыстық  үшжақты 
комиссияның отырысында  берілген 
тапсырмаға сәйкес, ҚР Еңбек Кодексінің 
негізінде тоқсан сайын облыс әкімдігінің 
еңбек инспекциясы басқармасы 100 ірі 
және орта кәсіпорындарындағы еңбек 
қатынастары, еңбек қауіпсіздігі және 
еңбекті қорғау жай-күйіне  мониторинг 
жүргізуді жүзеге асыруда. 

Ағымдағы жылдың бірінші 
тоқсанында жүргізілген мониторингтің 
қорытындысына жүгінсек, аталмыш 
100 еңбек ұжымдардың 27-де ұжымдық 
шарттар жасалынбағандығы, 88 
кәсіпорындарда жазатайым оқиғалардан 
жұмысшылар сақтандырылмағандығы, 
696 қызметкерлердің жұмыс уақыты 
толық еместігі, 6 кәсіпорында жұмыс 
орны қысқаруы орын алса, «Talas 
Investment company» ЖШС, «Жамбыл 
металлоконструкция зауыты-Имсталь-
кон» ЖШС, «Запчасть» АҚ жұмысшыларға 
жалақыларын беруде заң талап-
тарын бұзу фактілері орын алған. 
Кәсіпорындарда еңбек қатынастарына 
сәйкес орын алған заң бұзушылықтар  
мемлекеттік еңбек инспекторларының 
араласуымен шешімін табуда.

Есепті кезең бойынша еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау сала-

сында облыс еңбек ұжымдарында 30 
заң бұзушылықтар анықталды. Олар, 
қызметкерлерді оқыту және нұсқама 
өткізу бойынша, жеке және ұжымдық 
қорғану құралдарымен қамтамасыз 
ету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 
қорғау жөніндегі нормативтік-құқықтық 
актілерімен қамтамасыз ету және 
әзірлеу,  кәсіби жарамдылығын анықтау 
үшін міндетті медициналық тексеру 
өткізу, еңбек қауіпсіздігіне жауапты 
қызмет құру немесе жауапты тұлғаларды 
белгілеу. 

Осы кезең ішінде өндірісте зардап 
шегушілердің ауқымды бөлігі тау-кен - 
металлургия өнеркәсібі салалары мен 
бюджеттік ұйымдарға тиесілі болып 
отыр.         

Жалпы, басқарма тарапынан 
құрылған комиссиялармен 12 жазатай-
ым оқиғалар арнайы тергеп-тексерілді. 
Барлық арнайы тергеп-тексерілген жаза-
тайым оқиғалар бойынша жинақталған 
материалдар ішкі істер органдарына 
негізінен қарауға жолданды. 

Жазатайым оқиғалардың 
негізгі себептері, жұмыс жүргізудің 
қанағаттанғысыз ұйымдастырылуы,  зар-
дап шегушінің өрескел абайсыздығы,  
оқиға автожол қозғалысы ережелерінің 
бұзылуы. Мұның салдарлары айрықша 
елеулі экономикалық шығындарға әкеліп 

соғатыны белгілі. Әрбір қызметкердің 
өмір тіршілігінің қауіпсіздігі мен 
денсаулығының сақталуына басымдық 
берілуі еңбек қорғау саласындағы 
тәуекелдерді басқару стратегиясының 
басты кепілі болып табылады.

Кәсіби тәуекелдер мен еңбек 
жағдайын бағалау дәлдігін арттырудың  
маңызды факторлары – жұмыс 
берушіге және жұмыскерге  өндірістік 
объектілерді еңбек жағдайлары 
бойынша аттестаттау тәртібінің 
түсініктілігі, жұмыс берушілердің еңбек 
заңнамасының талаптарына сәйкес 
әкімшілік кедергілерді төмендету 
және шағын бизнес шығындарын 
азайту  мақсатында заңнамалық 
бекітілген механизміне ерікті деклара-
циялау болып табылады.     Әлеуметтік 
әріптестік институтын одан әрі нығайту 
мақсатында әлеуметтік кепілдіктерді 
қамтамасыз ету, еңбек және жұмыспен 
қамту саласында халықаралық стан-
дарттарды ілгерілету еліміз  үшін әр кез-
де де маңыздылығын жоймайды. Жаңа 
Еңбек кодексіне өзгерістер енгізілуіне 
байланысты   мемлекеттік еңбек 
инспекторларының тиісті тексерулері 
қорытындыларына сәйкес "Кнауф Гипс 
Тараз" ЖШС, "Интергаз Орталық Азия" 
АҚ филиалы, "Т.И.Батуров атындағы 
Жамбыл ГРЭС-і" АҚ секілді жұмыс 

беруші тараптар қызметін декларация-
лау жосығы жүзеге асырылды. Осының 
негізінде оларға сенім сертификаттары 
табыс етілді. 

Мысалы, қазір көптеген компания-
ларда жұмыс орындарында тәуекелдерді 
бағалау жүйесі енгізілуде. Оған жаңа 
элементтері еңбекті қорғау мінез-құлық 
аудиті және тіркелуі ықтимал қауіпті 
оқиғалар мен басқа да технологиялар 
мен әдістер кіреді.

Еңбек ұжымдарында еңбек 
қатынастары және еңбек қауіпсіздігін 
заң талаптарына сәйкестендіру 
мақсатында облыстық еңбек инспекция 
басқармасымен ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстары жүргізілуде. 

Есепті мерзімде еңбек қатынастары 
саласы бойынша 7 дөңгелек үстелдер 
мен семинарлар, 30 еңбек ұжымына 
1512 қызметкерлерге оқулар өткізілді, 
ақпарат баспасөз беттерінде  мақалалар 
жарияланып,  облыс тұрғындарының 
еңбек заңнамасына қатысты 
сұрақтарына жауаптар берілуде.  
Қорыта келе айтарымыз, әлеуметтік 
әріптестердің қауіп-қатерлерді анықтау, 
тәуекелдерді бағалау бойынша  тиімді 
шараларды енгізуге күш жұмылдыра  
отырып, еңбек қатынастары мәдениетін 
қалыптастырмайынша, өндірістің 
қауіпсіздігін арттыру еш мүмкін емес. 
Қауіпсіздікке қатысты жауапкершілікті 
тек жұмыс беруші ғана емес, сонымен 
қатар жұмысшылар да шынайы сезіне 
білуге тиіс. 

«МӘҢГІЛІК ЕЛ - ӨНЕР ҚҰШАҒЫНДА»
Көктөбеліктер көтеріңкі көңіл сыйлады

Бірлікүстем ауылдық округінде 
сыбайлас жемқорлық бойынша өткен 
қоғамдық қабылдауда   осыған дейін 
тұрғындар тарапынан қойылған 
бірнеше сұрақтарға нақты жауап-
тар қайтарылды. Атап айтқанда, 
Домалақ-Ене атындағы орта мектептің 
мұғалімі Қанат Исаев «Шатырқұл» 
кен орнында уранды ашық түрде 
тасымалдайтындығын айтып, оның 
зияны мен радиация пайызын 
қалай білуге болатындығын сұраған 
болатын.  «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалы жанындағы сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет 
жөніндегі қоғамдық кеңестің төрағасы 
Тұрсынбай Халық пен аудандық арда-
герлер кеңесінің төрағасы Қазақбай 
Байжұманұлы сұрақтың жауабын жан-
жақты қарастырып, арнайы маман-
дардан сұрағаннан кейін, ешқандай 
зияны жоқтығын жеткізді. Аталмыш 
мектептің директоры Раушан 
Қойбағар салынып жатқан жолдың 
сапасын қалай білуге болатындығын 
сұраған еді. Тұрсынбай Нұрғалиұлы 
оған сұрақты жазбаша түрде жолдаса, 
міндетті түрде қарастырылатындығын 
айтты.

