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      Құрметті қауым, ардақты ағайын!
   Сіздерді Қазақстан Республикасының 
Конституциясы күні мерекесімен шын 
жүректен құттықтаймын!
  Ұлтымыздың ұлан-ғайыр тарихында 
«Қасым ханның Қасқа жолынан» бастау 
алған бүгінгі Конституциямыз – Елбасы 
ұсынып, халық қолдаған, елімізді биік 
белеске шығарған тарихи маңызы аса зор 
құжат. 
 Жалпыхалықтық референдум-
да  республика азаматтарының өзінің 
тікелей таңдау жолымен қабылданған 
еліміздің Конституциясы біздің барлық 
дамуымыздың негізі болды - адам, оның 
өмірі, құқықтары мен бостандықтарын 
жоғары құндылық етіп белгіледі, барлық 
ұлт өкілдері үшін тең құқықты қамтама-
сыз етті, жаңа Қазақстан жетістіктерінің 
берік кепіліне айналды. Тиімді құқықтық 
жүйе нəтижесінде біз, халықтың 
ауқаттылығы мен экономикалық өсуіне 
қол жеткіздік, елімізде бейбітшілік пен 
келісім, тұрақтылықты қамтамасыз 
еттік. Əкімшілік жəне құқықтық жүйе, 
жергілікті өзіндік басқарудың дамуы, 
əлеуметтік жаңарту – бұның бəрі берік 
конституциялық негіздерінен жүзеге 
асырылады жəне халықтың өмірінің 
деңгейінің ары қарай көтерілуіне 
бағытталған.
   Азаматтығымыздың айшықты айғағы 
болған Ата Заң – Тəуелсіздіктің теңдессіз 

КОНСТИТУЦИЯ КҮНІ МЕРЕКЕСІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

М Е Р Е К Е Л Е Р І Ң І З Б Е Н ,  Ж Е Р Л Е С Т Е Р !
Нұржан ӨТЕГЕНОВ,

Аманкелді ауданының əкімі

тартуы.  Конституцияның өзекті ережелеріне 
сүйене отырып, біз ел тағдыры үшін өмірлік 
маңызы бар жаңаруларды жүргіздік: 
нарықтық экономиканы құрдық жəне 
демократиялық қоғамның негізін қаладық. 
Қазақстан дүниежүзілік аренаға танымал 

болды жəне əлемдік экономикалық жүйе 
ішінде лайықты орнын алды.
    Əлеуметтік салалар – білім беру, 
денсаулық сақтау да күшті қарқынмен да-
мып келеді, жыл сайын зейнетақылар мен 
басқа да əлеуметтік жəрдемақылардың 
көлемі өсуде. 
 Осының бəріне ұлтымыздың 
Көшбасшысы Н.Ə.Назарбаевтың саяси 
ерік-жігері жəне Қазақстан халқының 
ынтымақтастығы мен бірлігі арқасында 
қол жеткізіп отырмыз. 
  Республиканың көпұлтты халқының 
достығын нығайту мен қоғамдық келісімді 
қамтамасыз етуде Конституцияның 
рөлі зор. Əлемнің түкпір-түкпірінде 
қарулы қақтығыстар, терроризм мен діни 
экстремизмнің салдары өршіп жатқанда, 
тəуелсіз Қазақстанда ұлтаралық келісім 
жəне саяси тұрақтылық орын алуда. Мұның 
бəрі Конституцияда бекітілген Республи-
ка қызметінің түбегейлі принциптерін 
қоғамдық жəне саяси өмірде нық ұстанудың 
нəтижесі.
  Еліміздің Президенті Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаев: «Конституция біздің 
тəуелсіздігімізді нығайтып, мемлекет пен 
жалпы қоғамда мызғымас тұрақтылықты 
қалыптастырды. Осы жылдар ішінде 
біз барынша қуатты, экономикалық 
жағынан дамыған, саяси тұрақты мем-
лекет құруда орасан зор прогресске қол 
жеткіздік. Халықаралық қауымдастық 

бүгінгі Қазақстанды кеңінен танылған 
белгілі аймақтық көшбасшы, құрметті 
əрі жауапкершілігі жоғары серіктестік 
ретінде қабылдайды», - деп атап өткен 
болатын.
      Бүгінде Қазақстан демократиялық, за-
йырлы, құқықтық мемлекет, өркениетті 
қоғам құру жолында өз бағытын берік 
ұстанып келеді.
       Құрметті жерлестер! 
   Біз тəуелсіз, еркін, гүлденген елде 
өмір сүрудеміз. Өзге аймақтармен қатар 
біздің Амангелді ауданы да тұрақты даму 
үстінде, тұрғындардың тұрмыс жағдайы 
жақсарып, татулығымыз нығая түсуде. 
Осы жетістіктеріміздің барлығының 
негізгі діңгегі Ата Заңымызда жатыр.
   Баршаңызды осынау мəні терең, 
мерейлі мерекемен құттықтай отырып, 
Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға 
амандық, ел болашағы, халық игілігі 
жолындағы мақсатты істеріңізге сəттілік 
тілеймін! Береке-бірлігіміз, ынтымақ-
ырысымыз арта берсін!
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     Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 30 маусымдағы 
«Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың 
жəне Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар 
тұлғалардың мүлікті жария етуіне байланысты оларға 
рақымшылық жасау туралы» №213-V Заңымен мүлікті жа-
рия ету мерзімі 2014 жылғы 1 қыркүйектен басталып  2016  
жылғы 31 желтоқсанда аяқталады. Осы заң 2014 жылғы 1 
қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілгені белгілі.
  Құқықтарды Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес рəсімделмеген, Қазақстан Республикасының 
аумағында тұрған жылжымайтын мүлікті жария ететін жария 
ету субьектілері комиссияға мынадай құжаттарды тапсырады:
   1. Ғимараттар мен құрылыстарды объектінің құрылыс нор-
малары мен қағидаларына сəйкестігіне техникалық тексеруді 
жүзеге асыратын аттестатталған сарапшының қорытындысы.
   2. Жылжымайтын  мүлік объектісінің техникалық паспор-
тын ұсынады.
   3. 2014 жылдың 1 қыркүйегіне дейін алынған жер учаскесінің 

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН  МҮЛІКТІ  ЗАҢДАСТЫРУ КЕРЕК
жеке меншік құқығына берілген мемлекеттік актісі. 
   Осы орайда тағы айта кететін жайт азаматтардың жеке 
меншік құқығындағы үй-жайларға өзгеріс енгізген жағдайда 
көбінесе ескі техникалық төлқұжатпен жүре береді. 
   Өзгеріс деп отырғанымыз бұрынғы ескі үй бұзылып қайта 
соғу немесе бұрынғы үйге бөлме қосу жəне аулаға қосымша 
құрылыстар (монша, бастырма, жазғы ас үй, көлікжай  т.с.с) 
соғу.
   Құрылыс нысандары құрылыс талаптарына  жəне жер 
учаскесінің мақсатына сəйкес келуі керек.
    Мүлікті жария ету комиссиясымен қабылданған шешімі  
бойынша қабылданған шешімнің мерзімін өткізбей, əділет 
басқармасына тіркетіп алуды естеріңізге  саламыз.
 Берілген мүмкіндікті қалт жібермей, маңызды шараға белсене 
қатысу қажет.
Амангелді ауданы əкімдігі жанындағы мүлікті (ақшадан 

басқа) жария етуді өткізу жөніндегі комиссия
Байланыс телефоны: 2-18-70

   Мүлікті жария ету 
мерзімі 2014 жылдың 
1-ші қыркүйегінен баста-
лып, 2016 жылдың 31-ші 
желтоқсанында аяқталады. 
Ал жария етуге ұсыну үшін 
аудандық мүлікті (ақшадан 
басқа) жария етуді өткізу 
жөніндегі комиссияға 

ҚҰРМЕТТІ  АУДАН  ТҰРҒЫНДАРЫ !
Хабарландыру

құжаттарды тапсыру 
мерзімі 2016 жылдың 30-
шы қарашасында аяқталады. 
Көпшілік осы уақыт ішінде 
мүліктерін заңдастыруға 
үлгеріп қалуы керек. Мұндай 
жеңілдік жылда беріле 
бермейді.
      2014 жылдың 1-ші 

қыркүйегінен бастап 2016 
жылдың 1-ші тамызына дейін 
аудандық мүлікті (ақшадан 
басқа) жария етуді өткізу 
жөніндегі комиссияға аудан 
тұрғындарының ұсынылған 
құжаттары бойынша 10 
ғимарат заңдастырылды.  
     Анықтама алу үшін жəне өз 

   Əділет басқармасының басшысы А.А.Сыздыкова 
Қазақстан Республикасының «Ауылшаруашылық 
өндірістік коперативтер туралы» 2015 жылдың 29 
қазанда қабылданған  №372-V Заңы жəне Қазақстан 
Республикасының «Кəсіпкерлік Кодексі» 2015 жылдың 
29 қазанында қабылданған  №375- V Кодексі жайлы 
түсіндірме беріп, Ауылшарушылық кооперативтерінің 
ашылуының негізгі мақсаттары мен принциптері, 
Ауылшаруашылық кооперативтердің құқықтық 
жағдайы туралы, сонымен қатар Кəсіпкерлік бостандық, 
Кəсіпкерлік субъектілерінің тепе тендігі жайлы тоқталып, 
төмендегі сұрақтарға жауап берді.
    Төменде брифингте қойылған сұрақтар мен оларға 
берілген жауаптарды оқырман назарына ұсынып отыр-
мыз.
  1. Сұрақ: Ауылшаруашылық кооперативтердің 
ашылуыны негізгі мақсаты неде ?
       Жауап: Ауылшаруашылық кооперативтердің ашылуын-
да бірнеше негізгі мақсаттары бар, сонын ішінде Өндіру, 
өндеу, қамтамасыз ету, ауылшаруашылық өнімдерді  
сақтау, материалды-техникалық жəне өндірілген заттар-
мен қамтамасыз ету салаларында бəсекелестік орта құру 
мақсаты.
  2. Сұрақ: Ауылшаруашылық кооперативтердің 
қайта құруы қалай жүреді?
 Жауап: Ауылшарушылық кооперативтердің қайта 
құрылуы Қазақ-стан Республикасының Заңына сəйкес 
сот шешімі бойынша немесе Кооператив мүшелерінің 
жалпы жиналысында қабылданған шешімі бойынша 
жүзеге асырылады.
   3. Сұрақ: Отандық өнімдерді қолдау үшін қандай 
жұмыстар атқарылады?
 Жауап: Мемлекеттік органдармен жəне басқа 
ұйымдармен отандық өнімдерді өндірушілердің даму-
ына қолайлы жағдайлар жасалуда. Жəне де отандық 
өндірушілердің бəсекеге қабілеттілігін жоғарлату 
үшін,  Қазақстан Республикасының халықаралық 
келісім шарттарға отырған кезде жəне халықаралық 
ұйымдардың шешім қабылдауына қатысқан кезде 
Қазақстан Республикасының ұлттық қызығушылықтары 
ескеріледі. 

А У Д АНДЫҚ  ƏД І Л Е Т 
БАСҚАРМАСЫНДА  
«АМАНКЕЛДІ АРАЙЫ» ГАЗЕТІ 

ТІЛШІСІНІҢ ҚАТЫСУЫМЕН БРИФИНГ 
ӨТКІЗІЛДІ

       «Қазақстан Республикасындағы мерекелер 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
3-бабына сəйкес, 30 тамыз - Қазақстан 
Республикасының Конституциясы күні - 
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
мереке күні болып белгіленді.
    Қазақстан Республикасының Конституциясы 
1995 жылдың 30 тамызында республикалық 
референдумда қабылданды.
   Ағымдағы жылдың 30 тамызында Қазақ-стан 
Республикасының Конституциясына 21 жыл 
толады.
   Конституцияның 1-бабының 1-тармағына 
сəйкес, Қазақстан Республикасы өзін 
демократиялық, зайырлы, құқықтық жəне 
əлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, 
оның ең қымбат қазынасы – адам жəне адамның 
өмірі, құқықтары мен бостандықтары.
  Конституцияның 3-бабы 1-тармағына сəйкес, 
мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы – 
халық.
     Конституцияның 4-бабы 1-тармағына сəйкес, 
Қазақстан Республикасында қолданылатын 
құқық Конституцияның, соған сəйкес 
заңдардың, өзге де нормативтік құқықтық 
актілердің, халықаралық шарттары мен 
Республиканың басқа да міндеттемелерінің, 
сондай-ақ Республика Конституциялық 
Кеңесінің жəне Жоғарғы Соты нормативтік 
қаулыларының нормалары болып табылады.
   Аталған баптың 2-тармағына сəйкес, 
Конституцияның ең жоғары заңды күші бар 
жəне Республиканың бүкіл аумағында ол 
тікелей қолданылады. 
  Қазақстанның Конституциясы өзінің 
мағынасы мен мəтінінде ел тарихы мен қазіргі 
заман талабын, халықтық жəне бүкіл əлемдік 
демократиялық құндылықтарды біріктіріп, 
бүгінгі күні шын мəнінде мемлекет дамуының 
бастамасына айналды.
   Сонымен қатар, негізгі заңның мазмұндық 
сипаттамасы ерекше маңызды, себебі жал-

   Еліміздің ең басты 
мерекесінің бірі – Қазақстан 
Республикасының Консти-
туциясы күні. Маңызды 
мерекенің аталып өтілуіне 
биыл 21 жыл толып отыр.
  Қазақстан Республикасы-
ның Конституциясы 
қоғамның əр саласына 
қажетті заң актілерінің 
негізін қалыптастыратын 
«Заңдардың Заңы» болып 
есептеледі. Ата Заңымыздың 
4 бабында «Конституцияның 
ең жоғарғы заңды күші 
бар жəне Республиканың 
бүкіл аумағында тікелей 
қолданылады» делінген.
   Конституцияға құқықтық 
акт ретінде емес, бүкіл 
қоғамымызға əділеттілік, 
адамгершілік бағытын 
ұстаушы норма деп 
қарағанымыз жөн.
 Конституция – əрбір 
мемлекеттің басты құжаты. 
Сондықтан ол қабылданған 

АТА  ЗАҢЫМЫЗҒА  21 ЖЫЛ

күн мереке болып табылады. 
Негізгі заңсыз бірде-бір ел 
өмір сүре алмайды. 
  Қазақстан Республикасы-
ның Конституциясы Ре-
ферендум арқылы 1995 
жылы қабылданды. Бұл 
қабылдаған Конституциямыз 
экономикалық реформаларға 
жаңа серпіліс беріп, үкімет 

