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Әлихан  НҰРАЛИЕВ,  (сурет  автордікі),  "Меркі  тынысы".

ҚЫЗЫЛША  ҚАЗЫҒЫ – 
ЖАУАПТЫ  НАУҚАН

Өздеріңізге белгілі, биыл 
елімізде 1916 жылғы Ұлт-азаттық 
қозғалысына 100 жыл толуы  
кеңінен  аталып өтуде. Тарихи 
датаның  Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдығымен тұспа-тұс келуі де 
осынау тарихи кезеңге ерекше 
мән беріп, оның маңыздылығын 
арттыра түскендей. Осы орайда, 
аудан әкімі Мейірхан Өмірбеков 
аппарат жиынына шақырылған 
қонақтармен таныстырып өтті. 

Ең алдымен, ортаға 
1916 жылғы Ұлт-азаттық 
қозғалысының жетекшілерінің 
бірі, батыр  жерлесіміз Ақкөз 
Қосановтың өмір-деректерін жас 
ұрпаққа жеткізіп, түрлі үлкенді-
кішілі ғылыми конференциялар 
мен семинарлар өткізуде 
бастамашыл болып жүрген, 
оның тікелей ұрпақтары  Жұмәлі 
Қазихан ағамыз бен Мырзабаев 
Зекен Тоқтаханұлын 1916 жылғы 
Ұлт-азаттық қозғалысының 100 
жылдығы құрметіне Естелік 
медальдармен (суретте) 
марапаттады.

Осынау марапатқа 
ризашылығын білдірген Қазихан 
аға: – Тарихта өзіндік орны 
бар, қазақтың батыр  ұлы Ақкөз 
Қосанов менің ғана емес, бүкіл 
елдің атасы. Менің айтарым – 
Адамгершілік атты ұлы қасиетті 
аласартпайық. Елге, Отанға адал 
қызмет ететін ұл-қыздарымызды  
өсіріп, жеткізейік. Немере-

Қазанның 1-інде басталған 
қазық жұмыстарына ауа-райының 
қолайсыздығы кері әсер еткенімен, 
бүгінгі таңда шаруалар 315 гектар 
алқаптың қызылшасын жинап, барлығы 
11076 тонна өнімді қызылша қабылдау 
пунктіне тапсырып  үлгерген. Дегенмен, 
болжам бойынша алдағы күндерде де 
ауа-райының суытуы күтілгендіктен, 
ел ырзығы болар биылғы мол өнімді 
жинап алуда бірқатар қиындықтар да 
туындайтыны анық. 

Міне, нақ осы мәселе аудан әкімі 
Мейірхан Өмірбековтың басшылығымен 
апта басында өтетін аудан активінің 
жиынында да кеңінен талқыланып,  әр 
түбірді далада қалдырмау мәселесі  
назарға алынды. Ол үшін қолда бар 
техникалардың мүмкіндігін барынша 
тиімді пайдаланып, қажет жағдайда 
түрлі мекеме қызметкерлері мен 
ауыл тұрғындарынан қосымша 
көмекші топтарды жасақтау жағы 
да қарастырылмақ. Жиыннан соң 
осы қызылша өсірумен айналысатын 
жетекші ірі ұжымдар мен барлығы 
14 шаруа қожалығының жай-күйімен 
жұмыс басында танысып, мұң-
мұқтажын білмек болған аудан әкімі 
Мейірхан Азатұлының өзі бас болып, 
құрамында  ауыл шаруашылығы 
бойынша орынбасары Бақытхан 
Әбжапаров, аудан әкімдігі ауыл 
шаруашылық бөлімінің басшысы Садық 
Бұтабаев, аталмыш бөлімнің бас 
маманы Достай Сәрсембиевтер бар 
арнайы топ  іссапарға шықты.

Алғашқы жол түскен Сұрат ауылдық 
округіне қарасты «Сыпатай батыр» 
ЖШС-нің «Әдігерім» атты қызылша 
алқабына келгенімізде округ әкімі 
М.Тоқпанбетов  пен серіктестік басшысы 
Қ.Шайхиев  та осында болып шықты. 13 
күнде барлығы 200 гектар қызылшаның 
«Қарағаудағы» 100 гектарының әр 
гектарынан 600 центнердің  үстінде 
өнім  жиып үлгерген сыпатайлықтардың  
«Әдігерімге» ауысқанына 3 күнге 
жуықтапты. Қазыққа 120 адам тартылып, 
2 жапырақ кескіш пен 3 қазушы 
комбайны жұмылдырылғанымен,  
жаңбырдан кейінгі лайсаң күндерден 
соң алқаптың 5 гектары ғана игерілген. 
Былтыр қызылша қабылдау пунктіне 
6 мың тоннаның үстінде тәтті түбір 
тапсырған серіктестік биыл кемі 11 мың 
тонна балтамыр өткізуді жоспарлап 
отырғанын айтқан Қанат Кеналыұлы 
қар, жаңбырдан соң қызылша алқабына 
техникамен кіру мүмкін еместігін, 
сондықтан біраз жұмыс адамдардың 
қол күшімен атқарылып жатқанын 
да жасырмады. Осы тұста әңгімеге 
араласқан аудан әкімі М.Өмірбеков:

– Ел экономикасын арттыруға 
бағытталған  әр тетікке қозғау салу 
– баршамыздың міндетіміз. Отан 
қамбасына түсер мынадай тамаша 

Аудан әкімдігіндегі 
марапаттар

Жақсының  
Жақсылығын  айтсақ...

Осы дүйсенбі күнгі аудан 
әкімінің аппарат жиыны жақсы 
жандардың жақсылығын айтып, 
марапаттаудан басталды.

шөберелеріңіз көп болсын! – 
деді.

Одан соң, ауданымыздың 
әлеуметт і к - э кономикалық 
саласының дамуына қосқан 
қомақты үлестері және төтенше 
жағдайлардың алдын алу мен 
олардың зардаптарын жоюдағы 
белсенді қызметі үшін №11 
өрт сөндіру бөлімінің бір топ 
қызметкерлері  аудан әкімінің 
Құрмет грамоталарымен 
марапатталды. Олар: 22 
қыркүйек күні Меркі мұнай 
базасында бензинді құю 
кезінде болған алапат өртті 
сөндіріп, қызыл жалынның 
басқа цистерналар мен 
резервуарларға тарауына 
жол бермеген осы бөлімнің 
өрт сөндірушісі, азаматтық 
қорғау кіші сержанты Жанат 
Көлбаев, өрт сөндіруші, 
азаматтық қорғау кіші сержанты 
Қанат Құсшыбеков,  бөлімше 
командирі, азаматтық қорғау 
аға сержанты Мақсат Мақаев, 
бөлімнің көлік жүргізушісі, 
азаматтық қорғау старшинасы 
Мұрат Нұрмұхамбетов және 
бөлімнің көлік жүргізушісі, 
азаматтық қорғау старшинасы 
Қайрат Омаровтар еді.

Әтіркүл  ТӘЖІБЕКҚЫЗЫ,   
Расул  ЮСУПҰЛЫ  (сурет), 
"Меркі тынысы".

    ҚЫЗЫЛША  ҚАЗЫҒЫ  ҚАЛАЙ  ЖҮРІП  ЖАТЫР?

ЖҰМЫЛА  КӨТЕРГЕН  ЖҮК  ЖЕҢІЛ,
немесе қызылшашыларға көмек қажет-ақ...

Қызылшашы диқанның алты ай жаздағы ерен еңбегінің 
ақталар тұсы – қызылша қазығы кезі. Облысымызда барлығы 
5400 гектарға  жуық алқапқа қызылша өсірілсе, оның тура 951 
гектары біздің ауданымыздың үлесіне тиесілі екен. 

балтамырды балаша баптап,  өсірген 
соң  ысырапсыз жинап алу жағы тағы 
бар. Барлық ауылдық округ әкімдеріне 
тапсырма берілген, қосымша адам күші 
қажет болса, айтыңыз, – деді.

Әзірге 120  жұмысшы болса,  оның 
80-і уақытша тартылғанын, олардың 
әрқайсысына күніне 2000 теңгеден 
төленіп, түскі ыстық ас тегін берілетінін 
және тегін тасымалданатынын да 
жеткізген Қ.Шайхиев, қосымша тағы 
да 100 адамды қабылдауға толық 
мүмкіндігі барын, «Трансфер» шаруа 
қожалығының жапырақ кескіш техникасы 
босаған күні жалға алса,  адам күші 
ауадай қажет болатынын  жеткізді.

Сыпатайлықтардың ең бастысы, 
табыс табудағы ұйымшылдық пен ынта-
жігеріне тәнті болып, сондай-ақ, әр сәтті 
тиімді пайдалануға асыққан қарқынды 
жұмыстарына орынды баға берген аудан 
басшысының кезекті бағыты Жаңатоған 
ауылдық округіне қарасты, алқаптары 
қатар орналасқан «Қызыл сай», 
«Хадиша» шаруа қожалықтары болды. 
Мұнда да тиісінше 10 және 20 гектар 
жерге тігілген қызылшаның шашау 
шықпай, тез жиналуын бірлесе реттеп 
жүрген  қожалық жетекшілері Жақсылық 

басты кедергілерді сараптай келе,  
заманауи техникаларсыз бұл салада 
ілгерілеушілік болмайтынын баса 
айтып, болашақта қызылша бойынша 
кооператив ашып, техника паркін 
жасақтау керектігі сұранып тұрған 
көкейтесті іс екеніне, бұл мәселені өз 
тарапынан облыс басшыларына жеткізу 
арқылы шаруа жайын оңдауға септік  
жасайтынына  тоқталды.  Өз кезегінде 
қызылша өсірушілер де істеріне  
қолбайлау болатын осы техниканы 
сатып алу мәселесі оң шешімін тапса, 
егістік алқабын  бірнеше есеге өсіруге 
болатынын жеткізді.

Көпшіліктің келесі ат басын тіреген 
жері Андас батыр ауылындағы «Нұрпы» 
шаруа қожалығының (суретте) 50 
гектар қызылша алқабы болды. 
Диқандар Күмісбек Балқыбеков пен 
Әділ Есімовтың айтуынша, алқаптың 
тең жартысы жиналған, әр гектардан 
500 центнерден өнім жиналуда 
екен. Қызылша қазушы 1 ғана 
комбайн болғанымен, ауа-райының 
қолайсыздығы да тежеу болуда. Кеңес 
ауылдық округіндегі Нұрмаханбет 
Жармағанбетовтың «Құлан» шаруа 
қожалығының 80 гектар қызылшасының 
30 гектары ғана қазылып үлгеріпті. 
Мұнда да ауа-райының тосын мінезі 
кедергі болуда, сондықтан құландықтар 
аудан әкімінен қант зауытының қызылша 
қабылдау пункті қызылша қабылдауды  
қарашаның 15-не дейін соза түсуін  
сұранды. 

Белқожаев пен Мықтыбек Ахметов және 
округ әкімі Оразбай Жантайбековты 
жұмыс басында кездестірдік. 
Ж.Белхожаевтың айтуынша, 50-60 
адамды жұмысқа тартып, әр ашық 
күнді бос жібермегендіктен өз алқабын 
жиып үлгеріпті, түсімі де жаман емес, 
әр гектардан 550 центнерден өнім 
алыпты. Ендігі жерде бар техникасымен 
көршісінің 20 гектар алқабының (оның 5 
гектары жиналған) қызылшасын қазуға  
қолғабыс жасауда екен. 

Аудан әкімі Мейірхан Азатұлы 
қызылша өсірудегі жай-жапсар мен 
түйіткілді мәселелері жөніндегі өз 
пікірлері мен диқандарды мазалаған 

Ал, Т.Рысқұлов ауылдық округіндегі 
«Трансфер» шаруа қожалығының 
барлығы 42 гектар қызылшасының 
қалған 18 гектары жиналуда. Біз барған  
«Жеті төбе» жеріндегі 10 гектар қызылша 
алқабында да еңбек көрігі қызған сәт 
екен. Биыл арнайы техникаларды 
Ресейден әкелген қожалық жетекшісі 
В.Бондаренко су мәселесі тосқауыл 
болмаса, келер жылы қызылша алқабын 
100 гектарға дейін көбейтетініне 
тоқталып, жақын күндері өз алқабын 
жиған соң, басқаларға көмек қолын 
ұсынбақ ниетте екенін білдірді. 
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Әр адам өз бақытын 
жеке қажеттіліктерімен тығыз 
байланыстырып, әртүрлі 
сезініп, бағалап жатады. Бірақ, 
адамзат үшін нағыз құндылық 
пен баға жетпес байлық  ол 
– халқының, оның ішінде 
өзінің егемендігі, Отанының 
Тәуелсіздігі болып қала 
беретіні даусыз.

Бүкіл қазақстандықтар 
сияқты Ақарал ауылдық 
округінің тұрғындары да еселі 
еңбектерін тарту ете отырып, 
ел Тәуелсіздігінің 25 жылдық 

Тәуелсіздік туы 
желбіреген 1991 жылдың 
желтоқсаны келгенде сол 
кездегі атауымен жазсақ, 
Қызыл-Октябрь селолық 
Советі атқару комитетінің 
председателі қызметін 
ауданымызға белгілі 
азамат Жолдас Бәбіжанов 
(жоғарғы суретте) 
атқаратын. Сонау 1979 
жылдан осы тізгінді ұстап, 
бұл істің қыр-сырына жақсы 
қанықса  да егемендіктің 
алғашқы жылдарында 
Ж.Бәбіжановтың иығына 

40 жылдан астам уақыт осы 
Ақаралда мал дәрігері қызметін 
атқардым, көппен араластым, 
талайды көрдім.  Бірақ, сол 
тоталитарлық кезеңде жоғары 
билік өз беделі түспеуі үшін небір 
құйтырқы әдістерге баратынын да 
іштей сезіп жүрдік. 