(Өз тілшіміз).

Еңбек қауіпсіз болуы қажет

деңгейін анықтау бойынша қызмет алушылар ара-
сында сұрақ қою арқылы жүргізіледі және келесі 
критерийлер бойынша бағаланады: ақпаратқа 
қолжетімділік, қызмет сапасы, оны көрсету 
үдерісі, қызметтер туралы ақпарат, қызметтің 
нәтижесі мен оларды электронды түрде көрсету.

Осылайша, мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер сапасына қоғамдық мониторинг 
жүргізу қызмет көрсету сапасын арттырудың ба-
сты тетіктерінің бірі болып табылады.  

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын 
арттырудағы маңызды мәселелердің бірі — 
халықтың мемлекеттік қызметтерді көрсету 
тәртібі жөнінде хабардар болуын және құқықтық 
сауаттылығын арттыру, заң бұзушылықтардың 
алдын алу және сыбайлас жемқорлық көріністері 
мен тәуекелдерін жою.

Мемлекеттік қызметті берушіге немесе 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясына (халыққа қызмет көрсету 
орталығы) қызмет алуға барған әрбір азамат 
оны көрсету стандартымен танысуы қажет. Онда 
қызмет алушыға арналған барлық ақпараттар 
көрсетілген: қызметті көрсету тәртібі, мерзімі, ны-
саны, нәтижесі, мемлекеттік қызмет көрсетудің 
төлемақысы, оны төлеу әдістері, қызмет 
берушінің жұмыс регламенті, қызмет көрсетуге 
қажетті құжаттар тізілімі, шағымдану тәртібі және 
тағы басқа.

Халықты ақпараттандыру мақсатында 
мемлекеттік қызмет көрсететін барлық 
мемлекеттік мекемелерде (ұйымдарда) 
ақпараттық стендтер орнатылған, ресми интер-
нет-ресурстарында қажетті мәліметтер берілген.

Қысқаша айтқанда, әрбір азамат мемлекеттік 
қызметтер көрсету саласындағы құқықтық сауатын 
жетілдіру нәтижесінде өз құқықтарын қорғап қана 
қоймай, қызмет көрсету сапасын жоғарылатуға 
және сыбайлас жемқорлық көріністердің алдын 
алуға оң септігін тигізе алады.     

Анықтама үшін:
Мемлекеттік қызметтерді алу барысында 

құқықтарыңыз бұзылып, заңды мүдделеріңізге 
нұқсан келген жағдайда Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
министрлігінің Жамбыл облысы бойынша 
департаментіне шағымдануыңызға болады.

Мекенжайы: Тараз қаласы, Төле би көшесі, 35 
үй, 8-қабат. 

Байланыс телефондары: 8 (7262) 43-88-08, 
43-88-22.

Нақты жауаптар берілді

Ел сенімі
ескерілуі тиіс Қазақстан Республикасы Тәуелсіз-

дігінің 25 жылдығына орай  өткізіліп 
келе жатқан «Мәңгілік Ел - өнер 

құшағында» атты үздік ауыл байқауын 
Көктөбе ауылының өнерпаздары жалғастырды. 

Аудандық Мәдениет үйінің алдында тігілген киіз үйдің ішінде 
таза ауыл өнімдерінен ақ дастархан жайылып, келген қонақтар 
мен әділқазы алқалары дәм татты. Мәдениет үйінің ішінде халық 
әндерін сыңғырлата орындаған ақ жаулықты әжелер шашу 
шашты. Фойеде қазақ күресі, шахмат ойындары көрсетілді. 
Аталған спорт түрлерінен №30 спорт мектебінде қазақ 
күресінен жаттықтырушы А.Сейітовтың жетекшілігіндегі жас 
спортшылардың  аудандық, облыстық, республикалық деңгейде 
жеңіп алған медальдары, грамоталары  көздің жауын алды. Жеке 
кәсіпкер С.Көпбаевтың наубайханасынан шыққан ыстық нандар, 
қолөнер бұйымдары, ауыл кітапханашысы Б.Көпбаеваның кітап 
көрмесі, жалпы барлығы талапқа сай (суретте). 

Сондай-ақ, Көктөбеден шыққан қарымды қаламгерлердің, 
өнер майталмандарының суреттері жапсырылған буклет те 
көрген жанды рухани әсерге бөлейді. Сазды бағдарламаның 
ашылуы барысында ауыл әкімі Н.Сұлтанбаев ауылдың тыныс-
тіршілігімен қысқаша таныстырып, қоңыр дауысымен ән ай-
тып, көрермендердің қошеметіне бөленді. Ары қарай ауыл 
өнерпаздары ұсынған әндер мен күйлер тыңдаушылардың құлақ 
құрышын қандырды.

Б.ЖЕКСЕНБЕКҚЫЗЫ. Су
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Найман Сұлтанбаевтың 
Жаңақоғам ауылдық 
округінің әкімі болып 

тағайындалғанына төрт жылға 
жуықтапты. Ауыл тұрғындарының 
бірлікте, ынтымақта өмір сүріп, жылы-
на бір рет сапарға шығуы игі дәстүрге 
айналған. Осы жолы Қазақстан Респу-
бликасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
орай,  «Тәуелсіз Қазақстан – достықтың 
мекені» деген ұранды ту етіп, Елордаға 
бағыт алдық. Жолға дайындалып тұрған 
жалпы он сегіз адам. Оның ішінде ар-
дагерлер, үздік оқушылар, мүмкіндігі 
шектеулі жандар, жетім балалар, 
тұрмысы төмен отбасынан шыққан 
жандар, жас отбасы, жас маман, өзге ұлт 
өкілдері де бар (суретте). Яғни, бұдан 
байқағанымыз, Найман Сұлтанбаев 
жоғарыда аталған жандарға игі іс жасау 
арқылы «Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалы жанындағы Жаңақоғам баста-
уыш партиясының төрағасы ретінде 
«Нұр Отан» партиясының 12 жобасын 
жүзеге асыруға күш салуда. 

Он екі сағатты артқа тастап, 
Шығанақ стансасын, Балқаш қаласын 
кесіп өткеннен кейін Елордамыз Аста-
на қаласының зәулім ғимараттары 
жайлап көріне бастады. 

-Астана ендігі өзгеріп кет-
кен шығар. Кеңес одағы 
тұсында Целиноград ата-
лып тұрған шағында жиі 
келуші едім. Сол уақыттан 
бері теледидардан 
көргенім болмаса, алғаш 
келуім осы, - деп жолда 
келе жатып, әңгімесімен 
бөлісіп отырған Нұршай 
Жапарованың сөздерін 
құлағым шалды. Нұршай апай 
ауылдың сыйлы қариясы. Өмірінің 
40 жылын сауыншылыққа арнаған 
ерен еңбеккер. Кезінде Қазақ ССР 
Жоғарғы Советінің депутаты болған. 
Кеудесінде сыңғырлаған медальдары 
еңбегінің елеңгенін байқатады. 