қызметі үшін нарықтық 
қатынастар талаптарына сай 
келген заңнамалық өрістің 
жасалуын қамтамасыз етті. 
Конституция мемлекеттік те, 
жекелік те меншіктің бірдей 
қорғалуына кепілдік береді.
   Еліміздің Конституци-
ясы «Ең қымбат қазына 
– адам жəне адамның 
өмірі, құқықтары мен 
бостандықтары» деп таниды. 
 Негізгі Заңның қоғамда 
конституциялық заңдылық-
ты, тұрақтылық пен құқық 
тəртібін қамтамасыз етуге 
бағытталған қорғаушылық 
бағыты осылардың айқын 
көрінісін береді.  Конститу-
ция қоғамдағы негізгі қарым-
қатынастарды реттейтін, 
жалпы жұртшылыққа 
арналған ережелер негізі бо-
лып табылады. Осы ереже-
лер негізін əрбір азамат білуі 
тиіс, əрі орындауға міндетті.  
    Халық өзінің егемен 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ КҮНІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

пы адамзаттық құндылықтар мен адамның 
құқықтары мен бостандықтарын мемлекеттің 
ең қымбат қазынасы ретінде құқықтық 
принципті белгілейтін конституциялық 
заңдылықтың мəні болып тек Конституция 
ғана болады.
  Елімізде конституциялық заңдылықтың 
бұзылуын алдын алу үшін Конституцияны 
қорғайтын құқық құралдарының біртұтас 
жүйесі жасалған. Конституциялық заңдылықты 
қамтамасыз ететін жəне қорғайтын басты ин-
ститут болып конституциялық бақылау табы-
лады.
   Қазақстан Республикасында конституция-

лық бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік 
органдар болып, өздерінің негізгі функцияла-
рын орындау процессінде бақылауды жасай-
тын Президент, Парламент, Үкімет, сондай-ақ 
конституциялық бақылаудың арнай органы 
ретінде Конституциялық Кеңес, сот пен про-
куратура органдары табылады.
   Конституцияның 83-бабы 1-тармағына сəйкес, 
прокуратура мемлекет атынан Республиканың 
аумағында заңдардың, Қазақстан 
Республикасының Президенті жарлықтарының 
жəне өзге де нормативтік құқықтық актілердің 
дəлме-дəл əрі біркелкі қолданылуын, жедел-
іздестіру қызметінің, анықтау мен тергеудің, 

əкімшілік жəне 
о р ы н д аушы лы қ 
іс жүргізудің 
заңдылығын жоға-
ры қадағалауды 
жүзеге асырады, 
заңдылықтың кез 
келген бұзылуын 
анықтау мен жою 
жөнінде шара-
лар қолданады, сондай-ақ Республика Кон-
ституциясы мен заңдарына қайшы келетін 
заңдар мен басқа да құқықтық актілерге 
наразылық білдіреді. Прокуратура сотта мем-
лекет мүддесін білдіреді, сондай-ақ заңмен 
белгіленген жағдайда, тəртіпте жəне шекте 
қылмыстық қуғындауды жүзеге асырады.
  Амангелді аудандық прокуратурасымен 2016 
жылдың өткен мерзімінде Конституциямен 
айқындалған адам мен азаматтың құқықтарын 
қорғау мəселесіне қатысты бірқатар жұмыстар 
атқарылды.
   Мысалы, аудандық прокуратурамен 2016 
жылдың өткен кезеңінде қолданыстағы 
заңнама талаптарының сақталуына қатысты 
сұрақ бойынша жүргізілген тексерулер 
нəтижелерімен енгізілген 6 прокурорлық 
қадағалау актісін қарау нəтижелері бойынша 
4 заңсыз актінің күші жойылды, 13 азаматтың 
Конституциямен кепілдік берілген құқықтары 
қорғалды.
   Аудандық прокуратура алдағы уақытта да 
Қазақстан Республикасының Конституци-
ясымен жəне оған негізделген нормативтік 
құқықтық актілермен прокуратура 
органдарының алдына қойған міндеттерін 
қажетті деңгейде орындап, тиісті қадағалаудың 
жүзеге асуына, сондай-ақ адам мен азамат-
тын құқықтары мен бостандықтарының 
сақталуына нақты кепіл болады.

Аймұрат ТЕНТЕКОВ,
аудан прокуроры, əділет кеңесшісі.

құқығын пайдаланып 
қабылдаған Конституция қол 
сұғылмас қасиетке, жоғарғы 
заңдық ғана емес, рухани-
адамгершілік  киеге ие бола-
ды, сөйтіп ол қазақстандық 
патриотизмді тəрбиелеудің 
іргетасына айналады.
  Айтылғандарды қорыта 
келе, мемлекетіміздің əр аза-
маты, əр тұрғыны Консти-
туциямызда көрсетілген өз 
құқықтары мен міндеттерін 
білуге, барлық заңдарды 
сақтауға, сыйлауға, олар-
ды уақытылы жəне дұрыс 
орындауға, ел саясатын 
қолдауға, дербес құқықтық 
мемлекетімізді одан əрі дамы-
ту үшін атсалысуға міндетті. 
Сонда ғана біз өркендеген 
мемлекет, елімізде тəртіп ор-
натамыз.

 Е.ҚОЙБАҒАРОВ,
Қостанай облыстық 
прокуратурасының 

жедел-іздестіру қызметінің 
заңдылығына қадағалау 

Басқармасының прокуроры.

тараптарыңыздан туындаған 
сұрақтар бойынша 21870 те-
лефонына хабарласуға неме-
се Амангелді ауданы əкімдігі 
жанындағы мүлікті (ақшадан 
басқа) жария етуді өткізу 
жөніндегі комиссиясына 
жүгінуіңізге болады.

Амангелді ауданы əкімдігі 
жанындағы мүлікті 

(ақшадан басқа) жария 
етуді өткізу жөніндегі 

комиссия
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     Бүгінгі күн - білім беру мазмұнына, 
оқушы мен педагог тұлғасына жəне 
қызметіне деген көзқарастардың 
түбегейлі өзгеріске бет бұрып 
отырған кезең. Бұл жөнінде 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Назарбаев өз сөзінде: 
«Біз қазір «білім-ғылым-инновация» 
атты үштік үстемдік құратын 
постиндустриялық əлемге қарай 
бағыт алып барамыз», - деген еді. 
Қазақстанның əлемдік үрдістерге 
кіруі, дамыған елдердің стандарт-
тарына деген ұмтылысы білім беру 
жүйесінің жаңа сапалық деңгейге өту 
қажеттілігін арттыруда. Осыған орай, 
қазіргі кезде білім беру жүйесінде 
жасалып жатқан реформалар барлық 
деңгейлердегі білім мазмұнын 
жаңартуға жəне өсуден тұрақты даму 
кезеңіне өтуге бағытталған.         
  Экономиканың орнықты да-
муы үшін сапалы білімнің 
қолжетімділігін қамтамасыз ету 
арқылы адами капиталды дамыту, 
білімнің бəсекеге қабілеттілігін арт-
тыру- Елбасымыздың жыл сайынғы 
Қазақстан халқына Жолдауы, 
«100 нақты қадам» - Ұлт жоспа-
ры – «Қазақстан Республикасында 
білім беруді дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы», «Қазақстан Ре-
спубликасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің 2014-2018 жылдарға 
арналған стратегиялық жоспары», 
«Оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын дамыту жөніндегі 
2012-2016 жылдарға арналған ұлттық 
іс-қимыл жоспары» жəне басқа да 
білім саласындағы стратегиялық 
бағдарламалық құжаттар негізінде 
жүзеге асырылып келеді.  
       Ауданымызда да бүлдіршіндерді 
мектепке дейінгі мекемелерге тарту  
жұмысы жүйелі жүргізіліп келеді. Ау-
дан орталығындағы үш балабақшаға 
300 бүлдіршін тартылса, 19 
мектептегі 36 шағын орталыққа  848 
бала тартылып, аудан бойынша  ба-
лаларды мектепке дейінгі ұйыммен 
қамту   97,4 пайызды көрсетіп тұр. 
8 мектепте ұзартылған күн тобында 
жұмыс жасайтын шағын орталық 
бар. Оған 185 бала тартылған.  5-6 
жастағы балаларды мектепалды 
даярлық сыныбына тарту 100 пайыз 
( 296 бала қамтылған). 
    Білім беру жүйесінің келесі са-
тысы жалпы орта білім беру болып 
табылады. Аудан бойынша 13 орта, 
4 негізгі, 2 бастауыш мектебі, 1 
музыка мектебі,  1 педагогикалық-
психологиялық түзету кабинеті 
жаңа оқу жылына оқушыларды 
қабылдауға дайын. Мектептердің 7-і 
толық комплектілі, ал қалған 12 мек-
теп (63 пайызы) шағын жинақталған 
мектептер. Аудан бойынша  2016-
2017 оқу жылын  19  мектепте 1-11 
сынып аралығында 2879 оқушы ба-
стайды. Оның 283-і бірінші сыныпқа 
қабылданады деп күтілуде.
  Жалпы орта білім беретін 
мектептердің жетістігі оқушының 
білімді меңгеруімен, оны ой 
елегінен өткізіп, теориялық білімін 
дəлелдей алуымен, қорытынды жа-
сауымен жүзеге асырылады.  ҰБТ 
нəтижесі бойынша жылдан жылға 
ілгерілеушілік байқалады. Биылғы 
оқу жылында 147 мектеп бітірушінің 
89-і немесе 60% ҰБТ-ге қатысып, 
орта балл – 93,65 болды ( 2015 ж. - 
64,61) Сондай-ақ, «Алтын белгіге» 
үміткер 9 түлектің 7-сы немесе 
77% өз білімдерін дəлелдеп, алтын 
белгілерін қорғап шықты, (2015ж.                         
3 үміткердің 2 – 66%). Бұл жетістік, 
əрине,  ұстаздар қауымы еңбегінің 
нəтижесі деп білемін. Былтырғы оқу 
жылын аяқтаған  түлектердің, 11-і 
грантқа ие болса,биылғы жылы 41 
оқушы грант иегері атанды. Оның 
11-і педагогикалық мамандыққа, 
4-і медициналық мамандыққа жəне 
қалған 26-сы техникалық жəне 
ауылшаруашылық мамандығы бой-
ынша грант иегерлері атанды. 
  ҚР білім беруді дамытудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының тағы да бір 
маңызды бағыты – арнайы жəне 
инклюзивті білім беруді дамы-
ту. Ауданда мүмкіндігі шектеулі 
балаларға арналған психологиялық-
педагогикалық түзету кабинеті 
жұмыс жасайды. Кабинетке 45 
оқушы тартылған. Оның 28-нің 
психикалық дамуы тежелген, 12-
нің түрлі деңгейде ақыл есі кеміс, 
2-нің   сөйлеу қабілеті бұзылған жəне 
3 баланың тірек-қозғалыс  аппара-
ты бұзылған. Дегенмен кабинеттің 
жеке ғимаратының болмауы салда-

«БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ: БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНУ»
рынан, оқу кабинеттерінің жетіспеуі, 
кабинеттердің қыс айларында 
санитарлық талаптарға сай болмауы 
үлкен мəселе болып отыр. 
   Ұлы ойшыл Əл-Фарабидің:  «Адамға 
ең алдымен білім емес тəрбие керек, 
тəрбиесіз берілген білім адамзаттың 
қас жауы», - деген сөздері ұстаз 
қауымының ұранына айналуы тиіс. 
Елбасымыз Н.Назарбаев біздің 
алдымызға: «ХХІ ғасырды құрушы 
іскер, өмірге икемделген, жан-жақты 
мəдениетті жеке тұлғаны тəрбиелеу 
керек», - деп жауапты міндет қойып 
отыр. Бұл міндетті жүзеге асыру 
барысында оқушыларды қосымша 
білім берумен қамту маңызды болып 
отыр. 
    Балалардың бос уақытын тиімді 
өткізу, ауданымыздың дарынды 
қабілетті оқушыларына жағдай жа-
сау мақсатында ауданымызда бір 
музыка мектебі  (277 оқушы) жəне 
1 балалар мен жасөспірімдер спорт 
мектебі (620 оқушы)  жұмыс істейді.  
Сонымен қатар барлық мектеп-
терден қосымша өнер үйірмелері 
ашылды. «Шұғыла»  балаларға 
қосымша білім беру орталығы ашы-
лып, 1 қыркүйектен   бастап үйірме 
жұмыстары жүргізілетін болады. 
Онда 17  үйірме жұмыс жасап, 888 
бала тартылады деп жоспарлануда.       
Аудан бойынша қосымша біліммен 
тарту 62 пайызды құрады. 
   Аудандық ІІБ-нің профилакти-
калық есебіне 7 кəмелетке толмаған 
(оқу орындарына дəлелсіз себеп-
термен қатыспаған 5 оқушы жəне 
əкімшілік бұзушылықтар  жасаған 
2 оқушы)  жəне 2  сəтсіз отбасы 
алынған. Мектепішілік есепке 16 
оқушы алынған.
    Білім саласындағы ерекше на-
зар аударуды талап ететін бағыт – 
əлеуметтік қорғалмаған сипаттағы ба-
лалармен жұмыс. 2016 жылдың 1-ші 
тамызына текті  қамқоршылық жəне 
қамқоршылық органында 12 жетім 
жəне ата-анасының қамқорынсыз 
қалған балалар есебінде тұр.(8 
қорғаншы жəне қамқоршы мен 1 
патронаттық тəрбиеші). Оның ішінде 
қамқорлықта (қорғаншылықтағы) 
9 бала жəне 3 бала патронаттық 
тəрбиеде. Əрқайсына жеке  бақылау 
істері жүргізілген. ҚР Заңнамасына 
сəкес ата-анасының қамқорынсыз 
қалған балалардың өмір сүру 
жағдайлары  тексеріліп  , қажет 
болғанда уақытында   орналастыры-
лады. 
   Қорғаншылық жəне қамқоршы-лық 
органының есебіндегі балалар тегін 
ыстық тамақпен қамтылған.
Тұрғын үй қорының тұрғын үйге 
мұқтаждар есебіне 12 бала мұқтаж 
ретінде есепке қойылды.
    2016 жылдың 1 тоқсанына 
текті: 4 жетім жəне ата-анасының 
қамқорынсыз қалған бала-
лар анықталып, 3 жетім балаға 
қамқоршылық тағайындалды, 
ал 1 ата-анасының қамқорынсыз 
қалған бала Арқалық қаласының 
мамандандырылған сəбилер үйіне 
орналастырылды. 10 бала асырау-
шысынан айырылуына байланысты 
жəрдемақы алады.(5 балаға қатысты 
ата-аналары ата-аналық құқығынан 
айырылған.) 5 балаға алимент 
тағайындалған. 
 Жетім жəне ата-анасының 
қамқорынсыз қалған балаларды 
анықтау мақсатында қорғаншылық 
жəне қамқоршылық органында 
тиісті жұмыстар жүргізіледі. Білім 
беру ұйымдары, денсаулық сақтау 
жəне аудандық ІІБ тығыз байланыста 
жұмыс жасалады. Қамқоршыларға 
немесе қорғаншыларға жетім ба-
ланы (жетім балаларды) жəне ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған 
баланы (балаларды) асырап-бағуға 
жəрдемақы уақытылы төленеді. (1 
балаға 21210 теңге).
  Амангелді ауданында ай сай-
ын жетімділіктің алдын алу 
жəне патронаттық отбасын 
қалыптастыруға бағытталған жо-
спарды орындау үшін іс шаралар 
жүзеге асырылады.
 Қазақстан Республикасы 
Премьер-министірінің орынбаса-
ры Д.Назарбаеваның тапсырма-
сын орындау бойынша Амангелді 
ауданының білім беру ұйымдары 
5-10 сынып оқушыларына ішкі 
туризімді ұйымдастыру негізінде: 
Б.Қолдасбаев атындағы жалпы білім 
беретін орта мектебі оқушыларға 
Торғай өңіріндегі геоглифтерді 
бақылап қайту, геометриялық өрнекті 
фигуралар- «Үштоғай квадраты», 
«Торғай свастикасы», «Үрпек кресі», 

