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           Бауыржан МОМыШҰЛы

           ТƏРТІПСІЗ  ЕЛ  БОЛМАЙДЫ,
ТƏРТІПКЕ  БАС  ИГЕН  ҚҰЛ  БОЛМАЙДЫ

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

Облысымыздың Шу, Байзақ, Т.Рысқұлов, 
Қордай, Мойынқұм сияқты бірқатар 
аудандарының әділет басқармаларының 
басшылары мен мамандары, нотариус, жеке 
сот орындаушылары және адвокаттар алқасы 
мүшелері бас қосқан жиынға облыстық 
қаржы полиция органдарының ардагерлер 
ұйымы филиалының төрағасы Мейрамхан 
Сейдазимов,  Халықаралық полиция 
қауымдастығының облыстық филиалының 
төрағасы Өрнекбай Смайылов, облыстық 
адвокаттар алқасының төрайымы Анжелика 
Райсова, облыстық прокуратура ардагерлері 
кеңесінің төрағасы Анатолий Ким, облыстық 
нотариалдық палатасының төрайымы 
Ләтипа Сырғабаева, «Нұр Отан» партиясы 
Жамбыл облысы бойынша филиалының 
қоғамдық қабылдау бөлімінің меңгерушісі 
Бақыт Төлемісова, «ҚР заңгерлер одағы» 
Республикалық қоғамдық бірлестігінің 
Жамбыл облыстық филиалының баспасөз 
хатшысы Мақұлбек Малдарбеков, Тараз 
қалалық әділет басқармасының басшысы 
Гүлнар Күшенова қатысты.

Елбасы Н.Назарбаевтың Ұлт жоспары 
– бес институционалдық реформасын іске 
асырудың 100 нақты қадамында көрсетілген 
заңның үстемдігін қамтамасыз ету үрдісінің 
кең қанат жаюы мен азаматтардың ҚР 
заңдары шеңберінде еңбек етіп, өмір сүру 
қағидаларынан ауытқымауы жолында керекті 

Облыс әкімі аппараты басшысының 
орынбасары, топ жетекшісі Х.Бегалиев  
төрағалық еткен жиынға: Меркі ауданы 
әкімінің орынбасары –  Б.Әбжапаров, облыс 
әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-
инновациялық дамыту басқармасы 
басшысының орынбасары – С.Үрпеков, облыс 
әкімдігінің ауыл шаруашылығы басқармасы 
азық-түлік мониторингі бөлімінің бас маманы 
– М.Сейдыбаев, облыс әкімдігінің тұрғын-үй 
коммуналдық шаруашылық басқармасының 
бөлім басшысы –  Б.Қырықбаев, облыс 
бойынша кірістер департаментінің мемлекеттік 
қызмет көрсету басқармасының басшысы 
– Т.Қанбатыров, облыс бойынша табиғи 
монополияларды реттеу және бәсекелестікті 
қорғау департаментінің инспекторы – 
С.Қылышбеков, «Тараз сауда-саттық 
компаниясы» ЖШС-нің бөлім басшысы, заңгер 
– М.Абаев, облыс бойынша медициналық және 
фармацевтикалық бақылау департаментінің 
өкілі Б.Байларбеков  және аудандық штаб 
мүшелері қатысты.

Күн тәртібіне сәйкес, «Негізгі азық-түлік, 
азық-түлік емес тауарларына және ақылы 
қызметтерге бағаны тұрақтандыру жөнінде 
атқарылып жатқан жұмыстар туралы» 
мәселе қаралған жиналысты аудан әкімінің 
орынбасары Б.Әбжапаров ашып,  сөзді азық-
түлік тауарларын тұрақтандыру бағытындағы 
Меркі ауданында атқарылып жатқан 
жұмыстармен таныстырып, күн тәртібіндегі 
мәселе бойынша облыс әкімі аппараты 
басшысының орынбасары, негізгі азық-түлік 
тауарлары, азық-түлік емес тауарлары және 
ақылы қызметтерге бағаны тұрақтандыру 
жөніндегі облыстық штабтың жанынан 
құрылған жұмысшы тобының жетекшісі Хыдыр 
Жарылқасынұлы Бегалиевке берді. 

Хыдыр Жарылқасынұлы өз сөзінде облыс 
әкімімен бекітілген кестеге сәйкес, негізгі 
азық-түлік тауарлары, азық-түлік емес 
тауарлары және ақылы қызметтерге бағаны 
тұрақтандыру жөніндегі облыстық штабтың 
жанынан құрылған жұмысшы тобымен 
аудандарға шығып, аудандық штабтың 
жұмысымен танысып, халық тұтынатын азық-
түлік тауарларының бағасына көз жеткізіп, 
тауар бағаларының неліктен жоғары екендігін 
анықтап, оны төмендету жолдарын қарастырып 
жатқандығына тоқталды. Алдын-ала берілген 
мониторинг мәліметтеріне сәйкес, 33 атаулы 
азық-түлік тауарларының ішінен Меркі 
ауданында қарақұмық жармасы, құмшекер 
және бірінші сұрыпты ұннан жасалған нанның 
бағасы белгіленген деңгейден жоғары 
екендігін сөз еткен топ жетекшісі, бағаны 
тұрақтандыру бойынша атқарылып жатқан 
жұмыстар туралы сұрады.

Бұл сұраққа аудан әкімдігі кәсіпкерлік және 
өнеркәсіп бөлімінің басшысы Дос Тасқараев 
жауап берді. 

– Бүгінгі күнгі атқарылған жұмыстар 
барысында IV тоқсанның шектік мәнімен 
қарақұмық жармасының бағасы төменгі 
деңгейде, ал құмшекердің бағасы «ЦАСК» 

 Штаб жұмыс үстінде

БАҒА   БАҒАМЫ  –  
БАҚЫЛАУДА

Өткен аптаның жұмасында ауданымызда негізгі азық-түлік, азық-
түлік емес тауарларына және ақылы қызметтерге бағаны тұрақтандыру 
бойынша облыстық штабтың жанынан құрылғын жұмысшы тобы болып, 
аудан әкімдігінде жиналыс өткізді.

Әтіркүл тӘЖіБЕКҚыЗы,  «Меркі тынысы».  

ЖШС-гі Меркі аудандық филиалы өндіретін 
құмшекерге шикізат шет мемлекеттен 
тасымалданатындықтан, жоғары. Алайда, 
бүгінгі таңда құмшекер бағасы 264 теңгеден 
228 теңгеге төмендеп отыр. Нан бағасы 
бойынша аудан орталығына халық көп 
шоғырланатын орталық базар маңына екі 
дүңгіршек орнатылып, халыққа 55 теңгеден 
сатылуда. Сонымен қатар, азық-түлік бағасын 
тұрақтандыру мақсатында жобалық құны 5 
млн. теңгені құрайтын «Әлеуметтік дүкендер» 
желісін 15 қазанда ашу жоспарлануда. Бұл 
дүкендер желісінде халық тұтынатын тауарлар 
нарық бағасынан төмен деңгейде сатылатын 
болады, – деді Дос Болатұлы. 

Одан соң Хыдыр Бегалиев сөз алып, 
аудандағы кестеге сәйкес дайындалған 
мониторинг нүктелеріне, топ-топқа бөлініп 
аралауды ұсынды. Жұмысшы топтың мүшелері 
ұсынысты мақұлдап 1-топ – азық-түлік 
бағалары; 2-топ – жанар-жағар май; 3-топ 
– дәрі-дәрмек бағалары бойынша тексеріп, 
мониторинг жүргізу үшін жолға шықты.

1-топ бойынша: топ мүшелері «Назипа» 
дүкені, Орталық базар, «Бек» дүкені сауда 
нүктелеріне мониторинг жүргізді. Сонымен 
қатар, азық-түлік тауарларын тұрақтандыру 
мақсатында салынып жатқан «Әлеуметтік 
дүкендер» желісінің құрылыс жұмыстарымен 
танысып, орталық базар маңында орналасқан 
арзан нан дүңгіршектерін көріп, оң бағасын 
берді.

2-топ бойынша: топ мүшелері «Зико и К» 
ЖШС-гі, «BitOil», «ИП Нұрсейтов», «Бастау», 
«Дидо», «ҚазМұнайГаз» АҚ-ның жанар-жағар 
май құю орталықтарында болып, жанар-жағар 
май бағаларына мониторинг жүргізіп, баға 
төмендегідей қалыптасты: 

1. АИ-95, 96 = 138 теңге/литр («Зико», 
«ҚМГ»).

2. АИ-92 = 125-129 теңге/литр («Гелиос», 
«Зико», «ҚМГ», «ИП Нұрсейтов», «Дидо»).