Аман-есен жеткенімізге шүкіршілік 
ету үшін және сапарымыздың ары 
қарай сәтті өтуі үшін алдымен 
Бейбітшілік және Келісім, Тәуелсіздік 
сарайлары мен «Қазақ Елі» монументі 
сынды айбынды нысандармен іргелес 
орналасқан Әзірет Сұлтан мешітіне 
кіріп, дұға еттік.

Осыдан кейін, көкке қарап тұрған 
көз бейнесінде салынған Елбасы 
кітапханасына бас сұқтық. Ғимарат іші 
тұңғыш Президентіміз Н.Назарбаевтың 
жеке кітапханасымен және  
мұрағаттарымен толыққан. Кітапхана 
қорында 20 мыңнан астам басылым, 
700 жәдігер жинақталған. Оның ішінде 

мемлекет басшылары мен олардың 
ресми өкілдерінің сыйлықтары, тарихи 
мәні зор құндылықтар бар. 

-Шіркін, мына мұражайды көрген 
де арманда, көрмеген де арманда 
ғой. Осындай тәуелсіз елде бейбіт 
өмір сүруіміз Елбасының сарабдал 
саясатының арқасында, әрине. Тәубе 
дейміз, - деп ауылдың беделді ақсақалы 
Төлеуқұл Жүнісәлиев кітапхананы ара-
лап жүріп, ойын айтып, шүкіршілік 
етті. Ол кезінде ауданның дамуына, 
көркеюіне зор үлес қосқан ардагер. 

-Сағатын да, қаламын да 
сұрамайын. Маған ең болмаса мына бір 
көзілдірігі бұйырса деп едім, - деп бізді 
әдемі әзілімен, әсерлі әңгімесімен бау-
рап алған Жұмали 
Асланов 

т а ғ ы 
да қалжыңдап 
қояды. Жұмали ата түрік 
ұлтының өкілі болғанымен, қазақ 
мектебінде білім алып, қазақ халқымен 
жақын араласып өскен. Қазақтан қыз 
алып, қыз беріскен ақсақал. 40 жылдан 
бері аудандық байланыс торабында 
қызмет еткен.

Кітапханадағы құнды дүниелерге 
куә болып, жан-жақты таныстық. 
Сапарымыздың алғашқы күні осылай 
аяқталды. Екінші күн Елорданың ба-
сты символына айналған «Бәйтерек» 
монументінің шыңына шығумен ба-
стау алды. 97 метрді құрайтын алып 
ғимаратқа көтеріліп бара жатып, Аста-
наны алақанға әп-сәтте сыйдырып 
алдық. («ШУ ӨҢІРІ»)

АҚПАРАТТАР АҒЫНЫ
Аудан әкімдігі жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің жұмыспен қамту 
орталығында «Нағыз патриоттар» 
қоғамдық бірлестігінің басшысы, 
іскер әйелдер кеңесінің төрайымы 
Ғ.Әбітаеваның ұйымдастыруымен  
ауданда орналасқан үкіметтік емес 
ұйымдардың қызметкерлері мен 
«Жұмыспен қамту орталығының» 
директоры, аудандық мәслихат 
депутаты  С.Көпбаевтың қатысуымен 
«100 нақты қадам» -Ұлт жоспарының 
88-қадамының жүзеге асуы,«Жалпыға 
ортақ еңбек қоғамы» идеясын 
қалыптастыру маңыздылығы»-атты 
дөңгелек үстел өтті. 

Іс-шара барысында, азаматтар 
мен азаматшалар жеке кәсібін 
ашудың, оған қоса аз пайызды 
несие алудың жолдары туралы 
ой-пікірлерін, сұраныстарын және 
ұсыныстарын ортаға салып,  тиісті 
жауаптарын алды.

ххх
Бірлікүстем ауылы Домалақ-Ене 

атындағы орта мектепте деңгейлік  
курстан өткен мұғалімдерге «Үздік 
сабақтар фестивалі» тақырыбында 
аудандық семинар өтті. «Вдох-
новение» қоғамдастығының  
үйлестірушісі В.В.Коротуненко 
және  мектеп директоры сөз сөйлеп, 
семинарды ашты. Семинар бары-
сында аталмыш мектептегі «Бастау» 
қоғамдастығының   көшбасшысы 
Ж.Утешованың ықпал етуімен жас 
ұстаздар ашық сабақтарын жүргізіп, 
жоспарға сай деңгейлік курстан 
өткен Қ.Құдайғұлова мен Н.Ташметов  
панорамалық сабақтарын көрсетті. 
Семинар барысында деңгейлік кур-
стан өткен  мұғалімдер өз ойларын 
ортаға салып, келесі оқу жылында 
атқарылатын іс-әрекеттеріне шолу 
жасады.

ххх
Балалар жасөспірімдер 

орталығында «Самға жұлдыз» 
атты байқауда аудан мектептері 
оқушылары іріктеу сыннан 
өтті. Байқау үш жанрдан тұрды: 
«Эстрадалық вокал» жеке және топ; 
дәстүрлі ән; көркем сөз.

Оқушылар жас ерекшеліктеріне 
қарай кіші, орта және жоғары 
болып үш топқа бөлініп, сайысты. 
Қазылар алқасының шешімімен 
кіші топтан М.Мақатаев атындағы 
Тірек мектебінің оқушылары 
Ақылбек Әділ мен Бодаубек Назерке 
республикалық байқауға жолдама 
алды. Орта топтан Б.Момышұлы 
атындағы орта мектептің оқушысы 
Айнақожа Әлия мен О.Жандосов 
атындағы орта мектептің оқушысы 
Жұмағұл Айғаным, үлкен топ 
бойынша О.Жандосов атындағы 
орта мектептің оқушысы Қожағұл 
Асқар мен Төле би атындағы орта 
мектептің оқушысы Жетпісбай 
Тұтқабай республикалық байқауға 
жолдама алды. Аудандық байқауда өз 
өнерлерін көрсетіп, белсене қатысқан 
оқушылар  Алғыс хаттармен марапат-
талды.

Жуырда Алматы қаласында өткен 
республикалық «Самға жұлдыз» ән 
байқауынан оқушылар жеңіспен 
оралды. Айнақожа Әлия мен 
Жұмағұл Айғаным жүлделі ІІІ орынды, 
Жетпісбай Тұтқабай ІІ орынды, 
Қожағұл Асқар бас жүлдені иеленді.

ххх
«Астана» балабақшасында  

«Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалының қолдауымен 
бүлдіршіндерге патриоттық 
тәрбие беру мақсатында  психолог 
М.Құрманованың ұйымдастыруымен 
«Сапта жүріп ән айту» байқауы 
өтті. Жас ұландар  «Ұлы Отан 
соғысы құрбандарын» бір минөт 
үнсіздікпен еске алып,  рухына 
тағзым етті.  Әскери бұйрықтарды 
дұрыс орындап, сапта жүріп келе 
жатып  «Қазақстан», «Қазақстан 
бақыты», «Тілегіміз бейбіт күн» 
әндерін асқақтата шырқады (музыка 
жетекшісі Г.Әбдімомынова).  Әдіскер 
К.Төлемісова Ұлы Отан соғысында 
ерлік көрсеткен Б.Момышұлы, 
Т.Бигелдинов, Ә.Молдағұлова, 
М.Мәметова, С.Шәкіров, Рейхстагқа 
ту тіккен Р.Қошқарбаев  сынды 
батырларымыздың ерлігін еске 
түсірді.   «Ұлан» тобы (тәрбиешілері 
Г.Қасымжанова, К.Жылқайдарова)   І 
орын, «Жас ұлан» тобы  (тәрбиешілері 
Б.Шекеева, Б.Райқұлова) ІІ орын, 
«Болашақ» тобы (тәрбиешілері  
И.Тлебалдиева, Н.Байжұманова)  ІІІ 
орынға ие болды.
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БА Астананы аралап, 
Көкшетауды көрдік...