«Рахмет» дөңгелек сақиналар, 
«Сарыторғай-Маятас»  өңіріне 
«Жігер» атты əскери-патриоттық 
клуб мүшелерімен 3 күндік саяхат 
өткізілді.         
     Б.Қолдасбаев, Ы.Алтынсарин, 
Жаңа ауыл, Амангелді орта 
мектептері ұлт-азаттық көтерілістің 
100 жылдығына байланысты 
«Доғалы», «Қоғалыкөл», Кенесары 
обасы, Амантоғай өңіріне: Ырсымбет 
батыр «Қособа төбе», «Кейкі батыр 
кесенесіне», Құмкешу орта мектебі  
Торғай өлкесіне, А.Нұрманов орта  
мектебі «Наурызым корығына», 
Жаңа ауыл, Амангелді орта мектебі 
Арқалық қаласындағы «Қызыл 
қозының» тарихи жерлеріне.  
экскурсиялық саяхаттарға 851 
оқушы барып қайтты. Оның сыр-
тында оқушылардың  47% облыс 
өңірінен тысқары қалаларға ата-
аналарымен бірге демалуға бар-
ды. 2015 жылы жазғы демалысты 
ұйымдастыруға аудандық бюджеттен 
1,000,0 теңге жұмсалса, Биылғы 2016 
жылы аудандық бюджеттен 1575,0 
теңге бөлініп, маусым айында 50 аз 
қамтылған отбасылардың, жетім ба-
лалар, көп балалы отбасылардың ба-
лаларына жəне өнер, білім, спорт са-
ласында жоғары жетістіктерге жеткен 
оқушыларға Арқалық қаласындағы 
«Строитель» лагеріне жолдама  
алынып 15-30 маусым аралығында 
демалып қайтты. Аудандық білім 
қызметкерлерінің кəсіподақ ұйымы 
атынан 200,0 теңге бөлінді. Сонымен 
қатар аудан мекемелерінің кəсіподақ 
ұйымдарының демеушілігімен 
12 балаға демалыс лагерлеріне 
жолдамалар берілді.  Ата-аналар 
демеушілігімен 20 балаға демалыс 
лагеріне жолдама алынды. 
      Мемлекетіміздің болашақты бол-
жамдап, өркениетті даму жолындағы 
жаңа бағыттарын айқындаудың 
бірден-бір өзегі, темірқазығы –  білім 
беру ісін жүзеге асыра отырып, 
«Мəңгілік елдің» білімді, бəсекеге 
қабілетті ұл-қызын тəрбиелеп өсіру, 
саналы ұлт қалыптастыру – басты 
мақсатымыз. 
 Биыл Қазақстан халқы 
Ассамблеясының құрылғанына 20 
жыл, ҚР Конституциясына 20 жыл, 
Қазақ хандығының құрылғанына 
550 жыл толып, тарихи маңызды 
оқиғалар аталып өтілуде. Білім беру 
ұйымдарындағы тəрбие жұмыстары 
да аталған мерекелер аясында 
негізінен ұлттық құндылықтарды 
насихаттау арқылы жасөспірімдерді 
отансүйгіштікке, патриоттыққа 
тəрбилеу бағытында жүргізілді. 
   Атап айтқанда қазан айында 
оқушылардың аудандық дəстүрлі 
«Абай оқуы» байқауы өткізілді. 
Байқаудың «Өлең – сөздің 
патшасы,сөз сарасы» номинаци-
ясы бойынша Б.Қолдасбаев орта 
мектебінің оқушысы Аманбаева 
Ақбілек, «Мен жазбаймын өлеңді 
ермек үшін» номинациясы бой-
ынша Жасбуын орта мектебінің 
оқушысы Досымхан Аягөз, «Көңілім 
əнді ұғады» номинациясы бой-
ынша Жаңаауыл орта мектебінің 
оқушысы Ақмырза Аяулым жүлделі 
1 орындарды жеңіп алды. Облыстық 
кезеңнен «Мен жазбаймын өлеңді 
ермек үшін» номинациясы бойынша 
Жасбуын орта мектебінің оқушысы 
Досымхан Аягөз – 1 орынды, «Өлең 
– сөздің патшасы,сөз сарасы» но-
минациясы бойынша Б.Қолдасбаев 
орта мектебінің оқушысы Аманба-
ева Ақбілек – 2 орынды, «Көңілім 
əнді ұғаді» номинациясы бойынша 
Жаңаауыл орта мектебінің оқушысы 
Ақмырза Аяулым – 3 орынды жеңіп 
алып, үш жүлдегеріміз де қыркүйек 
айында өтетін республикалық 

кезеңге жолдама алды. Ақпан айын-
да «Жарқын болашақ» қазақ тілі мен 
əдебиеті олимпиадасының аудандық 
кезеңі өткізілді. Облыстық кезеңге 
7 оқушы жолдама алды. Наурыз 
айында өткен облыстық кезеңнен 
«Тілші əдебиетшілер» бөлімі бой-
ынша Жаңаауыл орта мектебінің 
оқушысы Алдоңғарова Сымбат – 2 
орынды, «Жазушылар» бөлімі бой-
ынша Н.Мейірманов орта мектебінің 
оқушысы Айтбаев Еркінғазы – 3 
орынды, «Жас ғалымдар» бөлімі 
бойынша Амантоғай орта мектебінің 
оқушысы Сатова Дарина – 3 орынды, 
Жасбуын орта мектебінің оқушысы 
Акбарова Айгерім – 1 орынды, 
«Сөз шеберлері» бөлімі бойын-
ша А.Нұрманов орта мектебінің 
оқушысы Тұрысбек Нұрдана – 2 
орынды жеңіп алды.  Акбаро-
ва Айгерім сəуір айында өткен 
республикалық кезеңге қатынасып, 2 
орынды жеңіп алды.
     2016 жылы мектептерді оқулықтар 
мен оқу-əдістемелік кешендермен 
қамту үшін жергілікті бюджет-
тен  13 239,0 мың  теңге бөлініп, 
1,8 сыныпқа толық комплекті, 
4-сыныпқа ағылшын тілі, 9- сыныпқа 
зайырлылық жəне дінтану негіздері 
оқулықтары алынды.  Оның ішінде 
жаңартылған білім мазмұны бой-
ынша бірінші сыныпқа 3500,0 мың 
теңгеге оқулықтарға тапсырыс 
беріліп, бүгінгі күні оқулықтар мек-
тептерге таратылды.
     Білім беруді дамытудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының негізгі 
бағыттарының бірі мектептердің 
материалдық-техникалық базасын 
нығайту болып табылады. Аудан  
мектептерінде   мультимедиялық 
– лингафон кабинеттері - 9, 
интерактивті тақталар - 51, физика 
кабинеті - 11, биология кабинеті - 11, 
химия кабинеті  -15,  1 - машината-
ну кабинеті бар. Ақпараттандыру 
мəселесіне келер болсақ, аудан бой-
ынша 397 дана компьютерлік техни-
ка бар. Бір компьютерге шаққанда 
7,1 баладан келеді. Жалпы білім 
беретін мектептер, мектепке дейінгі 
ұйымдар компьютерлік техникамен 
қамтамасыз етілген жəне кеңжолақты 
интернетке қосылған. Қазіргі 
жаһандану жағдайында көз ілеспес 
жылдамдықпен дамып жатқан 
əлемнің үздік 30 елінің қатарына ену 
алға қойған мақсаттардың бірі екенін 
жəне компьютерлік техникалардың 
4-5 жылда моральдық тұрғыдан 
ескіретінін ескерсек, бүгінгі күні  
білім беру ұйымдарын толықтай, 
заман талабына сай материалдық-
техникалық жабдықталған деп айту 
қиын. Сондықтан бұл проблеманы 
шешу үшін аудан мектептеріндегі 
компьютерлік техникалар паркін 
жаңарту мақсатында аудандық білім 
бөлімінде бес жылға арналға арнайы 
іс-шара жоспары қабылданған бо-
латын. Жоспарға сəйкес жаңа оқу 
жылының қарсаңында  жергілікті 
бюджеттен 2 млн. 940 мың теңгеге 
32 дана компьютер алынды. Ком-
пьютерлер Аманкелді, Құмкешу орта 
мектептеріне пайдалануға беріледі.  
9 мектеп ADSL 9   желісіне қосылған.
  Аудан мұғалімдерінің сандық, 
сапалық құрамына тоқталар болсақ, 
аудан бойынша барлығы 691 педа-
гог қызмет етеді. Оның 94-і жоғары 
санатты, 181-і  бірінші санатты, 207 
екінші санатты мұғалімдер. Жоғары 
жəне бірінші санатты мұғалімдердің 
үлесі 39,7 пайыз. Мұғалімдердің 
563-і жоғары білімді, 128-і арнаулы 
орта білімді мамандар. Соңғы 3 жыл 
ішінде педагогтердің біліктілігін арт-
тыру жүйесінде түбегейлі реформа 
жүргізілуде. Аталған өзгерістерді  
Назарбаев  Зияткерлік мектептері 
жанынан ашылған педагогикалық 
шеберлік жəне «Өрлеу» ұлттық 
біліктілікті арттыру орталықтары 
əлемдік тəжірибе негізінде жаңа 
формациядағы ұстаздар дайын-
дау арқылы жүзеге асыруда. Басты 
мақсат - еліміздің білім жүйесін 
халықаралық стандарт деңгейіне 
жеткізу, мамандардың білімі мен 
біліктілігін заман талабына сай 
жетілдіріп отыру. Осы мақсатта 
аудан бойынша  69 мұғалім жаңа 
деңгейлік бағдарлама бойынша 3 
айлық курстан өтті.  Үстіміздегі 
жылдың аяғына дейін тағы да 5 
мұғалім аталған курстан өтеді.
  2016-2017 оқу жылында оқу 
бағдарламасы өзгеріп,  1 сыныптар 
жаңартылған білім мазмұны бойын-
ша оқиды. Осыған сəйкесті  бірінші 
сыныпқа сабақ беретін барлық 

мұғалімдер 
б і л і м 
же т і л д і ру 
к у р с ы н а н 
өтті. Атап 
а й т қ а н д а 
б а с т ауыш 
сынып бой-
ынша 42 
м ұ ғ а л і м , 
орыс тілі пəнінен 25 мұғалім, 
өнер пəнінен  16 мұғалім, музыка-
дан 7 мұғалім, дене тəрбиесінен 2 
мұғалім   жаңа бағдарлама бойын-
ша білімдерін жетілдірді. Сонымен 
қатар жаңадан енгізілетін пəні «Ро-
бототехника» бойынша  6 мұғалім  
қайта даярлаудан өтті.
    Əлемдегі үздік тəжірибені меңгер-
ген мұғалімдер  орта мектеп жүйесіне  
жаңаша леп əкелуде. Білім беру 
қызметінің сапасын  жаңа деңгейге 
жеткізеді деп айтуға толық негіз 
бар. Атап айтар болсақ, қазан айын-
да аудандық қазақ тілі мен əдебиеті 
пəні мұғалімдерінің олимпиадасы 
өткізіліп, 1 орынды А.Нұрманов 
жалпы білім беретін орта мектебінің 
қазақ тілі мен əдебиеті пəні мұғалімі 
Қаласова Гүлбарам Дүйсенқызы 
жеңіп алды. Олимпиаданың 
облыстық кезеңіне қатынасып, 
жүлделі 2 орынды иеленді. 
Ы.Алтынсарин орта мектебінің ма-
тематика пəні мұғалімі Каримов 
Ерқанат Қамысбайұлы  облыстық 
математика пəні мұғалімдері олим-
пиадасына қатынасып, 2 орынды 
иеленді. Жасбуын орта мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі  
Қоржынбаева Айнаш Темірханқызы 
облыстық «Үздік əдістемелік 
жинақ» байқауында 3 орын иеленді. 
А.Нұрманов орта мектебінің қазақ 
тілі мен əдебиеті пəні мұғалімі Жа-
парова Асел Мұратəліқызының іс-
тəжірибесі облыс көлеміне таратыл-
ды. 146 мұғалімнің іс-тəжірибесі 
түрлі республикалық басылымдарға 
жарияланса, 58 мұғалім авторлық 
жұмыстарын облыстық, ресбликалық 
деңгейлерде қорғады. Адами ка-
питалды дамыту, білім сапасын 
арттыру, т.б. мəселелер бойынша 
мемлекеттік бағдарлама білім ұйымы 
басшыларының алдына үлкен 
міндеттер қоюда жəне білім беру 
жүйесінің тұрақты дамуы негізінен 
ұйым басшысының басқарушылық 
іс-əрекетіне тікелей байланысты 
екендігіне ешкімнің күмəні жоқ.
Осы мақсатта 2 мектеп директо-
ры басшыларға арналған деңгейлік 
курстардан өтіп, білім ұйымын 
жаңаша басқаруды жүзеге асыруға 
өз үлестерін қосып жүрсе, биылғы 
оқу жылында 3 директор  аталған 
бағдарлама бойынша білім алуда.   
     2015-2016 оқу жылында аудан 
бойынша білім саласындағы бақылау 
департаменті тарапынан 3 білім беру 
ұйымында мемлекеттік аттестаттау 
өткізілді. Олар Ы.Алтынсарин орта 
мектебі, Степняк негізгі мектебі 
жəне «Қаламқас» балабақшасы.
 Жеткен жетістіктеріміз көп. 
Шығармашыл, ізденімпаз, жаңалыққа 
жаны құмар, ардақты, қажымас 
қайратты ұстаздардың арқасында қол 
жеткізетін жетістіктер мен алар асу-
лар келесі оқу жылының еншісінде 
де жеткілікті дəрежеде болады деп 
сенемін. Білім беру саласындағы 
жеңістер мен жетістіктермен қатар 
осы кезге дейін қордаланып, шешімін 
таппай келе жатқан  проблемалар 
да жетерлік. Осы олқылықтардың 
орнын толтыру мақсатында білім 
желісін дамытудың басым бағыттары, 
мақсаттары мен міндеттері жəне 
есепті жылы білім берудің үш деңгейі 
бойынша оларды шешу мəселесі ба-
сты назарда болмақ.                                                                                   
  Елбасымыздың білім сала-
сын ерекше назарда ұстап, өзінің 
тікелей қамқорлығына алуы, оны 
мемлекеттік даму саясатының өзегі 
деп қарайтыны бəрімізге белгілі. Ен-
деше біздің жұмысымыздың басты  
нəтижесі - Тəуелсіз еліміздің  жарқын 
болашағы болып табылатын жастар-
ды тəрбиелеу болатыны сөзсіз. Жаңа 
оқу жылында білім беру саласын-
да үлкен табыстар мен жетістіктер 
болады деп үміттенемін. Сапасы 
жоғары білімі бар ұрпақ тəрбиелеу 
арқылы ғана еліміз мəңгілік елге 
айналады. Бұл жетістікке жету 
үшін ұстаздарымыздың талмас 
еңбегі, Отанға деген сүйіспеншілігі, 
патриоттық сезімі қажет!