3. АИ-93 = 126-127 теңге/литр («ИП 
Нұрсейтов», «Дидо», «Бастау»).

4. ДТ = 120-126 теңге/литр («ИП 
Нұрсейтов», «Дидо», «Бастау», «ҚМГ» ).

5. АИ-80 = 89 теңге/литр («Зико», «Бастау», 
«ҚМГ» ).

АИ-80 жанар майы 2015 жылғы 26 
мамырдағы Қазақстан Республикасы Үкіметі 
бекіткен бағаны сақтап тұр, ал басқа маркалы 
жанар майлардың бағасы Үкіметтің реттеуінен 
бос айналымға жіберілгендіктен, жоғарылаған.

3-топ бойынша: Орталық базардың 
аумағындағы «Қуаныш», «Наурыз», «Фарм 
Буахан» дәріханаларын аралап, мемлекет 
тарапынан реттелетін 106 дәрі-дәрмек 
түрлері бағаларының шектік мәндері бойынша 
мәліметтерді дәріханаларға таратып, 
осы бағадан асырмауы бойынша ескерту 
жұмыстарын жүргізді.  

Облыстық және аудандық штаб 
мүшелерімен тексеру барысын талқылаған 
Х.Бегалиев алда атқарылуға тиісті жұмыстар 
бойынша нақты тапсырмалар берді.

Адам. Қоғам. Заң. 
Өткен аптада аудан әкімдігінің кіші мәжіліс залында «Қазақстан 

заңгерлерінің одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің Жамбыл 
облысы филиаланың басшысы Дайрабаев Дәурен Жигулиұлы (суретте) 
төрағалық еткен көшпелі жиын-кеңес болып өтті.

ӘДІЛДІК  ҚАНА  
АЛҒА  БАСАДЫ
облыс аудандарының әділет саласы 

мамандары Меркіде бас қосты 

үгіт-насихат жұмыстарын кеңінен насихаттау 
замана талабымен астарласқан, біріге жанды 
жұмыс атқаруды қажет ететін күнделікті іс 
болуы керектігін айтып, ашық әңгіме жүргізген 
Дәурен Жигулиұлы осы салада әр ауданның 
әділет басқармасы басшыларының  жұмысын 
паш ететін баяндама-есептерін тыңдауға да 
уақыт бөліп, олар бойынша тиісті ойларын 
жеткізіп, ескертулерін жасады.

Сондай-ақ, әр аудандағы заң 
орындарының қызметкерлерінің «ҚР 
заңгерлер одағы» Республикалық қоғамдық 
бірлестігіне мүшелікке кіру барысы, жергілікті 
баспасөз құралдары беттерінде тұрғындардың 
заңдық сауаттылығын ашуға, оны толықтыруға 
бағытталған материалдар топтамасының 
жариялану жайы, халықты мазалайтын негізгі 
факторлар, әсіресе, жер мәселесі туралы 
ортақ тақырыптар да қамтылған жиында әр 
сала маманы өз ой-пікірлерімен бөлісіп, 
жекелеген сұрақтарына тұщымды жауаптар  
алысты.

Өз кезегінде аудандық  басқарманың 
тыныс-тіршілігі жайлы сөз қозғаған аудандық 
әділет басқармасының басшысы Серікжан 
Тұрлыбек бүгінгі көшпелі жиын-кеңестің 
маңызына тоқталып, әріптестер арасындағы 
іс-тәжірибе бөлісудің ең тиімді жолы деп 
баға берілген аталмыш басқосу үшін Дәурен 
Жигулиұлы мен өзге де облыстық қонақтарға 
алғысын жеткізді.
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Ольга  МАЗУР,    "Меркі тынысы".

Важнейшим программным доку-
ментом на современном этапе развития 
страны, призванным нейтрализовать 
кризисное влияние  в мировой эконо-
мике  и другие глобальные геополи-
тические трудностеи стал План нации. 
Его стержневые задачи «100 конкретных 
шагов» по реализации Пяти институци-
ональных реформ как раз и являются 
серьезным ответом  на вызовы време-
ни. При этом, приверженность политики 
обеспечения стабильности и устойчиво-
го развития страны, является главным 
стратегическим, судьбоносным  курсом 
нашего государства в своей новейшей  
25-летней истории. Нынешний кри-
зис и ответы на него, в рамках Плана 
нации, позволят провести более ши-
рокую модернизацию страны. Вовлечь 
гражданское общество в управление 
государством, сделать прозрачной дея-
тельность власти, создать более эффек-
тивную систему управления, стимули-
ровать развитие бизнеса и решить ряд 
других важнейших задач.

В условиях полиэтнической структу-

Первым шагом к признанию респу-
блики мировым сообществом был отказ 
в 1991 году страны от ядерного оружия. 
Первой страной, признавшей Казахстан 
независимым государством, стала Тур-
ция.

Аудан әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімінің 
ұйымдастыруымен өткізілген іс-
шараға аудан әкімінің орынбасары, 
штаб төрағасы Рүстем Қасымов 
төрағалық жасап, барлық ауылдық 
округ әкімдері, түрлі мемлекеттік 
және қоғамдық мекеме басшылары, 
облыстық, аудандық мәслихат 
депутаттары, округтік ақсақалдар 
кеңесінің төраға, мүшелері, сондай-
ақ, ауданымыздың тазалығына бей-
жай қарамайтын ел жанашырлары 
қатысты.

Жиналған көпшілікті қарсы 
алған Ақтоған ауылдық округінің 
әкімі Олжабек Қосубаев (суретте)
ауылдың тыныс-тіршілігі мен 
әлеуметтік-экономикалық жайына 
кеңінен тоқталып, санитарлық 
ахуалдың мән-жайымен 
таныстыруды  Тілеміс батыр 
атындағы №4 орта мектебінің 
ауласынан  бастады. Мұндағы  
Тілеміс   бабаға  арналған 
ескерткіштің абаттандыру ісіне 
көрік беріп   қана  қоймай, 
жас жеткіншектер үшін өткен 
тарихымызды зерделеп, 
ұлыларымызды қастерлеуге де 
жол ашылған. Айналада жайқалған 
раушан гүлдері де сұлулыққа өз 
үлестерін аямай-ақ қосып тұр.

Келесі кезекте  Ұлы Жеңістің 
70 жылдығына орай қайта 
жөнделіп, айналасы өте жақсы 
абаттандырылған  ескерткіш 
алдында (суретте) осы 
ұмытылмас қаһарлы күндердің 

Көшпелі штаб отырысы
             Өткен жұмада аудандағы  елді  мекендерді 
абаттандыру және санитарлық тазалықты 

қамтамасыз ету бойынша күзгі екі айлықтың орындалу 
барысын жергілікті жерлерде қадағалауды мақсат 
еткен көшпелі штаб отырысы Ақтоған ауылында өтті.

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

ТАЗАЛЫҚты  ТАлап  
ЕТЕР  КЕЗ  КЕЛДІ 

соңына нүкте қоюға атсалысқан 
жерлестер рухына тағзым етіліп, 
«Шақшам Ата» мешітінің имамы 
А.Тұрпанов құран бағыштаған соң, 
көпшілік 2014 жылы пайдалануға 
берілген «Ақтоған» дәрігерлік 
амбулаториясына беттеді. Бас 
дәрігер Балжан Мурзағалиеваның 
айтуынша 40 келушіге арналған, 
табиғи газбен жылытылатын 
медициналық мекемеде 6 төсектік 
күндіз ем қабылдайтын палаталар 
бар екен. Өз істерінің озығы 
саналатын мамандар тарапынан 
тұрғындарға тиісті қызметтер де 
көрсетілуде.

Дегенмен, бүгінгі көшпелі 
штаб отырысының басты бағдары 
абаттандыру мен санитарлық 
тазалық жөнінде болғандықтан, 
облыстық мәслихаттың депутаты 
Бақыт Сауранбаев небары 2 жыл 
ғана қолданыста болғанымен,  

кейбір жерінің сыртқы әрлендіруші 
тақтайшалары түсіп, көзге 
қораш көрінген амбулаторияның 
кемшілігін айтып, алдағы 
уақытта осындай сапасыздық 
орын алмауы үшін мемлекеттің 
қыруар қаржысы жұмсалатын 
нысандардың құрылысы  тиісті 
бақылаушы мекеме қызметкерлері 
мен ауыл әкімдерінің тікелей 
үнемі қадағалауында болуын, 
сонда ғана мұндай келеңсіздіктер 
болмайтынын жеткізді. Бұл жаңа 

нысанның шатыры да кенет 
болған жел әсерінен жарамсыз 
күйге ұшырағандықтан (бұл 
да құрылыстың өте сапасыз 
жүргізілуінің кесірі) халық ішінен 
шыққан демеушілердің арқасында 
қайта жөнделгенін ескерсек, ел 

жанашыры Б.Сауранбаевтың 
ұсынысы күн тәртібінен түспеуі 
керек-ақ. 