Жадыраған жаздың алғашқы күнінде мерекеленетін Балаларды қорғау 
күніне арнап, аудандық зағиптар қоғамдық бірлестігі аудандағы жанары нашар 
көретін жандар мен олардың балаларына көңілді күн сыйлады. М.Жүнісәлиев 
атындағы саябақтағы ойын-сауық кешені солар үшін тегін қызмет етті. Бала-
лар түрлі-түске боялған паровоздарға, әткеншектерге, катамарандарға мініп, 
шуласып жатты. Оларға қарап, қызықтаған ата-аналары да бір демалып қалды. 
Бұл жандардың өзгелерден бір ерекшелігі өмірді жүрекпен көрулері. Әңгіме 
айту барысында да өмірге деген құштарлықтарының зор екенін байқап, 
«Қанағат көр басыңдағы бағыңды, аңсар көп жұрт сенің сол бір шағыңды» 
деп жырлаған Абай атамыздың өлеңдері ойға оралып, қанағаттың қадірін 
ұққандай болдық.  Жанарының әлсіздігіне қарамастан, мектепті, жоғарғы оқу 
орнын, ҚазМУ-дың магистратурасын үздік тәмамдаған 35 жасар Е.Садығұлов 
бір жылдан бері аталмыш бірлестікте төрағалық қызмет атқаруда. Бүгінде за-
йыбы екеуі бір қыз, екі ұлдың ардақты ата-аналары. 

-Мерекеге орай ұйымдастырылған шара аудандық әкімдіктің, «Тараз 
химиялық паркінің», тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің, ойын-сауық кешені иесінің тағы 
да басқа аудандағы кәсіпкерлердің қолдауымен жүзеге асты. Демеушілерге 
алғыс білдіреміз, - деді Ербол Қырғызбайұлы.

Саябақтың ішінде орналасқан «Аққу» мейрамханасындағы түрлі дәмге 
толы ақ дастархан да мерекеге арнайы жайылды. Үрлемелі көбіктермен 
сиқырдың түр-түрін көрсетіп, балаларды таңқалдырған сайқымазақтар 
қатысушылардың көңілін одан әрі көтерді. 

-Жылына бір-екі рет болса да, қоғамдық бірлестіктің тарапынан мере-
келер атап өтіледі. Жылдағысына жолдасым қатысатын. Биыл отбасымыз-
бен бірге бірінші рет келуіміз. Жақсы ұйымдастырылған,-деп пікірін білдірді 
А.Махмедова. 

Шара соңында балаларға мерекелік сыйлықтар таратылып, ән айтып, би 
билеумен жалғасып жатты.

Балнұр ЖЕКСЕНБЕКҚЫЗЫ.
Суретте: балалар көңіл көтеруде.

Сурет автордікі.

Шаттандырған шақ

Естелік суреттерге түскеннен 
кейін, Көкшенің ғажайып мекені ата-
латын Бурабай мемлекеттік ұлттық 
табиғи саябағына жол тарттық. Жасыл 
аймаққа жетпей жатып, сонау алыстан 
арбаған табиғатына тамсанып келеміз. 
Ауасы қандай керемет. Аққайыңдар 
сапта тізіліп тұрған солдаттардай 
біркелкі бой түзеген. Биік таулар мен 
көгілдір көлдер өлкеге ерекше көрік 
беріп тұр. Оқжетпестің шыңына көз 
де жетпейді. Ал Жұмбақтас ғашығын 
күтіп тұрған қызды бейнелесе, сәл 
жылжысаңыз қайғыдан мүжілген 
кемпірді бейнелейді. Шынында неге 
ұқсайды деп ұзақ қарасақ та, тастың 
жұмбағын шеше алмадық. 

-«Әкім бол, 

х а л қ ы ң а 
жақын бол» демеуші 

ме еді. Ауылда ешкімді бөле жар-
май, теңдей көріп, жақсылық жасауға 
асығатын осындай әкімнен айналдым, 
- дейді ауыл кітапханасында 40 жыл-
дай қызмет еткен, бүгінде ауылдық 
әйелдер кеңесінің төрайымы Бибігүл 
Көпбаева.

Бурабайдың табиғатына көз той-
май, қимастықпен сапарымызды 
жалғастырдық. Алда бізді Көкшетау 
қаласы күтіп тұр. Жел ұшырып 
әкелгендей демде қалаға кірдік. Мұнда 
Ақмола облысының жаңа мешітінің 
ашылу салтанатына тұспа-тұс келіп 
қалдық. Бізді күтіп алған көкшетаулық 
айтыскер ақын Арман Бердалин алды-

мен ескі мешіттің ішіне алып кірді. Осы-
дан кейін қазығы 2010 жылы қағылып, 
бүгінде бой көтеріп,  жұртшылыққа 
жаңадан ғана пайдалануға берілген 
«Науан Хазірет» мешітімен облыстың 
бас имамы Қанат Қыдырмин жан-
жақты таныстырды. Ат терлетіп кел-
ген біздерді үлкен аспен күтіп, сый-
лап, шығарып салды. Сәйгүлігімізге 
мінгесіп, аттың басын Астанаға қайта 
бұрдық. 

Үшінші күн көптен күткен  Бірлік 
күніне де келіп жеттік. Таңсәріден 
киініп, әрленіп, Астанамен жарысып, 
барынша әдемі болуға тырысып жа-
тырмыз. Бірлік күнін атап өтуге асығып, 
жұрт ағылған жаққа қарай беттедік. 
Әсем әуендер шырқалып, бәрі мәз-
мейрам. Ұлттық киім киген түрлі ұлт 
өкілдері кең дастарханда жайылған 

ұлттық тағамдарын ұсынуда. Түрлі 
дәмнен ауыз тиіп, елімізге 

танымал жез таңдай 
әншілердің мерекелік 

сазды бағдарламасын 
тамашаладық. 

Ас т а н а ғ а 
көктем кеш 
келеді дей 

ме қалай, әйтеуір 
біз барғанда күн 

де шуағын шашып, 
нұрымен жылытып 

тұрды. Мүмкін жылы жүзді 
жамбылдықтармен ілесе кел-

ген шуақ па екен деп ойладық. 
Үш күнге созылған сапарымыз да 
аяқталды. Алдымен Астананы қимай, 
өңірімізге жеткенде үш күнде туысым-
дай болып кеткен Көктөбе ауылының 
жаны жайсаң жандарымен қимай 
қоштастым. Барлығы да бірліктің, 
достықтың берекесі.

Осы тұста атап өтерлігі, бұл игі 
іс «Кербұлақ 3» ЖШС-нің басшысы 
Төрехан Мұқатаев, «Омар» шаруа 
қожалығының жетекшісі Төлеухан 
Жапсарбаев, «Оңтүстік құрылыс сер-
вис» ЖШС-нің, Шу карьерінің басшы-
сы Баубек Нұркен, «Доскен» шаруа 
қожалығының басшысы, жеке кәсіпкер 
Кенжехан Сұлтанбаев сынды жаны жо-
март жандардың демеушілік етуінің 
арқасында жүзеге асты. 