Сақан ТӨЛЕНОВ, 
аудандық білім бөлімінің 

басшысы
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Отты жыр,
Жалында,
Сал жаңғырық!
Дүниені таңқалдырып,
Шың-құзға жанып, шабытыңды,
Шырқау биіктен,  
Сұңғыла жырыңмен, 
Тұп-тұнық сырыңмен,
Танытшы қарымыңды.

Төгіл де төгіл, төгілші,
Төңкеріліп жыр-дауыл
Көтеріліп, көрінші,
Қарасын қала,  
Қырда ауыл.
Саралап түсші салалы ой, 
Кұлақ түрсін бұл дəуір
Ақын жүгі көтерген 
Бірде жеңіл,
Бірде ауыр. 

Өртке тиген өренді 
Жырлайық жырмен көлемді...
Тарихтан бірер көрініс 
Берейін айтып мен енді...
... Губернатор келді де,
Салды ылаңды халыққа
Дүрліктіріп елді де 
Қолға тізім алды да.
Эверсмен дегенді,
  -  Кəрі  арыстан, - деді жұрт,
Жайлап алып денеңді 
Жейтін бейне жегі құрт.

 -  Тарам-тарам көзінен,
Қан шашырап тұр екен.
Ісі аумайтын сөзінен,
Рақымсыз сұр екен.
Беріспейік, жігіттер.

Қалма менің тасамда 
Ер соңымнан ерлерің! 
Өмірге ұл боп келгенің 
Айналайын, ағайын,
Туған елім - сенгенім!
Осыны айтып Бас батыр 
Шалқасқа атын тебінді
 -  Сақтаймын, - деп елімді
 -  Бермеймін, -  деп белімді. 
Жетпіс екі жастағы,
Шыңғыс келді қол жайып:
 -  Батыр ерлік бастады.
Біз де мұны қолдайық.
Атаң Иман батырмен,
Тəуке батыр дос еді 
Сол батырлар атымен
Көңіліміз хош еді 
Сақтаулы əлі үйімде
Сол батырлар туы бар,
Ту көтерген сарбаздар,
Қыннан қылыш суырар.
Алтынменен зерлеген 
Қызыл жібек матасы
Жауға- намыс бермеген 
Ерлік екен  -  атасы, 
Туды көріп батырдың, 
Шалқып кетті көңілі.
 - Жұртты жинап жатырмын, 
Көрмеген іс өмірі 
Тəуекел, - деп ұмтылсақ, 
Қамалды да алармыз 
Жолбарысша бұлқынсақ, 
Жаудың басын қағармыз,

Əділдікті бағармыз,
Шындыққа шын нанармыз. 
Шабуылда жүріп-ақ 
Талай досты табармыз.
Тубегі етіп  Саржанды 
Алға салды ала атпен, 
Көтеріп таудай арманды,
Ерлер тартты алаппен.
Есенгелді бидің,
Үлкені еді  Саржаны.
Қасына ерді Жақыбы.
Қызыл нұрдай таңдағы
Доғал, Үрпек, Құмкешу
Көтерілді шаңдағы

Сарыторғайдан сап құрап,
Сарбаз жетті екі жүз.
  -  Жорық жолы, - бақ, мұрат,
Дұрыс болсын ниетіңіз,-
Деп қабылдап тобына,
Алды Батыр барлығын.
Шабуылдың жолына
Беріп нақты жарлығын.
Шашырамай қатары,
Тас түйін боп ұмтылды
Мың-мың қолдың сапары
Ақ толқындай бұлқынды,
Торғай жолын тосты олар,
Жаудың алып хабарын,
Мұнарытқан боз шұбар,
Жаудың тұсар жанарын
Тұрағы осы Батырдың
Сарбазын да жасырды,

Ө Р Т  К ЕШ К Е Н  Ө Р Е Н Д Е Р
толғаудан үзінді

   ЕСЕНГЕЛДИН Саржан (1893-1928ж) - Амангелді Иманов бастаған 
1916 жылғы Торғай көтерілісінің  алғашқы тубегі.Ол Қайдауыл болысы  
Терісбұтақ қонысында Батырханов Қысырауұлы Мұса батыр Есенгелді 
бидің отбасында дүниеге келген. Жаужүректі батыл адам болған. Оның  
Күйік соғысындағы ерлігі туралы Əлжан Қарабаев, Омар Шипин жəне 
басқа сарбаздар жырғып айтатын. Соғыста жамбасына оқ тиіп, сол оқты 
өзі кигіз күйдіріп пышақпен алып тастайды да жаралы аяғымен ол  қайта 
шайқасқа түседі.  Амангелді батырдың Иман атасы мен Саржанның Ке-
несары атасы бірге ел тəуелсіздігі жолындағы күресін екеуі де бір сапта 
жалғастыра білді.
   ЕСЕНГЕЛДИН Жақып (1898-1964ж) - 1916 жылғы Торғай көтерілі-
сінің басынан аяғына дейін қатысқан жас сарбаз, жүзбасы болған. 
Қайдауыл болысы Терісбұтақ қонысында Қысырауұлы Мұса батыр 
Есенгелді бидің отбасында дүниеге келген.  Панасыздарға пана бола 
білген, Торғай өңірінің белгілі заңгері Жақып Есенгелдин ауыл молда-
сында арабша сауатын ашады, кейінірек Қарсақпай, Торғай қалаларына 
барып, татар медреселерінде білім алады. Қарсақпай шахталарында 
жұмыс істеп жүрген орыс жұмысшыларымен араласып, орысша сауатын 
ашады. Ауыл-ауылды аралап, кедей балаларын оқытумен де айналысады. 
Тапқан қаражатын соларға жұмсайды. Орынбордағы Ахмет Байтұрсынов 
жəне Міржақып Дулатовтардың елде ағарту жұмыстарын жүргізуге 
шақырған үндеулерін белсене қолдайды. Ол қазақтың тұңғыш басылым-

дары «Айқап» жəне «Қазақ» газеттерін халық арасына таратуға, оған 
қаражат жинауда белсенділік танытады. Жақып  Əліби мен Амангелдінің 
ықпалында болып, олармен  бірге ел арасында патшаға қарсы үгіт 
жұмыстарын жүргізуге қатысады. Жақыптың бұл əрекетіне Орынбордағы 
ағайындар жəне Торғайдағы Сүлеймен төре қатты  ренжиді. Өйткені, 
ол кезде оның көзқарасын өзгерту мүмкін емес еді. Жастайынан қазақ 
халқының тəуелсіздігі үшін арпалысқан Абылай, Кенесары аталарының 
ерлігін естіп, айбаттанып өскен ағасы Саржанмен бірге 1916 жылғы Има-
нов бастаған ұлт-азатгық көтеріліске қатысады. Ағасы сардардың тубегі 
болса, өзі жүзбасы болып Торғай, Үрпек, Доғал, Құмкешу шайқастарында 
ерлік көрсетеді. Ал 1919-1921 жылдары Əліби Жангелдин отрядында 
қызыл партизан болып Кеңес өкіметін орнатуға қатысады. Екеуінің ерлігі 
туралы Омар Шипин, Назарбек Бектемісов, Сапабек Əсіпов, Төлеубай 
Ыдырысовтар кеңінен жазды.
    Торғай елінің бір туар азаматы атанған  дербес зейнеткер, заңгер, педа-
гог Жақып Есенгелдіұлы 1964 жылы 14 қазан күні дүниеден өтті. Қаралы 
митингіде В.И.Ленин атындағы мектеп-интернаттың озат оқушылары жəне 
Сүлікті əскери бөлімшесінің жауынгерлері құрметті қарауылда тұрды. 
Қостанай облыстық партия комитеті мен облыстық атқару комитетінің 
шешімімен құрылған жерлеу комиссиясы (Председателі Жаңбыршы 
Жанғабылов) қазақ халқының тəуелсіздігі жолындағы күрестің белсенді 
қатысушысын соңғы сапарға үлкен құрметпен шығарып салды.

Түйін-түйін жатыр мың...
Шаң-тозаң да аралас,
Атыс-шабыс, дүрбелең
Белдеспей кек тарамас,
Жаудың алдын қайырып,
СІлтеп батыр қылышын,
Маңдайынан айырып,
Қарсы алдына келсе кім,
Қоршап алып алды-артын
Аттан қағып түсірді,
Айбаттанып Сардар тым,
Зəресін  жаудың ұшырды.
Қара саннан оқ тиіп
Саржан ауды атынан.
Көзі шалып  Батырдың,
Жақыпты өзіне шақырды:
  -  Мен соғысып жатырмын,
Жіберместен хақымды,
Жеткіз елге ағаңды,
Əлжан туды көтерсін!

  -  Соғыста алмай бағамды,
Борыш қалай өтелсін –
  -  Баға менен ағаны,
Қатар ұста, қарағым.
Болса егер таланы,  
Бітер орыны жараның!
Жеткіз елге!
Бұйрық болды қатал тым.

Əлжан туды көтеріп,
Тарта берді дүрілдеп
  -  Өлім-өмір арасы,

Шешілді бүгін деп...
Шеткі ауылға шалдарға,
Жеткізгенде ағасын!
 -  Жақып,  -  деді ол, - алдан ба,
Ал ерліктің бағасын
Айтулы Сарбаз бол анық
Елін үшін айқаста
Жаныңды да аяма!
Шешуші бір шайқаста,
Нар тəуекел-жақының,
Қорыққанның қосы ауар
Осы менің ақылым!
Қош!
 -  Қош, аға, - деп Жақып та,
Беттен сүйді Саржанды,
Иек қақты ағасы,
Тапсыра алмай мал-жанды.
                 

 ***  
Жақып жалын жамылып,
Көк түтінге оранды
Демі бітіп тарылып,
Кешті ол оқ-боранды
Атын-дағы тер жуып,
Маңдайдан бу бұрқырап
Шықты батыр алдынан, 
Ала таудай тұрқы нақ.
   -  Саржан қалай?
   -  Оқ алды пышақпен санынан!
   -  Кек аламын жауыздан,
Тартыңдар алға тобыңмен.
Қашқан жауды іңге тық!
Жасаңдар ерлік қолыңмен.
Осы айтылған - міндет, ұқ!
Қабағына батырдың,
Ашу бұлты оралды.
Қалың қол, тұяқ сатырдың
Жатты шұбап сорабы!

Назарбек БЕКТЕМІСОВ.

Жақып Есенгелдин

«ҰЛЫТАУ – ҰЛТ  ҰЯСЫ»

   2016 жылдың 23-24 маусым  
күндері  ұлт-азаттық  көтерілістің  
100 жылдығына  орай, оқушылардың  
жазғы  демалысын  тиімді  
ұйымдастыру  негізінде  тарихқа  
қызығушылығын, туған  елге  де-
ген сүйіспеншілігін арттыру, 
еліміздің  маңызды  жерлерін  аралап 
көру мақсатында  Ы.Алтынсарин  
атындағы  жалпы  білім  беретін  
орта  мектеп  директоры  Ғиваз  
Ақбайзенұлы  басшылық  жасаған  
мектептің жас ұстаздары  мен   
оқушыларынан  құрылған  топ   
Ұлытау  еліне  саяхаттап  келді.
   Саяхат барысында Ұлытау  ұлттық  
тарихи-мəдени  жəне  табиғи  
қорық  мұражайы, «Алаштар  ары-
сы» саябағы,  үш жүздің  бірлігіне  
арналған  діңгегі, Асан қайғының 
ескерткіші, «Гүлсара – Ана» ши-
палы  бұлағы,  Хан ордасы,  Жошы  
ханның  мазары, «Хандар паркі»,  
«Ұлытау  баурайындағы халық  
бірлігі мен  мемлекеттік тұтастығын  
айқындайтын  ескерткіш, Шеңбер 
елді  мекенінде  таудың  іргесінде 
орналасқан  үңгір, Кетбұға би 
ескерткіші секілді əсем жерлерді  
аралады.
    Саяхаттаушы  топ  тарихи  жерлер-
ге  суретке  түсіп,  өте  жоғары  көңіл-
күймен  оралды. 

Б.СЕРІКҚЫЗЫ,
Ы.Алтынсарин атындағы орта 

мектеп мұғалімі.

Туған  жерд і  тани  түс
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АМАНГЕЛДІНІҢ ЕРЛІГІ ТУРАЛЫ ЕСІМДЕ ҚАЛҒАНЫ...

Досымбек ЕЩАНОВ,
кезінде аудан басшыларының 

бірі болған ел ағасы

     Досымбек Ещанов - 1905 жылы Торғай 
уезі Қараторғай болысында дүниеге келген. 
 1915-1924 жылдар аралығында 
Батпаққарадағы ауыл мектебінде білім 
алған. 
  1924-1927 жылдар аралығында Қаратор-
ғай болысының №3 ауылында ауылдық 
кеңестің хатшысы болып қызмет атқарған. 
  1927-1928 жылдары Қараторғай болысы 
Жер комиссиясының төрағасы. 
    1928-1933 жылдар аралығында аудандық 
атқару комитеті саяси-ағарту бөлімінің 
меңгеруші, аудандық атқару комитетінің 
жауапты хатшысы т.б. бірқатар жауапты 
қызметтер атқарған. 
  1933-1937 жылдары Ақтөбе қаласында 
білім алған. 
    1937-1940 жылдар аралығында Ырғыз кол-

хоз мектебінде директор болған. 
  1937-1940 жылдары Мəскеу қаласында 
білім жетілдіру институтында оқыған. 
  1940-1967 жылдар аралығында Қоста-
най облысы Амангелді ауданында түрлі 
басшылық қызметтер атқарған.
    Д.Ещанов - елге өте сыйлы, беделді кісі 
болған. Кезінде аудан басшылары да, халық 
та оны ерекше құрметтеген. 
     Өмірден 1977 жылы 72 жасында өткен.
     Артында қалған ұрпақтары оның өнегесі-
не сай азаматтар болып өскен.
  Бұл кісінің аталмыш мақаласы тура-
лы А.Имановтың немересі Батырлан 
Рамазанұлы Аманкелдиев оң пікірін 
білдірген. Мақаланы архивтен алып, «АА» 
газетіне жариялауға ұсынған жерлесіміз, жас 
ғалым Батырлан Сағынтаев.