Ал, амбулатория айналасын 
абаттандыру мен көгеріштендіру 
жайына жоғары баға берілгенімен, 
Б.Сауранбаев раушан гүлдерін 
өсірудің қыр-сырын айтып,  кезінде 
өз шаруашылығынан бөліп, осында 
тігілген алма ағаштарының күтіп-
бапталуындағы олқылықтың 
бастысы – тек сәндік  емес, жемісі 
үшін де егілетін жеміс ағаштарының 
бұталуы өз дәрежесінде емес екенін 
іс жүзінде көрсетіп, халық алдында 
шеберлік сабағын  да өткізді.

Ақтоғанда  2012 жылы 11 гектар 
алқапқа саябақ өсірілгені белгілі. 
Міне, бұл күндері ауыл көркіне сән 
қосып, жайқала өскен саябаққа 
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 
бойынша жол салынып, қақпа 
орнатылғаны, саябақты күтумен 

айналысатын бағбаншы бары сөз 
болған соң, жиналған көпшілік 2014 
жылы күрделі жөндеуден өткен 
ауылдағы мәдениет үйіне келіп, 
оның сыртқы және ішкі келбетінің 
көркемдігіне куә болысты.  

Мәдениет үйінде өткен көшпелі 

штаб отырысында сөз алған аудан 
әкімінің орынбасары Рүстем 
Қалмұхамбетұлы бүгін бастау 
алған мұндай семинар-кеңестердің 
басты мақсаты – Меркі жерінің 
қайта бусанып, жаңаруы екенін 
жеткізіп, ауыл әкімдері мен зиялы 
топ мүшелерінің міндеті  халық 
арасында тазалық тақырыбындағы 
үгіт-насихат жұмыстарын 
жандандыра түсіп,  әр тұрғынның 
санасына  тазалықты  – қажеттілік 
деп қабылдауды сіңіру керектігін 

баса айтты. 
Сөз кезегін алған аудан 

әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі 
басшысының міндетін уақытша 
атқарушы Ахат Әсілбайұлы 
аудандағы күзгі екі айлықтың өту 
барысы туралы нақты мәліметтер 
мен цифрларға сүйене отырып, 
кеңінен әңгіме өрбітті. Оның 
барысында ауданымыздағы 
Ақтоған, Сұрат, Аспара ауылдық 
округтерінде санитарлық тазалық 
жұмыстары өз деңгейінде екені 
сөз болса, керісінше Жамбыл, 
Меркі, Ақарал, Тәттідегі кейбір 
келеңсіздіктер осы округтердің 
тазалық рейтингісін төмендетіп 
тұрғаны айтылды. 

Жарыссөзге  шыққан Н.Жәнібеков 
орталық стадион алдындағы жаяу 
жүргіншілер жолының мүшкіл 
күйін жеткізсе, Қ.Ахауов Кеңес 
ауылындағы стихиялық күл-
қоқыстардан арылу үшін грейдер 
техникасының керектігін алға 
тартты, С.Құралбаев Орталық 
саябақ алдындағы бордюрлар құлап, 
АІІБ-і қызметкерлерінің көліктері 
тұратын «автотұраққа» айналғанын 
айтса, Ш.Мамасерікова Ақтоғандай 
ауылдың қаладайын әсем көркіне 
тамсанғанын айтып, жеткізді.

Жиынды қорытқан Р.Қасымов 
барлық көтерілген мәселелердің 
тиісті деңгейде қаралатынын айтты. 
Сондай-ақ, аудан халқы үшін 
ақжолтай хабар: орталықтағы жол 
асты өткелдеріне тұрғындардың 
қауіпсіздігі мен тазалық сақтау 
үшін бейнебақылау қондырғылары 
қойылатыны, ауданымызға  кіреберіс 
жерге тарихы бай Меркінің Ұлы 
Жібек жолының бір тармағы екенін 
дәлелдеп, баяндайтын арнайы 
барельеф тұрғызылатын, «Табиғат 
сыйлығы» дүкенінің алды да оңды 
өзгеріске ұшырайтынын жеткізіп, 
барша жұртты тазалық деген 
ортақ тірлікке  бірлесе жұмылуға 
шақырды.                                                                                      

Принятие Независимости стало эпо-
хальным событием, результатом сбыв-
шихся чаяний и надежд многих поколе-
ний нашего народа.  В 1991 году был 
принят Конституционный закон «О госу-
дарственной независимости Республики 
Казахстан», так, благодаря Президенту 
страны Н.Назарбаеву, впервые Казах-
стан обрел юридически оформленный 
статус независимого государства, при-
знанного мировым сообществом. Сразу 
же после принятия Конституционного 
закона Казахстан был признан многи-

ми государствами мира как полноценный член мирового сообщества, были 
созданы все необходимые  международно-правовые механизмы сотрудни-
чества, республика приобрела право голоса при участии в решении вопросов 
регионального характера.

НЕЗАВИСИМОСть – 
МЕчтА ВЕЛИКОй СтЕПИ

Более чем в 40 странах мира Ка-
захстан открыл свои дипломатические 
представительства, стал полноправным 
членом ООН, ОБСЕ и многих других 
международных организаций, участни-
ком важнейших международных конвен-
ций, договоров.

В целом Казахстан установил ди-
пломатические отношения со 138 го-
сударствами мирового сообщества и 
располагает одной из наиболее развет-
вленной сетью дипломатических пред-
ставительств среди стран СНГ. 

За 25 лет суверенного развития Ка-
захстан вошел в число 50 самых разви-
тых стран мира, досрочно реализовал 
Стратегию-2030, начал осуществлять 
Стратегию-2050, План нации «100 кон-
кретных шагов: современное государ-
ство для всех». Сегодня Казахстан лидер 
модернизации и развития среди стран 
СНГ. Гордостью страны стало  и триум-
фальное Председательство в Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, Астанинском Саммите, пред-
седательство в Организации Исламская 
Конференция, Шанхайской организации 
сотрудничества, Совещании по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии, Ев-
разийском экономическом союзе.

Одним из главных достижений на-
шей страны является столица Родины 
– Астана, которая стала  архитектурным 
воплощением  государственной мощи. 
В ее новых кварталах, площадях, парках 
и шедеврах зодчества, как в зеркале, 
отражается Великая история нашей Не-

зависимости.
Кроме того, за 25 лет Независи-

мости в государстве проведены колос-
сальные экономические и политические 
реформы, они подняли международный 
авторитет Казахстана, который сегодня 

является надежным партнером как за-
падных, так и восточных государств. 

Большим достижением для страны 
стал  Таможенный союз, который начал 
функционировать в 2010 году, в соста-
ве Казахстана, России и Беларуси. Это 
свидетельствует не только о политиче-
ской воле к сотрудничеству, но и о при-
сутствии реальной экономической выго-
ды от подобного взаимодействия.

Проведение VІІ Азиатских зимних 
игр в Казахстане – стало историческим 
событием. Азиада проводилась в Ал-
маты и Астане. На Азиатских играх ка-
захстанские спортсмены выиграли 70 
медалей: 32 золотых, 21 серебряную, 17 
бронзовых.

За 25 лет Независимости были 
сформированы базовые ценности ка-
захстанского пути – свобода, единство 
стабильность и процветание.

В настоящее время в республике 
происходит интенсивный рост числа 
совместных предприятий, открываются 
представительства крупнейших компа-
ний мира, разрабатываются и осущест-
вляются проекты совместной разработки 
природных ресурсов и переработки сы-
рья и материалов, внедрение  прогрес-
сивных технологий в аграрной сфере и 
т.д. 

Богатые природные ресурсы Казах-
стана, социальная и политическая ста-
бильность делают страну одной из наи-
более привлекательных для вложения 
иностранного капитала.

Учимся  побеждать
Сегодня в мире сложилась непростая геополитическая ситу-

ация, усугубляющаяся непредсказуемостью в глобальной эко-
номике. Президент страны в этом контексте обращает особое 
внимание на вопросы сохранения внутренней стабильности, от-
мечая то, что кризис учит побеждать. Глава государства пред-
лагает казахстанцам конкретные рецепты, которые уже не раз 
помогали выходить стране из самых сложных ситуаций, сохра-
няя при этом стабильность и устойчивость развития государства. 