Б.ЖЕКСЕНБЕКҚЫЗЫ.
Көктөбе-Астана-Көкшетау-Көктөбе.

Қазақ хандығының тұңғыш туы көтерілген киелі Шу өңірі сонау 
әлімсақтан даңқы жер жарған қаған Шу батыр, ғұлама ғалым Жүсіп 
Баласағұни, халқымыздың төбе биі Төле бидей нар тұлғалы бабалардың 
ата мекені. Сондай-ақ, сөз зергері Бөлтірік шешен, Сауытбек, Қуандық, 
қыл қобызды Бармақ, Жақсыбай, Қылышбай, Жидебай, тағы басқа 
ақындарымыздың кіндік қаны тамған. Осы өңірде елімізге белгілі ғалым-
жазушылар мен әйгілі сазгерлер де дүниеге келген. Бұл орайда өнер 
иелерінен дәулескер-күйші Әбдімомын Желдібаев, танымал сазгер Серік 
Әденов, ақын, жыршы-термеші Аяз Бетбаев, айтыскер ақын Базарбай 
Асқартегі,  Шудың бұлбұлы атанған Күлімхан Оңтаева мен айтулы әнші 
Жанат Досжанова, тағы басқа атап өтуге тұрады.

Ертеден қалыптасқан дәстүр бойынша «Халыққа әкім жақын ба, әлде 
ақын жақын ба» деген қағида бар. Бұл ретте, әкімдерді кемсітіп отырған 
жоқпын. Дейтұрғанымен қалай айтсақ та, халқы алабөтен, сыйлап 
құрметтейтін ақынның аты ақын емес пе?! Құдайға шүкір, өңірімізде айты-
скер ақындар да жетерліктей. Қуанарлығы бір ғана Ақсу ауылдық округінде 
ұлағатты ұстаздар Мәлібектің Сәті мен Нұржан Қуанышбекованың ба-
улуымен ағайынды Бақытбек, Нұрлан Жұмабековтер мен Еділ Төреғұл, 
Айым Көшербай, Айдана Зулфуһардай оқушы ақындар облыстық, 
республикалық түрлі деңгейдегі додаларда жүлдегерлер қатарынан 
көрінуде. Ақсулықтардың үлгілі үрдісі ұштастырылып аудан орталығында 
жас айтыскер ақындар мектебін неге ашпасқа! Әрине, ниет болса, 
ұстаздың да табылатыны кәдік.

Ұстаз демекші, 1990 жылдан бастап облыстық, республикалық 
ақындар айтысына қатысып, 1993 жылы Өзбекстанның Шыршық 
қаласында өткізілген халықаралық ақындар айтысында топ жарған Ба-
зарбай Мамытұлы сол жас айтыскер ақындар мектебін басқара алады 
деген үміттемін. 

Сонымен бірге мына өзекті мәселені де қозғай кетуді жөн санап отыр-
мын. Біз қолдағы алтынның қадірін біле бермейтін аңғалды салғырттыққа 
сүйенген қазақпыз ғой. Бүкіл Алаш жұрты қадір тұтатын өзіндік өрелі 
мақамымен танылған айтыскер ақын, жыршы-термеші Аяз Бетбаев-
ты  ардақтай алып жүрміз бе? 1942 жылы сұрапыл соғыстың ызғарлы 
ақпанының 13-де дүниеге келген Аякеңнің 70 жылдығын дұрыстап атап 
өте алдық па? Әрине, жоқ. Енді алдымыздағы 2017 жылдың ақпанында 
Аяз Бекетайұлы адамзаттың айтулы белесі 75 жасқа толмақшы.

Өз облысымыздан Әзімбек Жанқұлиев, Алтынкүл Қасымбекова, Ба-
зарбай Асқартегі, Бейбіт Шошабаев, Мұхаметжан Тазабеков, Мейрам-
бек Бесбаев, Ертай Тазабеков сынды өнер майталмандарының Аякеңді 
ұстаз тұтқаны жасырын емес. Тобықтай сөздің түйіні, алдағы уақытта 
А.Бетбаевтың 75 жасқа толу құрметіне кіндік қаны тамған Шу ауданында 
ғылыми конференция және республикалық дәрежеде ақындар айтысын 
өткізіп, облыс орталығында халықаралық деңгейде термешілер байқауы 
мен жас ақындар мүшәйрасы ұйымдастырылса, өскелең ұрпағымызды 
ұлтжандылыққа баулып қана қоймай, оларды ақындық өнерді қастерлеп 
құрметтеуге жетелейтін тәлім-тәрбиелі іс-шараға айналатыны айдан 
анық деп сеніммен айта аламын.

Мәкен УАҚТЕГІ,
Әлем халықтары Жазушылар одағы мен Қазақстан 

Журналистер одағының мүшесі.
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Ақынымызды ардақтаған халық едік...
Жас айтыскер ақындар мектебін неге ашпасқа?
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Басқа  жаққа  ауыстыру керек. Иә, 
қазіргі  заман  талабынан туындаған 
жағдайдың өркениет  көшіне  
қосылудың бір  себебі,  халық көп 
барып, көп жүретін жердің ыңғайлы  
көпшілікке тиімді жақтарын саралай 
келіп осындай  тоқтам  жасауға тура 
келіп тұр. 

Аудан  жұртшылығының  ең көп ба-
ратын жері - Шу қаласындағы әмбебап 
орталық базары. Сонау  Кеңес заманы  
кезінен бері көпшілікке қызмет істеп 
келе жатқан базардың қазіргі күйі за-
ман  сұранысынан алшақтап  кеткенін 
ауыз екі тілдескен кез келген  жан рас-
тайды. Санамалай бастасақ, қиқы-жиқы  
ретсіз орналасқан  дүңгіршектер, 
симметриялық дәлдікпен емес көз 
мөлшермен соғылған бірі аласа, бірі 
биік.  Дүкендердің бірінің есігі шығысқа 
қараса, бірі батысқа қарап теріс  қағыс  
орналасқанын көресіз. Айтылмақ  ой... 
Сауда  мәдениеті халыққа қызмет 
көрсетудің озық үлгісіндей болуы 
шарт. Көлік  қоятын жер, кедергісі аз 
және сұранысқа лайық заттар  рет 
–ретімен орналасып,  алушыға да,  
сатушыға да  ыңғайлы  болғаны ләзім  
емес пе? Базарға  барған  кездегі  
қиыншылықтарды күнделікті   кәсіппен  
айналасып жүргендердің өздері де 
қинала  тұрып айтады. Төле би  ауы-
лы мен Шу  қаласының  ортасындағы 
алаңқай ашық  жерлерден қазіргі за-
ман  сұранысына сай  сәулеті жарасқан 
көпшілікке тиімді ыңғайлы базар  
ашса талай игілікті іс өз орнын табар 
еді. Шу  қаласының іші де  тәртіпке 
келіп, жолда жүру қиыншылығы мен 
экологиялық  тазалық реттелетіні 
сөзсіз. Базар төңірегінің санитарлық-
гигиеналық  тазалығының өзі бір 
әңгіме. Бұл  пікірімді қостайтындар да, 
керісінше ескі көзқараста қалатындар 
да бар. Бірақ, кешегі мен бүгінгінің 
айырмасы тағы бар. Шу  ауданының 
халқы күннен-күнге көбейіп келе 
жатқанын  ескерсек,  халық  көбейген 
жерде сұраныс, талап, шешуін күткен 
күрделі  проблемалардың болатыны 
заңдылық. Сондықтан  қойы  көбейсе  
қорасын кеңейтетін қазақпыз. Заман  
көшіне қарай жаңа  базар  Шу  халқына  
керек-ақ.