    1916 жыл - 13-тен 14 жасқа қараған 
жылым еді. Елдің əңгімесіне арала-
са алмағанмен, өзімнен үлкендердің 
істегендерін, ауылдың тіршілігінен 
көргенімді көкейіме ұстауға жарап 
қалған кезім еді. Əсіресе, нағашым 
Амангелді марқұмның əңгімесін на-
зар салып тыңдайтын едім. Өйткені, ол 
тек өзіміздің ауылдың ғана емес, бүкіл 
Батпаққараның белгілі батыры еді. 
Ол айтқанда ылғи ерлік əңгіме айтып 
отыратын еді. Біздікіне келіп қонғанда 
мен оның алдынан түспеуші едім. 
Əңгімесін жақсы көретін едім. Кейде 
біздікіне көп қатынаспай қалғанда мен 
оның өзін де, əңгімесін де сағынып, 
күтетін едім. 
   1916 жылдың июнінде импералистік 
соғыс жұмысына қазақ жастарын алу ту-
расында Патшаның Жарлығы шыққанда 
тып-тыныш, жайбарақат отырған ауыл 
«жігіттерімізді тізіп соғысқа алып 
кетеді, мал-қораларымызды соғысқа 
алады, жасымыз анда, кəріміз мұнда 
қырылады екенбіз» – деп шуласып, 
өзінен өзі тынышсыздыққа түсіп, бүліне 
бастады.
   Болыстар жастардың тізімін жасауға, 
империалистік соғыстың қамы үшін 
шыққан қосымша салықтарды жинауға 
кірісе бастады.
  Патшаның жарлығын орындау жөнін-
де үгіт айтуға Орынбордан бір топ 
Алаш қайраткерлері келіп қалды. Бұлар 
Сатыбалды ишанның баласы Мыр-
за ишанның үйіне түсті. Ертеңіне бо-
лыс Мұқанбетжан Смаилов, Өтеулі 
Өмірбеков дегендер болып, Мырза 
ишанның мешітіне елді жинап, үгіт айт-
ты.
   Жиылған жұрт бұлардың сөзіне де, 
ақылына да мойын қойған жоқ. Үй ара-
сында наразылық, күңкіл көбейе баста-
ды.
   Ауылдағылар соғыс жұмысына кісі 
беруге бүтіндей қарсы болып шуласты: 
«Жастарымызды патшаны қорғаудың 
жолында қырғанша, қайта бұл жауызбен 
соғысып қырылғанымыз жөн. Біз пат-
шаны қорғауға шықпаймыз. Оған қарсы 
көтеріліске шығамыз» деп патшаға 
қарсы екенін ашықтан ашық айтты.
    Мырза ишан елді дін жолымен үгіттеп 
көндіру мақсатымен ауылдың барлық 
адамдарын өзінің мешітіне жинап, үгіт 
айтты.
  Мырзаның үгіттеуі бойынша ауыл 
құдайы айтып, садақа беруді мақұл 
көрді. Сонымен үй басы бір қойдан 
сойып, Мырза ишанның мешітінің 
түбінде тасаттық жасады. Сойылған 
қойдың терісін ишан алды. Мырза ишан 
тасаттық үстінде тағы да үгіт айтты.
  -  Жұрт, мына тасаттық берулерің - 
шариғат жолымен патшаға жүгінгендік. 
Енді осы тасаттық үстінде патшаны 
қорғау жолына бір ауыз уəде беріп, 
тараңдар, - дегенді айтқанда, жиылған 
жұрттың барлығы мұның сөзін қош ал-
мады.

  -  Біз тасаттықты патшаның аман тұруын 
тілеп беріп отырғанымыз жоқ. Құдайдан 
жалпы бейбітшілікті, патша сияқты 
жауыздың билігінен құтқаруды тілеп, 
беріп отырмыз. Патшамен қарсы күресуге 
уəде бермесек, оны қорғаймыз деген 
уəдеге келе алмаймыз! – деп көнбей, шу-
лап қарсы тұрды. 
   Халық, əсіресе жігіттер ишанның 
халықты дін жолымен қорқытып көндіру 
əрекетін істеп отырғанын сезіп: «Бұл 
үгітін қоймаса, өзін өлтіру керек» деген 
сөздерді айтып жүрді.
      Мырза ишан халықтан күдер үзген 
соң өз басынан қауіптеніп, уездің 
орталығы – Торғайға қашып кетті. (Онда 
ол 1917 жылдың март айына дейін тұрды). 
Елдің кəрі-жасы барлығы бірауыз бо-
лып, патшаға қарсы көтеріліс жасауға 
əзірлене бастады. Жастарды топтанды-
румен қатар оларға қару-жарақ жина-
ды. Ауылдағы шеберлер ұйымдасып, 
соғыс құрал-жабдықтарын жасауға 
кірісті. Олар қылыш, айбалта, найза, 
мылтық жасады. Оқ өтпес үшін құрым 
киізден шапан (сауыт) жасады. Жұртты 
бұл көтеріліске бастаушы Қыпшақтан - 
Амангелді Иманов пен Кейкі Көкембаев, 
Арғыннан - Əмірбек Орманбеков, Əбіш 
Сарəскеров (Əбіш Сарəскеров емес, Рыс-
баев болу керек. Ұзақ жылдар орта мек-
теп, кəсіптік-техникалық училищенің 
директоры болған Ғисса Əбішевтің 
атасының аты Рысбай. Редакция), Қайсар 
Нұрмұхамедов сияқтылар болды. Ел өзіне 
хан етіп бұрынғы Нияз ханның тұқымы 
Жанбосынов Əбдіғапарды сайлады.
  Патшаға қарсы қазақ көтерілісін 
басқарушылығына сардар етіп Има-
нов Амангелді белгіленді. Онбасы, елу-
басы, жүзбасы, мыңбасы сайланды. 
Көтерілісшілер тобы Батпаққараға жиыл-
ды. 
     Бұл көтерілісшілердің соғысқа бірінші 
рет аттануы еді. (1916 жылдың сентябрь 
айы).
   Ауылдың бар қуат-қаруы (қайратты 
жігіттері, көлігі, азық-түлік, қорабасы) 
көтеріліске кеткен соң тұрмыс нашарлау 
халге айналды. Шал-кемпір, бала-шағалар 
бір түрлі аянышты халде болды. Ертелі-
кеш көтерілісшілердің жеңіспен қайтуын 
тілеуде болды.
       Көтерілісшілер сол бетінде Торғайға 
барып, шабуыл жасап, соғысады. 
Ақырында қаруының жеткіліксіздігінен, 
соғыс əдісінің кемістігінен көтерілісшілер 
жеңе алмай, бір айда ауылға (октябрь-
де) қайтып келді. Бұлар келген соң 
ауылдағы бар ақсақалдар, оқымыстылар 
(Нұрхан, Сейіл сияқтылар) көтерілісті 
басу əрекетіне кірісті. «Патшаға 
қарсылықты қою керек!» - деп елге 
үгіт жүргізді. Кейбір ауылдарда соғыс 
қызметіне жіберілетін жастардың тізім 
жасала бастады. Көтерілісшілер ауыл 
ақсақалдарымен байлардың бұл үгітіне 
көнбеді: Бұрынғы бетінен қайтпады. 
Қарсы тұрды. Ақырында елдің берекесін 
ала берген соң көтерілісішілер ақсақалдар 
мен оқымыстыларды өлтіруге де кірісті. 
Сейіл, Нұрхан екеуін қорлықпен өлтірді. 
Бұл оқиға - 1916 жылдың ноябрь айының 
ішінде болды.
    Көтерілісішілер күн сайын күшейе 

бастады. Ауыл ақсақалдары, байлар, 
оқымыстылар қорқайын деді.
 Олар көтерілісшілерді патша, 
губернаторға білдірудің, патшаның солда-
тын шығартудың əрекетіне кірісті.
     Ауылдың «құрметті» қу ақсақалы бай 
Таймағанбет (шын аты Тоймағанбет. Ре-
дакция.) Көтібаров (əкесі Көтібар пат-
шадан алтын қалпақ, шен сый алған. 
Редакция.) Орынбордағы губернаторға 
білдіреді. «Батпаққарадағы қазақ ауылда-
ры бұзылды. Патшаның жарлығына қарсы 
шығып, мобилизацияға кісі бермейміз. 
Патшаға қарсымыз, соғысамыз деп жи-
ылып, көтеріліске шығып отыр» - дейді. 
Бұл хабармен Қостанайдан патшаның 
1000 солдаты шығады.
    Патша əскерінің шығып келе жатқанын 
естіп, алдынан шығып, соғысу үшін 
əскерімен Амангелді Батпаққараның 
солтүстік жағындағы (130 шақырым) 
Күйік деген жерге жүріп кетті (Бұл - 1917 
жылдың ғинуардың бас кезі).
    Күйікке барған соң Амангелді жігітте-
рін қалың қопаның ішіне қойып, өзі 
4-5 жігіттер (ішінде өзінің серігі Кейкі 
мерген бар) ілгерірек барып, Қожахмет 
дегеннің қыстауын паналап, келе жатқан 
патшаның солдатының алдын күтіп 
тұрады. Сол арада патша солдаты екі 
разведчигі (қарауылшы) келеді. Олар 
жақындап келген жерде Амангелді екеуін 
де атып өлтіреді. Артындағы қалған 
көп солдаттар мұнан шошынып қайтып 
кетеді.
    Соғыстан келісімен (февральдің іші) 
Амангелді 4-5 айдан бері көрмеген үй 
ішін көріп келу үшін Батпаққарадан 200 
шақырым жердегі Қайдауылға ауылы-
на кетті. Кейкі де сол Қайдауылдан 100 
шақырым бері Көкөлең деген жердегі ауы-
лына кетті. Амангелді мен Кейкі екеуі ауы-
лына кетісімен-ақ көп кешікпей (марттың 
басында) алдында көтеріліске қарсы бо-
лып қашып кеткен Сатыбалдыұлдары 
Мырза ишан, Файзолла ишан, Смаилов 
Мұқанбетжан, Байғабылов Қали болы-
стар, ауыл ақсақалы Айтқұл Баймұратов 
тағы басқалары бірігіп, шенеуніктерге 
білдіріп, Торғай қаласынан 1000 сол-
дат ертіп, Батпаққараға қарай шығады. 
Бұлар қазақ көтерілісін басып, жастарын 
жіберетін етіп, мал, қаржы, зат көмегін 
алуға шығады.
    Бұлардың Торғайдан шыққанын естіп, 
Батпаққарадағы көтерілісшілер тобы 500-
дей адам олардың алдын тосып жатады.
   Көтерілісшілер мен патша солдатта-
ры Батпаққарадан 25 шақырым жердегі 
Құмкешуде түйісіп, соғысады. Бірақ 
көтерілісшілер жағы солдаттардың 
құралынан қорқып, соғыса алмай, кейін 
қайтады.
 Көтерілісшілердің тайсалып, 
қорғалағанын біліп, Қамыссай, 
Байғабыл, Тарау, Шитүбек, Доғал жəне 
Батпаққарадағы ауылдарды патша сол-
даттары қырып кетеді деп қорқып, бір 
күнде көшіп кетеді. Ел сасқанынан 
дүние-мүліктерін түгел ала алмай, тек 
үстеріне киген бір-бір киімі, көрпе 
жастығымен ғана, малдың ірілерін ай-
дап, жас төлдері мен кəрі малдарын 
тастап Сарыжардың үстімен аттылы, 
жаяу шұбап, Сарыторғай, Ашутасты, 

Тасты, Қарынсалды деген өзендердің 
салаларын өрлей Батпаққараның күн 
шығысына қарай шығады.
  Батпаққарада (ауылдың орнын-
да) тек Мырза ишан, Файзолла, 
Мұқанбетжандардың ғана үйлері 
қалды. Патшаның солдаттары 
көтерілісшілердің соңынан түсіп, жол-
шыбай көше алмай қалған (Қамысбайда 
отырған) 20 шақты шал-кемпір, қатын, 
жас баланы (ішінде Көшен деген шал 
бар) қырып тастайды.
 Сол бетімен жүріп отырып, 
Батпаққарадағы Мырза ишанның үйіне 
түсіп тынығады. Бұл күні сонда қонады.   
Амангелді мен Кейкі Торғайдан пат-
ша солдаттары келіп, көтерілісшілерді 
жеңіп, ауылды үркітіп, əбігер қылып 
жатқанынан хабар алған соң, сол ха-
бар тиген күні Үрпекте жатқан өзінің 
тобына келді. (Бұл 1917 жыл марттың 
21-күні).
  Ертеңінде 21 март күні Мыр-
за ишанның үйінде жатқан патша 
солдаттарының əтрəті Үрпектегі қазақ 
көтерілісшілерінің тобына қарай 8 адам 
қарауылшысын жібереді.
    Қазақ көтерілісшілерінен қарауылға 
қасына 3 кісі алып Кейкі мерген шығады. 
Бұл екі жақтың қарауылшылары Доғал 
деген жерде кездесіп, Кейкі патша əтрəті 
қарауылшысының екеуін атып өлтіреді. 
Кейкінің жолдасы Қарамекен солдаттың 
біреуін найзамен шаншып өлтіреді. Со-
нымен патша əтрəті қарауылшысының 
үшеуі шығын болады. Қалған төртеуі 
қашып кейін кетеді. 
    Ертеңінде (марттың 22-і күні) екі жақ 
ертемен соғысуға шығады.
   Қазақ көтерілісшілері өзінің Аман-
гелді басшысының бастауымен патша 
əтрəтінің алдынан қарсы шығып, Доғал 
деген жерде соғысады.
      Екі жақ бірін-бірі жеңе алмайды. Қа-
зақ көтерілісшілері құралы аз, күшсіздеу 
болса да Амангелдінің тəсілі арқасында 
құралды, күшті патша əтрəтіне жеңістік 
бермейді. Жеңе алмайтын болған соң 
патша əтрəті қайтып кетеді.
  Патша əтрəті сол күні Мырза 
ишандікінде болып, ертеңіне Торғайға 
қайтып кетеді. Қазақ көтерілісшілері 
Үрпекке келіп, үріккен елді орындары-
на көшіріп, қондырады. Бұдан соң 
үлкен көтеріліс, соғыс болмады.
    1917 жылдың əпрель айының ішінде 
Амангелді мен Əбдіғапар Қызылжыңғыл 
болысын сайлау жөнінде ерегесіп, араз-
дасып, екеуі ажырасып кетті...