ры населения Казахстана, существенное 
значение для сохранения политической 
стабильности и гражданского мира име-
ют вопросы национальной политики и то-
лерантности между людьми различных 
вероисповеданий. Елбасы неоднократ-
но подчеркивал, что межнациональное 
согласие – наша главная ценность. Как 
известно, основой стабильности явля-
ется обеспечение устойчивого эконо-
мического роста страны. Несмотря на 
объективные трудности, вызванные кри-
зисами, которые практически испыты-
вают на прочность страну, нам удалось 
успешно осуществить  рыночную транс-
формацию, выстроить устойчивую бан-
ковско-финансовую систему, обеспечить 
контроль  государства за стратегически-
ми отраслями, создать благоприятный 
инвестиционный климат и, главное, 
обеспечить стабильность и устойчивое 
развитие страны.   

     
Назым ЕЛЕМЕСОВА, 

с.Мерке.
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№8 сайлау округі бойынша Меркі аудандық мәслихат 
депутаттығына «Нұр Отан» партиясы қоғамдық бірлестігінен 

ұсынылған Көкрекбаев Мұратбек Болысбекұлының 
сайлаушылармен өткізілетін кездесулерінің 

КЕСтЕСі 

Біріккен Ұлттар ұйымы Бас 
Ассамблеясының 14 желтоқсан 
1990 жылғы шешімімен 1 қазан 
бүкіл дүниежүзілік «Қарттар күні», 
10 қазан «Мүмкіндігі шектеулі 
жандар күні» деп белгіленіп, содан 
бергі уақытта осы атаулы күндер 
барлық жерде ұйымдасқан түрде 
атап өтіліп келеді. Халықаралық 
атаулы күн – мүмкіндігі шектеулі 
жандардың проблемаларына, 
олардың қадірін, құқығын, 
амандық-саулығын қорғауға және 
қоғамды мүмкіндігі шектеулі 
азаматтардың саяси, әлеуметтік, 
мәдени өмірге араласудағы 
артықшылықтарына назар аударуға 
бағытталған.

Жеке кәсіпкер Әлия 
Аубакированың демеушілігімен 

В Мерке прекрасная природа, 
великолепные горы, чистый воздух 
и целебная радоновая вода.    Во-
оружившись масштабными планами 
на перспективу, один из успешных 
предпринимателей района   открыл 
бизнес в этом актуальном на сегод-
няшний день направлении, развитии 
туризма и комфортного отдыха. Это 
– зона отдыха «Туран», которая будет 
работать круглогодично, и которая 
во время летнего сезона пользова-
лась большой популярностью у мер-
кенцев и гостей района,  приезжаю-
щих сюда, чтобы хорошо отдохнуть, 
искупаться в бассейне и отведать 
исключительно вкусные блюда кухни. 
Управляющая зоной отдыха А.Куди-
баева и профессиональные повара 
предлагают для отдыхающих казах-
скую и европейскую кухню, большой 
выбор рыбных блюд, шашлык, сыт-
ные и аппетитные салаты, проводят 
праздники, юбилеи, фуршеты. Для 
посетителей зоны отдыха работают 
караоке, имеются випзалы. И глав-
ная задача работающего в зоне от-
дыха коллектива, сделать все, чтобы 

              Өткізілетін шараның атауы

Сарымолдаев ауылы, Б.Байғанаев көшесінің 
№1-37 және Қ.Дауырбаев көшесінің №1-61 үйлері 
аралығындағы  тұрғындармен кездесу.
Қатысушылар саны:  жобамен 45 адам

Мүмкіндігі шектеулі азаматтарды әлеуметтік 
қорғау және қауіпсіз орта туындату мәселесі 
бойынша жиналыс
Қатысушылар саны:  жобамен  54 адам

№8 сайлау округі бойынша  «Алтын алқа», «Күміс 
алқа» иегерлерімен кездесу
Қатысушылар саны:  жобамен 15 адам

Меркі ауылы, Т.Бокин көшесінің №1-92 және 
А.Гайдар көшесінің №1-39 үйлері аралығындағы 
тұрғындармен кездесу 
Қатысушылар саны:  жобамен 58  адам

Азаматтарды жеке мәселелері бойынша 
қоғамдық қабылдау
Қатысушылар саны:  жобамен 12  адам

Сарымолдаев ауылының ауыл ақсақалдары мен 
белді азаматтары, ауылдың белсенді жастарының 
қатысуымен бейресми кездесу
Қатысушылар саны:  жобамен 30 адам

Сапалы жол, көшелерді жарықтандыру және 
коммуналдық қызмет сапасы мен бағаларының 
мониторингін талқылау мәселелері бойынша ауыл 
тұрғындарымен кездесу
Қатысушылар саны:  жобамен 40  адам

Шағын және орта бизнес өкілдерімен кездесу 
Қатысушылар саны:  жобамен 35  адам

Сарымолдаев ауылы, О.Сауранбаев көшесінің 
1-62 үй аралығындағы тұрғындарымен кездесу
Қатысушылар саны:  жобамен 25  адам

«Ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту» жобасы 
аясында ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту 
және несиелендіру мәселесіне қатысты қоғамдық 
тыңдау
Қатысушылар саны:  жобамен 38  адам

Азаматтарды жеке мәселелері бойынша 
қоғамдық қабылдау
Қатысушылар саны:  жобамен 15  адам

Сарымолдаев ауылы,Толстой көшесінің 1-43 үй 
аралығындағы тұрғындарымен кездесу

  Кездесудің 
    уақыты 

10.10.2016 ж.
сағ.:14.00

11.10.2016 ж.
сағ.: 10.00

12.10.2016 ж.
сағ.: 15.00

13.10.2016 ж.
сағ.: 11.00

14.10.2016 ж.
сағ.: 11.00

15.10.2016 ж.
сағ.: 10.00

18.10.2016 ж.
сағ.: 10.00

20.10.2016 ж.
сағ.: 14.00

21.10.2016 ж.
сағ.: 11.00

24.10.2016 ж.
сағ.: 10.00

25.10.2016 ж.
сағ.: 11.00

28.10.2016 ж.
сағ.: 11.00

            Өтетін орны

Сарымолдаев ауылы,
Б.Байғанаев көшесінің №31 
тұрғын үйінің тұсы
Қ.Дауырбаев көшесінің №30 
тұрғын үйінің тұсы  

Партия Меркі аудандық 
филиалының ғимараты 

№9 Меркі колледжінің ғимараты

Меркі ауылы, Т.Бокин көшесінің 
№50 тұрғын үйінің тұсы 
А.Гайдар көшесінің №10 тұрғын 
үйінің тұсы 

Партия Меркі аудандық 
филиалының ғимараты

Сарымолдаев ауылы, №1 орта 
мектебінің акт залы 

Партия Меркі аудандық 
филиалының ғимараты

№39 орта мектеп-гимназиясының 
акт залы, Сарымолдаев ауылы 

О.Сауранбаев көшесінің №30 
тұрғын үйінің тұсы

№39 орта мектебінің акт залы

Партия Меркі аудандық 
филиалының ғимараты

Сарымолдаев ауылы, Толстой 
көшесінің №15 тұрғын үйінің тұсы

    Жауапты

М.Б.Көкрекбаев
К.Д.Салахова

М.Б.Көкрекбаев
М.Ю.Шукуров

М.Б.Көкрекбаев
Ж.Б.Кенжебаева

М.Б.Көкрекбаев
К.Д.Салахова

М.Б.Көкрекбаев
М.Ю.Шукуров

М.Б.Көкрекбаев
Ж.Б.Кенжебаева

М.Б.Көкрекбаев
К.Д.Салахова

М.Б.Көкрекбаев
М.Ю.Шукуров

М.Б.Көкрекбаев
Ж.Б.Кенжебаева

М.Б.Көкрекбаев
К.Д.Салахова

М.Б.Көкрекбаев
М.Ю.Шукуров

М.Б.Көкрекбаев
Ж.Б.Кенжебаева

На территории Меркенского сельского округа, возле речки Ка-
расу, по ул. Исмаилова, за  счет средств Меркенского сельского 
округа, устанавливается торговый павильон из десяти секций для 
торговли, в котором местные производители  будут реализовывать  
социальные продукты питания: хлеб, мясо, молочные товары, ябло-
ки и др. без посредников, по ценам ниже рыночных. 

Работа социального павильона, будет организована  в целях реа-
лизации программы по обеспечению продовольственной безопасно-
сти и стабилизации цен на социально значимые продовольственные 
товары, и станет хорошей поддержкой для жителей села.

За счет средств Меркенского сельского округа,  территория у 
входа на центральный рынок благоустроена и ограждена, уложена 
брусчатка, установлены скамейки, где меркенцы могут посидеть, 
отдохнуть, разбиты две клумбы. Украшает благоустроенную терри-
торию скульптура оленя с олененком, которая поднимают настрое-
ние.