Несіпхан  ҚОҢЫРБАЕВ. 

РЕДАКЦИЯ ПОЧТАСЫНАН

Жаңа базар
керек-ақ...

                                              Жоба 
Шу ауданындағы иттер мен мысықтарды асырау және 

серуендету, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және 
жою Қағидалары

1.Жалпы ережелер
1. Шу  ауданындағы иттер мен мысықтарды асырау және серуендету, қаңғыбас ит-

тер мен мысықтарды аулау және жою Қағидалары (бұдан әрi - Қағидалар) "Әкiмшiлiк 
құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шiлдедегi 
Кодексiне, "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi 
басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, "Вете-
ринария туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шiлдедегi Заңына сәйкес 
әзiрлендi.

2. Осы Қағидалар Шу  ауданындағы иттер мен мысықтарды асырау және серуенде-
ту, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою тәртiбiн белгiлейдi.

3. Осы Қағидалар иттер мен мысықтардың барлық иелерiне, меншiк түрлерiне 
қарамастан жеке және заңды тұлғаларға қолданылады.

4. Осы Қағидаларда келесi негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
1) иттер мен мысықтардың иелерi – жеке меншiгiнде немесе меншiктiң басқа 

түрiнде иттер және мысықтарға иелiк етушi жеке немесе заңды тұлға;
2) жетелеушi ит - көру қабiлеттiлiгi бойынша мүгедектiгi бар адамның белгiлi марш-

руттар бойынша дұрыс және қауiпсiз жүруiн қамтамасыз ете алатын арнайы дайындық 
барысында үйретiлген ит;

3) иттердi және мысықтарды асырау – иттер мен мысықтардың иелерiмен 
ветеринариялық-санитариялық нормаларды сақтай отырып, иттердiң және 
мысықтардың толыққанды тiршiлiк қарекетiн қамтамасыз ету үшiн iске асырылатын 
әрекеттер;

4) қаңғыбас иттер мен мысықтар - тiркелмеген, иесiн анықтау мүмкiн емес, иесiнен 
қалып қойған не болмаса қашып кеткен, иесi немесе жауапты адам тарапынан қараусыз 
жүрген иттер мен мысықтар;

5) қоғамдық орындар – адамдар көп жиналған немесе көп жиналуы мүмкiн орын-
дар, оның iшiнде бақтар, саябақтар және одан басқа азаматтардың демалыс орындары, 
жаға жайлар, алаңдар;

6) иттер мен мысықтарды серуендету – иттер мен мысықтардың тұрған жайдан 
сырт жерде немесе арнайы қарастырылған аумақта болуы;

7) ветеринариялық ұйым – ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын 
ауданның жергілікті атқарушы органы құрған, ауылдық округтерде оқшау бөлімшелері 
бар мемлекеттік ветеринариялық мекеме.

2.Иттер мен мысықтарды асырау
5. Иттердi және мысықтарды көппәтерлi тұрғын үйлердiң ортақ пайдаланылатын 

орындарында (кiреберiстерде, баспалдақтарда, баспалдақ алаңдарында, лифтiлерде, 
жертөлелерде, шатыр астыларында, үйлердiң төбелерiнде), сондай-ақ осындай 
үйлердiң жанындағы аумақтарда асырауға жол берiлмейдi.

6. Жеке тұрғын үйлер, жеке құрылыс аумақтарында иттердiң қашып кетуiн, 
адамдарға және жануарларға шабуыл жасауын болдырмайтын жағдайларда иттердi 
оқшау аумақта және (немесе) байлап асырау қажет. Егер аумақты ит күзететiн бол-
са, иттiң аумақта бар екендiгi туралы аумаққа кiреберiстегi иттiң бейнесi салынған, 
«Абайлаңыз қабаған ит» деп ескерту тақтайшасы ілінеді.

7. Иттер мен мысықтарды асыраған кезде иелерi төмендегi талаптарды орындауға 
мiндеттi:

1) иттер мен мысықтарды ауданның жергiлiктi атқарушы органдары құрған 
мемлекеттiк ветеринариялық ұйымдарына тiркеуге қою;

2) иттер мен мысықтардың оларды асырап отырған орыннан өз еркiмен шығып 
кетуiне жол бермеу;

3) иттер мен мысықтар айналасындағыларды мазалауға әкелiп соқпайтын және 
қауiп төндiрмейтiн жүрiсiн қамтамасыз ету;

4) иттер мен мысықтардың тарапынан тұрғын үй-жайларда даңғырды болдырмау;
5) иттер мен мысықтардың нәжiсiмен және өзге де тiршiлiк әрекет ету өнiмдерiмен 

көппәтерлi тұрғын үйлердiң ортақ пайдаланылатын орындарының (кiреберiстердiң, 
баспалдақтардың, баспалдақ алаңдарының, жертөлелердiң, шатыр астыларының, 
үйлердiң төбелерiнiң), балалар алаңдарының, жолдардың, жаяусоқпақтардың, шағын 
гүлбақтардың, демалыс аумақтарының ластануына жол бермеу, ал ластаған жағдайда 
ластанған орынды жедел тазалау;

6) иттер мен мысықтарды зоотехникалық, зоогигиеналық және ветеринариялық-
санитарлық талаптарға сәйкес асырау, қоғамдық қауiпсiздiк талаптарының сақталуын 
қамтамасыз ету;

7) иттер мен мысықтарды олардың биологиялық қажеттiлiктерiне сай асырау, 
оларға адамгершiлiкпен қарау, қараусыз қалдырмау, оларға қажеттi көлемде тамақ пен 
iшетiн су беру, қатал ұсталуына жол бермеу;

8) ауданның жергiлiктi атқарушы органдары құрған мемлекеттiк ветеринариялық 
ұйымдар мамандарының талабы бойынша иттер мен мысықтарды бақылау үшiн, 
диагностикалық зерттеу және емдеу, алдын алу шараларын жүргiзу үшiн бөгетсiз беру;

9) иттер мен мысықтарды жыл сайын екi айлық жасынан бастап ауданның жергiлiктi 
атқарушы органдары құрған мемлекеттiк ветеринариялық ұйымдарға құтырма мен 
басқа да инфекциялық, паразитарлық ауруларға қарсы егу үшiн әкелу;

10) жүйелi түрде, тоқсанына бiр реттен кем емес иттер мен мысықтарды терi 
паразиттерiне және гельминттерге қарсы профилактикалық өңдеу жүргiзу;

11) иттер мен мысықтар ауырған жағдайда немесе ауруға күдiктi болғанда де-
реу ауданның жергiлiктi атқарушы органдары құрған мемлекеттiк ветеринариялық 
ұйымдарына хабарлау, зерттеудiң қорытындылары бойынша мамандардың 
ұсыныстарын мүлтiксiз орындау;

12) иттер мен мысықтардың белгiсiз себептермен өлiп қалған жағдайларында не-
месе құтыру ауруына шалдығуға ұқсас белгiлерi болғанда дереу ауданның жергiлiктi 
атқарушы органдары құрған мемлекеттiк ветеринариялық ұйымдарына хабарлау және 
оларды ветеринариялық қызмет мамандарының келуiне дейiн оқшаулау;