Соның нәтижесінде ел 
қиналатын, яғни, бар 
а у ы р т п а ш ы л д ы қ т ы 

көрінбейтін мылтықсыз 
майданның құрбандары – 

халық  көретін.    Қылышынан 
қан тамған кеңестік жүйенің аз 

ұлттарды менсінбей қарайтын 
ішкі харам ниеті де анық 
байқалған кездер болды. Рас, 
ешқандай сең қозғалмады деп 
айтуға болмас, еңбеккерлердің 
әлеуметтік жағдайына біраз 
көңіл бөлінді. Дегенмен, Алаш 
баласының өз басының билігі 
болмай, рухани деградацияға 
ұшырауға аз қалып, ұлттық 
болмысы жойыла бастағанын ұлт 
зиялылары анық  байқады. 1986 
жылғы Желтоқсан оқиғаларына 
басты себеп, негіз болған да  
халықтың осы жан айқайы 
болатын. 
Биыл 25 жылдығы 

аталып өтетін ел Тәуелсіздігі – 
баршамыздың қуанышымыз. 
Алғашында қиналдық, тарылдық. 
Бірақ, еңсеміз түскен жоқ, 

Мен  өзімнің 40 жылдық ұстаздық 
ғұмырымның 35 жылында, 1974-2009 
жылдар аралығында, №5 Ақарал орта 
мектебінде  директорлық қызмет 
атқардым. Тәуелсіздікке дейін, әсіресе, 
Қазақ елінің төл тарихы сан қырқылып, 
идеологиялық електен аяусыз өткізілгені 
аз болғандай, халықты рухани тұрғыда 
мәңгүрт ету жолында  оны да көпсінген  
мәскеулік шекпенділер мен оның 
жергілікті жандайшап, қолшоқпарлары 
тарих пәні мен қазақ тілі сағатын өте 
азайта түсуге күш салатын-ды. Басшы, 
ұлт азаматы ретінде ашу-ызаға булығып, 
«күш қазандай қайнайды, күресерге 
дәрмен жоқтың» кейпін кешкен сол 
өткен күндер естен шыға қоймас, 
сірә. Әйтеуір, азаттық таңымен келген 
Тәуелсіздік қана білдірмей бүкіл ұлтты 
жайпайтын тажалдан аман алып қалды. 

Егеменді ел болған алғашқы 
кезеңдерде кездескен барлық 
қиындықтарға қарамай  ұлтымызды, 
өз-өзімізді жаңаша тануға бағытталған 
орасан зор жұмыстар атқарылды. Өткен 
тарихымызды тереңінен оқып, үйрену 
арқылы жас ұрпақ  тұрмақ, қыспақта 
өскен аға буын өкілдері де ұлтымыздың 
бай мұрасымен қайта табысқан сол бір 
жылдар ұмытылмақ емес.  

Қазір зейнет жасында болсам 
да бар саналы ғұмырымды сарп 
еткен мектебімнің жанашыры ретінде 
жетістіктеріне қуанып, саналарына 
Тәуелсіздік нұрының сарқылмас 

БЕРІК БОЛСЫН, ТУҒАН ЕЛДІҢ ТҰҒЫРЫ,
НҰРЛЫ БОЛСЫН, ТƏУЕЛСІЗДІК ҒҰМЫРЫ!

  АҚАРАЛ  АУЫЛДЫҚ  ОКРУГІ

 ЖЕРI  – ЖƏннат,  Халқы  – ғаЖаП  қҰт  МЕКЕн,
      немесе Ақарал ауылдық округінің Тәуелсіздік жылдарындағы 

тыныс-тіршілігінен бірер сөз
түскен жүктің ауырлығын  сезіну 
өз алдына бір әңгіме. Бірақ, 
ауыл тұрғындарының мұң-
мұқтажы мен сұранысын айтпай-
ақ байқап, әркез көмек қолын 
созуға  дайын тұратын білікті 
төраға аудан басшыларының 
алдындағы зор беделінің 
арқасында тығырықтан шығар 
көптеген жолдар қарастырып, 
жұрт көңілінен шыға білгені бір 
төбе әңгімеге арқау болары анық. 
Бұл күнде арамызда жоқ асыл 
азамат 1994 жылға дейін, яғни, 
ауыртпашылығы көп кезеңде ел 
басқарып, жұртқа қызмет еткен 

еді. 1994-1996 жылдары  округке 
әкім болған Қазбек Ыбырайым 
да алғашқыда алынбас болып 
көрінетін талай қиын белестерді 
бағындыра алған басшылардың 
қатарында болған.

Иә, бұл жайлар кең байтақ 
Отанымыздың кішкене ғана бір 
бөлшегі – Ақарал ауылының 
алтынмен жазылар өткен 
тарихының үзігі ғана. Қиындығы 
болса  да Тәуелсіздікке қол жеткізу 
зор мәртебе екенін пайымдаған 
ақаралдықтардың соңғы ширек 
ғасырдағы атқарған тірлігі 
хақында ауылдық округтің қазіргі 
әкімі Б.Мәжиев әңгімелесін.

 Бейбітбек Мәжиев, 
Ақарал ауылдық округінің 

әкімі:

 тƏУЕлсIЗДIК  БЕсIГIнДЕ  тЕРБЕлГЕн  аУыл
торқалы тойын тағатсыздана күтуде. 
«Ақарал» өндірістік кооперативі 
ұжымы мен округтегі «Гүлдер», 
«Табиғат», «Роза», «Б-Ақжол» 
сияқты шаруа қожалықтары замана 
ағысымен қозғалған іргелі істердің 
көшбасшылары қатарында. 

Ал, осы Тәуелсіздіктің ширек 
ғасырында округте  атқарылған  
істерге тоқталсақ, 1991 жылы 
салынған ауылдық мәдениет 
үйіне 2015 жылы күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізілсе, биыл газбен 
жылыту қазандығы іске қосылмақ. 
1992 жылы ҰОС ардагерлеріне 
арналған ескерткіш бой көтерді. 
2008 жылы Сыпатай ауылында 
№16 орта мектеп құрылысы 

ХАЛЫҚТЫҢ  ҚАЛАУЫ  
ТƏУЕЛСІЗДІК  ЕДІ

 Бөрібаев Жамбыл 
Шамратұлы, еңбек 

ардагері:

себебі Тәуелсіздік таңы өз нұрын 
шашып, жігерлендіре білді. Сол  
жылдары Ақаралда ауылдық 
Кеңестің төрағасы болған Жолдас 
Бәбіжановтың еңбегі ұшан-
теңіз болатын. Халықты бірлікке 
шақырып,  күні ертең танымастай 
өзгеретінімізді жиі айтушы еді, 
амал нешік, бақилық болған бұл 
басшыны ақаралдықтар жақсы 
жағынан үнемі еске алып жүреміз. 

Қазіргі округ әкімі Б.Мәжиев 
те өз біліктілігімен көрініп, ауыл 
тұрғындарының қошеметіне 
бөленген жан. 

Иә, ғасырлар бойы арман 
болған Тәуелсіздікті аялап, 
сақтауымыз қажет. 80-ге 
жақындаған шағымдағы менің бар 
тілегім осы ғана.

 егеменділіК  арҚылы  
ерКін  ТыныСТадыҚ

 
Тасқараев Болат Жаманқұлұлы, 

ардагер-ұстаз:

сәулесі жүгіріп, көзқарастары 
түбегейлі өзгерген шәкірттердің 
жетістіктеріне қуанып отырамын.

Соңғы 5 жылда білім деңгейі 
бойынша алғашқы үштіктен 
көрінген №5 Ақарал орта 
мектебінің биыл ауданда ешкімге 
дес бермей, алдыңғы орын 
биігінен көрінуі мен, яғни,  ұстаз 
үшін баға жетпес байлықпен тең  
болды. Себебі, қазіргі мектеп 
басшысы Нұрилә Қойшыманова өз 
шәкіртім болатын-ды. Айтпағым,  
ұстаздан шәкірт озғаны сөз жоқ, 
бәріміздің ортақ жеңісіміз, біздің 
басты бағытымыз да осы бола 
бермек. Тынымсыз тірліктердің 
бастаушысы – Тәуелсіздік құтты 
болсын, ағайын. 

аяқталып, пайдалануға берілді. 
2010 жылы ауылды газдандыру 
жұмыстары жүргізілсе, 2011 жылы 
«Ақарал» дәрігерлік амбулаториясы 
мен «Қазпошта» бөлімшесінің 
үйі салынды. 2012 жылы Ақарал 
ауылына жарықтандыру жұмыстары 
жүргізілді. 2013 жылы Ақаралда 
«Бөбек» балабақшасы күрделі 
жөндеуден өтіп, балалардың 
ойын алаңқайы салынса, 2016 
жылы №5 орта мектеп пен 
«Бөбек» балабақшасының жылу 
қазандықтары газға қосылды.

Арнайы бетті дайындаған Әлихан НҰРАЛИЕВ
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Сол күні №9 Меркі колледжінде де аудандық мәслихат 
депутаттығынан үміткер Нұрлан Жүнісалиевпен кездесу 
ұйымдастырылды.Жиынға келген ауыл тұрғындарына Нұрлан 
Әкімбайұлы өзінің сайлауалды бағдарламасы туралы айтып, 
ой бөлісті. Қойылған сауалдарға нақты жауаптар берді.

Кандидатпен кездесуге 55 адам қатысты.

«МТ»

2016 жылдың 30 қазаны күні №8 сайлау округінен
шығып қалған депутаттың орнына сайлау өткізіледі

Мұрат Болысбекұлы ауданымыздың әлеуметтік-экономикалық, 
мәдени өміріне белсене араласты. Мұрат Көкірекбаев алғашқы 
еңбек жолын №102 арнайы кәсіптік-техникалық училищесінде 
дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі болып бастап, 1986 жылы Меркі 
аудандық тұтынушылар одағының сауда базасының жұмысшысы, 
аталған жылы Қарағанды кооперативтік институтына білімгер болып 
қабылданған. Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізген жылдары Сарысу 
ауданында «Калинин» совхозы кооперативінде бас бухгалтер, Меркі 
ауданы әкімшілігінің экономика комитетінің төрағасы, №2185 Халық 
банкінің Меркі филиалының аға экономисті, Меркі ауданы әкімі 
аппаратының өнеркәсіп, көлік және байланыс бөлімінің меңгерушісі, 
Меркі ауданы еңбек, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік 
қамсыздандыру бөлімі меңгерушісі, аудан әкімі аппаратының 
жетекшісі және Ойтал кенттік округінің әкімі қызметтерін атқарған. 

Сонымен қатар, 2005-2010 жылдар аралығынында Меркі ауданы 
әкімінің орынбасары болып тағайындалғалы бері де талай-талай іс-
шараларды жүзеге асырды. Ел ертеңі бүгінгі ұрпақ екендігін ескере 
отырып, оларға ұлттық негiзде тәлім-тәрбие беруді жан-жақты 
жолға қоя білді. 

Соңғы жылдары Жамбыл ауылдық округінің әкімі қызметін 
атқарған Мұрат Болысбекұлының іскерлігіне ауылдық округте орын 
алған оңды өзгерістерге куә болып келеміз. 

Ауылдық округте балалар ойын алаңының және «Ертөстік» 
балабақшасының бой көтеруі, орталық кітапхананың және №18 
орта мектебінің күрделі жөндеуден өткізілуі, ауылдық округтегі 
мекеме аулаларының тазалық жұмыстарын ұйымдастыруда, ауыл 
тұрғындары арасында жұмыссыздық мәселелері, жастардың бос 
уақытын тиімді пайдалану, ауылдық округ аумағында орналасқан 
ескерткіштердің жөндеуден өткізілуіне Мұрат Болысбекұлының 
атқарған жұмыстары аз емес.

Мұның әрі аса жауапты, әрі өте күрделі іс екені әркімге аян. 
Кеше ғана дүниеге келген жас сәбиден бастап буыны қатып кеткен 
азаматтарды өмірге бейімдеу, әрине, бір күннің шаруасы емес. 
Ендеше, бүгін өз ішімізде ұлттық сипаттағы ұрпақ тәрбиесіне 
лайықты деген ықпалы мол жұмыстарды жүргізе беру керек деп 
есептеймін. Осы ретте, Мұрат Көкірекбаевтың кандидатурасын 
қолдау арқылы біз бүгінгі ұрпақты саналы да мәдениетті, өз 
елінің патриоты ретінде тәрбиелей отырып, ертеңімізге сеніммен 
қараймыз.

Кульшахра САЛАхОВА, 
сенімді өкілі

Абдыкул   Оразович Баубеков, человек в районе уважае-
мый, патриот страны. Родился он в 1955 году в Меркенском 
районе, в 1973 году окончил СШ №18 им. А.Косанова, затем 
Жамбылский гидромелиоративно-строительный  институт, 
факультет «Гидромелиорация», по специальности – инже-
нер-гидротехник.

Свою трудовую деятельность Абдыкул Оразович начинал 
мастером  строительного объекта в ПМК-74, плодотворно тру-
дился инженером в ДЭУ-223, механиком-инженером на Мер-
кенском кирпичном заводе, главным директором предприя-
тия «Ботакөз», исполнительным директором ТОО «Жантұрсын 
и К», исполнительным директором ТОО «Сапа БСС Сервис». 
С 2005 по 2013 год являлся главой Меркенского районного 
отделения  палаты предпринимателей Жамбылской области 
«Атамекен».

И я, как доверенное лицо кандидата в депутаты Абдыкула 
Оразовича Баубекова, уверен в том, что если за его канди-
датуру проголосуют избиратели, А.Баубеков сможет сделать 
много полезного для своего родного района, шаг за шагом во-
площая в жизнь поставленные им в предвыборной программе  
задачи, такие как: развитие экономики района, реализация 
индустриализационно-инновационной программы, развитие и 
поддержка малого и среднего бизнеса, проведение питьевой 
воды, газификация  района, улучшение коммунальной систе-
мы, трудоустройство населения. 

Кроме того, он будет добиваться положительных перемен 
в образовании, развитии промышленности, модернизации, 
укреплении материально-технической базы, оснащении  ка-
бинетов школ современным оборудованием, по поддержке 
ветеранов ВОВ и труда, пенсионеров, социальной поддержке 
населения, доступности медицины для сельчан.

Абдыкул Оразович Баубеков – человек целеустремленный, 
привыкший ставить перед собой цели и достигать их. Потому, 
он и в бизнесе добился хороших результатов. Предпринима-
тельством А.Баубеков занимается с 1993 года, с 2003 года 
– реализацией канцелярских товаров, считая, что это нужное 
и доходное дело.

А.Баубеков является достойным кандидатом в депутаты, 
он всегда интересовался и болел душой за свое село, за его  
жителей  и если его люди поддержат на выборах, он обяза-
тельно оправдает доверие своих избирателей, сделав мно-
гое на этом ответственном посту для развития и процветания 
Мерке и его экономики. 