Мақаланы зірлеген: 
Батырлан Жұмабайұлы 

САҒЫНТАЕВ.
Арқалық қаласындағы Дала өлкесі 

тарихы облыстық 
мұражайының ғылыми қызметкері

Қ.Р.ОММ. 427 қ. 1-т. 80-94 парақ.  
Ескерту: мақала ықшамдалып 

ұсынылды.
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Осы жылдың 16 тамызында 
ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
министрлігінің Қостанай облысы бой-
ынша департаментінің бас маманы 
Д.Б. Ахметжанов ҚР ІІМ қылмыстық 
атқару жүйесі комитетінің «УК-161/2 
мекемесі» жеке құрамы үшін сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы тақырыбына 
семинар-кеңесін ұйымдастырды.
Мəжіліс аясында Диас Ахметжанов 
шет елдердің озық тəжірибесі негізінде 
əзірленген 2015 жылғы 18 қарашадағы 
«Сыйбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

   Осы жылдың 18 тамызында ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
министрлігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің бас мама-
ны Диас Ахметжанов «Сбербанк» АҚ Қостанай филиалында «Сыбайлас 
жемқорлықсыз ел-гүлдеген ел» тақырыбына семинар өткізді.
     Іс-шара аясында департаменттің бас маманы Диас Ахметжанов 
«100 Нақты қадам» Ұлт жоспары, «Қазақстан Республикасының 
2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы страте-
гиясы» механизмдерінің жүзеге асуы туралы, сондай-ақ «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңының негізгі ережелерін кез-
десу қатысушыларына хабардар етті.
    Атап айтқанда, отырысқа қатысушылар 2020 жылда барлық жеке 
тұлғалармен табыс бойынша декларация тапсыру, сондай-ақ сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылда жəрдемдесетiн адамдарды көтермелеу 
туралы сұрақтар қойды. Ұсынылған ақпарат тыңдаушылар арасында 
қызығушылық танытты жəне осындай іс-шараларды тұрақты негізде 
өткізуге ниеттерін білдірді.

О.Мұстафина - ҚР Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің 
Қостанай облысы бойынша департаментінің сыбайлас 

жемқорлықтың алдын-алу басқармасының жетекші маманы 

    2016 жылдың 19 тамызында «Алау» облыстық телеарнасындағы 
«Разбудильник» бағдарламасында Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Қостанай облысы бойын-
ша департаментінің бас маманы Мұстафина Ольга жəне Қостанай 
облысының «ГрИн» ҚҚ Азаматтық альянсінің төрайымы Өтебаева 
Динара қатысты. Тақырыбы «Азаматтық бақылау» жобаcын іске асы-
ру шеңберінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет, 
мемлекеттік қызметтер көрсету, сыбайлас жемқорлыққа қарсы жəне 
Əдеп кодексі заңнамаларының талаптарын орындау мəселелері бойын-
ша қоғамдық қабылдаудың ашылуы туралы сөз қозғалды.
    Бағдарлама барысында қонақтар жоғарыда аталған мақсаттарды іске 
асыруда мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдардың өзара 
əрекет етуде маңыздылығын атап өтті
   Динара Өтебаеваның айтуынша, қазірдің өзінде жүзеге асырылып 
жатқан іс-шаралар халық арасында үлкен қызығушылық тудырды 
жəне келесі аптадан бастап қоғамдық қабылдау бөлмесінде азамат-
тарды қызықтыратын мəселелер бойынша кеңес беретін мемлекеттік 
мекемелердің өкілдері қатысатынын айтты. Жұмыс кестесімен Де-
партамент жəне Азаматтық Альянс сайттарында, немесе Қостанай 
қаласы , 1 май көш., 151 үй мекен-жайы бойынша орналасқан қоғамдық 
қабылдаудың өзінде танысуға болады.

О.МҰСТАФИНА,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Қостанай облысы 

бойынша департаментінің  сыбайлас жемқолықты алдын алу 
басқармасының бас маманы  

   Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бес институтционалды реформасын 
жүзеге асыру мақсатында «100 нақты 
қадам» Ұлттық Жоспары «2050 – Стра-
тегиясын» жүзеге асырудың алғашқы 
15 қадамы кəсіби мемлекеттік аппарат 
құруға бағытталған.
   Осылайша, Қазақстан Республи-
касы Президентiнiң2015 жылғы 29 
желтоқсандағы № 156  Жарлығымен 
облыстардағы, республикалық 
маңызы бар қалалардағы, астанадағы 
əдеп жөніндегі кеңестерінің ережесі 
бекітіліп, құрылды.
 Əдеп жөніндегі кеңестiң негізгi 
мiндеттерi болып сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алуға 
жəне қызметтік əдеп нормаларын 
бұзушылықтардың, оның ішінде 
мемлекеттік қызметке кір келтіретін 
тəртіптік теріс қылықтардың про-
филактикасына бағытталған іс-
шаралар əзірлеу жəне мемлекеттік 
қызметшілердің қызметтік əдепті 
сақтаудағы жауапкершілік деңгейін 
арттыруды қамтамасыз ету  жөніндегі 
шараларды қабылдау болып табылады.
   Əдеп жөніндегі кеңес негізгі 
міндеттеріне сəйкес мынадай функ-
цияларды жүзеге асырады:
1) сыбайлас жемқорлық тəуекелдерін 
талдау қорытындыларын қарау;
2) мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызмет жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 
заңнамасы бұзушылықтардың про-
филактикасы бойынша жұмысының 
қорытындыларын қарау;
3) қызметтік əдептің сақталуын 
мониторингтеуді жəне бақылауды 
жүзеге асыру кезіндегі əдеп жөніндегі 
уəкілдер қызметінің нəтижелерін 
қарау;
4) тəртіптік практиканы тал-
дау қорытындылары негізінде 
мемлекеттік органдардың тəртіптік 
комиссияларының жұмыс 
нəтижелерін қарау;
5) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
нысандары мен əдістерін жетілдіру 
мəселелері бойынша ұсынымдар мен 
ұсыныстар əзірлеу;
6) Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң жанындағы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес мəселелерi 
жөнiндегi комиссияның, Кадр саяса-
ты жөніндегі ұлттық комиссияның, 
Министрліктің ұсынымдарын қарау;
7) қызметтік əдеп нормаларын бұзуға, 
оның ішінде мемлекеттік қызметке кір 
келтіретін тəртіптік теріс қылықтарға 
жол берген облыстардың əкімшілік 
орталықтары болып табылатын 
қалалардың əкімдеріне, облыстардың, 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ƏДЕП ЖӨНІНДЕГІ 

КЕҢЕСІНІҢ ЖҰМЫС БАРЫСЫ ТУРАЛЫ
астананың, республикалық 
маңызы бар қалалардың тексе-
ру комиссияларының мүшелеріне, 
облыстық маңызы бар қалалардың, 
облыстар   аудандарының  жəне  
қалалардағы  аудандардың  əкімдеріне, 
С-О-1, С-О-2, C-R-1, C-R-2, D-1, 
D-2, D-O-1, D-O-2, Е-1, Е-2, E-R-1, 
E-R-2 санаттарындағы мемлекеттік 
қызметшілерге қатысты тəртiптiк 
iстердi қарау.
    Қазақстан Республикасы Мемлекет-
тік қызмет істері министрлігінің 
Қостанай облысындағы Əдеп 
жөніндегі кеңесінің құрамы 11 
адамнан тұрады. Кеңестің құрамы  
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері министрлігінің Жау-
апты хатшысының 2016 жылғы 11 
ақпанындағы № 33 бұйрығымен 
бекітілген (əрі қарай – Кеңес).
 Қостанай облысында, 2016 
жылдың  1-ші жартыжылдығының 
қорытындысы бойынша  Кеңеспен 
5 отырыс өткізілді, онда 30 мəселе 
қаралды. 
  Кеңестің 2016 жылға арналған 
жұмыс жоспраына сəйкес, 4 
мемлекеттік органдарындағы 
өткізілген сыбайлас жемқорлық 
тəукелінің сыртқы  талдауының 
қорытындылары («Жер кадастрының 
ғылыми-өндірістік орталығы» 
Республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнының Қостанай филиалы, 
«Қостанай қаласы əкімдігінің жер 
қатынастары бөлімі» ММ, Қостанай 
облысы əкімдігінің жолаушылар 
көлігі жəне автомобильді жолдар 
басқармасы» ММ, «Қостанай облы-
сы əкімдігінің мəдениет басқармасы» 
ММ);  2 аудан, 1 қала əкімдерінің 
жəне 2 мемлекеттік мекеменің 
мемлекеттік қызмет жəне сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
заңнамалары бұзушылықтарының 
алдын алу жұмыстары қорытындысы 
бойынша;  12 мемлекеттік қызметшіге 
қатысты   12 тəртіптік істер қаралды.
   Қаралған 30 мəселе бойынша 
жергілікті атқарушы органдар жəне 
орталық мемлекеттік органдар үшін 
149 ұсыныс əзірленді, қазіргі уақытта 
барлығы да орындалды, соның ішінде 
12 ұсыныс бойынша 12 мемлекеттік 
қызметші Əдеп кодексінің норма-
ларын бұзғаны үшін (сөгіс) – 5, 
мемлекеттік қызметке кір келтіретін 
тəртіптік теріс қылықтарға жол 
бергені үшін (қызметіне толық сəйкес 
еместігі туралы) – 7  тəртіптік жазаға 
тартылды.
   Сонымен қатар, Кеңеспен Де-
партамент тарапынан өткізілген 

қызметтік əдептің сақталуын 
мониторингтеуді жəне бақылауды 
жүзеге асыру кезіндегі Қостанай 
облысының Əдеп жөніндегі уəкіл 
қызметінің нəтижелері, Қостанай об-
лысы  мемлекеттік оргнадарындағы 
тəртіптік комиссиялар жұмысы,  ла-
уазымды тұлғалардан мерзімінен 
бұрын тəртіптік жазаларды алып та-
стау, Қостанай облысы мемлекеттік 
қызметшілері арасындағы мүдделер 
қақтығысын болдырмау жəне 
қалпына келтіру, мемлекеттік 
мекемелердегі «сенім телефоны» 
қызметінің жағдайы бойынша талдау 
қорытындылары қаралды. 
  Мəселелердің қаралу барысын-
да Кеңес отырысының ашықтығын 
қамтамасыз ету мақсатында, БАҚ 
өкілдері шақырылады. Ағымдағы 
жылдың  1-ші жартыжылдығында 
Кеңестің жұмысы туралы 394 ақпарат 
БАҚ-та жарияланды, оның ішінде 
теледидарда – 26, газет жəне басқа да 
баспасөз шығармашылығында  - 51, 
ғаламтор-ресурстарында – 300, радио 
желісінде - 17.
   Жыл басында бекітілген Жоспар-
кестеге сəйкес, Кеңес төрағасы жəне 
оның мүшелерімен 29 жеке қабылдау 
өткізілді (11 сапарлы), онда 57 аза-
маттар қабылданды. Сонымен қоса, 
Амангелді, Əулиекөл, Науырзым, 
Сарыкөл аудандарында жəне Арқалық 
қаласында мемлекеттік қызмет 
саласындағы заңнамаларды түсіндіру 
бойынша кездесулер өткізілді.
    Айта кететін қуантарлы жəйт, ол 
бұрынғы жылдармен салыстырғанда, 
мемлекеттік қызметшілердің  жыл 
сайын жауапкершілігі, заңдылықты 
бұлжытпау орындауы артып келе 
жатқандығы байқалады. Оған се-
беп,  мелекеттік қызмет жəне сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
заңдылықтарына енгізілген қатаң та-
лаптар мен шектеулер деп есептейміз. 
Түйіндемеге келсек, мемлекеттік 
қызметшілер өз қызметінде қызметтік 
тəртіпті бұлжытпай сақтауға, 
өзінің қызметтік міндеттерін адал, 
бейтарап жəне сапалы атқаруға, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Президентінің саясатын жақтауға 
жəне оны дəйекті түрде жүзеге 
асыруға тиіс. 

А.НҰРТАЗИНА,
Қазақстан Республикасы
мемлекеттік қызмет істері 

Министрлігінің Қостанай об-
лысы бойынша Департаментінің 

мемлекеттік қызмет саласындағы 
бақылау басқармасының бас 

маманы

   Жуырда ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері министрлігінің Қостанай облы-
сы бойынша Департаменті Қостанай 
қаласының əкім аппараты жəне 
«Қостанай облысының балалар жəне 
жастар ұйым қауымдастығы» заңды 
тұлғалардың ұйымымен бірлесіп, 
Қостанай қаласында «Азаматтардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау қызметін жүзеге асырудағы 
қызметтік этика жəне жоғары рухани-
адамгершілік ахуал» тақырыбына 
ауданаралық дөңгелек үстел өткізді. 
  Дөңгелек үстелдің жұмысына 
мемлекеттік мекемелер, құқық 

«Қостанай қаласы əкімдігінің мемлекеттік «Қостанай қаласы əкімдігінің мемлекеттік 
қызметшілеріне қызметтік əдеп туралы»қызметшілеріне қызметтік əдеп туралы»

қорғау органдары, сот, кəсіпкерлік 
субьектілері, үкіметтік емес ұйымдар, 
бұқаралық ақпарат құралдары 
өкілдері қатысып, белсенді жəне 
ашық талқылауда өз рөлін білдірді. 
Талқылауда сын да болды, мəселен, 
қалалық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Ю.А. Харьяков сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда 
қоғамның белсенді еместігін атап өтті.
   Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл ұлттық бюросының (Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы қызмет) 
Қостанай облысы департаменті 
басшысының орынбасары А.А.Есімов 

өз сөз сөйлеуінде барша мемлекеттік 
қызметшілермен Əдеп кодексін 
сақтау, алдын алу іс-шараларды 
өткізу маңыздылығын, өйткені 
қазіргі уақытта жеке тұлғаны ау-
ызша тіл тигізумен қылмыстық 
жауапкершілікке тартылған мысалдар 
бар екендігіне тоқталып кетті. 
  ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
министрлігінің Қостанай облысы 
бойынша департамент басшысының 
орынбасары, əдеп жөніндегі кеңес 
хатшылығының меңгерушісі 
А.Б.Ескендіровпен Əдеп кодексінің 
негізгі ережелері, соның ішінде 
мемлекеттік қызметшілермен жеке 
мақсаттар үшін мемлекеттік көлікті 
пайдалануда түсініктемелер берілді.
Еске салсақ, 2016 жылға арналған 
қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мəдениетті қалыптастыруға 
бағытталған іс-шараларды 
ұйымдастыру бойынша кешенді жо-
спар шеңберінде ұқсас дөңгелек 
үстелдер Аманкелді, Қостанай аудан-
дарында, сонымен қатар Лисаков, Руд-
ный қалаларында өтті.