13) иттер мен мысықтардың адамдарды сiлекейлеу, тырнап алу, тiстеу жағдайлары 
туралы, ауданның жергiлiктi атқарушы органдары құрған мемлекеттiк ветеринариялық 
ұйымдарына және тиiстi денсаулық сақтау мекемелерiне дереу хабарлау;

14) ит немесе мысықтан жарақат алған тұлғаға өзi туралы толық деректердi дереу 
беру (фамилиясы, аты, әкесiнiң аты, тұрғылықты мекенжайы);

15) иттер мен мысықтарды одан әрi асырауға мүмкiндiк болмаған жағдайда 
оны басқа тұлғаға, жануарларды қорғау ұйымына беру немесе ауданның жергiлiктi 
атқарушы органдары құрған мемлекеттiк ветеринариялық ұйымдарына хабарлау;

16) иттер мен мысықтардың өлiктерiн алып кетуiн ұйымдастыру мақсатында 
ауданның жергiлiктi атқарушы органдары құрған мемлекеттiк ветеринариялық 
ұйымдарына дереу хабарлау және олардың есептен шығарылуын қамтамасыз ету.

3.Иттер мен мысықтарды серуендету
8. Иттер мен мысықтардың иелерi келесi талаптарды сақтауға мiндеттi:
1) иттердi асырау орындарынан тұмылдырықта және қысқа (1,5 метрге дейiн) мой-

ын жiппен айналасындағыларға мазасыздық, кедергiлер келтiрмейтiндей етiп, ертiп 
жүруге және серуенге шығаруға рұқсат етiледi.

Айналадағы адамдардың және жануарлардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету шарты-
мен иттердiң үш айға дейiнгi күшiктерiн және анатомиялық ерекшелiктерi тұмылдырық 
киюге келмейтiн декоративтiк тұқымды иттердi тұмылдырықсыз серуендетуге болады;

2) иттердi тұмылдырықсыз және мойын жiпсiз тек қоршалған аумақтарда, 
жаттықтыру алаңдарында және жергiлiктi атқарушы органдарымен, пәтер иелерiнiң 
кооперативтерiмен қаралған еркiн серуен алаңдарында алып жүруге жол берiледi;

3) иттердiң иелерi әрдайым иттiң мойнында иттiң лақап аты, түрi, иесiнiң мекен-
жайы мен телефондары көрсетiлген нөмiрлi жетон бекiтiлген қарғыбау тағуға мiндеттi. 
Иесiнiң қалауы бойынша нөмiрлi жетонда итке қатысты басқа да мәлiмет көрсетiлуi 
мүмкiн;

4) көшелерден және магистральдардың жанынан өткен кезде иттердiң иелерi жол-
көлiк оқиғаларын және иттiң өлуiн болдырмау үшiн оларды қысқа мойын жiпке алуға 
мiндеттi;

5) серуендетiлiп жүрген иттер немесе мысықтар адамды қауып алған немесе тыр-
нап алған жағдайда тиiстi дәрiгерлiк көмек шақырту жөнiндегi шараларды қабылдауға 
мiндеттi;

6) иттер мен мысықтарды тұрғын үйлердiң маңында серуендету кезiнде 23.00. мен 
07.00. сағат аралығында тыныштықтың сақталуын қамтамасыз етуге мiндеттi;

7) иттер мен (немесе) мысықтар қоғамдық орындарды ластаған жағдайда нәжiстi 
және олардың өзге де тiршiлiк әрекет ету өнiмдерiн дереу алып тастауға мiндеттi.

9. Иттердi тұмылдырықтарда және қысқа мойын жiптерде, өздiгiнен шешiлiп кетуiн 
болдырмайтын, иелерi ғимараттардың iшiнде уақытша болған мерзiмге, егер де иттер 
басқа тұлғаларға қауiп төнгiзбейтiн, қоғамдық тәрiптi бұзбайтын, қозғалысқа және 
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өзiне зиян келмейтiндей жағдайда байлаулы қалдыруға болады. Сонымен бiрге иттер 
адамдардың және автокөлiктердiң өтуiне кедергi болмауы керек.

10. Мыналарға:
1) құтырма ауруына қарсы егiлмеген және паразитарлық ауруларға (эхинококкоз 

және токсоплазмоз) тексерiлмеген иттер мен мысықтарды серуендетуге;
2) иттер мен мысықтарды рұқсат етiлген немесе осы мақсаттарда арнайы бөлiнген 

орындардан басқа, балалардың аулалық алаңдарында, спорт алаңдарында, мектепке 
дейiнгi және оқу орындарының, емделу мекемелерiнiң аумақтарында, саябақтарда 
және тұрғындар жаппай демалатын өзге де орындарда, тыйым салатын белгiлер 
орнатылған орындарда серуендетуге;

3) иттермен және мысықтармен (көру қабiлеттiлiгi бойынша мүгедектiгi бар адам-
дарды жетелеушi иттерден басқа) дүкендерге, қоғамдық тамақтану ұйымдарына, 
медициналық, мәдени, спорттық және жалпыға бiлiм беру мекемелерiне (арнайы 
ұйымдастырылған шараларға барудан немесе иттермен, мысықтармен бiрге баруға 
арналған мамандандырылған мекемелерге (ұйымдарға) барудан басқа) баруға;

4) жетектеп жүрген кәмелет жасындағы тұлғаларсыз 12 жастан кiшi тұлғаларға, 
иттердiң үш айға дейiнгi күшiктерiнен және иттердiң декоративтiк тұқымдарынан 
басқа, иттердi серуендетуге;

5) (алкогольдiк, есiрткi) мас күйiндегi адамдарға иттердi серуендетуге;
6) иттер мен мысықтарды жағажайларда серуендетуге, көпшiлiк шомылатын жер-

лерде, тоғандарда, бұрқақтарда, су айдындары мен бөгеттерде шомылдыруға және 
жуындыруға;

7) халық көп жиналатын орындарда және қоғамдық шаралар өткiзiлетiн жерлер-
де адамдарды құтқаруға арналған тапсырманы орындау барысындағы, қылмыспен 
күрес және қоғамдық тәртiптi сақтауға қатысатын, сондай-ақ көру қабiлеттiлiгi бой-
ынша мүгедектiгi бар адамды жетелеушi иттерден басқа иттермен бiрге болуға жол 
берiлмейдi.

4.Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау. 
11. Аулау мына мақсаттарда жүзеге асырылады:
1) адамдардың өмірі мен денсаулығына төнген қауіптің алдын алу;
2) жануарлар ауруларының және олардың салдарының алдын алу және болдырмау;
3) халықты адам мен жануарларға ортақ аурулардан сақтау;
4) қаңғыбас иттер мен мысықтардың санын реттеу.
Аулау тиісті аумақта тұрып жатқан тұлғалардың құқығы мен заңды мүдделерін 

сақтай отырып, адамгершілік қағидаттарын сақтай отырып ұйымдастырлады және 
жүргізіледі.

12. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау, кестесіне сәйкес, сонымен қатар 
қараусыз қалған иттер мен мысықтар көптеп жиналған жағдайда тиісті аумақтағы 
атқарушы органдардың өтінімі, азаматтардың, меншіктің барлық түріндегі ұйымдардың 
өтініштері бойынша ұйым қызметкерлері жүзеге асырады.