Ергали ИМАНБАЕВ, 
доверенное лицо 

20 қазан күні  аудандық мәслихат депутаттығынан үміткер 
Мұратбек Көкірекбаев №39 Т.Қожакеев атындағы ОМГ-да 
ауыл тұрғындарымен кездесті. Кандидатпен кездесуде Меркі 
ауылдық округіне қарасты А.Асанұлы көшесінің бойына қоқыс 
жәшіктерін орнату, Толстой көшесінің жолдарына жөндеу 
жұмыстарын жүргізу мәселелері сөз болды.Үміткер тұрғындар 
сауалдарына нақты жауаптар берді.

Кандидатпен кездесуге 70 адам қатысты.
«МТ»

Алда ел Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейлі мерекесі 
жақындап келеді. Осы ретте көптен күткен, ата-бабалар аңсаған 
егеменділікке еміреніп, оны тәу етер ел азаматтарының 
қатарында рысқұловтық «Түрке» шаруа қожалығының басшысы 
Жүнісалиев Нұрлан Әкімбайұлы бар десем артық айтқандық 
емес.

Өзімнің ауылдасым, бұрыннан білетін осы Нұрлан 
Әкімбайұлының №8 сайлау округі бойынша шығып қалған 
аудандық мәслихат депутатының орнына үміткер болып тіркелуі 
мен үшін де, өзгелер үшін де үлкен  жетістік екендігін баса 
айтқым келеді. Бұл оқиға жоғарыда айтылғандай Тәуелсіздік 
мерекесі қарсаңына тап келгенінің өзі көңілге қуаныш сыйлап 
отыр. Себебі, осы мерейлі де шапағатты таң атқалы, яғни, 
соңғы 25 жылда ғана  Қазақ елі мен Алаш баласы кеңестік 
темір құрсаудан босанып, ғасырларға бергісіз тірліктер атқара 
білді. Осы кезеңде ғана ұлтымыздың ұлылығын танытқан 
азаматтарымыз жаңа қырларынан танылды, еліміздің 
түбегейлі өзгеруіне өз ықпалдарын тигізді. Айтпағым, Нұрлан 
Әкімбайұлы да қоғамға қозғау салар осындай ел жанашырлары 
қатарында екендігі.  Ертең халық қалаулысы болып сайланса, 
аудандық мәслихаттың депутаттар корпусы ел мүддесін ойлар 
тағы бір саналы азаматпен толығары сөзсіз. 

Кезінде ветеринариялық, бухгалтерлік білім алған 
Н.Жүнісалиев ауданымыздың өркендеуі жолында біршама 
еңбек сіңіріп, 2008 жылдан замана талабына сай кәсіпкерлік 
саласына бет бұрып, егіс өсірумен шұғылданатын «Түрке» 
шаруа қожалығын құрып, басшылық жасауда. Науқан 
кездерінде бірталай адамдарды жұмыспен қамтып жүрген 
Нұрлан Әкімбайұлының үміткер ретіндегі өзге де сайлауалды 
бағдарламаларына қосымша басты ұстанымдарының бірі  – 
осы ауыл тұрғындары арасында кездесер  жұмыссыздықпен 
күрес болып табылады.

Біз тоталитарлық-әкімшілдік жүйеден ажыраған, өз 
болашағымызға сеніммен қарай алатын бақытты елдің 
шаңырағында өмір сүрудеміз. Ортақ міндет, жоспарымыз 
–  ел Тәуелсіздігін баянды етіп, көпке танылу. Депутаттыққа 
үміткер Нұрлан Әкімбайұлы сынды азаматтармен сондай биік 
асуларды бағындыру да оңайға соғатынын ескеріп, сайлау күні 
дауыс берсек ұтпағымыз да бір болмақ.

    Мұхтар ЖҰМАБЕКОВ, 
сенімді  өкілі

ЕЛ  БОЛУдЫң  БІР  
ЖОЛЫ – ҰЛТТЫҚ  

ТӘРБИЕ

дОСТОйНАя 
КАНдИдАТУРА

 ЕЛ  СЕНІМІН  
АҚТАй  АЛАР  

АЗАМАТ

№8 сайлау округі бойынша Меркі аудандық мәслихатына
депутаттыққа кандидаттар өз сайлаушыларымен кездесулер өткізуде

Өткен сенбіде аудандық мәслихат депутаттығынан 
үміткер Абдықұл Баубеков  «Өркен» шығармашылықты 
дамыту орталығында ауыл тұрғындарымен кездесу өткізіп, 
өзінің сайлауалды бағдарламасы туралы әңгімеледі. Жиынға 
қатысушылардың сұрақтарына жауап берді.

Кандидатпен кездесуге  барлығы 63 адам қатысты.

«МТ»

депутаттыққа 
кандидат 

Көкірекбаев 
Мұратбек 

Болысбекұлы

депутаттыққа 
кандидат 

Жүнісалиев 
Нұрлан 

Әкімбайұлы

Кандидат 
в депутаты 
Баубеков 
Абдыкул 
Оразович

Құрметті сайлаушылар!
2016 жылдың 30 қазаны күні №8 сайлау округінен шығып қалған депутаттың орнына 

аудандық мәслихат депутатын сайлау  бойынша  өтетін сайлауға ұйымшылдықпен қатысыңыздар.
Сайлау №279-шы сайлау учаскесінде (орналасқан жері №39 Т.Қожакеев атындағы ОМГ ғимаратында) 

және №280-ші сайлау учаскесінде (№1 орта мектеп ғимаратында) өткізіледі.
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2016 жылдың 25 қарашасында Меркі 
ауданы Жамбыл, Рысқұлов ауылдық 
округтері әкімдерінің сайлауы өткізіледі.

Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» 
Конституциялық Заңына, «Қазақстан 
Республикасы аудандық маңызы бар 
қалалары, ауылдық округтері, ауылдық округтің 
құрамына кірмейтін кенттер мен ауылдары 
әкімдерін қызметке сайлау, өкілеттігін тоқтату 
және қызметтен босату туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2013 жылғы 24 
сәуірдегі №555 Жарлығына сәйкес аудандық 
аумақтық сайлау комиссиясы 

Орналасқан жері: Меркі ауылы,  
М.Мәметова  көшесі №1, аудандық Мәдениет 
үйі

1. Абылкасымов Шорман Туреханович – 
комиссия төрағасы

2. Тлеулиев Есгали Турсынович – 
комиссия төрағасының орынбасары

3. Далиева Гульмира Бухашқызы – 
комиссия хатшысы

4. Байузахова Гульжан Туребековна   – 
комиссия мүшесі

5. Калынбаев Ердаулет Нургалиевич – 
комиссия мүшесі

6. Таскараев Дос Болатұлы  – 
комиссия мүшесі

7. Нигматуллаева Эльмира 
Абдуллаевна – комиссия мүшесі

Аудандық аумақтық 
сайлау комиссиясы

25 ноября 2016  года состоятся выборы 
акимов Жамбылского, Рыскуловского сель-
ских  округов Меркенского района.

Согласно статьи 14 Конституционного За-
кона Республики Казахстан «О выборах в Ре-
спублике Казахстан» от 28 сентября 1995 года 
и Указа Президента Республики Казахстан «О 
некоторых вопросах проведения выборов аки-
мов городов районного значения, сельских 
округов, поселков и сел Республики Казах-
стан, не входящих в состав селького округа» 
за №555 от 24 апреля 2013 года Меркенская 
районная территориальная комиссия 

Место расположения: село Мерке, улица  
М.Маметовой  №1, районный Дом культуры.

1. Абылкасымов Шорман Туреханович 
– председатель комиссии

2. Тлеулиев Есгали – заместитель 
председателя комиссии

3. Далиева Гульмира Бухашқызы – 
секретарь комиссии

4. Байузахова Гульжан Туребековна   – 
член комиссии

5. Таскараев Дос Болатұлы  – член ко-
миссии

6. Калынбаев Ердаулет Нургалиевич – 
член комиссии

7. Нигматуллаева Эльмира Абдулла-
евна  – член комиссии

Районная территориальная 
избирательная комиссия

хАБАРЛАНдЫРУ ОБЪяВЛЕНИЕ

МЕРКІ АУдАНдЫҚ 
АУМАҚТЫҚ САйЛАУ
КОМИССИяСЫНЫң 

ШЕШІМІ
Меркі ауылы         №1             26. 10. 2016 ж.

Меркі ауданы  Жамбыл, 
Рысқұлов ауылдық округі

әкімдерінің сайлауын тағайындау
және сайлауды әзірлеу мен өткізу
жөніндегі негізгі іс-шаралардың

Күнтізбелік жоспарын бекіту туралы

АУдАНдЫҚ-АУМАҚТЫҚ 
САйЛАУ КОМИССИяСЫНЫң 

ҚҰРАМЫ

РЕШЕНИЕ МЕРКЕНСКОй 
РАйОННОй 

ТЕРРИТОРИАЛьНОй 
ИЗБИРАТЕЛьНОй КОМИССИИ

село  Мерке            №1              26. 10. 2016 г.

О назначении 
выборов акимов 

Жамбылского, Рыскуловского
сельских округов

Меркенского района  

СОСТАВ РАйОННОй 
ТЕРРИТОРИАЛьНОй 
ИЗБИРАТЕЛьНОй 

КОМИССИИ

              ШЕШІМ ЕТЕдІ: 
1. Меркі ауданы  Жамбыл, Рысқұлов  

ауылдық округтері әкімдерінің сайлауы 2016  
жылдың 25 қарашасына тағайындалсын.

2. Меркі ауданы Жамбыл, Рысқұлов  
ауылдық округтері әкімдерінің  сайлауын 
әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-
шаралардың Күнтізбелік жоспары бекітілсін.

3. Осы шешім жергілікті бұқаралық 
ақпарат құралдарына жариялансын. 

Ш.АБЫЛҚАСЫМОВ, 
комиссия төрағасы                                                     

                 РЕШИЛА: 
1. Назначить выборы акимов Жамбылско-

го, Рыскуловского сельских округов  Меркен-
ского района на 25 ноября 2016 года.

2. Утвердить календарный план основ-
ных мероприятий по вопросам подготовки и 
проведения выборов акимов Жамбылского, 
Рыскуловского сельских округов Меркенского 
района.

3. Опубликовать данное решение в мест-
ных средствах массовой информации. 

Ш.АБЫЛКАСЫМОВ, 
председатель комиссии                                                     

Бейнеконкурстың негізгі мақсаты – 
отандық өнімді таңдау жолы арқылы еліміздің 
экономикасының дамуына өз үлесін қосуға халықты 
ынталандыру.

Жүлде қоры:
Facebook желісінде – бейнеролик 

жеңімпазына 200 000 теңге
Instagram желісінде –  бейнеролик 

жеңімпазына 200 000 теңге
Бейнеконкурс қатысушыларына 

қойылатын талаптар:
«Қазақстандық өнімді таңдаймын» 

бейнеконкурсына оқушылар, студенттер, әртүрлі 
ұйымдардың қызметкерлері,  вайнерлер, блогерлер 
және өз бейне жобаларын ұсынуға дайын, барлық 
үміткерлер қатыса алады.

– Бейнеконкурсқа қатысу үшін қатысушылар 
Instagram  әлеуметтік желісінде ұзақтығы 1 
минуттан және Facebook  әлеуметтік желісінде 
ұзақтығы 3 минуттан аспайтын кез-келген сала мен 
тақырыптағы жоба туралы бейнеролик түсірулері 
қажет.

– Бейнероликте «Қазақстанда жасалған» 
логотипін пайдаланғандарыңыз жөн.

– Міндетті түрде #выбираю казахстанское, 
#25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ және #NADLоC 
хэштегін пайдалану.

Маңызды:
– Instagram әлеуметтік желісінде  бейнероликті 

орналастыру үшін madeinkazz парақшасына жазылу 
қажет.

– Facebook  әлеуметтік желісінде   бейнероликті 
орналастыру үшін «Выбираю Казахстанское» тобына 
тіркелу қажет.

– «Қазақстандық  өнімді таңдаймын» 
конкурсына арналған дайын бейнероликті Instagram 
әлеуметтік желісіндегі madeinkazz парақшасына 
немесе  Facebook желісіндегі  «Выбираю 
Казахстанское» тобына жіберу қажет. Талаптарға 
сәйкес келетін бейнероликтерді топ үйлестірушісі 
әлеуметтік желіде жариялайды.

– Егер бейнеролик жоғарыда конкурс 
талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, топ 
үйлестірушісі бейнероликті орналастырмауға 
құқылы.

– Ұсынылған бейнероликтерге авторлық құқық 
«NADLoC» АҚ-на тиесілі болады.

Конкурс мерзімі:
– Конкурс 2016 жылдың 10 қазанынан 

бастап 5 желтоқсанға дейін жалғасады. 
Жеңімпаздарды марапаттау ағымдағы жылдың                       
8-желтоқсанына жоспарланған.

Сіздің бейнеролигіңіз:
– Қазақстандық тауар өндірушіні қолдау 

маңыздылығы туралы сюжеттің мазмұнын, идеясын 
толық ашу;

Тыйым салынады:
– Жарнамаланатын тауарларды басқа 

компаниялардың тауарларымен салыстыру, 
сондай-ақ, олардың ар-намысы, қадір-қасиетіне  
және абыройына жала жабу.

– Балағаттауды пайдалану.
– Қылмыстық сегменттерді қолдану.
– Ішімдік және темекі өнімдерін пайдалану.

ОСНОВНАя ЦЕЛь видео конкурса – 
стимулировать интерес населения к выбору 

отечественного товара, внося этим свой  вклад в 
развитие экономики страны.

Призовой фонд:
– в сети Facebook – 200000 тенге победителю 

видеоролика;
– в сети Instagram – 200000 тенге победите-

лю видеоролика.

Условия
ТРЕБОВАНИя К УЧАСТНИКАМ ВИдЕО КОН-

КУРСА:
– В видео конкурсе «Выбираю Казахстанское»  

могут участвовать школьники, студенты, сотрудни-
ки различных организаций, домохозяйки, вайнеры, 
блогеры и все желающие, которые готовы предста-
вить свои видео проекты.

– Для участия в конкурсе участники должны 
снять видеоролик, продолжительностью не более 1 
минуты для социальной сети Instagram и не более 
3 минут для социальной сети Facebook  об отече-
ственном товаре или производстве.

– Желательно использовать продукцию с лого-
типом «Сделано в Казахстане».

– Обязательно прописать хэштег #выби-
раю казахстанское, #25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ и 
#NADLоC.

ВАЖНО:
– В социальной сети Instagram необходимо 

подписаться на странице madeinkazz для дальней-
шего размещения видеоролика.