Кроме того, благоустроена территория возле райстата, выложе-
на брусчатка, разбиты цветники, установлены скамейки. Также, на 
тротуаре, начиная от кургана Славы и заканчивая подземным пере-
ходом, будет уложена брусчатка. С каждым днем районный центр 
села благоустраивается и озеленяется, приобретая новый красивый 
вид и жители района, видя это, радуются за свое село, в котором 
происходят положительные перемены, направленные на социаль-
ное благополучие людей. 

«Мт»

В СОЦИАЛьНОМ 
ПАВИЛьОНЕ ПРОДУКты 

БУДУт ДЕШЕВЛЕ, 
чЕМ НА РыНКЕ

ЦЕНтР СЕЛА 
БЛАГОУСтРАИВАЕтСЯ 

И РАСЦВЕтАЕт

ОТ  ИДЕЙ  – К  РЕАЛИЗАЦИИ
Сегодня все чаще говорится о развитии туризма в Казах-

стане. Большие возможности развиваться и процветать в этой 
сфере есть и у Меркенского района, который всегда считался 
райским уголком. 

людям отдыхать здесь нравилось, и 
они приезжали сюда снова и снова. 
И отдыхающие сюда едут, в том чис-
ле и зарубежные гости. Так, в этом 
году, в зоне отдыха «Туран» побы-

вали зарубежные туроператоры из 
Италии, России и Азербайджана (на 
снимке), которым здесь очень по-
нравилось, они по достоинству оце-
нили работу зоны отдыха, увидев 
красоту нашего района. В зимний 
период в зоне отдыха «Туран» для 

меркенцев и  гостей района будет 
действовать каток, чтобы посетите-
лям не было времени скучать, и они 
могли  отлично провести свое сво-
бодное время.

БАЛАЛАРҒА  
ҚУАНЫШ  СЫЙЛАДЫ

Аудан әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі «Мүмкіндігі шектеулі жандар» күніне 
орай мерекелік дастархан жайып, концерттік бағдарламалар 
көрсетті.

ұйымдастырылған мерекелік 
жиынды аудан әкімдігінің 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы 
Шорман Абылқасымов құттықтау 
сөзбен ашып, жиналған қауымды 
құттықтап, мерекеге демеушілік 
көрсеткен азаматтарға алғысын 
білдірді. Сонымен қатар, 
шақырылған қонақтарды да 
мерекемен құттықтап өтті.

Жиналған жандарға өз 
өнерлерін ұсынған мүмкіндігі 
шектеулі жасөспірімдер түрлі 
үлгіде жасалған киімдер киіп 
(суретте), сән үлгілерін көрсете 
отырып арнайы сыйлықтар 
алса, мерекені ұйымдастырушы 
мекеменің қызметкерлері би 
билеп, өз өнерлерін ортаға салды.

В Меркенском сельском округе 

Ольга ОСИПОВА, Расул МАЛЛАБАЕВ (фото), "Меркі тынысы".

Расул МАЛЛАБАЕВ, (сурет  автордікі),   "Меркі   тынысы".
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В Меркенском сельском округе за 25 лет Независимо-
сти произошло много положительных перемен, которыми 
можно гордиться. Так,  были заасфальтированы  дороги по 
улицам Исмаилова, Навои, Мусабекова, Конакбаева, Зе-
леной, А.Аскарова, М.Маметовой, Ахтамбердиева, Амур-
ханова, Б.Оспанулы, Т.Бокина, Кемельбекова, Кожаханова, 
Панфилова, Бекжанова, Толендиева, Зукеновой, Г.Мурат-
баева, Низами, Дорбабаева, Карцаг, Терешковой, Асанулы, 
Касымалиевой, Дандыбаева, С.Муканова, Торгаева и дороги 
улиц Исмаилова, М.Маметовой,  Сарымолдаева. В целях 
обеспечения безопасности дорожного движения, в районе 
были отремонтированы подземные переходы возле Народ-

ОКРУГ  БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ  И  ПРОЦВЕТАЕТ

От главы сельского округа  и сотрудников многое зависит. Если люди ста-
раются  трудиться на благо округа, у них получается  изменить его  в лучшую 
сторону. И это, наверное, одно из важных стремлений, которое мы стараемся 
в себе выработать.

ного банка и СШГ №17. Этого жители 
района ждали давно и, вот теперь, у них 
появилась прекрасная возможность, в 
целях собственной безопасности, пере-
секать дорогу не по проезжей части, где 
очень много машин, а по подземному 
переходу. Проведен он был в рамках 
Государственной программы «Развитие 
регионов», направленной на решение 
актуальных социально-экономических 
проблем регионов на перспективу. Из 
республиканского бюджета на ремонт 
подземных переходов было выделено 
13 миллионов 821 тысяча тенге. Тендер 
на проведение текущего ремонта выи-
грало и провело на сумму 12 миллио-
нов 340 тысяч 180 тенге общественное 
объединение «Саңыраулардың қазақ 
қоғамы». Проводился текущий ремонт в 
течение трех месяцев, начиная с апре-
ля и отремонтированные объекты были 
сданы в эксплуатацию в срок. За время 
ремонта в подземных  переходах стены 
были заштукатурены, проведено осве-
щение, сверху  накрыто  поликарбонат-
ное покрытие, защищающее подземные 
переходы от выпадающих осадков.  В 
подземных  переходах лестницы обо-
рудованы  пандусами, чтобы ими мог-
ли пользоваться люди с ограниченными 
возможностями, установлены септики, 

чтобы вода в переходах не скаплива-
лась. У входов в подземные переходы 
установлены мусорные урны. Также был 
благоустроен и районный центр, терри-
тория возле входа в центральный рынок.

Проводится большая работа в 
Меркенском сельском округе по реа-
лизации Государственных программ 
«Дорожная карта бизнеса-2020» и «За-
нятость-2020», Плана нации «100 кон-
кретных шагов».

В целях озеленения округа, по ули-
цам Исмаилова, Сарымолдаева, Маме-
товой, были посажены ели, в 2011 году 
был открыт полигон для твердых быто-
вых отходов, начало свою работу ТОО 
«Жасыл Меркі».    

По Государственной программе 
«100 школ, 100  больниц» по  ул.  Т. 
Бокина была построена новая и совре-
менная школа-гимназия №39 на 1000 
мест, по Государственной програм-
ме «Балапан» по улице Сарымолдаева 
был построен и работает детский сад 
«Балдәурен»  на 280 мест,  по улице   
Н.Абдирова  был   открыт для   детей  
частный   детсад       «Айдана-Аида» на 
100 мест, в здании бывшей школы-гим-
назии №39 открыт детский сад  «Балды-
рған»  на 140 мест.  Кроме того, в 2012 
году  проводился ремонт в районном 
Доме культуры, центральном районном 
парке и на стадионе им А.Аскарова. Не 
остались без ремонта районный акимат,  
районный историко-краеведческий му-
зей, Дворец детей и юношества «Үміт», 

гостиница «Мерке» и другие учреждения 
районного значения. С 2013 года дей-
ствует «Аула клубы». В декабре месяце 
2014 года в центральном парке был от-
крыт Мемориальный комплекс Героям 

Советского Союза и Героям Социалисти-
ческого Труда. В 2015 году по улице Са-
рымолдаева начато и уже завершается 
строительство поликлиники на 250 мест. 
Высокими темпами развивается в Мер-
кенском сельском округе и предприни-
мательство, так, за годы независимости, 
на его территории начало действовать 
много объектов малого и среднего биз-
неса, это: «Хан базар», в этом году две-
ри распахнули развлекательный центр 
«Мега Меркі», торговые дома «Керуен»,  
«Керемет», «Рамазан», рестораны и кафе 
«Фариза», «Тау самалы», «Астана», «Па-
нар», «Алматы», «Алтын сарай», «Меркі», 
«Старый замок»,  «Қыпшақ», «Қазына», 
«Камила», «Достар», «Бекет»,  «Ясмин», 
«Салтанат», «Тау қазан», магазины 
«Сұлутөр», «Болашақ», «Бақару», «Жан-
дос», «Талант», «Бек», «Алатау», «Сабба-
хат», «Дармина», «Санжар», «Ай-Жібек», 
«Айару». Открылись прекрасные зоны 
отдыха: «Көк көл», «Туран», гостиница 
«Керуен» и др. объекты малого и сред-
него бизнеса. Все они стоят на службе 
людей и делают их жизнь комфортнее, 
обеспечивая сельчан  дополнительными 
рабочими местами.

Е.КОСУАКОВ, 
аким Меркенского 
сельского округа.