13. Ұйым қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулайтын қызметкерлерді жекеле-
ген қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етеді, оларға түсіндіру жұмысын жүргізеді, 
азаматтардың талаптары бойынша көрсететін қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау 
құқығының куәлігін береді.

14. Ұйым жануарларды аулау, оларды ұйықтату және тасымалдау бойынша 
қызметтерді жүзеге асыруға арналған жабдықтармен және құралдармен (ілмекті ау-
лау құралдары және/немесе фармокологиялық дәрі-дәрмек салынған пневматикалық 
винтовкалармен) жасақталады.

15. Аулауға, иесі кәсіпорындар мен мекеменің жанында байлауда қалдырып кет-
кендерден басқа, қоғамдық орындарда иесіз жүрген, сондай-ақ адамның қарауынсыз 
қалған немесе жартылай еркін топ болып құрылған, адамның қадағалауынсыз көбеюге 
қабілетті иттер мен мысықтар жатады.

16. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау жұмысына медициналық тексеруден 
өткен, құтыруға қарсы алдын алу екпелерін алған, психоневрология және наркология 
диспансерлерінің есебінде тұрмайтын тұлғалар жіберіледі.

17. Аулауды жүргізу кезінде Ұйым қызметкерлеріне жол берілмейді:
1) ауланған иттер мен мысықтарды иеленуге және оларды басқа тұлғаларға беруге;
2) жануарларды қимылсыз қалдыру үшін фармокологиялық дәрі-дәрмекпен 

оқталған пневматикалық қаруды 10 метрден астам қашықтықты қолдануға;
3) аулау кәмелет жасқа толмаған балалардың көзінше, қаңғырған иттер мен 

мысықтардың қылығы адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндірген жағдайдан 
басқа кезде;

4) адамдарға бағыттап атуға;
5) қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау күндізгі уақытта жүргізіледі.
18. Ауланған қаңғыбас иттер мен мысықтар олардың кімге тиесілі екендігі 

анықталғанша уақытша ұстауға арналған арнайыландырылған мекемеге жеткізіледі.
19. Қаңғырған иттер мен мысықтар адамдар мен жануарлардың өмірі мен 

денсаулығына нақты қауіп төндірген жағдайда (агрессиялық мінез-құлық және/немесе 
құтыру ауруы күдігі болғанда) оларды ұйым кідірмей жояды.

20. Жануарларды тасымалдаған кезде олардың тамаққа және суға қажеттіліктері 
қанағаттандырылады, оған қоса олардың қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі.

21. Жануарларды тасымалдауға арналған көлік құралы арнайы құрал-
жабдықтармен жабдықталады, оған қоса жануарларды арту мен түсіру кезінде 
жануарлардың жарақаттануын және /немесе өлуін болдырмайтын қондырғылар пай-
даланылады.

22. Бір-бірімен табиғи байланыстағы немесе бір-біріне бейталап болып табылатын 
түрлерден басқа әртүрлі түрдегі жануарларды тасымалдау жеке-жеке жүргізіледі.

23. Өлген және әрі қарай тасымалдауға жарамсыз жануарлар кідіріссіз тірі жануар-
лардан бөлектендіріледі.

24. Уақытша ұстауға арналған мекемеде клиникалық тексеру, тіркеу жүргізіледі, ар-
найы журналдарға келесі мазмұндағы мәліметтер енгізіледі: жануардың түрі, жынысы, 
түсі, ерекше белгілері, айырмашылық белгілерінің болуы.

25. Ауланған қаңғыбас иттер мен мысықтар металл торларға орналастырылады.
26. Ауланған иттер мен мысықтарға қажетінше күтім жасау және оларды 

тамақтандыру жүзеге асырылады.
27. Екі ай ішінде ауланған қаңғыбас иттер мен мысықтардың иелерінен өтініш 

болмаған жағдайда олар өлтірілуге жатады.
5. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды жою

28. Сұрауы жоқ қаңғыбас иттер мен мысықтар Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен тыйым салынбаған препараттармен, дәрілік жолмен өлтіруге жатады.

29. Жануарларды өлтіру басқа жануарлар ұсталатын жайлардан бөлек орналасқан 
арнайыландырылған жайда жүргізіледі.

30. Иттер мен мысықтардың өлекселерін жою жануарлардың өлекселерін 
көмуге арналған арнайы бөлінген жер учаскелерінде (мал қорымдары және/немесе 
биотермиялық шұңқыр) немесе жануарлар өлекселері мен биологиялық материалар-
ды күйдіруге арналған көшпелі және/немесе стационарлық қондырғыларда (инсене-
раторлар) жүзеге асырылады.

31. Иттер мен мысықтардың өлекселерін (қалдықтарын) елді мекендердің аумағына 
тастауға және оларды мал қорымдарынан тыс жерлерге рұқсатсыз көмуге рұқсат етілмейді.

6. Қорытынды ереже
32. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою бойынша іс-шараларды 

қаржыландыру жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылады.
33. Осы Қағидаларды бұзғаны үшін иттер мен мысықтардың иелері "Әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы" 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Кодексінің 
408-бабына сәйкес жауапкершілікке тартылады. 

Аудан әкімдігінің ветеринария бөлімі.
1949 жылы дүниеге кел-

ген АСАНҒАЗЫ Мувашархан 
Асанғазыұлы 2016 жылғы 26 
мамыр күні Шу ауданы, Төле би 
ауылындағы Абай көшесі №9 
үйден шығып кетіп, әлі күнге 
оралмады.

Осы кісі жайлы бір нақты 
дерек табыла қалса, мына 
төмендегі телефондарға 
х а б а р л а с у л а р ы ң ы з д ы 
сұранамыз: 8(72638) 3-16-04, 
87012562237, 8701767 0006.

СҮЙІНШІСІ БАР!

ІЗДЕУ САЛАМЫЗ

«Тұқым шаруашылығын дамытуды  субсидиялау қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 
жылғы 12 желтоқсандағы  №4-2/664 бұйрығымен бекітілген  қағидаға 
сәйкес, тиісті субсидияларды төлеу мақсатында Шу ауданы әкімдігінің 
ауыл шаруашылығы бөлімінде АШТӨ-нің өтінімдері мен тиісті құжаттарын 
қабылдау ағымдағы жылы жаздық дақылдар бойынша 20-шы маусымнан 
20-шы шілде аралығы, күздік дақылдар бойынша 10-шы қазаннан 10-шы 
қараша аралығында жүргізілетіндігін хабарлаймыз.

Құжаттарды қабылдау уақыты: жұмыс күндері сағат 9.00-ден 19.00-ге 
дейін (үзіліс уақыты: 13.00 -15.00).

Мекенжайымыз: Төле би ауылы, Төле би көшесі №240 үй. 
Анықтама телефондары: 3-11-65, 3-26-57.

Аудан әкімдігінің ауыл шаруашылығы бөлімі.

  ТАУАР ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!

«Шу» Микроқаржылық 
ұйымы» ЖШС-не жедел түрде бас 
есепші қажет.

Қойылатын талап: несие 
ұйымында, банк жүйесінде, 1С 
«Бухгалтерия», «Банк-Клиент» 
бағдарламаларында жұмыс жасау 
қабілетінің болуы.

Байланыс тел.: 3-13-73, 
3-29-02. 