Д.АХМЕТЖАНОВ,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері 

министрлігінің Қостанай облысы 
бойынша департаментінің сы-

байлас жемқорлықты алдын алу 
басқармасының бас маманы

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат туралы
қимыл туралы» ҚР жаңа заңының, 
«Қазақстан Республикасының 2015-
2025 жылдарға арналған сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стратегиясы» 
механизмдерінің жүзеге асуы туралы 
хабардар етті.
Заңнама Қазақстан Республикасының 
2015-2025 жылдарға арналған сы-
байлас жемқорлыққа қарсы страте-
гиясын, Ұлт жоспары - 100 нақты 
қадам Қазақстан Республикасы 
Президентінің бес институционалдық 
реформаларын жүзеге асыруда 

маңызды серпіні болып табылады.
Одан басқа, аталған заң сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саласындағы 
қоғамдық қатынастарды реттейтінін 
жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
құқық бұзушылықтардың алдын 
алуға бағытталғанын - мемлекеттік 
қызметші атап өтті.

О.МҰСТАФИНА,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері 

министрлігінің Қостанай облысы 
бойынша департаментінің 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-
алу басқармасының бас маманы 

«РАЗБУДИЛЬНИК» «РАЗБУДИЛЬНИК» 
ТЕЛЕБАҒДАРЛАМАСЫНДА  ҚОҒАМДЫҚ ТЕЛЕБАҒДАРЛАМАСЫНДА  ҚОҒАМДЫҚ 

ҚАБЫЛДАУ  ТУРАЛЫ»ҚАБЫЛДАУ  ТУРАЛЫ»

«Сбербанкте сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясат туралы»

   Үстіміздегі жылдың 16 тамызында Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Қостанай облысы бойынша 
департаменті Лисаковск қаласы əкім аппаратымен бірлесіп, «Қостанай 
облысының балалар жəне жастар ұйым қауымдастығы» ЗТБ Лисаковск 
қаласында «Азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау 
қызметін жүзеге асырудағы қызметтік этика жəне жоғары рухани-
адамгершілік ахуал» тақырыбына ауданаралық дөңгелек үстел өткізді. 
     Дөңгелек үстелдің жұмысына сонымен қатар Жітіқара жəне Денисов 
аудандарының мемлекеттік мекемелер, құқық қорғау органдары, сот, 
кəсіпкерлік субьектілері, үкіметтік емес ұйымдар, бұқаралық ақпарат 
құралдары өкілдері қатысты.
   Дөңгелек үстелдің қорытындысы бойынша Əдеп кодексін тиімді 
пайдалану азаматтардың құқықтарын жəне заңды мүдделерін қорғау 
жөніндегі іс-шараларды іске асыруда ұсыныстар жасалды.
   Іс-шараның соңында Лисаковск қаласының, Жітіқара жəне Дени-
сов аудандарының бұқаралық ақпарат құралдарымен мини-брифинг 
ұйымдастырылды. Брифинг аясында Департамент басшысының орын-
басары Ə.М.Досекенов мемлекеттік қызмет туралы жарлығындағы 
өзгерістер жайында, сондай-ақ, ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
министрлігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің 2016 
жылдың І жарты жылдығының қызметі туралы айтып өтті.
   Сонымен қатар, күннің екінші жартысында Ə.М. Досекенов Ли-
саковск қаласы əкімдігінің ішкі саясатын бөлімі жəне «Aкцент» 
телерадиоарналарының өкілдерімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мəдениетті қалыптастыруға бағытталған мемлекеттік ақпараттық тап-
сырыс шеңберінде «Aкцент» телеарнасында бағдарламалар циклын 
құруды жəне оларды эфирде шығаруды қаржыландыру мүмкіндігін 
қарастыру бойынша кездесті.

Д.АХМЕТЖАНОВ,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Қостанай облысы 
бойынша департаментінің  сыбайлас жемқорлықты алдын алу 

басқармасының бас маманы

«ЛИСАКОВСК ҚАЛАСЫНДАҒЫ 
КЕШЕНДІ ШАРАЛАР»
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    Интернетке қолжетімділігі жəне электрондық цифрлық қолтаңба 
(ЭЦҚ) болған жағдайда мемлекеттік қызметтерді электрондық үкімет 
порталы (ЭҮП) арқылы:
   - Бала тууына жəне бала бір жасқа жеткенге дейін оның күтімі бой-
ынша жұмыс істемейтін, онымен қатар жұмыс істейтін азаматтарға 
жəрдемақыны;
    - Жас бойынша мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақыны;
    - Мемлекеттік базалық зейнетақылық төлемді;
    - Жұмысынан айырылған жағдайына байланысты əлеуметтік төлемді 
тағайындауға үндеу жасау мүмкіндік бар.
    ЭЦҚ-ны ХҚКО жеке куəлігін ұсынған жəне флеш-жинақтауыш 
болған кезде иелендіреді.
      Өтініш берушіге тек қана электрондық өтінішті толтыру қажет жəне 
өз үндеуінің қарастыру барысын өзі қадағалай алады. 
      ЭҮП  арқылы  жоғарыда  айтылған қызметтерді ХҚКО бөлімшеле-
рінде алуға мүмкін, ХҚКО қызметкерлері төлемді тағайындауға 
электрондық үндеуді қалыптастыруға көмектеседі.
   ЭҮП арқылы мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша толық 
ақпарат «электрондық үкімет» www.egov.kz  интернет ресурсында 
орналасқан.

АЗАМАТТАРДЫҢ  НАЗАРЫНА!

Бақыттысыз ардақты жан – анасыз,
Мол бақыттың басы дейміз ұл мен қыз.
Бөлендіңіз қуаныш пен шаттыққа,
60 деген жасқа келіп бүгін Сіз.
Мерейлі күн бəрімізге бұл деген,
Құттықтаймыз қуанышты гүлменен.
Алпысыңыз жүзге ұлассын деген тілекті,
Жеткіземіз біздер осы жырменен!

   Аяулы анамыз Атымтаева Бақыт 
ЖАҒЫПАРҚЫЗЫН 28 тамызда 60 
жасқа толуымен құттықтаймыз!
     Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір, мол 
бақыт тілейміз. Немерелеріңіздің 
қуанышына кенеліп, ауырмай-
сырқамай ортамызда жүре беріңіз, 
ізгі ниетімізді өлең жолдарымен 
жеткізсек дейміз.

    Ізгі тілекпен: қыздарың мен күйеубалаларың 
Нұргүл-Жомарт, Бибігүл-Дулат, жиендерің 
Ермұқан, Айгүл, Алуа, Даяна, Нұрбол, Нұрдəулет, 
Нұржан, Айзере жəне жұбайың Берік.

МЕРЕЙТОЙ – 60 ЖАС!
Құттықтаймыз!

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
    Калиев Дауренбек Оспановичтің атындағы жер пайда-
лану құқығын беретін акт №0027175, кадастрлік нөмірі 
- 12-272-009-018 (Қостанай облысы, Амангелді ауданы, 
Құмкешу ауылында жер учаскесінің көлемі 150,0 га) 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын. 

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
    Калиев Дауренбек Оспановичтің атындағы жер пайда-
лану құқығын беретін акт №0027174, кадастрлік нөмірі 
- 12-272-009-019 (Қостанай облысы, Амангелді ауда-
ны, Құмкешу ауылында жер учаскесінің көлемі 50,0 га) 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын. 

Амангелді ауданының шаруашылықтарындағы 01.07.2016 жылға текті мал санының есебі
№ Аудан 

бойынша
Ірі қара, бас соның ішінде сиыры, бас Жылқылар, бас соның ішінде биелер, бас

Барлығы, 
соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы, 

соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы,соның 
ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы,соның 

ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш
 Барлығы: 34416 1150 16176 17090 15478 125 8469 6884 15772 660 7232 7880 6507 174 2946 3387

№ Аудан 
бойынша

Қой, бас соның ішінде аналығы, бас Ешкі, бас соның ішінде аналығы, бас
Барлығы, 

соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы, 
соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы,соның 

ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы,соның 
ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш

 Барлығы: 54083 1670 25013 27400 30372 581 14711 15080 29166 136 9070 19960 17130 63 5507 11560

№ Аудан 
бойынша

Түйелер, бас оның ішінде аналығы Құстар, барлығы бас Жұмыртқалайтын тауықтар
Барлығы, 

соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы, 
соның ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы,соның 

ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш Барлығы,соның 
ішінде: ЖШС Ш/қ Үй/ш

 Барлығы: 47  1 46 19  1 18 147947  2147 145800 108616  1216 107400

Аудандық статистика бөлімі

ХАБАРЛАНДЫРУ
   «Ең үздік бастауыш партия үйымы» Республикалық 
конкурсына  «Нұр Отан» партиясы Амангелді аудандық 
филиалы бастауыш партия үйымдарынан 21 қыркүйекке 
дейін өтініштер қабылдаймыз.

   2016 жылдың 22 тамызы күні 
сағат 15-те аудандық кəмелетке 
толмағандардың істері жəне 
олардың құқығын қорғау 
жөніндегі комиссияның кезекті 15 
отырысы өткізілді. Оны комиссия 
төрағасы, аудан əкімінің орын-
басары С.У.Хайруллин ашып, 
жүргізіп отырды.

Аудандық əкімдікте

КОМИССИЯ   ОТЫРЫСЫ

   Құрметті кəсіпкерлер! Аман-
гелді аудандық прокуратурасы-
мен 2016 жылдың қыркүйек ай-
ында кəсіпкерлердің құқықтарын 
түсіндіруге бағытталған «Про-
курор түсіндіреді» акциясы 
өткізіледі.

«ПРОКУРОР ТҮСІНДІРЕДІ» АКЦИЯСЫ ӨТКІЗІЛЕДІ

  Отырыстың күн тəртібінде 
төмендегі 2 мəселе қаралды.
    1. Тұрмысы төмен отбасылардың 
балаларын мектепке дайын-
дау барысында «Мектепке жол» 
акциясының ұйымдастырылуы ту-
ралы. 
     Баяндамашы: білім беру бөлімінің 
басшысы С.Туленов

  2. Мектепке дейінгі 
ұйымдарында жəне жалпы білім 
беру ұйымдарындағы кəмелетке 
толмағандарды əртүрлі аурулар-
дан алдын алу боынша жүргізген 
жұмысы туралы. 
 Баяндамашы: «Аманкелді 
аудандық тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау департаменті» 
РММ басшысы А.Н.Оспанбек.
 Комиссия отырысы күн 
тəртібіндегі 2 мəселені жан-
жақты қарай келіп, тиісті қаулы 
қабылдады. 

   «АЛИНА» шаруа қожалығы басшысы О.Ю.Кравецтың сенімді 
тұлғасы Алтаев Асан Сырбаевич, кепілдік мүлікті соттан тыс өткізу 
тəртібімен Қостанай облысы Аманкелді ауданы Қарынсалды селолық 
округі аумағында орналасқан шаруа қожалығын жүргізу үшін арналған 
кадастрлық нөмірі 12-272-044-081, ауданы 187,4 га, 23.08.2058 ж. 
дейінгі мерзімге, бөлінетін жер теліміне уақытша ұзақ мерзімді пайда-
лану құқығын сату бойынша сауда өткізілетіні туралы хабарлайды. Са-
тып алу бағасы сауда өткізілген сəттен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде 
еңгізіледі.
    Сауда 2016 жылдың 5 қыркүйегінде, сағат 12.00-де мына мекенжайда 
болады: Аманкелді ауданы, Горняк селосы, Гагарина көшесі, 4 үй.
   Өтінімдер 2016 жылғы 2 қыркүегіне, жұмыс күндері сағат 17.00-ге 
дейін сенімді тұлғаның орналасқан жерінде қабылданады: Қостанай 
обл. Арқалық қаласы Абай даңғылы 43. тел 87028828186

ҮЙ САТЫЛАДЫ   
    Ауласы кең, газа-блок, су ішіне кіріп тұрған, мал ұстауға 
қолайлы орналасқан үй сатамын. Бағасы 2 500 000 (екі 
миллион без жүз мың) тенге. Бағасына келісім бойынша 
келісуге болады. 
    Аманкелді селосы, Байдаулетов көшесі №3/1.  Телефон-
дарымыз: 8 775-965-20-94,  8 778-165-05-48 

ҮЙ САТЫЛАДЫ 
   Малға жайлы жерде орналасқан, жылы, шатырсыз үй са-
тылады. Бағасы 400 000 (төрт жүз мың) тенге. Торғай 24. 
Тел: 87014857645         

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
  1978 жылы 19 сəуірде туған Нураханов Айдос 
Сапабековичтың жеке куəлігі жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп танылсын.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
  13.11.1968 жылы  туған Тойшыбек Таңатқан Жолтайұлының 
№ 036043854 06.12.2013 жылы берілген жеке куəлігі 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
    Б.Қолдасбаев орта мектебін бітірген, 1996 жылы туған 
Алейников Артем Владимировичке 12.06.2013 жылы 
берілген ЖОБ № 0677110 аттестат жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

 Айтылғандарға байланысты, 
Сіздердің тараптарыңыздан 
аталған мəселелерге қатысты 
туындаған барлық сұрақтар бой-
ынша аудандық прокуратураның 
(8-71440) 21-5-06, 21-1-73 сенім 
телефондарына хабарласуыңызға 

немесе тікелей аудандық 
прокуратураның жедел 
қызметкерлеріне жүгінулеріңізге 
болады.

                                                        
Амангелді аудандық 

прокуратурасы

Редакцияға хат

АЛ ҒЫ СЫМ  ШЕК С І З
 Баламыз Наурызбай 
Дəуренбекұлы ауырғалы  бас-
аяғы 9 рет ота жасалды. 
    Жақында 9-ыншы операциясын 
жасатып келді. Қазір тəубе дейік, 
баламыз сауығып кетеді деген 
үміттеміз. Алладан баламыздың 
еміне шипа берсе екен деп 
тілейміз. 
  Ота жасатуға  қамқорлық 
жасаған, қөмек қолын созған 
жандарға, оның ішінде 
Ғиваз Ақбайзенұлына, білім 
бөлімінің ұжымына, Наурыз-

бай жұмыс істейтін «Қаламқас» 
балабақшасының ұжымына, 
осының  барлығын  ұйымдастырған  
аудан əкімінің орынбасары Са-
быржан Уалиұлына, қағаздарын 
реттеп көмек берген Рашит 
Серікбайұлына,  өзге де ақ халатты 
абзал жандарға алғысым шексіз! 
Жасаған сауапты істері өздеріне 
жақсылык болып қайтсын.  
  «Аманкелді арайы»  газеті 
ұжымына да рахмет. Газет бетіне 
халықтан көмек сұрап жазған 
өтінішімді үнемі жариялап отыр-

ды. Осы сүйікті газетім арқылы 
талай рет  алғысымды жеткіздім.
  Көмек қолын созған барлық 
қайырымды жандардың  отбаста-
ры аман, денсаулықтары мықты 
болып, бала-шағаларының 
қызығын көрсін. 
   Жасаған сауапты істері өзде-
ріне жақсылык болып қайтсын 
демекпіз.