«Меркі шипажайы» өзінің 60 жылға жуық тарихында 
ондаған мың демалушыны құшақ жая қарсы алып, шипалы 
емі мен сапалы қызметтерін көрсетті. Соның арқасында  
Меркіміздің аты тек Қазақстанның түрлі аймақтарына ғана 
емес, алыс та, жақын шет мемлекеттерге де тарады.

Шипажайда, негізінен, сүйек-буын, жүрек қан-
тамырлары, әйелдердің жыныс ауруларына, жүйке 
жүйесі, жұқпалы емес тері, қан-тамырлары, асқазан-ішек 
жолдары, урологиялық және эндокриндік  ауруларына ем 
қолданылады.

Демалыс орны Қырғыз Алатауының Меркі шатқалында 
орналасқандықтан, ол теңіз деңгейінен 720 метр биіктікте 
тұр. Мұндағы басты ерекшелік – емдік шаралар кезінде 
республикада теңдесі жоқ радон минералды суы 
қолданылады.

Соңғы  үш жыл ішінде «Меркі шипажайының» әлеуетін 
көтеру, демалушылардың талап-тілектерінен көріну 

БАРШАНЫ  ТАҢҚАЛДЫРҒАН ДАУАСЫМЕН,
МЕРКІНІҢ СУЫ ШИПА, АУАСЫ ЕМ!

Биыл ел тәуелсіздігінің 25 жылдығын 
атап өткелі отырмыз.Осынау ширек ғасыр 
уақыт ішінде мерейлі Меркі жері, оның 
ішінде «Меркі шипажайы» да  жаңарып, 
жасара түсті.

мақсатында жоспарлы жұмыстар атқарылып, көптеген 
өзгерістерге қол жеткізілді.Корпустардағы жатын бөлмелер 
мен емдік шаралар жүзеге асырылатын орындарға, асхана 
залдарына қажетіне қарай күрделі және ағымды жөндеу 
жұмыстары жүргізіліп, дизайны жаңғыртылды. Төсек-
орындардан бастап, перделер мен төсеніш кілемдерге 
дейін жаңартылды. Мұндағы әрбір демалыс бөлмесі мен 
бұрыштарының жанға жайлы, көңілге қонымды, әрі әсерлі 
болуы назарға алынды. Демалушыларға қызмет көрсету 
сапасын жоғары деңгейде ұстау – тұрақты бақылауға 
қойылған.

Демалушыларға ванна корпусында, парафин бөлімінде,  
релаксациялық,  құйынды  және циркулярлық емдеу 
әдістері бөлмелерінде,  гинекологиялық шайылу мен 

урологиялық кабинеттерде, бассейнде, 
физиотерапия, галокамера, яғни,  тұзды 
шахта, емдік дене шынықтыру залы 
және тағы басқа орындарда қызметтер 
көрсету жақсы жолға қойылған. 
Сондай-ақ, ТМД елдерінің ешбірінде 
жоқ «скандинавтық жүру әдісімен» 
жаттықтыру түрі енгізілсе,  су астынан 
омыртқаны созу кабинеті жаңадан іске 
қосылып, шипажайдың мәртебесін 
арттырып отыр. Осының бәрі алыстан 
ат арылтып келушілерге сапалы қызмет 
үлгісін көрсетіп, шипалы ем жасау үшін 
жасалуда.

Шипажайдың ғимараттарымен 
қатар, сыртқы келбетін жаңарту, 
ландшафтын жаңғырту мәселесі 
де қолға алынып, нақты жұмыстар 

жасалды. Мысалы, 2014 жылы 
2000 шаршы метр жердегі асфальт 
төсемелері ауыстырылса, алдағы жылы 
тағы 1000 шаршы метр аумақтағы 
төсемелер жаңартылмақ.  Оған 
Талас пен Мойынқұм аудандарынан 
әкелінген қызыл тастар қолданылуда.
Демалушыларға қолайлы аспалы көпір 
де салынды. 2016 жылы 1500 шаршы 
метр асхана шатыры жаңартылды. 
Заман талабына сай құрал-жабдықтар, 
үстел-орындықтар мен ыдыс-аяқтар 
сатып алынды. Тағы бір жаңалығымыз, 
мұнда биыл шағын наубайхана іске 
қосылды. Онда пісірілген нан тек 
келушілерді ғана қамтамасыз етіп 
қоймай, Меркі шатқалында тұратын 
тұрғындар сатып алып, пайдалануда.

Мұнда жасалып жатқан сан алуан 
жұмыстар, қызмет түрлері мен оның 
сапасының артуы – өз нәтижесін бере 
бастады.Олай дейтінім, 2014-2015 
жылдарға қарағанда биыл келушілер 
саны артып отыр. Атап айтар болсақ, 
осы жылдың 9 айының қорытындысымен 
851 адамды артық қабылдап отырмыз.
Яғни, 9241 төсек/күнге артық деген 
сөз. Демалушылар, әсіресе, Жамбыл, 
Оңтүстік Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, 
Қарағанды, Ақмола және Қызылорда 
облыстарынан көптеп келеді.Сондай-
ақ, ішінара Германия мен Ресейден 
келетіндер де бар.

Негізгі көрсеткіштерге қол жеткізуде 
ұжым қызметкерлерінің, мамандар  
мен жұмысшыларының еңбегі зор. 
Сондықтан да, бізде ең алдымен, 

еңбек адамына жағдай жасау  жолға  
қойылған. Шипажай бойынша 200 адам 
жұмыс атқаруда. Олар бір мезгіл толық 
кешенді ыстық аспен қамтамасыз 
етілген. Жұмыс барысында  қажетіне 
қарай материалдық көмектер беру, 
ынталандыру шаралары жүзеге 
асырылып келеді. Тұрмыс жағдайы 
төмен отбастарына қайырымдылық 
көмек қолын созамыз.

2015 жылы мекеменің 27 қызметкері 
Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі 
демалыс орындарына тегін демалуға 
жіберілді, бұл шипажай тарихында бұрын 
болмаған. Дәлірек айтар болсақ, олар: 
Қызылорда облысындағы «Жаңақорған», 
ОҚО-дағы «Манкент», Павлодардағы 
Мойылды, Қостанайдағы «Сосновый 
бор»,  Алматы облысындағы «Көктем» 
демалыс орындарында болып, тынығып 
қайтты.

Иә, Меркіміздің тамаша табиғаты, 
таза ауасы мен шипалы суы ештеңеге 
тең келмейді. Өзге облыстардан 
келушілер табиғатымызға тамсанып, 
емдік қызметімізді пайдалану үшін 
ерінбей келіп-кетіп жатады. Осы ретте 
өзіміздің меркіліктердің де «Меркі 
шипажайына» көптеп келіп, демалуына 
ұсыныс жасағым келеді. «Алыстан 
арбалағанша, жақыннан дорбала» –  
деген сөз бар емес пе, қазағымызда.
Қолдағы бардың қадірін білейік. Ендеше, 
келіңіздер, қызметімізді көріңіздер!

Абдрахим МОМБЕКОВ,
«Меркі шипажайы»АҚ-ның 

бас директоры.

БЕРІК БОЛСЫН, ТУҒАН ЕЛДІҢ ТҰҒЫРЫ,

  «Үміт»  БмЖ  сарайы  Жаңа  емхана  Саябақтағы Мемориалдық  кешен  №39  т.Қожакеев атындағы  ОМГ
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Ольга  МАЗУР,   «Меркі   тынысы».  

К.Ибраим (на снимке)  на сво-
ем личном опыте убедился в том, 
насколько это ответственно и трудо-
емко, ведь надо быть в курсе жиз-
ни всего округа, иметь дело, непо-
средственно, с населением, уметь 
выслушать проблемы людей и при-
нять правильное решение.

чтобы быть хорошим руководителем, надо иметь к этому 
задатки. Казбек Баялиевич Ибраим, человек, который внес 
большую лепту в развитие района, особенно за тот период, 
когда он был  акимом Меркенского сельского округа, одного 
из самых больших по масштабам в районе. Занимал он эту 
ответственную должность в сложные для становления страны, 
экономики района, 2001–2005 годы.  До этого, в 1994–1996 
годы, он был акимом Акаралского сельского округа, и о работе 
акима знает не понаслышке.

пРиЗВаНие –
бЫть  НУжНЫм  ЛЮдям

 И это требовало от него опре-
деленных навыков. Тогда к  Мер-
кенскому сельскому округу относи-
лись территории санатория Мерке 
и с. Т.Рыскулова, насчитывалось 
15 тысяч населения. Он являлся 
ответственным за общественный 

порядок, благоустройство округа, 
чистоту и по этим вопросам здесь 
дело было поставлено на хороший 
уровень, особенно во время руко-
водства районом акима Б.Кара-
шолакова, который уделял особое 
внимание благоустройству и озеле-
нению села. В те годы, в Меркен-
ский район, чтобы перенять опыт 
у соседей, проехаться по ночному 
Мерке и увидеть установленное 
ночное освещение, приезжали из 
Луговского района.  