– В социальной сети Facebook необходимо 
вступить в группу «Выбираю Казахстанское» для 
дальнейшего размещения видеоролика.

– Отправить готовый видеоролик для конкур-
са «Выбираю Казахстанское» в социальную сеть 
Instagram в директ на страницу madeinkazz  либо 
в сеть Facebook в группу «Выбираю Казахстанское» 
для дальнейшего рассмотрения и опубликования.

– Администратор оставляет за собой право не 
размещать видеоролик, если  он не соответствует 
параметрам, указанным выше.

– Авторские права предоставленных видеоро-
ликов будут принадлежать АО «NADLoC».

Сроки проведения конкурса:
– С 10  октября  по 5 декабря 2016 года. На-

граждение победителей 8 декабря т.г.

Ваш видеоролик должен:
– Полностью раскрыть идею, содержание сюже-

та о важности и поддержке казахстанского товаро-
производителя.

Запрещается:
– Сравнение рекламируемых товаров  с то-

варами других компаний, а также высказывания, 
образы, порочащие их честь, достоинство и репу-
тацию.

– Использовать нецензурную лексику.
– Использовать сегменты криминалистики.
– Использование алкогольной и табачной про-

дукции.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫң ИНВЕСТИЦИяЛАР ЖӘНЕ дАМУ 
МИНИСТРЛІГІ «NADLOC» ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУдЫ дАМЫТУдЫң 

ҰЛТТЫҚ АГЕНТТІГІ» АҚ ҚР ТӘУЕЛСІЗдІГІНІң  25 ЖЫЛдЫҒЫНА 
ОРАй ҰйЫМдАСТЫРЫЛҒАН «ҚАЗАҚСТАНдЫҚ ӨНІМдІ 

ТАңдАйМЫН» БЕйНЕКОНКУРСЫН ЖАРИяЛАйдЫ

Комиссия құрамы:
1. Берік Уәли – ҚР Инвестиция және даму 

министрінің кеңесшісі.
2. Олжас Құдайбергенов – «Қазақстанда 

жасалған» тауар өндірушілер мен  кәсіпкерлер 
қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің 
төрағасы.

3. Арсен Бектасов – ҚР Ақпарат және 
коммуникация министрлігінің баспасөз-хатшысы.

4. Дархан Қыдырәлі –  «Егемен Қазақстан» 
республикалық газеті АҚ басқарма төрағасы.

5. Айнұр Коскина – «Total.kz» ақпараттық 
порталының журналисі.

6. Салтанат Әбдірова – «Қазақстанда жасалған» 
тележобасының режиссері.

7. Дәулетхан Жиенқұлов – «Baq.kz» ақпараттық 
портал редакторының орынбасары.

8. Бибігүл Жексенбай – «Бас редакторлар 
клубы» қоғамдық бірлестігінің президенті.

9. Қалқаман Сарин – ақын, қоғам қайраткері.
10. Есен Елеукен  – «Жайдарман» Қазақстан 

КВН одағының  президенті.
11.  Азамат Тілепов –  блогер, Қазақ 

радиосының «Әлеумет» редакциясының редакторы.
12. Максим Рожин – блогер, фотограф.

«Выбираю Казахстанское» және «madeinkazz» 
топтарының үйлестірушісі «NADLoC» АҚ менеджері 
–  Баубек Қасымов.

Жұмыс қалай бағаланатын болады?
– Конкурстық жұмыстарды бағалаудың 

ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында,  
құрамына бұқаралық ақпарат  құралдары  өкілдері, 
блогерлер, қоғам қайраткерлері кіретін комиссия 
құрылды. Facebook  және Instagram желілеріне 
жүктелген барлық жұмыстар топ үйлестірушісінің 
мақұлдауынан өтеді. Іріктеудің бірінші кезеңінде 
комиссия мүшелері қойылған бағалардың 
(лайктардың) санын анықтайды, бұдан кейін 
комиссия қатысушылары ұсынылған жұмыстарды 
талдаудан өткізіп, жеңімпазды белгілейді.

Бейнеролик сапасы:
– Анық сюжет.
– Камерамен жұмыс істей алуы  (түсіру 

үшін кәсіби видеокамера, гаджеттер, смартфон 
қолдануға болады).

– Таза дыбыс.
– Кадрдағы адамдардың тауарды ұсына алу 

қабілеті.

Марапаттау орны:
– «NADLoC» «Жергілікті Қамтуды Дамытудың 

Ұлттық Агенттігі» АҚ,  Тұран БО, 18.Б.блогы, 4-қабат.

Сілтемелер:
Кез-келген мәселе бойынша 8(7172)79766; 

87011974923; 87015531010 телефондарына 
немесе Instagram-дағы «Madeinkazz», Facebook  
желісіндегі «Выбираю Казахстанское» топтарына 
жаза аласыз.

               АУдАН ӘКІМдІГІНІң КӘСІПКЕРЛІК 
ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІП БӨЛІМІ

АО «НАЦИОНАЛьНОЕ АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО 
СОдЕРЖАНИя «NADLOC» МИР РК ОБЪяВЛяЕТ О ЗАПУСКЕ 

ВИдЕО КОНКУРСА «ВЫБИРАЮ КАЗАхСТАНСКОЕ», 
ПРИУРОЧЕННОГО К 25-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ РК

Состав жюри:
В целях прозрачности оценки конкурсных работ 

организаторами создана комиссия, в которую вхо-
дят представители средств массовой информации, 
блогеры, режиссеры, общественные деятели:

1. Берик Уали – советник министра по инвести-
циям и развитию РК.

2. Олжас Худайбергенов – председатель ОЮЛ 
«Ассоциация товаропроизводителей и предприни-
мателей «Сделано в Казахстане».

3. Арсен Бектасов – пресс-секретарь Мини-
стерства информации и коммуникаций РК.

4. Дархан Қыдырәлі – председатель Правления 
АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан».

5. Айнур Коскина – журналист ИП «Total.kz».
6. Салтанат Абдирова – режиссер телепроекта  

«Сделано в Казахстане».
7. Даулетхан Жиенкулов – заместитель главно-

го редактора ИП «BAQ.KZ».
8. Бибигуль Жексенбай – президент клуба 

главных редакторов.
9. Қалқаман Сарин – поэт, общественный де-

ятель.
10. Есен Елеукен – президент казахстанской 

лиги КВН «Жайдарман».
11. Азамат Тлепов – блогер, редактор редак-

ции «Әлеумет» Казахского радио.
12. Максим Рожин – блогер, фотограф.
Администратор  группы «Выбираю Казахстан-

ское» и  «madeinkazz» – Баубек Касымов, менед-
жер АО «NADLoC».

Как будут оцениваться работы?
– Все работы, загруженные в социальные сети 

Facebook и Instagram  в обязательном порядке 
для одобрения будут проходить через администра-
тора группы. В первый этап отбора члены комиссии 
подсчитают количество поставленных лайков, затем 
участники комиссии, проанализировав представ-
ленные работы, определят победителя.

Качество видеоролика:
– Ясный сюжет.
– Хорошая работа с камерой (для съемок мож-

но использовать как профессиональные видеока-
меры, так и гаджеты, смартфоны).

– Чистый звук.
– Хорошие презентационные навыки от людей 

в кадре.

Место награждения:
– АО «Национальное агентство по развитию 

местного содержания» «NADLoC» БЦ Туран 18. Блок 
Б. 4 этаж.

Примечание:
По каким либо вопросам вы можете  обра-

титься по тел: 8 (7172) 79-76-96, 87011974923; 
87015531010 либо в сети Instagram на странице 
«Madeinkazz» или в Facebook в группе «Выбираю 
Казахстанское».

ОТдЕЛ  ПРЕдПРИНИМАТЕЛьСТВА  И  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  АКИМАТА  

МЕРКЕНСКОГО  РАйОНА
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2016 жыл

Мерекелік байқау концерті 
алдында сарымолдаевтық 
қолөнершілердің көрмесімен 
танысқан көпшілік №9 Меркі 
колледжі, №9, 22 орта мектептері 
мен «Нұршуақ» балабақшасының, 
«Балбөбек» шағын орталығының 
әсем заттары арқылы көз тоймас 

ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында 
ауылдық округтер арасында өтіп жатқан  «Тәуелсіздік 
– тұғырым» атты көркемөнерпаздар байқауының кезегі 
Сарымолдаев ауылдық округінің өнераздарына  да келіп 
жетті. 

Әлихан  НҰРАЛИЕВ,  (суреттер  автордікі), "Меркі тынысы".

саРыМОлДаЕВтықтаР  ӨнЕРДЕн  
сыРт  қалМайДы

сұлу туындылардың сырына қанықса, 
Сарымолдаев ауылдық кітапханасы 
қызметкерлерінің  ел Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына орай дайындаған 
кітап көрмесіне де жоғары бағаларын 
берісті. 

Бірден байқалғаны, зал лық толған 
соң сарымолдаевтықтардың концертін 
тамашалауға келген меркіліктердің 

руханият азығы – өнерпаздар 
байқауын көру үшін біразы тік тұруға да 
пейілділік танытуларынан  нағыз «ине 
шаншар жер қалмадының» көрінісіне 
куә болдық. Осылайша көптің 
назарына Сарымолдаев ауылдық 
округінің соңғы ширек ғасырдағы, 
яғни, Тәуелсіздік жылдарында жеткен 
жетістіктері, халықтың әлеуметтік 
жағдайы мен аудан экономикасының 
өсуі жолында өзіндік үлесі бар округтің  
шыққан белестерін паш ететін  деректі   
бейнебаяны көрсетіліп, концерт 
шымылдығы №22 орта  мектебінің 
директоры Қарлығаш Смайлованың 
өз туындысы «Киелі Меркім» өлеңін  
оқуымен ашылды.

Келесі, кең даламызды сыртқы 
жаулардан тек көк найзаның ұшы,  ақ 
білектің күшімен ғана емес, қазақы 
дала дипломатиясын қолдану арқылы 
да аса данышпандықпен қорғай білген 
Сыпатай Әлібекұлы туралы қойылған 
сахналық көрініс арқылы бабамыздың 
ел ішіндегі түрлі даулардың алдын 
алудағы шеберлігі мен туындаған 
кейбір жекелеген жағымсыз жайларда 
жол таба білген  шешендігі паш 

етілді. Хор әншілері жергілікті сазгер 
А.Қоразбаевтың  «Қазақстаным» 
әнін (суретте) орындаған  соң 
Н.Тілендиевтің атақты «Аққу» күйін 
нақышына келтіре шерткен Әбубәкір 
Шәймерденнің өнері көптің көңілінен 
шыққандығы соншалық, көпшілік өз 
ықыласын ұзақ қол соғумен білдіріп 

жатты.
Қуыршақ театры қойылымын 

әзірлеп, тамаша сахналаған көріністе 
ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
орай шартты түрде өткізілген «Меркі 
бренді» атты байқауға қатысқан 
бауырсақ, домбыра,  қымыз бен асық 
сияқты ұлтымыздың сан ғасырлық 
мұралары сөз жарыстырып, биіктен 

көріну үшін алып бәйтерекке жүгінеді. 
Астананың символы болып үлгерген 
“Бәйтерек” барлық үміткерлерді бірлік 
пен ынтымаққа шақырып, олардың 
әрқайсысы қазақтың ажырамас бөлігі 
екенін дәлелдейді. 

Ойтал ауылының тұрғыны, 
зейнеткер-ұстаз, ақындықтан да 
таласы бар Термекүл Айдарқызының 
әсерлі «Тәуелсіздік жемісі» өлеңін 
шабыттана орындаған Талғат 
Нұрайымның өнері  ешкімді бей-
жай қалдырмаса, фольклорлық-
этнографиялық топ ұсынған 
Н.Бекдәулетұлының «Үкілім-ай 
жеңеше» әні де (суретте) өнер сүйер 
халықтың назарынан сырт қалмады. 
«Сырғалым» би тобының «Қазақ биі» де 
көпке ұнаса, «Басбармақ» жайдарман 
тобының әзілдері бұған дейінгі өткен 
байқаулардағы өзі тектес жанрлардан 
оқ бойы озық тұрғандай еді. 

Кезек дәстүрлі ән-күйге 
берілгенде «Замандас» әжелер 
тобы халық әні «Дедімай-ауды» 
ерекше бір сарынмен шырқай білсе, 
М.Мақатаевтың сөзіне жазылған 
М.Егінбаевтың «Құмған алған» әнін 

тамаша орындаған 
Нұрғиса Ратаевтың 
әншілік шеберлігіне 
ешкім де шек қоя 
алмасы анық болатын. 

Ө.Байділдаевтың кіндік қаның 
тамған ата-бабалар мекенінен артық 
өлке жоқтығын меңзейтін «Туған ел» 
әні  Төленалы Омашұлы мен Серік 
Дәулетқұловтың орындауында өз 
тыңдаушысын орынды тапқан соң, 
сахна төріне шыққан Сарымолдаев 
ауылдық округінің әкімі Қамбар 
Смайлов өнерде де айтары барын 
дәлелдеп, иісі қазаққа етене жақын 
«Саржайлау» күйін шертті.

Сонымен, жоғарыда аталған әр 
өнер сайысының астарын  арнайы 
маман, сауатты сыншының көзімен 
кәсіби тұрғыда қарасақ, әрине, 
көпшілікке байқалмас кемшін тұстары 
да табылуы әбден кәдік. Десек те, 
орындаушының барлығы кәсіби 
шыңдалған  әртіс емес, керісінше, 
соларға ұқсап баққан, кей жерлерде 
өнерлері асып кетпесе де жетеқабыл,  
көркемөнерпаздықтың қосымша жүгін 
арқалап  жүрген қарапайым  адамдар 
екенін ескерсек, барлық округтің бақ 
сынаушы өнер тарландарының еңбегі 
әрине, зор. Бұл пікірді сәл тарқатып 
айтуға ұйытқы болған сарымолдаевтық 
өнер иелерінің «Ғасырлар толғауы» 
атты тарихи-драмалық сахналық 
көрінісінен кейінгі ой толғағы болатын. 
Сөз жоқ, тамаша қойылым! 1937-нің  
аяусыз топалаңы, «Үштіктің» үкімімен 
үзілген үміттер, талаусыраған 
тағдырлар мен қан-қасап қараң 
дүние, бар шындық бұрмаланған 
опасыз кезең көз алдымыздан анық 
өткендей елес берген сәтті қойылым 
өткен  байқауларда  екеу болса, оның 
бірегейі еш даусыз осы екені рас.