Дəуренбек Құлахметов, 
Бибігүл Кəріпбекова,

Наурызбайдың ата-анасы.

ЗЗЗЗЗЗЗ

   Жыл сайын жаз маусымы басталып, оқушылар 
демалысқа шыққанда жасөспірімдердің тəртібін 
қадағалайтын құқық қорғау органдарының жұмысы 
екі есе көбейеді. Қазақстанда заң бойынша кəмелетке 
толмаған жасөспірімдерге түнгі сағат 23.00-ден 
кейін көшеде ата-ананың қарауысыз жүруге тыйым 
салынған. 
    Оқушылар жазғы демалысқа  шығып, мектеп сабағы 
мен үй тапсырмасынан қолдары босағанда, жоғарыда 
айтылған ережені барлығы бірдей сақтай бермейді. 
Сондайда ата-аналар жəне көрші-көлемдер балаларға 
жөнімен ақыл айтып, кеңес бергендері абзал болар еді. 
Себебі, бала тəрбиесі - баршаға ортақ. Оған өскен ор-
тасы мен туған жерінің ерекше ықпал ететіні белгілі. 
Бала жақсы ортада өссе, ол жақсылыққа тəрбиеленеді, 
жақсы болуға ұмтылады. Керісінше ортада өссе, онда 
оның бойында жаман əдеттер қалыптасады. Ең ба-
стысы ата-ана мен өскен ортасы жəне мектеп ұжымы 
арасындағы байланыс пəрменді болуы керек. Сонда 
ғана балалар жақсылыққа əдеттенеді, жақсылыққа 

ЖАСӨСПІРІМДЕР ТƏРТІБІ НАЗАРДА БОЛСЫН
құмар болады, жақсы азамат болып өсуге ұмтылады. 
Осыбір жақсы қағиданы ата-ана мен бала, мектеп 
пен бала жəне ауыл мен бала əрдайым берік ұстанса, 
оның баланың немесе ата-ананың өзіне ғана емес, 
жалпы қоғамға пайдасы  мол болады. Себебі бүгінгі 
бала - ертеңгі қоғам мүшесі. Ол осы жауапкершілікті 
ерте жастан сезінуі керек. 
     Ата-аналар балаларын үнемі назарда ұстағандары 
жөн. Оларға ақыл-кеңес берумен қатар, кеңесіп, 
пікірлескеннің де еш зияны жоқ. Себебі бала ата-ана 
мен қоршаған ортаның қадірін біліп өскені пайдалы. 
   Жасөспірімдердің қолымен жасалған қылмыстар 
мен құқықбұзушылықтар жаз мезгілінде көп 
тіркеледі. 
   Тəртіп сақшылары қанша жерден жұмыс істеп 
жатқанымен, жасөспірімдер арасындағы қылмысты 
азайту күнтəртібінде тұр.

                   Жандос ҚАРҚАБАТОВ,
Амантоғай ауылдық округі əкімі аппаратының 

бас маманы 

Бала құқықты білгені жөн

ХАБАРЛАНДЫРУ

ҮЙ САТЫЛАДЫ
Жеке басты, ауласы кең, қора-қопсысы бар, төрт бөлмелі үй 
сатылады. А.Байтұрсынов көшесі 63 үй. Тел: 87018685176
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Бас редакторы -  Х.Қ.МҰСАБАЕВ

Меншік иесі: «Аманкелді арайы» газеті редакциясы ЖК. Газет  2016 жылдың 
15 ақпаны күні Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі мемлекеттік 
кірістер комитетінде тіркеуден өткізіліп, серия 3920 №0000415 куəлігі берілді.  
Редакция оқырман хаттарына, жарнама мен хабарландырудың мəтініне жауап 
бермейді, оларды қайтармайды. Газетте жарияланған автор пікірі редакция 
көзқарасын білдірмейді. 
Аптасына 1 - рет шығады. Көлемі екі баспа табақ. Таралымы - 1800 дана.  Тап-
сырыс -  1743

Тарихи анықтама: газет 1935 жылдың 15 маусымынан бастап шығады. 
Газет редакцияның компьютерлік орталығында теріліп, беттелді.
«Аманкелді арайында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өзгертіп, 
сілтемесіз басуға болмайды.       
Мекен-жайымыз: Аманкелді селосы,  Б.Майлин көшесі 14,  2 - қабат, 201 - 202 
бөлмелер.  Телефондар: (8714-40)   2-38-10.    2-10-57 
Газет Қостанай қаласы, С.Мəуленов көшесі №16, «Қостанай-полиграфия» 
ЖШС баспаханасында басылды.

АМАНКЕЛДІ  АРАЙЫАМАНКЕЛДІ  АРАЙЫ

     Аманкелді ауданы Қарасу елді мекенінде Жасбуын  
мектебі деп аталатын білім ошағы бар. Бұл мектеп 1936 
жылы Қарасу мен Ақайдар елді мекендерінің ортасы-
на салынған. Осы жылдары колхоз басшысы Болаттың 
Əмірі деген атамыз болған. Колхоз басқармасының 
ұйымдастыруымен Əбілда, Нұржақып, Жүніс, 
Ыбыш, Мұханбетжан жəне тағы да басқа аталарымыз 
балаларының білімді болып өсуі үшін аянбай еңбек 
етіп, сол мектепті ешқандай да техниканың көмегінсіз 
кесек құйып, өз қолдарымен салып бітірген. Жаңа білім 
ошағына Жасбуын деген атау берген. Бұл уақыт біздің 
арыстарымыздың итжеккенге  айдалып, халық жауы бо-
лып қудаланған уақытымен тұспа-тұс келген уақыт еді. 
Осы білім ошағында Амантоғай, Чкалов, Қоғалыкөл, 
Молотов жəне Абай колхоздарынан білімге құштар 
жастар қатынап білім алған. Ауылымыздың ардақты 
ақсақалы еңбек жəне тыл ардагері Ғапбас Садуақасұлы 
мен ардақты ана, тыл ардагері Зейнелғарап Қасейітқызы 
1938 жылы Жасбуын жеті жылдық мектебінің бірінші 
класында оқыған. Құрдастары: Əбдіктің Сейітбегі, 
Бимықтың Ерғантайы, Мұханбетжанның Əмірхамзасы 
жəне Рақыштың Сейдеғалиі бірге оқыған. Бұл аталары-
мыз соғыс жəне тыл ардагерлері. 
    Мектеп директоры Құрманқұлова Зағипа апай, жолда-
сы Көшекбай ағай мұғалім болған. Директордың орынба-
сары Молжігітова Рəш апай жолдасы Əукен ағай мұғалім 
болған. 
  Осы мектеп 1972 жылы Қарасу елді мекенінің ортасына 
салынып, 1974 жылы он жылдық мектеп болып ашылды. 
Осы жылы 1957 жылы туған аға-апаларымыз Жасбуын 
орта мектебінің тұңғыш бітірген түлектері болып, тарих-
та қалды. 
     1974 жылы мен осы мектептің бірінші класына бар-
дым. Мектеп басшысы Қазақ КСР халық ағарту ісінің 
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жəне КСРО оқу-ағарту ісінің озық қызметкері Оташев 
Сабыржан ағай болды. Оқу ісі жөніндегі орынбасары 
соғыс ардагері Уайсов Хамит ағай болды. Бастауыш кла-
старда марқұм Ержанов Нағызхан ағай мен Əбілдина 
Ғалия апай сабақ берді. Ардагер ұстаздар Мақатов 
Əбдіхалық, Мұқышев Əбдірахман, Хируов Кəрім, 
Файзуллин Досет, Рақышев Сейдеғали, Есмағанбетов 
Баймағанбет, Əбілдин Дəуіт, Ибраев Бейбосын, Ыбышев 
Қияқ, Қоржынов Мырзабек, Аманжол ағай, Сүлейменов 
Қайым, Əділхан, Бадаев Сейтжан, Дүйсенбаев Жеңіс, 
Жұмағұлов Серік, Əбеуов Нүрсейіт, Оташев Сейтқали, 
Жакупов Қуаныш, Байкенов Бауыржан, ағайынды   Ма-
хатов Ғалымжан, Кəрімжан, Нұрмағанбетов Қайыржан, 
Абатов Нұрлыбек, Достығалиев Бейсенбай ағайларымыз 
жəне апайларымыз Қаламқас, Бақыт Қиясқызы, Жамал 
Сабыржанқызы, Лиза, Несіп, Үмітжан, Оразкүл, Мəрзия 
Едіресқызы, Жібек, Күлиман, Қамаш, Күлəш, Мəрзия, 
Айжамал Балапанқызы, Ұлмекен, Сағынай т.б аға-
апаларымыз білім нəрімен сусындатты. Аттары аталмай 
қалған ұстаздарым болатын болса кешірім сұраймын. 
   Бүгінгі күні мен өзім оқыған мектепте жұмыс істеймін. 
Оқушыларымыз түрлі білім, спорт жəне өнер сайыста-
рында жоғары жетістіктерге жетіп жүр. 
     Еліміздің өркендеп гүлденуіне өз үлесін қосып, 
түрлі салада еңбек етіп  жүрген аға-апаларымыз, іні-
қарындастарымыз Алтын ұя мектептеріңіздің 80 
жылдық мерейтойы қарсаңында өздеріңіз білім алған 
мектептеріңіз немесе жекелеген ұстаздарыңыз туралы 
мақалаларыңызды ақпарат құралдары арқылы баспасөз 
беттеріне жарияласаңыздар екен. Сіздердің жазған 
мақалаларыныз жастарымыздың өздері оқыған білім 
ошағының тарихын терең меңгеруіне ықпал етеді. 

Төлепберген  ШАРАФИДДЕНҰЛЫ.

ҚМУ ЖАНЫНАН ҚҰРЫЛҒАН ЗЕРТТЕУ ТОБЫМЕН КЕЗДЕСУ
  Ұлы  ағартушы  Ыбырай  
Алтынсариннің  туғанына  175 
жыл  толуына  орай 2016 жылдың   
тамыз  айында  Ы.Алтынсарин  
атындағы  жалпы  білім  беретін  
орта  мектебінде  «Қостанай 
облыстық  Ыбырай   Алтынса-
рин  мемориалдық  музейінің  
ұйымдастыруымен  «Даланың  
дара  Ұстазы» жобасы  аясын-
да  «Ұлы  педагог-ағартушы  
Ы.Алтынсариннің  естелік  
орындары»  маршруты  бойын-
ша жоба қызметкерлерімен  кез-
десу  өткізілді.
   Кездесу барысында  КСРО жəне  
Қазақстан  жазушылар  Одағының   
мүшесі, ақын жазушы, ғалым, 
филология  ғылымының  кандида-
ты, ҚМПИ  профессоры Серікбай  
Оспанов ағартушы атамыздың  
хаттарымен, өлеңдерімен таны-
стырып,  еңбектері жайлы сыр 
шертті. 
  Ы.Алтынсарин  мектебінің  
түлегі, ағартушының өмірі  мен 
қызметін  зерттеуші,  фило-
софия  ғылымдарының  кан-
дидаты, профессор  Жақып  
Қалқаман  Хасенұлы  педагог  
Ы.Алтынсариннің  аманатын бізге 
жеткізді. 
 Қостанай облыстық  Ыбы-

рай  Алтынсарин  мемориалдық   
музейінің директоры  Нұржанова  
Анар  Жұмағазықызы,  
директордың  ғылыми  жұмыстар  
бойынша  орынбасары Қуанова  
Роза  Қаратайқызы өз ойларын 
ортаға салды. Ғылыми  ағарту  
бөлімінің  меңгерушісі  Айгужина  
Балдырған  Аяжанқызы  жобаның  
негізгі  жұмыс  барысымен  таны-
стырды.
   «Қостанай  облыстық  Ыбы-
рай  Алтынсарин  мемориалдық  
музейі» ҚМУ жанынан  құрылған   
зерттеу  тобы  мектеп  басшысы  
Ғ.А.Əлмағамбетовке,  мектеп 
əкімшілігіне, ұжымға  алғыстарын 
білдіріп, жаңа  оқу  жылына  
сəттілік  тіледі.

Б.СЕРІКҚЫЗЫ,
Ы.Алтынсарин атындағы орта 

мектеп мұғалімі

   Ұлы ұстаз Ы.Алтынсариннің туғанына 175 жыл толу-
ына орай Амантоғай ауылының мəдениет үйінде   «Ұлттың 
– ұлы ұстазы» мəнерлеп оқу байқауы өткізілді. Байқауға  
Амантоғай жəне Жалдама жалпы білім беретін орта 
мектебінің 5-7 сынып оқушылары  қатысты. 

    Байқау Ы.Алтынсариннің шығармаларын насихаттау, 
мектеп оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, 
эстетикалық талғамдарын, тума талант, табиғи дарында-
рын анықтау. Оқушылардың поэзияға деген құштарлығын 
арттыру, өлең сөзінің құдіреті мен қуатын жанымен сезініп, 
жүрегімен түсіне білуге үйрету, еңбекке тəрбиелеу.
   Сайыскерлердің өнерін бағалау үшін Амантоғай 
жəне Жалдама жалпы білім беретін орта мектептерінің 
Мұсабаева Эльмира, Досжанова Гүлбағдат сынды қазақ 
пəнінің мұғалімдері жəне ауылдың бас маманы Қарқабатов  
Жандос пен Құлымбетова Қырмызы қазылық етті.
    Байқау нəтижесінде бас жүлдені Жалдама жалпы білім 
беретін орта мектебінің  5 сынып оқушысы Рахымбек 
Құдайберген («Өсиет өлеңдері»), 1-ші орынды Жалда-
ма жалпы білім беретін орта мектебінің 5 сынып оқушы 
Бексейіт Айдос («Кел балалар, оқылық!»), 2-ші орынды 
Жалдама жалпы білім беретін орта мектебінің Шөптібай 
Жəния («Қарға мен түлкі» И.Крыловтың аудармасы), 3-ші 
орынды Амантоғай жалпы білім беретін орта мектебінің 
оқушысы Қалмағанбетова Жұмагүлсім («Өзен») иеленді. 
Жеңімпаздарға мақтау қағаздары салтанатты түрде табы-
сталды. 

Ж.ТӨЛЕГЕНОВА,
Амантоғай ауылдық кітапханашысы 

«ҰЛТТЫҢ – ҰЛЫ 
ҰСТАЗЫ»