Казбек Баялиевич Ибраим ста-
рался  защищать интересы людей, 
потому они к нему и тянулись, 
уважали и уважают его до сих пор, 
вспоминая, как много им за вре-
мя руководства было сделано для 
округа, что он к своему делу под-
ходил ответственно. Казбек Баяли-
евич Ибраим с уважением говорит  
о тех, с кем ему довелось сотруд-
ничать по работе, трудиться.

С теплом и большим уважени-
ем вспоминает К.Ибраим извест-
ных  людей района, с которыми 
ему, как заведующему общим от-
делом райкома партии, директору 
универмага «Мерке», приходилось 
встречаться на собраниях, район-

ных активах, это: И.Черкис, которо-
му сейчас уже 98 лет, он живет в 
Америке, Лос-Анджелесе, но свя-
зи с родной меркенской землей 
не теряет, О.Умбетов, М.Абдеков,       
К.Идрисов, Н.Хегай и многие дру-
гие, слушать их интересные рас-

сказы. Благодаря настойчивости 
И.Черкиса он десять лет являлся 
директором универмага «Мерке», 
четыре года из них под его чутким 
руководством. Помнит он и свое-
го верного помощника Н.Коряки-
ну, которая работала его замом, 

Е.Байболсынова, который сегод-
ня работает заместителем акима  
Меркенского сельского округа. Уже 
тогда, будучи совсем молодым, 
Е.Байболсынов демонстрировал 
хорошие профессиональные задат-
ки, и Казбек Ибраим был уверен в 
том, что он поднимется по профес-
сиональной лестнице, и не ошибся. 
Затем Казбек Ибраим работал на-
чальником отдела внутренней  по-
литики акимата  района, требуя от 
своих подчиненных стопроцентной 
отдачи своему делу. 

Вспоминает он и то, с каким 
размахом  отмечали в Меркен-
ском районе 10 лет Независимости 
страны, радуясь достижениям за те 
годы. В этом году в Меркенском 
районе, как и по всей стране, будут 
отмечать 25-летие Независимости 
Республики Казахстан, за эти годы 
в районе произошло много положи-
тельных перемен, как в экономике, 
так и в социальной сфере. И Казбек 
Ибраим гордится тем, что в этом 
есть и его немалый вклад, ведь все, 
что он делал во время работы  на 
руководящих должностях, он делал 
на благо своего района и его жите-
лей.

Қ а з а қ с т а н н ы ң 
оңтүстік аймағындағы 
Алатаудың баурайында,  
Меркі ауданы 
орталығында орналасқан 
бұл орталық – қосымша 
білім беру ошағы. Бұл 
тарихи, сұлу ғимараттың 
іргетасы  1959 жылы 
аудан клубы ретінде 
қаланып, 1977 жылы 
«Пионерлер»  үйіне 
айналды.  Ал, 2012 
жылы ғимарат 77 
млн. 264 мың теңгеге 
күрделі жөндеуден өтіп, 
сұлулығы жарасқан 
ауданға өз үлесін қоса 
түсті. 

Балалар мен 

БАЛАЛАРҒА  ЗОР  ҮМІТ  
СЫЙЛАҒАН  «ҮМІТ»  САРАЙЫ

Бүгінде 40 жылдық тарихы бар ауданымыздағы қосымша білім беру 
мекемесі, балалар мен жасөспірімдер «Үміт» сарайының  тарихи беттерін 
ақтара отырып, ұжымның өз жұмыс стратегиясын, жетістікке жету жолын, даму 
перспективаларының үлкен ынтамен жүзеге асырылатындығына көз жеткізуге 
болады.

жасөспірімдер «Үміт» сарайы  қазіргі 
қоғам жағдайында жеке тұлғаны 
дамытуда баланың өмірлік ұстанымының 
белсенділігін арттыру, балалардың 
бос уақытын  тиімді ұйымдастыру, 
әлеуметтік-мәдени, ақпараттық-танымдық 
жетілдіру, шығармашылық деңгейінің 
өсуіне қолдау көрсету, аудан көлемінде 
дарынды балалармен кешенді жұмыс 
жүргізу, ұйымда қосымша білім беру 
жұмыстарының біртұтас  жүйесін құру 
мақсатында өз жұмысын жүргізуде.

Балаларға  қажетті деңгейде білім, 
білік және құзірет дағдыларын игертуге, 
білім мазмұнын жаңарту мен оқу үрдісіне 
жаңа технологияларды енгізу арқылы 
білім сапасын жақсарту мақсатында киелі 
шаңырақта жаңашыл 34 педагог нәтижелі 
еңбек етіп отыр (суретте). 

Бүгінгі таңда, орталықта  қосымша 
біліммен 800-ден астам бала қамтылып, 
оқытуды дамыту, көркемдік-эстетикалық 
және  спорттық  сауықтыру бағыты деп үш 
топқа топтастырылған 18 үйірме жұмыс 
жасайды. 

Орталықтағы қызмет етіп жүрген 
қосымша білім педагогтері бала 
бойындағы дарындылықты ашуда және 
өздерінің кәсіби шеберлігін арттыруда 
көптеген жетістіктерге жетіп келеді. Атап 
айтар болсақ, балаларды сұлулық әлемінен 
сусындатып, эстетикалық танымдарының 
қалыптасуына ықпал етіп, жастарымыз 
«Мәңгілік ел» бағдарламасының аясында 
«Президент – ел тірегі», Ұлы Жеңістің 
70 жылдығына  орталық Азия бойынша 
ЮНЕСКО ұйымдастырған «Балалар 
әлемді бейнелейді» байқауларына 
қатысып, суреттер жинағы альбомына  
жас суретші А.Қоқанованың «Туған өлкем» 
тақырыбындағы суреті жарық көрді. 
Іскерлік пен шеберлікті қатар алып жүрген 
қос ұстаз тек республикалық қана емес, 
Халықаралық жеңістің  де куәгері болды. 
2014 жылы Венгрия мемлекетінде өткен 
«Будапешт жұлдыздары» фестивалінде 
еліміздің туын желбіретіп, сурет 
студиясынан барған оқушылар бір алтын, 
екі қола белгіге ие болды. Республикалық 
«Гүлдер әлемі» интернет байқауында 
Қаймолдаева Лона және Батырбеков 
Багдад І дәрежелі дипломдармен 

марапатталды. 
Білімдерін, таланттарын қосымша 

дамытып  жүрген жас әншілер – облыстық 
«Тараз жұлдыздары», республикалық 
«Ғұмырдария», «Асыл мұра» ән-би 
байқауларының жеңімпаздары.  Австрия 
мемлекетінде өткен Халықаралық 
фестивальде вокал үйірмесінің әншісі,  
кішкентай Бекболат Бақтиярұлы «Елге 
сәлем» әнінің бір шумағын ағылшын тілінде 
шырқап, Вена көрермендерін таңғалдырды. 
Бақтиярұлы Бекболат 2016 жылдың шілде 
айында Италияның  Венеция қаласында 
өткен «Созвездие, море, солнце и 
красота» халықаралық байқауына қатысып,  
ауданымызды шет елге өзінің әсем әнімен 
таныстырып, «Алтын жұлдызды» иеленіп  
қайтты.

Жас әншілер мұнда қажетті теориялық 
білімді, вокалдық-интонациялық 
дағдыларды, музыкалық сауаттылықты 
меңгереді және жеке ән салу қабілетін 
дамытады. 

Орталықта құрылған «Жібек жолы» би 
ансамблінің де бағындырған белестері 
аз емес. Облыстық «Бәйшешек» би 
байқауының, «Асыл мұра» байқауының, 
республикалық «Ғұмырдария» ән-би 
байқауының бас жүлде иегері атанды. 2014 
жылы Венгрия мемлекетінде Будапешт 
қаласында «Созвездие талантов», «Мир.  
Творчество.  Дружба» фестивалінде қазақтың 
ұлттық биін 14 мемлекетке танымал етіп, 
1-орынды иелене отырып, «Алтын белгіге»  
ие болса, жақында 2016 жылы Түрік 
мемлекетінің Анталия қаласында түріктің 
«TRТ COCUK»  телерадиокомпаниясының  
ұйымдастыруымен  өткізілген балалар 
фестиваліне Қазақсан Республикасының 
атынан «Жібек жолы» бишілер тобы қатысып, 
үздіктердің бестігіне ілінді. 