Айдалып, Қазақстанға табан 
тіреген орыс жанұясы, ана өлімінен 
кейінгі жетімек Сергейдің көрген 
сергелдеңі, оны өз қайғысын артқа 
сырып, асыраған қазақ отбасындағы 
өзі қатарлас ұл бала Болат екеуінің 
достығы, солайша қазақтың «өзі сары, 
көзі көк» бір баласына айналғаны 
өткен тарихтан сыр шертіп, ашық 
хабар берсе, ес біліп, етек жапқанда 
тұтанған соғыс өрті де шынайы көрініс 
тауыпты. Кезінде соғыс ажыратып, 
Тәуелсіздік таңы атқанда Астана 
төріндегі әсерлі қайта қауышулары, 
бәрі-бәрі өмірдің өзінен алынған 
адам тағдырлары, ел тағдыры, 
мемлекетіміздің тарихы... 

Сарымолдаев ауылының концерті 
Нұрғиса Ратаев орындаған Қадыр 
Мырза Әлінің сөзіне жазылған 
Н.Тілендиевтің патриоттық жалыны 
шалқыған «Өз елім менің» әнімен 
аяқталды. 

Осы аталған іс-шараға өзін-
өзі тану пәнінің әдіскері Қасымова 
Мағрипа Жармұхамедқызының 
жетекшілігімен өзін-өзі тану пәні 
мұғалімдері Марасилова Мөлдір 
(№9 ОМ),  Әбішев Болат (№12 
ОМ), Байназаров Бақытжан (№20 
ОМ), Рамаданова Меруерт (№22 
ОМ),  Қасымбеков Ержан (№30 
ОМ), Исраилова Тахмина (№34 
ОМ),     Барлыбаева Әсел сынды 
ұстаздардан (№48 ОМ) құралған 
«Нұршуақ» тобы қатысты (суретте). 

Облыстық  фестиваль

Жүрегімді  балаларға  
арнаймын

2016 жылдың 12 қазаны күні  Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесіне орай Жамбыл облысы 
әкімдігі білім басқармасының оқу-әдістемелік кабинетінің 
ұйымдастыруымен  «Жүрегімді балаларға арнаймын» 
атты өзін-өзі тану пәні мұғалімдерінің арасында облыстық 
фестиваль өтті.

көздеріне жас алдырса, концерттік 
бөлімдегі Рамаданова Меруерттің 
орындауында «Ертеңін еншілеген 
ел» атты Қ.Әлімқұловтың өлеңі 
мен өзін-өзі тану пәнінің әдіскері 
М.Қасымованың қатысуымен өзін-
өзі тану пәнінің құндылықтарын 
бір шаңырақ астындағы ұлттық би 
арқылы көрсеткен туындыларын 
әділқазылар алқасы жоғары 
бағалады. Облыс бойынша 100 
педагог қатысып, әлеуметтік іс-
әрекеттің көп қырлы түрлерінде 

шығармашылық мүмкіндіктерін 
көрсеткен бұл байқауда 
ауданымыздың намысын қорғаған 
«Нұршуақ» тобы жүлделі ІІ орынға ие 
болып, Дипломмен  марапатталды 
және топтың әр мүшесіне арнайы 
сертификаттар табыс етілді. 

С.БОПИЕВА, 
аудандық білім бөлімі 

әдістемелік кабинетінің 
меңгерушісі.

Фестивальдің  бағдарламасы 
бойынша бірінші бөлімде 
ұстаздар өз тобының атын қорғап, 
таныстырды.  Екінші бөлімде 
ұстаздың бала тәрбиесінде алатын 
орнын, оның өскелең ұрпақтың 
бойында рухани-адамгершілік 
құндылықтарды қалыптастырудағы 
рөлін көрсететін «Жан жылуы» 
атты  сахналық қойылымы 
көрермендердің көңілінен шығып, 

Во время встречи, на которой присутствовали жители, молодежь Андасба-
тырского сельского округа, руководители и представители этно-культурных 
объединений  района, сельчане получили разъяснения, которые им дали заме-
ститель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» К.Нарбатыров и  главный специ-
алист секретариата Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области А.Тер-
мекбаев, смогли обсудить задачи и поручения, данные на ХХІІІ сессии АНК. 

Учащиеся 9-11 классов СШ №21 встретились с председателем молодеж-
ной лиги «Ақ желкен» при АНК области З.Махусеевым, смогли принять участие 
в семинаре-тренинге по теме «Роль молодежных объединений в организации 
благотворительной деятельности на селе», который интересно, привлекая ак-
тивное участие молодежи, провела ведущий эксперт научно-экспертной груп-
пы КГУ «Қоғамдық келісім» З.Кулиева.

Кроме того, участники национальной благотворительной кампании встре-
тились с работниками областного Центра формирования ЗОЖ и Совета мате-
рей при региональной АНК «Родственные браки». Встречу организовала  руко-
водитель отдела КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Жамбылской области 
С.Курманкулова. 

Кроме того, присутствующие на мероприятии приняли участие в спартаки-
аде игр народа Казахстана, которая была организована  культорганизатором 
КГУ Е.Естемес, в мастер-класс по декоративному искусству «Народные мотивы 
в декоративных изделиях из бумаги», проведенном методистом КГУ В.Майко-
вич, поговорить о важности оказания благотворительной помощи многодетным 
и малоимущим семьям.  О добрых делах не только говорилось, но и на деле 
добром и сердечностью были окружены пять семей, жители Андасбатырского 
сельокруга, которые получили благотворительную помощь от АНК области в 
виде продуктов.

Завершилось памятное мероприятие фестивалем «Вместе к единой цели», 
который организовали для почетных гостей учащиеся СШ №21. Выступления 
самодеятельных артистов  придали встрече праздничное настроение, в оче-
редной раз продемонстрировав многообразие единых  в своих устремлениях и 
приоритетах жителей села.

ИдЕНТИЧНОСТь  И  ЕдИНСТВО – 
ОСНОВА  КАЗАхСТАНСКОГО  ОБщЕСТВА

В средней школе №21, в рамках 25-летия Независимости 
страны, была проведена национальная благотворительная кам-
пания, под эгидой Ассамблеи народа Казахстана «Караван ми-
лосердия», которую ярко и познавательно организовал секре-
тариат Ассамблеи народа Казахстана, КГУ «Қоғамдық келісім» 
аппарата акима Жамбылской области.

Ольга  МАЗУР,   "Меркі тынысы".

Ал, сарымолдаевтықтардың 
айтыста да «абдырап» қалмайтынын 
Жанұзақ Елдар мен Арудың сөз 
таластырған әсем айтысынан 
байқадық. 
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МЕРКІ  АУдАНЫ  БОйЫНША  МЕМЛЕКЕТТIК  ӘКIМШIЛIК  ЛАУАЗЫМдАРҒА 
ОРНАЛАСУҒА  ЖАЛПЫ  КОНКУРС  ТУРАЛЫ  хАБАРЛАНдЫРУ

Барлық конкурсқа қатысушыларға 
қойылатын біліктілік талаптары:

Е-R-4 санаты бойынша: жоғары 
немесе ортадан кейінгі немесе кәсіптік және 
техникалық білім.

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
Е-G-3 санаты бойынша: жоғары 

немесе ортадан кейінгі немесе кәсіптік және 
техникалық білім.

Жұмыс тәжірибесі талап етілмейді.
Мынадай құзыреттердің бар болуы: 

бастамалық, адамдармен тіл табысуы, 
аналитикалық, ұйымдастырушылық, әдептілік, 
сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, 
сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік.

Мемлекеттік  әкімшілік  қызметшілердің  
лауазымдық  жалақылары

Жамбыл облысы Меркі ауданы 
әкімінің аппараты бос әкiмшiлiк 
мемлекеттiк лауазымдарға орналасуға 
конкурс жариялайды:

Индекс 080500, Меркі ауылы, Ысмайылов 
көшесі №169, 2 қабат, №13 кабинет, тел: 
8(72632) 2-13-76, факс: 2-26-10, электрондық 
пошта: merke_kadr@mail.ru. 

1. Меркі ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік 
және өнеркәсіп бөлімінің бас маманы 
(санаты E-R-4, №05-8-3, 1 бірлік).   

Функционалдық міндеттері: кәсіпкерлік 
салада жүргізіліп жатқан негізгі бағыттарды 
іске асыруға, өнеркәсіп саласындағы 
кәсіпорындар мен мекемелерге мемлекеттік 
қолдау көрсету туралы бағдарламалардың 
іске асуына ықпал жасайды, аудандағы 
қаржы несие және инвестиция саясаты 
жөніндегі жұмыстарға қатысады. Аудандағы 
өнеркәсіп кәсіпорындарымен байланысты 
дамытуға, ақпарат алмасуды жақсартуға, 
іс-тәжірибе алмасуға, банк және қаржы 
мекемелері арқылы негізгі бағдарламаларды 
несиелендіруді қамтамасыз етуге әрекет 
жасайды. Бөлімнің іс-қағаздарын жүргізеді. 
Кәсіпкерлік саладағы аудан әкімінің 
шешімі, өкімі және қаулыларымен жоғарғы 
органдардың актілерінің орындалуын 
бақылайды.

Тұрғындар арасында түсініктеме жұмысын 
жүргізуді үйлестіреді, бекітілген тәртіп 
бойынша азаматтардың арыз-шағымдарын 
тіркейді және оларға жауап дайындайды.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар:

Білімі – білім саласындағы немесе 
техникалық ғылымдар және технологиялар 
саласындағы немесе ауылшаруашылық 
ғылымдары саласындағы немесе құқық 
саласындағы.     

Мамандығы – білім саласындағы 
(жалпы) немесе техникалық ғылымдар және 
технологиялар саласындағы (жалпы) немесе 
ауылшаруашылық ғылымдары саласындағы 
(жалпы) немесе құқық саласындағы (жалпы).   

Қазақстан Республикасының заңнамалары 
бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес 
нормативтік-құқықтық актілерді білу. 
Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты 
мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті 
тиімді түрде атқару үшін қажетті білімнің, 
икемнің және дағдылардың болуы. «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясын, «Жеке кәсіпкерлік 
туралы» Заңын, функционалдық міндеттеріне 
сәйкес салалардағы басқа да Қазақстан 
Республикасының нормативтік-құқықтық 
актілерін білу.

2. Тәтті ауылдық округі әкімі 
аппаратының бас маман іс-жүргізушісі 
(санаты E-G-3, №06-8-2, 1 бірлік). 

Функционалдық міндеттері: ауылдық 
округ әкімі аппаратының іс-қағаздарын 
жүргізу, хаттармен, азаматтардың арыз-
шағымдарымен жұмыс жүргізу, халықтың 
саны жөнінде есеп беру. Ауылдық округі 
әкімінің шешімдері мен өкімдері  жобаларын 
дайындау. Электронды Үкімет бағдарламасы 
бойынша жүргізілетін жұмыстарды 
ұйымдастыру, «Lotus Notes» бағдарламасы 
бойынша кіріс-шығыс құжаттар айналымын 
бақылау. Әр шаруашылық бойынша есепке алу 
кітабінің толтырылуын қадағалау және жеке 
қосалқы шаруашылық бойынша электрондық 
тізілімді деректерді толтыру. «Тәтті ауылдық 
округі аппараты» Ережесі негізінде әкімнің 
басқа да тапсырмаларын орындау.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: 

Білімі – білім саласындағы немесе 

  

Санаты

   
   Е-R-4          73289    99105
   Е-G-3          69957    94108

Теңгеден 
бастап

Лауазымдық  жалақысы  қызмет  
өткерген  жылдарын  есептегенде

Теңгеге 
дейін

техникалық ғылымдар және технологиялар 
саласындағы немесе ауылшаруашылық 
ғылымдары саласындағы немесе әлеуметтік 
ғылымдар,  экономика және бизнес 
саласындағы немесе құқық саласындағы 
немесе гуманитарлық ғылымдар саласындағы 
немесе қызмет көрсету саласындағы.

Мамандығы – білім саласындағы 
(жалпы) немесе техникалық ғылымдар және 
технологиялар саласындағы (жалпы) немесе 
ауылшаруашылық ғылымдары саласындағы 
(жалпы) немесе әлеуметтік ғылымдар, 
экономика және бизнес саласындағы (жалпы) 
немесе құқық саласындағы (жалпы) немесе 
гуманитарлық ғылымдар саласындағы 
(жалпы) немесе қызмет көрсету саласындағы 
(жалпы).

Қазақстан Республикасының заңнамалары 
бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес 
нормативтік-құқықтық актілерді білу. 
Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты 
мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті 
тиімді түрде атқару үшін қажетті білімнің, 
икемнің және дағдылардың болуы. «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясын, функционалдық 
міндеттеріне сәйкес  салалардағы басқа да 
Қазақстан Республикасының нормативтік- 
құқықтық актілерін білу.

3. Аспара ауылдық округі әкімі 
аппаратының бас маман бухгалтері  
(санаты E-G-3, №06-14-6, 1 бірлік). 

Функционалдық міндеттері: ауылдық 
округ әкімі аппаратының бухгалтерлік есебі, 
қорытынды есеп беру және қаржылық ісіне 
басшылық жасайды.

Бухгалтерлік есебін, ақша қаражатының 
есебін  бір қалыптылық ретпен  
ұйымдастыруды,  ақша қаражатының, 
тауарлы-материалдық құндылықтардың және 
негізгі қордың есебін бекітілген тәртіппен қатаң 
жүргізуді қамтамасыз етеді. Бухгалтерлік 
мұрағат пен құжаттарды бекіткен тәртіппен 
сақтауды қамтамасыз етеді. «Аспара ауылдық 
округі аппараты жөніндегі Ережесіне» сәйкес 
әкімнің басқа да тапсырмаларын орындау.   

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: 

Білімі – әлеуметтік ғылымдар, экономика 
және бизнес саласындағы.

Мамандығы – экономика немесе 
есеп және аудит немесе қаржы немесе 
мемлекеттік және жергілікті басқару.

Қазақстан Республикасының заңнамалары 
бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес 
нормативтік-құқықтық актілерді білу. 
Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты 
мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті 
тиімді түрде атқару үшін қажетті білімнің, 
икемнің және дағдылардың болуы. «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясын, «Бухгалтерлік жүйе 
туралы» Заңын, функционалдық міндеттеріне 
сәйкес салалардағы басқа да Қазақстан 
Республикасының нормативтік-құқықтық 
актілерін білу. 

4. Жаңатоған ауылдық округі әкімі 
аппаратының бас маман бухгалтері  
(санаты E-G-3, №06-2-6, 1 бірлік). 

Функционалдық міндеттері: ауылдық 
округ әкімі аппаратының бухгалтерлік есебі, 
қорытынды есеп беру және қаржылық ісіне 
басшылық жасау. Бухгалтерлік есебін, ақша 
қаражатының есебін бір қалыпты ретпен 
ұйымдастыруды, ақша қаражатының, тауарлы-
материалдық құндылықтардың және негізгі 
қордың есебін бекітілген тәртіппен қатаң 
жүргізуді қамтамасыз етеді. Бухгалтерлік 
есеп жүргізеді, бухгалтерлік мұрағат пен 
құжаттарды бекіткен тәртіппен сақтауды 
қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасы 
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына 
сәйкес мемлекеттік сатып алулардың 
жүргізілуіне жауапты. «Жаңатоған ауылдық 
округі әкімі  аппараты туралы» Ережесіне 
сәйкес әкімнің басқа да тапсырмаларын 
орындау.   

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: 

Білімі – әлеуметтік ғылымдар, экономика 
және бизнес саласындағы.

Мамандығы – экономика немесе 
менеджмент немесе есеп және аудит немесе 
қаржы немесе мемлекеттік және жергілікті 
басқару.

Қазақстан Республикасының заңнамалары 
бойынша тестілеу  бағдарламасына сәйкес 
нормативтік-құқықтық актілерді білу. 
Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты 
мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті 
тиімді түрде атқару үшін қажетті білімінің, 
икемнің және дағдылардың болуы. «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясын, «Бухгалтерлік жүйе 
туралы» Заңын, функционалдық міндеттеріне 
сәйкес салалардағы басқа да Қазақстан 
Республикасының нормативтік-құқықтық 
актілерін білу.

5. Жамбыл ауылдық округі әкімі 
аппаратының бас маман заңгері (санаты 
E-G-3, №06-1-11, 1 бірлік).  

Функционалдық міндеттері: ауылдық 
округ әкімі аппаратында  дайындалатын 
құжаттардың  Қазақстан Республикасы 
Заңдарына сәйкестігін қамтамасыз етеді, 
ауылдық округ әкімі шешімдерінің, өкімдерінің 
заңдылығына жауапты және олардың 
жобаларын дайындайды. Әр шаруашылық 
бойынша есепке алу кітабының, жеке қосалқы 
шаруашылық бойынша электрондық тізілімді 
деректерінің толтырылуын қамтамасыз етеді. 
Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік сатып 
алу туралы» Заңына сәйкес мемлекеттік сатып 
алулардың жүргізілуінің заңға сәйкестігіне 
жауапты.

«Жамбыл ауылдық округі әкімінің 
аппараты туралы» Ережеге сәйкес әкімнің 
басқа да тапсырмаларын орындау.          

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: 

Білімі – құқық саласындағы. 
Мамандығы – құқық саласындағы 

(жалпы).
Қазақстан Республикасының заңнамалары 

бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес 
нормативтік-құқықтық актілерді білу. 
Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты 
мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті 
тиімді түрде атқару үшін қажетті білімнің, 
икемнің және дағдылардың болуы. «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясын, функционалдық 
міндеттеріне сәйкес салалардағы басқа да 
Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін білу.

6. Рысқұлов ауылдық округі әкімі 
аппаратының бас маманы (санаты E-G-3, 
№06-13-5, 1 бірлік).  

Функционалдық міндеттері: округке 
қарасты елді мекендерде ветеринарлық-
санитарлық қауіпсіздігі бойынша 
ветеринарлық іс-шаралар жоспарын 
ұйымдастыру, ветеринария бөлімімен 
тиісті жұмыстарды жүргізу. Жұқпалы және 
жұқпалы емес жануарлардың ауруларының 
тізімін жетілдіру, эпизоотиялық жағдай 
бойынша профилактикалық жұмыстармен 
қамсыздандыру. Ветеринария саласындағы 
сұрақтары бойынша халық арасында 
ағартушылық жұмыстарын жүргізу. Қаңғыбас 
иттер мен мысықтарды аулау және жою іс-
шарасын ұйымдастыру. 

Ауылдық округ аумағындағы төтенше 
жағдайлардың алдын алу жұмыстарына 
жауапты. Округ аумағында өткізілетін 
санитарлық-тазалық жұмыстарын 
ұйымдастыру. Ауылдық округтегі өзіне 
бекітілген көшелердегі тұрғын үй нысандарына 
байланысты мәліметтердің нақтылығына, 
дұрыстығына жауапты және аудандық 
статистика басқармасымен жұмыстарды 
жүргізу. Ауылшаруашылығы бөліміне 
тапсырылатын есептілікке (мал саны, техника 
саны, жердің игерілуі) жауапты. 

Ауылдық округ әкімі аппараты жөніндегі 
Ережесіне сәйкес әкімнің басқа да 
тапсырмаларын орындау.          

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
талаптар: 

Білімі – ветеринария саласындағы 
немесе ауылшаруашылық ғылымдары 
саласындағы немесе техникалық ғылымдар 
және технологиялар саласындағы немесе 
әлеуметтік  ғылымдар, экономика және бизнес 
саласындағы немесе құқық саласындағы 
немесе қызмет көрсету саласындағы. 

Мамандығы – ветеринария саласындағы 
(жалпы) немесе ауылшаруашылық 
ғылымдары саласындағы (жалпы) немесе 
техникалық ғылымдар және технологиялар 
саласындағы  (жалпы) немесе мемлекеттік 
және жергілікті басқару немесе есеп және 
аудит немесе экономика немесе қаржы 
немесе құқық саласындағы (жалпы) немесе 
жерге орналастыру немесе кадастр немесе 
әлеуметтік жұмыс.

Қазақстан Республикасының заңнамалары 
бойынша тестілеу бағдарламасына сәйкес 
нормативтік-құқықтық актілерді білу. 
Үлгілік біліктілік талаптарына сәйкес нақты 
мемлекеттік лауазымда кәсіби қызметті 
тиімді түрде атқару үшін қажетті білімнің, 
икемнің және дағдылардың болуы. «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясын, «Ветеринария 
туралы» Заңын, функционалдық міндеттеріне 
сәйкес салалардағы басқа да Қазақстан 
Республикасының нормативтік-құқықтық 
актілерін білу.  

Жалпы конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар: 

1) Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері министрінің  2015 
жылғы 29 желтоқсандағы №12 бұйрығымен 
бекітілген әкімшілік мемлекеттік лауазымына 
орналасуға конкурс өткізу қағидаларының                      
2-қосымшасына сәйкес нысандағы өтініш;

2) 3х4 үлгідегі сурет пен Қағидаларға 
3-қосымшаға сәйкес нысанда толтырылған 
сауалнама;

3) білімі туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшірмелері;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 

нотариалдық куәландырылған көшірмесі;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің міндетін атқарушының  
2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен 
бекітілген (Нормативтік-құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылы                
21 желтоқсанда №6697 болып тіркелген) 
№086-у нысандағы денсаулығы туралы 
анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшірмесі;

7) құжаттарды тапсыру сәтінде 
заңнаманы білуіне тестілеуден өткені туралы 
шекті мәннен төмен емес нәтижелері 
бар қолданыстағы сертификат (немесе 
нотариалдық куәландырылған көшірмесі);

8) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды 
тапсыру сәтінде уәкілетті органда жеке 
қасиеттерін бағалауды өту туралы 
қолданыстағы қорытынды (немесе 
қорытындының нотариалдық куәландырылған 
көшірмесі).

Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну 
конкурс комиссиясының оларды қараудан бас 
тартуы үшін негіз болып табылады.

Үшінші тестілеу бағдарламасы E-R-4, 
E-G-3 санаттарына арналған және келесіні 
қамтиды: Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілін білуге арналған тест 
(20 сұрақ); Қазақстан Республикасының 
Конституциясы  (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі 
туралы»  (15 сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 
сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 
(15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
заңдарын бiлуге арналған тесттер.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, 
кәсiби деңгейіне және беделіне қатысты 
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың 
көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, 
ғылыми  жарияланымдар және өзге де 
олардың кәсіби қызметін, біліктілігін 
сипаттайтын мәліметтер) қосымша 
ақпараттарды бере алады.

Құжаттарды қабылдау мерзімі жалпы 
конкурс өткізу туралы хабарландыру соңғы 
жарияланған күннен бастап жеті жұмыс күні 
ішінде жоғарыда көрсетілген  мекен-жай 
бойынша орналасқан Жамбыл облысы Меркі 
ауданы әкімінің аппаратына тапсырылуы тиіс.

Конкурс комиссиясының қарауына 
құжаттарды қабылдау мерзімінде жалпы 
конкурсқа қатысуға ниет білдірген 
азаматтардың  өздері  қолма-қол тәртіпте 
немесе пошта арқылы (қоса тіркелген 
құжаттардың тізбесі көрсетілген құжат 
тігілетін папкада орналастырылған) не 
хабарландыруда көрсетілген электрондық 
почта мекен-жайына электронды түрде не 
«Е-gov» электронды Үкімет порталы арқылы 
тапсырған құжаттары қабылданады. 

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды 
электронды түрде электрондық пошта не 
«Е-gov» электронды Үкімет порталы арқылы 
берілген жағдайда азаматтар құжаттардың 
түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға дейін 
бір жұмыс күн бұрын кешіктірмей береді. 
Оларды бермеген жағдайда тұлға конкурс 
комиссиясымен әңгімелесуден өтуге 
жіберілмейді.

Құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін 
құжаттарды қарау қорытындысы бойынша 
әңгімелесуге жіберілген кандидаттар, 
әңгімелесуге жіберілгендігі туралы хабар 
алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде 
Меркі ауданы, Меркі ауылы, Ысмайылов 
көшесі №169 мекен-жайда орналасқан Меркі 
ауданы әкімі  аппаратында әңгімелесуден 
өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының 
ашықтылығы мен объективтілігін қамтамасыз 
ету үшін оның отырысына байқаушылар 
шақырылады.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын 
(әңгімелесу өтетiн жерге келу және қайту, 
тұрғын жай жалдау, тұру, байланыс қызметiнiң 
барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар 
конкурс комиссиясы шешiмiмен келіспеген 
жағдайда шешім қабылданған күннен 
бастап бес жұмыс күні    ішінде уәкiлеттi 
органға немесе Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес сот тәртiбiнде 
шағымдана алады.

АУдАН  ӘКІМІНІң  АППАРАТЫ
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ОБЪяВЛЕНИЕ  ОБщЕГО  КОНКУРСА  дЛя  ЗАНяТИя  ВАКАНТНЫх  АдМИНИСТРАТИВНЫх  
ГОСУдАРСТВЕННЫх  дОЛЖНОСТЕй  ПО  МЕРКЕНСКОМУ РАйОНУ

Общие квалификационные требования 
ко всем участникам конкурса:

для категории Е-R-4: высшее или по-
слесреднее или техническое и профессио-
нальное образование.

Опыт работы не требуется.
для категории Е-G-3: высшее или по-

слесреднее или техническое и профессио-
нальное образование.

Опыт работы не требуется.
Наличие следующих компетенций: ини-

циативность, коммуникативность, аналитич-
ность, организованность, этичность, ориента-
ция на качество, ориентация на потребителя, 
нетерпимость к коррупции.   

должностные оклады административных 
государственных служащих

Аппарат акима Меркенского района 
Жамбылской области объявляет общий 
конкурс на занятие вакантных админи-
стративных государственных должно-
стей: 

Индекс 080500, село Мерке, улица 
Исмаилова №169, 2 этаж, кабинет №13, тел: 
(8-72632) 2-13-76, факс. 2-26-10, электрон-
ная почта: merke_kadr@mail.ru.

1. Главный специалист отдела пред-
принимательства и промышленности 
акимата Меркенского района (категория 
E-R-4, №05-8-3, 1 единица).

Функциональные обязанности: обе-
спечивает реализацию основных приоритет-
ных направлений предпринимательской по-
литики, готовит предложения по всем видам 
государственной поддержки значимых для 
района проектов и программ по промыш-
ленным предприятиям и организациям,  уча-
ствует в разработке решений о проводимых 
в районе мерах финансово-кредитной, ин-
вестиционной политики. Взаимодействует с 
предприятиями и организациями района с 
целью налаживания деловых контактов, се-
тей информации и обмена опытом работы, а 
также с банковскими и финансовыми органи-
зациями по опросам финансирования и кре-
дитования приоритетных проектов. Ведение 
делопроизводства в отделе.

Контролирует  исполнение решений, рас-
поряжений акима района, постановлений 
акимата и актов вышестоящих органов по во-
просам предпринимательства. Осуществляет 
координацию работы отдела с населением по 
проведению информационно-разъяснитель-
ной работы, рассмотрению в установленном 
порядке  писем, жалоб, предложений и лич-
ных обращений граждан. 

Требование к участникам конкурса:
Образование – в сфере образования или 

в сфере технических наук и технологий или в 
сфере сельскохозяйственных наук или в сфе-
ре права.

Специальность – в сфере образования 
(общая) или в сфере технических наук и тех-
нологий (общая) или в сфере сельскохозяй-
ственных наук (общая) или в сфере права 
(общая).

Знание нормативно-правовых актов Ре-
спублики Казахстан в соответствии с програм-
мой  тестирования. Наличие образования, 
умение и наличие навыков для эффективного 
выполнения профессиональной деятельности 
данной государственной  должности  в соот-
ветствии с квалификационными требовани-
ями. Знание Стратегии  «Казахстан-2050», 
Закона «О индивидуальном предпринима-
тельстве» и других нормативно-правовых ак-
тов Республики Казахстан  в сферах, соответ-
ствующих функциональным обязанностям.  

 2. Главный специалист, делопроиз-
водитель аппарата акима Таттинского 
сельского округа (категория E-G-3, №06-
8-2, 1 единица).

Функциональные обязанности: ведет 
делопроизводство в аппарате акима сель-
ского округа, работает с письмами и заявле-
ниями граждан, ведет учет населения. Гото-
вит проекты решений и распоряжений акима 
сельского округа. Организует работы по про-
грамме электронного правительства, кон-
тролирует  документооборот по программе 
«Lotus Notes». Заполняет электронный реестр 
данных по личным подсобным хозяйствам и 
контролирует заполнение хозяйственных книг 

 

Категория

   Е-R-4          73289    99105
   Е-G-3          69957    94108

Должностной оклад в зависимости 
от выслуги лет

от тенге до тенге

учета. 
Исполняет  иные поручения акима в соот-

ветствии с Положением «Об аппарате акима 
Таттинского сельского округа».

Требование к участникам конкурса:
Образование – в сфере образования или 

в сфере технических наук и технологий или 
в сфере сельскохозяйственных наук или в 
сфере социальных наук, экономики и бизнеса 
или в сфере права или в сфере гуманитарных 
наук или в сфере оказания услуг.

Специальность – в сфере образования 
(общая) или в сфере технических наук и тех-
нологий (общая) или в сфере сельскохозяй-
ственных наук (общая) или в сфере социаль-
ных наук, экономики и бизнеса (общая) или в 
сфере права (общая) или в сфере гуманитар-
ных наук (общая) или в сфере оказания услуг 
(общая).

Знание нормативно-правовых актов Ре-
спублики Казахстан в соответствии с про-
граммой  тестирования. Наличие обра-
зования, умение и наличие навыков для 
эффективного выполнения профессиональной 
деятельности данной государственной  долж-
ности  в соответствии с квалификационными 
требованиями. Знание Стратегии  «Казахстан 
- 2050» и других нормативно-правовых актов 
Республики Казахстан в сферах соответствую-
щих функциональным обязанностям. 

3. Главный специалист, бухгалтер 
аппарата акима Аспаринского сельского 
округа   (категория   E-G-3,      №06-14-6, 
1 единица).

Функциональные обязанности: осу-
ществляет бухгалтерский учет, ведет отчет-
ность и финансовую деятельность аппарата 
акима сельского округа.  Обеспечивает пра-
вильную и рациональную организацию бухучета 
и финансов, строгое соблюдение установлен-
ных правил ведения учета денежных средств, 
товароматериальных  ценностей,  основных  
фондов. Обеспечивает хранение бухгалтер-
ского архива и документов в установленном 
порядке. Исполняет другие поручения в соот-
ветствии с Положением «Об  аппарате  акима 
Аспаринского сельского округа».

Требование к участникам конкурса:
Образование – в сфере социальных наук, 

экономики и бизнеса.
Специальность – экономика или учет и 

аудит или финансы или государственное и 
местное управление.

Знание нормативно-правовых актов Ре-
спублики Казахстан в соответствии с програм-
мой  тестирования. Наличие образования, 
умение и наличие навыков для эффективного 
выполнения профессиональной деятельности 
данной государственной  должности  в соот-
ветствии с квалификационными требовани-
ями. Знание Стратегии  «Казахстан - 2050», 
Закона «О бухгалтерской системе» и других 
нормативно-правовых актов Республики Ка-
захстан в сферах соответствующих функцио-
нальным обязанностям. 

4. Главный специалист, бухгалтер ап-
парата акима Жанатоганского сельского 
округа (категория E-G-3, №06-2-6, 1 еди-
ница).

Функциональные обязанности: осу-
ществляет бухгалтерский учет, ведет отчет-
ность и финансовую деятельность аппарата 
акима сельского округа.  Обеспечивает пра-
вильную и рациональную организацию   буху-
чета и финансов, строгое соблюдение уста-
новленных правил ведения учета денежных 
средств, товароматериальных  ценностей,  
основных  фондов. Обеспечивает хране-
ние бухгалтерского архива и документов в 
установленном порядке. Ответственен за 
проведение государственных закупок в со-
ответствии с Законом «О государственных 
закупках» Республики Казахстан. Исполняет 
другие поручения в соответствии с Положе-
нием «Об  аппарате  акима Жанатоганского 
сельского округа».

Требование к участникам конкурса:
Образование – в сфере социальных наук, 

экономики и бизнеса.
Специальность – экономика или менед-

жмент или учет и аудит или финансы или го-
сударственное и местное управление.  

Знание нормативно-правовых актов Ре-
спублики Казахстан в соответствии с про-
граммой тестирования. Наличие образования, 
умение и наличие навыков для эффективного 
выполнения профессиональной деятельности 
данной государственной  должности  в соот-
ветствии с квалификационными требовани-
ями. Знание Стратегии  «Казахстан - 2050», 
Закона «О бухгалтерской системе» и других 
нормативно-правовых актов Республики Ка-
захстан в сферах соответствующих функцио-
нальным обязанностям.

5. Главный специалист, юрист ап-
парата акима Жамбылского сельского 
округа   (категория    E-G-3,     №06-1-11, 
1 единица).

Функциональные обязанности: обе-
спечивает соответствие производственных 
документаций аппарата акима сельского 
округа законодательства Республики Казах-
стан, подготавливает проекты решений и рас-
поряжений акима сельского округа и несет 
ответственность за их законность. Ведет ре-
гистрационную запись в книгах похозяйствен-
ного учета и ответственный за электронную 
форму учета личного подсобного хозяйства. 
Отвечает за процедуру проведения государ-
ственных закупок аппарата акима сельского 
округа, согласно Закона РК «О государствен-
ных закупках». Исполняет другие поручения 
в соответствии с Положением «Об  аппарате  
акима  Жамбылского сельского  округа». 

Требование к участникам конкурса:
Образование – в сфере права. 
Специальность – в сфере права (общая).
Знание нормативно-правовых актов Ре-

спублики Казахстан в соответствии с про-
граммой тестирования. Наличие образования, 
умение и наличие навыков для эффективного 
выполнения профессиональной деятельности 
данной государственной  должности  в соот-
ветствии с квалификационными требования-
ми. Знание Стратегии  «Казахстан - 2050» и 
других нормативно-правовых актов Республи-
ки Казахстан в сферах соответствующих функ-
циональным обязанностям.

6. Главный специалист аппарата аки-
ма Рыскуловского сельского округа (ка-
тегория E-G-3, №06-13-5, 1 единица).

Функциональные обязанности: состав-
ляет планы ветеринарных мероприятий по 
обеспечению ветеринарно-санитарной без-
опасности в округе, проводит необходимые 
работы с отделом ветеринарии. Изучает эпи-
зоотическую ситуацию по заразным и неза-
разным болезням животных, разрабатывает 
перечень этих болезней животных, обеспечи-
вает выполнение ветеринарных мероприятий. 
Проводит просветительскую работу среди на-
селения по вопросам ветеринарии. Организу-
ет план мероприятий по отлову и уничтоже-
нию бродячих собак и кошек. 

Ответственнен за чрезвычайные ситуа-
ции на территории округа. Организует работы 
по проведению санитарной очистки. Ответ-
ственнен за достоверность информации по 
индивидуально-жилищным объектам. Ведет 
работу с управлением статистики района. От-
ветственнен за сдачу отчета (количество ско-
та, техники, освоение земельных участков) в 
отдел сельского хозяйства. 

Исполняет другие поручения акима в со-
ответствии с Положением об  аппарате акима 
сельского округа.

Требование к участникам конкурса:
Образование – в сфере ветеринарии 

или в сфере сельскохозяйственных наук или 
в сфере технических наук и технологий или в 
сфере социальных наук, экономики и бизне-
са или в сфере права или в сфере оказания 
услуг.

Специальность – в сфере ветеринарии 
(общая) или в сфере сельскохозяйственных 
наук (общая) или в сфере технических наук 
и технологий (общая) или государственное 
местное управление или учет и аудит или 
экономика или финансы или в сфере права 
(общая) или землеустройства или кадастр 
или социальная работа.

Знание нормативно-правовых актов Ре-
спублики Казахстан в соответствии с про-
граммой тестирования. Наличие образования, 
умение и наличие навыков для эффективного 
выполнения профессиональной деятельности 
данной государственной  должности  в соот-
ветствии с квалификационными требовани-
ями. Знание Стратегии  «Казахстан-2050», 
Закона «О ветеринарии» и других норматив-
но-правовых актов Республики Казахстан в 
сферах соответствующих функциональным 
обязанностям.

Необходимые документы для участия 
в общем конкурсе:                

1) Заявление по форме, согласно прило-
жению 2 к Правилам проведения конкурса на 
занятие административной государственной 
должности, утвержденной приказом мини-
стра Республики Казахстан  по делам госу-
дарственной службы, от 29 декабря 2015 года 
за №12; 

2) заполненную анкету с фотографией, 
размером 3х4 по форме, согласно приложе-
нию 3 к Правилам; 

3) копии документов об образовании, за-
свидетельствованные нотариально;

4) копию документа, подтверждающую 

трудовую деятельность, засвидетельствован-
ную нотариально;

5) справку о состоянии здоровья по форме 
№086-у, утвержденной приказом Министер-
ства здравоохранения Республики Казахстан, 
от 23 ноября 2010 года №907 (зарегистриро-
ван в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов 21 декабря 2010 
года, №6697);

6) копия документа, удостоверяющего 
личность гражданина Республики Казахстан;

7) сертификат о прохождении тестирова-
ния на знание законодательства с результа-
тами не ниже пороговых значений, действи-
тельный на момент подачи документов (либо 
нотариально засвидетельствованная копия 
сертификата);

Представление неполного пакета доку-
ментов является основанием для отказа в их 
рассмотрении конкурсной комиссией.

8) заключение о прохождении оценки лич-
ных качеств в уполномоченном органе, дей-
ствительное на момент подачи документов 
для участия в конкурсе (либо нотариально за-
свидетельствованную копию заключения).

Представление неполного пакета доку-
ментов является основанием для отказа в их 
рассмотрении конкурсной комиссией.

Третья программа тестирования предна-
значена для категорий E-R-4,  E-G-3 и вклю-
чает: тесты на знание государственного языка 
Республики Казахстан (20 вопросов), тесты 
на знание Законов «О Конституции Респу-
блики Казахстан» (15 вопросов), «О государ-
ственной службе Республики Казахстан» (15 
вопросов), «О противодействии коррупции» 
(15 вопросов), «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан»  (15 вопросов), «О порядке рас-
смотрения обращений физических и юриди-
ческих лиц» (15 вопросов), «О государствен-
ных услугах» (15 вопросов). 

Граждане могут предоставлять дополни-
тельную информацию, касающуюся их обра-
зования, опыта работы, профессионального 
уровня и репутации (копии документов о по-
вышении квалификации, присвоении ученых 
степеней и званий, характеристики, реко-
мендации, научные публикации, иные сведе-
ния, характеризующие их профессиональную 
деятельность, квалификацию). Документы 
должны быть предоставлены в аппарат акима 
Меркенского района, находящийся по выше-
указанному адресу в течение семи рабочих 
дней со дня последней публикации объяв-
ления о проведении общего конкурса среди 
государственных служащих.

К рассмотрению конкурсной комиссией 
принимаются документы, предоставленные  
лицами, изъявившими желание участвовать в 
общем конкурсе в нарочном порядке, по по-
чте (помещенные в скоросшиватель, с указа-
нием перечня прилагаемых документов) или 
в электронном виде на адрес электронной 
почты, указанный в объявлении либо посред-
ством портала электронного Правительства 
«Е-gov» в сроки приема документов. 

При предоставлении документов в элек-
тронном виде на адрес электронной почты 
государственного органа либо посредством 
портала электронного Правительства «Е-gov», 
их оригиналы представляются не позднее чем 
за один рабочий день до начала собеседова-
ния.

При их непредставлении, лицо не допу-
скается конкурсной комиссией к прохождению 
собеседования.

Кандидаты, допущенные к собеседова-
нию, проходят его в аппарате акима Мер-
кенского района по адресу: Жамбылская об-
ласть, Меркенский район, село Мерке, улица 
Исмаилова №169, в течение трех рабочих 
дней со дня уведомления кандидатов о допу-
ске их к собеседованию.

Для обеспечения прозрачности и объек-
тивности работы конкурсной комиссии на ее 
заседание приглашаются наблюдатели.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к 
месту проведения собеседования и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, поль-
зование услугами связи всех видов) граждане 
производят за счет собственных средств.

Участники конкурса и кандидаты, в случае 
несогласия с  решением конкурсной комис-
сии, могут обжаловать его в уполномоченном 
органе либо в судебном порядке, в соответ-
ствии с законодательством Республики Ка-
захстан,   в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения. 

АППАРАТ  АКИМА  РАйОНА 

 



*   *   *

*   *   *

ìåíøiê èåñi: 
       

"ìåðêi òûíûñû"-
Бàñïàñû" 

жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

 директор – 
   Бàñ  рåäàêòîð  

   Әтіркүл ИСАЕВА

Индекс: 080500,
  Æàìáûë îáëысы, 

Мåðêі ауданы, 
Ә.Ыñìàйыëîâ көшесі,  

¹349. 

      ТАРАЛЫМЫ:  2510 дана

Ãàçåò  àðàëàñ – қàçàқ  æәíå  îðûñ   
òiëäåðiíäå   àïòàñûíà  2 ðåò – ñәрñåíái,  

жұма  êүíäåði  øûғàäû.  Ðåäàêöèÿ 
àâòîðëàðäûң êөçқàðàñû šүøií өçiíå 

æàóàïêåðøiëiê æүêòåìåéäi.
Ãàçåò  ЖК  ЖТО  «Али ЗА»  

баспа орталығында áàñûëғàí.
Мекен-жайы: Тараз қаласы,

 Төле би көшесі №36                              

Òåëефондар: Бас 
ðåäàêòîð – 

4-07-33  (факс.), 
бөлімдер – 4-07-35; 

4-07-58;  
есепші – 4-07-34  

vestnik-merke@mail.ru

Қаçàқñòàí  Ðåñïóáëèêàñû 
инвестициялар және даму министрлігі

Байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитеті

Мерзімді баспасөз басылымын және 
ақпараттық агенттікті есепке 

қою туралы  КУӘЛІК
№14047-Г Астана қаласы, 24.12.2013 жыл. 

КЕЗЕКШІЛЕР: Ә.Нұралиев, О.Мазур

*   *   *

*   *   *

Открылось наследство после 
смерти Цуровой Матрены Гераси-
мовны, умершей 7 декабря 1993  
года. Наследников просим обра-
титься по вопросу оформления на-
следственных прав в течение одного 
месяца после опубликования к нота-
риусу Б.Абишеву по адресу: с. Мер-
ке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после 
смерти Тажибекова Жангира Ры-
скуловича, умершего 5 апреля 2015 
года. Наследников просим обра-
титься по вопросу оформления на-
следственных прав в течение одного 
месяца после опубликования к нота-
риусу Э.Омаровой по адресу: с. Мер-
ке, ул. Мусабекова, 1.

Открылось наследство после 
смерти Рыскулбекова Туленды Бе-
дельбаевича, умершего 27 июня  
2016 года. Наследников просим об-
ратиться по вопросу оформления на-
следственных прав в течение шести 
месяцев со дня открытия наследства 
к нотариусу М.Карабалаеву по адре-
су: с. Мерке, ул. Исмаилова, 226 «б».

Открылось наследство после 
смерти Далабаева Бектерхана Адил-
бековича, умершего 17 июля  2016 
года. Наследников просим обратить-
ся по вопросу оформления наслед-
ственных прав в течение шести ме-
сяцев со дня открытия наследства к 
нотариусу М.Карабалаеву по адресу: 
с. Мерке, ул. Исмаилова, 226 «б».

Открылось наследство после 
смерти Керимбекова Асилбека Мы-
рзакуловича, умершего 18 июля 
2015  года. Наследников просим 
обратиться по вопросу оформления 
наследственных прав в течение од-
ного месяца после опубликования 
к нотариусу Б.Абишеву по адресу:               
с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

хАБАРЛАНдЫРУ

Құттықтаймыз!

XIX ғасырда, Өндірістік 
революциялар, романтизм және 
позитивизм қозғалыстары кезеңінде 
көрме қозғалысын дамытуға 
қолайлы жағдайлар туындады. Өзінің 
құрылғанынан бастап Көрмелер 
халықтар арасындағы ынтымақтастыққа 
ұмтылды сондықтан олар бір мезгілде 
«витрина» және адамзат  прогресімен 
байланысты мәселелерді талқылау 
жөніндегі форумдар болып табылды. 
Кейде Бүкіләлемдік көрмелермен 
қатар салтанатты даталар мерекеленді. 
Көрмелер өткен мен бүгінгінің 

БүКІЛӘЛЕМдІК  
КӨРМЕЛЕР  ТАРИхЫ

Бүкіләлемдік көрмелер 
тарихы 1851 жылы 
Лондонда өткізілген «Барлық 
халықтардың өндірістік 
жұмыстарының ұлы 
көрмесінен» басталып, бүгінгі 
күнге дейін жалғасуда.

1928 жылы Парижде көрме қызметін 
реттеу мақсатында Халықаралық көрме 
бюросы (ХКБ) құрылды. Бүгінгі күні ол 
өте ежелгі және өкілетті халықаралық 
құрылымдардың бірі (оған 166 ел 
мүше). Халықаралық көрме бюросы 
халықаралық көрмелер принциптері 

мен мақсаттарының сақталуын, 
халықаралық қызметтесу шеңберінде 
білім беру, инновациялар саласында, 
жалпы адамзат мәселелері бойынша 
пікір алмасу жөніндегі ғаламдық 
сұхбат-кездесулер ұйымдастыруды 
қадағалайды.

ЭКСПО  көрмесі
хКБ 1876 жылғы Филадельфиядағы Бүкіләлемдік  көрмеге 

келушілер Бүкіләлемдік  көрмелерді өткізу орны мен олардың 
тақырыбын саяси, экономикалық, жағрафиялық және мәдени 
ерекшеліктерді ескере отырып анықтады. 

және болашақтың арасындағы 
байланыстырушы буын. Мәселен, 
1889 жылы Парижде Француз 
Революциясының жүз жылдығы атап 
өтілді, 1876 жылы Филадельфияда  АҚШ 
тәуелсіздігінің жүз жылдық мерейтойы 
тойланды, 1893 жылы Чикагода және 
1992 жылы  Севильяде Американың 
ашылуының бес жүз жылдығы атап 
өтілді, ал, 1915 жылы Сан-Францискода 
Панама каналының ашылуы 
мерекеленді.

ЕхРО 2017 astana.com
сайтынан алынды.

АЗИяЛЫҚ  НЕСИЕ  ҚОРЫ
АЗИАТСКИй  КРЕдИТНЫй  ФОНд

ASIAN  CREDIT  FUND  

  Негізгі міндеттер:
• Сату жоспарын орындау
• Клиенттерге ұйым стандартына сай 
қызмет көрсету
• Ұйымның «ауыл бизнесін және үй 
шаруашылығын дамыту» мақсатын 
өрлету.

үміткерге қойылатын талаптар:
• Жоғары немесе арнаулы-орта білім

«Азиялық Несие Қоры» Микроқаржылық ұйымы» ЖШС
Несие маманы

ҚАЖЕТ
• Мүмкіндігінше іс-тәжірибесінің болуы
• Жоғары аналитикалық қабілеттілігі
• Компьютерді жетік білуі
• Халықпен тіл табысу біліктілігі.
            Сипаттама:
• Қызықты  жұмыс
• Кәсіби даму мүмкіндігі
• Карьералық  өсу мүмкіндігі
• Қызметке лайықты төлемақы.

Түйіндеме фотосуретпен бірге мына мекен-жайда қабылданады:
Меркі ауылы, Ысмайылов көшесі, 220 А (Мұражайдың артында),

Телефон/факс: 8 (72632) 2-10-42 
E-mail: hr@acfund.kz

www.asiancreditfund.com

железнодорожную гостиницу, 
кафе-бар, баню и сауну. 

Обращаться по тел.: 
87776985470; 4-26-70.

СдАМ В АРЕНдУ

   ЕСКЕ  АЛУ
Меркі ауылының тұрғыны болған 

Әділгереева Зияда Жолдыбайқызы егер 
тірі болғанда 27 қазан күні 45 жасқа толар еді. 
Ол ортамызда отырғанда үйдің ішін қуаныш 
кернеп, шаттық шұғыласын шашып тұратын.

Зияда, сенің небір жақсылығыңды, 
шұғылалы шарапатыңды көрген ұл-қыздарың 
қабырғасы қайыса отырып еске алады, саған 
арнап дұға оқып, Жаратқаннан иман тілейді.

Бақилық болдың, 44-ақ 
                             жасыңда-ай,
Жылайды жүрек, ақылға албырт
                                 бағынбай.
Өттің де кеттің, көзіңді ашып
                                жұмғанша,
Тым қысқа ғұмыр, қамшының келте
                               сабындай.
Өмірден өттің, жалғанның заңы
                                    осындай,
Жанымды жаншып, күйзелтті мені 
                               тосын жай.
Кішіге-ізет, үлкенге-құрмет 
                             жасаушы ең,
Жоқ болдың кенет, жарқ ете қалған
                               жасындай.

Балаушы ем, сені, керемет көркем
                                    тірекке,
Өлмейді рухың, айналған арман, 
                                    тілекке.
Ғайыпта жаның, тәніңнен кеткен 
                                   бөлініп,
Сақталар мәңгі, мендегі соққан
                                 жүректе.
Бастан кешіп келемін, қатал тағдыр
                                 талқысын,
Бойымды билеп алғандай, көтеріліп
                                қан қысым.
Қарайламай артыңа, арманда
                        кеткен жан-жарым
Жолдас болып иманың, пейіште
                           нұрың шалқысын.

        Еске алушы:  жолдасы – Бауыржан және ұл-қыздары.

2016 жылы 19 қарашада  «Ақарал» ӨК-нің әкімшілік кеңсесінде сағ. 
11.00-де (Ақарал ауылы, Асубай көшесі, 56 үй) кооператив мүшелерінің 
кезектен тыс жалпы жиналысы өтеді. 

“Ақарал” өндірістік кооперативі

ҚР “Ардагерлер ұйымы” қоғамдық бірлестігі, аудандық ардагерлер 
ұйымының президиумы Ұлы Отан соғысының ардагері, Ақтоған ауылдық 
округінің ардагерлер Кеңесінің мүшесі 

        МЕдЕТБЕКОВ  РӘТБАй  МЕдЕТБЕКҰЛЫНЫң 
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады

Меркі ауданының білім бөлімі мен білім қызметкерлерінің 
аудандық кәсіподақ комитеті Меркі ауданы сырттай оқыту орта мектебі 
директорының орынбасары Абдрахманов Мақсұт Қазықбайұлына және 
Абдрахманова Ләззат Жатайқызына ағалары 

                    МӘдЕТКЕН  ҚАЗЫҚБАйҰЛЫНЫң 
қайтыс болуына байланысты, қайғырып көңіл айтады

Меркі ауданы сырттай оқытатын орта мектеп ұжымы осы мектептің 
оқу ісінің меңгерушісі Абдрахманов Мақсұтқа және бас үнемдеуші 
Абдрахманова Ләззатқа ағалары 

                                     МӘдЕТКЕННІң 
қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады

Меркі аудандық пошта торабының ұжымы және кәсіподақ ұйымы 
Қостоған ауылдық пошта торабының басшысы Бакиртова Толқынға ұлы 

                                   НУРИдИННІң 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады

Меркі аудандық пошта торабының ұжымы және кәсіподақ ұйымы 
Кәрібаева Фаридаға күйеуі 

                         ТҰРСЫНАЛИЕВ СЕРІКТІң 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады

Аудандық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Жанұялық 
денсаулық орталығының медбикесі Балқыбекова Райгүлге  бауыры

                   БАЛҚЫБЕКОВ  НҰРПЕРЗЕНТТІң 
қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады

Аудандық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Жанұялық 
денсаулық орталығының медбикесі Якубова Дәнегүлге бауыры 

                            яКУБОВА МАРИяНЫң 
қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады

Коллектив Меркенского РЭС выражает глубокое соболезнование 
работнику Меркенского РЭС Швейцер Игорю Викторовичу в связи с 
тяжелой утратой, кончиной

                                        ОТЦА

  Ақтоған ауылының тұрғыны, Ұлы Отан 
соғысының ардагері, ауылдық округтегі 
ардагерлер кеңесінің мүшесі Медетбеков 
Рәтбай Медетбекұлы 23 қазанда 93 
жасында өмірден озды.

Медетбеков Рәтбай Медетбекұлы 1924 
жылы Жамбыл облысы, Меркі ауданы, 
«Большевик» колхозында дүниеге келген. 
Ол 1943 жылы соғысқа аттанып, Сталинград 
майданының жойқын ұрыстарына қатысып, 
жарақат алып, госпитальға түседі. Емделіп, 
қатарға қосылған соң, 1944 жылы қайтадан 
соғысқа қатысып, соғыстың соңына дейін 
майданда болып, Отанын жаудан қорғаған. 
Жеңіс жалауы желбіреп, соғыс аяқталған 
соң Ұлы Отан соғысының ардагері 
Медетбеков Рәтбай ұзақ жылдар бойы ауыл 
шаруашылығында есепші болып қызмет 
атқарған. 1950 жылы шаруашылықта 

Меркі ауылының тұрғындары сүйікті 
әкеміз Шалғынбаев Ерғалиды 5 

қыркүйекте 63 жасқа толып, зейнетке 
шығуымен және асыл анамыз 
Шалғынбаева Марияшты 58 жасқа 
толған мерейтойларымен шын 
жүректен құттықтаймыз. Осындай 
мерейлі күні қуанышымызға қуаныш 

қосылып, отбасымызда кішкентай 
Нұрсұлтан дүниеге келіп, ата-анамыз 

немерелі болып, шаңырағымыз шаттыққа 
бөленуде. 

Осындай мерекелі күні бізді өмірге әкеліп, тәрбиелеп, өсірген отбасымыздың 
ұйытқысы, асқар таудай тірегіміз, сүйенішіміз асыл әкемізге және шаңырағымыздың 
шаттығы аяулы анамызға ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, қажымас қайрат, көтеріңкі 
көңіл-күй тілейміз. Әрқашан жүздеріңізден мейірім нышаны кетпей, айналаға 
нұрларыңызды шашып, әкелік және аналық бақытқа кенеліп, алып бәйтеректеріміз 
болып, ортамызда аман-есен жүріңіздер. Саяларыңызда немерелеріңіз шаттыққа 
кенелсін. Бейнеттеріңіздің зейнетін көріп, шөбере сүйіп, әр күндеріңіз қуанышқа 
толы болсын. Өздеріңізбен әр таңымыз арайлы, әр күніміз шырайлы. 

Біз тілейміз Сіздерге тек амандық,
Кездеспесін жолдарыңызда жамандық.

Алла берген бар нәсіпті теріңіздер,
Бар қызығын бұл өмірдің көріңіздер.

Ізгі ниетпен: ұлы-келіні – Нұрғали-Айгерім, қыздары-күйеу 
баласы  Ақмарал, Есбол-Әсел және немерелері – Альбина, Рамазан.

Құрметті меркіліктер!
Аудан орталығында, 

«Қарасу» өзенінің бойындағы 
алаңда, халыққа бірінші 
кезекте қажетті азық-
түлік тауарларын сататын 
«Әлеуметтік маңызды азық-
түлік тауарлары» қатары 
ашылып отыр. Ол осы жылдың  
26 қазанынан бастап тұрақты  
жұмыс істей  бастады.  

Бұл сауда қатарларында 
негізгі азық-түлік тауарлары 
базар бағасынан төмен 
бағамен саудаланатын 
болады.

Келіңіздер, қызметін 
пайдаланыңыздар!

                                                         
Аудан әкімдігінің кәсіпкерлік 

және өнеркәсіп бөлімі.

Меркіліктердің 
назарына!

МЕдЕТБЕКОВ  РӘТБАй  МЕдЕТБЕКҰЛЫ

ферманы басқарып, 
1952-1967 жылдары 
колхоздағы ірі сүт 

фермасының меңгерушісі болды.
Туған ауылына көп еңбек сіңірген 

ауылымыздың қадірлі қариясы Рәтбай 
Медетбеков 1987 жылдан зейнеттік 
демалысқа шығып, жастайғы бейнетінің 
зейнетін көрді. Жан жары Мәштариямен 2 
ұл өсіріп, 7 немере, 12 шөбере сүйді.

Ғибратты әңгімелерін, соғыс 
жылдарындағы естеліктерін жастарға 
айтып, ақыл-кеңес беріп отыратын абыз 
ақсақалымыз 93 жасында өмірден озды. 
Рәтбай атаның отбасына, туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтамыз. 

Жатқан жеріңіз жайлы, орныңыз 
жұмақтың төрінде, алдыңыз пейіш, артыңыз 
кеніш болсын.

Ақтоған ауылдық округінің 
аппараты мен 

ауылдық Ардагерлер кеңесі

(Газетіміздің  келесі  саны  сәрсенбі, 
02.11.2016 жылы шығады)