Ел басына еркіндік туып, бүгінде Тәуелсіз 
ел атанып отырған 25 жылында талай 
белестерді бағындырған «Үміт» сарайы, 
келешекте де жасөспірімдерді жан-жақты, 
өнерлі, тамыр-түсінігі мол, талғамы жоғары, 
еңбек сүйгіш азамат ретінде тәрбиелеуге 
күш сала бермек.

 Зәуре БЕйСЕНБАЕВА,
«Үміт» БмЖ сарайының директоры.
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– Сіз Республикалық ардагерлер 
ұйымы Орталық кеңесінен бөлек ҚМДБ 
жанынан құрылған ақылдастар алқасының 
мүшесісіз. Осы ақылдастар алқасының 
жұмысы туралы айтып өтсеңіз...

– Ардагерлер ұйымына басшылыққа 
келгеніме үш жылдай уақыт болды. Келгендегі 
ең бірінші жұмысымды Қазақстан мұсылмандар 
діни басқармасының бас мүфтиі Ержан қажы 
Малғажыұлымен кездесуден бастадым. Арнайы 
Алматы қаласына барып, алдағы уақытта 
бірлесіп атқаратын шаруаларды пысықтадық. 
Бұған дейін дін мамандары келгендерге құран 
оқып, мешітте ғана отыратындай көрінетін. 
Шындығында бұл қате пікір. Негізі имамдар 
теолог ғалым болып, жастар мен ардагерлердің 
арасында ғибратты әңгіме айтып, қараша 
халықтың діни сауатын арттыруы керек. 
Нақтырақ айтсам имамдар Алланың жолындағы 
белгілі тұлға болуы қажет.

Жақында ҚМДБ «Ислам және зайырлы 
қоғам» тақырыбында үлкен конференция өткізді. 
Конференцияға ҚМДБ-ның Ғұламалар кеңесінің 
мүшелері, дін қайраткерлері мен еліміздегі 
зиялы қауым өкілдері қатысты. Мен де сол 
шараға қатысып, өз пікірімді білдірдім.

Конференцияның барысында зайырлы 
қоғамдағы мемлекет пен дін арасындағы 
өзара байланыстың орны, діни экстремизм 
мен терроризмнің алдын алу, еліміздегі 
мұсылмандардың біртұтастығы, рухани 
құндылықтарды насихаттау осының барлығы  
жан-жақты талқыланды. Сонымен қатар, «ХХІ 
ғасыр имамы», «Қазіргі заманның үздік 500 
ағартушы имамы» атты жобалар жастардың 
теріс жолға түсіп кетпеуі үшін, қазақы 
болмысымызды сақтап қалу үшін аса қажет 
жобалар деп білемін.

– «Қарты бар елдің – қазынасы бар», 
– деп түсінетін қазақ үшін ардагерлер 
кеңесінің жас ұрпақты тәрбилеуде орны 
ерекше екені сөзсіз...

– Дұрыс айтасың. Ардагерлер кеңесінің 
халық тәрбиесінде, оның ішінде, жас ұрпақтың 
тәрбиесінде алар орны ерекше. Себебі, 
ақсақалдар үлкен өмір көрген. Көпшілігі күні 
кеше облыс басқарған парасат пайымы жоғары 
тұлғалар.

Ежелгі гректер елінде «Білгенін жастарға 
айтпаса, ағалардың өздері кінәлі» – деген 
тәмсіл бар. Осы тұрғыдан келгенде еліміздің 
ардагерлер кеңесі жастарға үлкен тәрбие беріп 
жатыр деп айта аламын. Әрбір жастармен 
кездесуде өмірлік тәжірибемізді бөлісіп, оларға 
шамамыздың келгенінше ақыл-кеңесімізді 
беріп келеміз.

– Жасыратыны жоқ қазіргі таңда кейбір 
жастарымыз жат ағымның жетегінде кетіп 
жатыр. Бұл алаңдатарлық жағдай. Осы 
олқылықтың алдын алу үшін не істеу керек 
деп ойлайсыз?

– Жастарымыз жат ағымның жетегінде 
кетпесін десек жоғары деңгейдегі діни 
сауаттылықты арттыру керек. Бұл арада 
мықты теологтардың атқаратын шаруалары 
шаш етектен. Мамандар мәзһабымызды 
мойындамайтын, оны жоққа шығаратын 
адамдардың дін бұзар екенін ашық және жиі 
айтуы тиіс. Сондай-ақ, о дүниелік болғандарға 
Құран бағыштамау да ата дінімізге қайшы. 
Бүгінгі әсіре діншілдердің әрекетін біздің ата-
бабамыз ешуақытта жасамаған.

Жалпы, жас адам қалай исең солай майыса 
беретін жас шыбық сияқты солқылдақ келеді. 
Егер ол ата дәстүріміз – ислам діні туралы 
мағлұмат алмаса, жат ағымның жетегінде кете 
береді. Сол себепті, дін мамандарының пікірі 
батылырақ болса, тура жолды жастарға көбірек 
түсіндірсе деген үлкен тілегім бар. Бұл арада 
ардагерлер кеңесі де өзіндік үлесін қосады.

Қазір көптеген кісілер қиналса да исламның 
бес парызының соңғысын орындауға ерекше 
құмартып жатыр. Былтыр қажылыққа елімізден 
4500-дей адам барды. Ал, кеңес кезінде 
небәрі 70 адам барған екен. Ал, қазіргі 
Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығында еліміздегі 
қажылардың саны 40 мыңға жақындап қалды. 
Менің ойымша қажылар неғұрлым көбейген 
сайын біздің ортамыз да жақсара түседі. Себебі, 
әрбір дінге бет бұрған  кісі жүрген жерінде ненің 
сауап, ненің күнә екендігін айтып жүреді.  Бұл 
да қоғамның түзелуіне өз үлесін қосады ғой деп 
ойлаймын.

– Бүгінде ислам дініне күйе жаққысы 
келетін елдер бар екені жасырын емес. 
Әлем жұртшылығы исламнан үрке 
қарайтындай жағдайға жеттік...

– Иә, соңғы жылдары «Араб көктемі», – 
деп аталатын   Араб  елдеріндегі түсініксіз 
көтерілістер  адамның санасын сан-саққа жүгіртіп 

– Аскар Калимжанович, что необхо-
димо сделать для того, чтобы  изменить 
мировоззрение людей с радикальными 
взглядами?

– Самым важным элементом реабилита-
ции является выявление уровня знаний ради-
кала и доведение до него этого уровня. Без 
осознания собственной невежественности в 
религиозных знаниях, радикал не переста-
нет упираться в своих убеждениях, при этом 
постоянно ссылаясь на несколько заученных 
аятов и хадисов. Дело в том, что пропаганда 
нетрадиционных и деструктивных течений, а 
также Интернет и другие современные сред-
ства глобализации, практически свели на «нет» 
понятие компетентности – особенно в ислам-
ских науках. Объявленные некоторыми тече-
ниями призывы «брать смыслы» напрямую из 
Корана и Сунны ввели некомпетентную моло-
дежь, которая не знает языка Корана и Сун-
ны, не знакома с принципами и методологией 
понимания первоисточников ислама, в самые 
сложные проблемы мусульманской теологии. 
К сожалению, проблемы ислама и мусульман 
сегодня не обсуждает только ленивый. Поэто-
му, если радикал, условно говоря, признает 
свой низкий уровень знаний, то в дальнейшем 
с ним легко вести адаптационную работу. 

– Мы слышим о том, что радикалы 
объявляют людей, не придерживающихся 
их взгядов, неверными? Это болезнь?

– По сути это идейные вирусы. Некоторые 
эксперты называют это болезнью «охлократией 
в исламских науках», где каждый имеет право 
голоса в «прямом» понимании Корана и Сунны. 
Другие эксперты называют эту болезнь – «ил-
люзией знаний» или «синдромом богослова». В 
действительности эта анархия привела к тому, 
что «рядовому» мусульманину, которому в со-
ответствии с хадисом о бедуине от Анаса ибн 
Малика и Тальхи достаточно 5 столпов ислама, 
вручаются полномочия мусульманских «гене-
ралов» – муджтахидов. И этот рядовой в «пого-
нах генерала» повсеместно кого-то отправляет 
в ад, называя кафиром, мушриком, муртад-
дом, сахауатом, бидатчиком и заблудшим, а 
кого-то отправляет в рай, называя праведни-
ком, шахидом и братом. В общем, радикалу 
дают право вершить судьбами людей. И, безус-
ловно, молодым людям эмоционально крайне 
привлекательно распоряжаться полномочиями 
исламских ученых и это основная причина их 
ухода в эти нетрадиционные течения и секты. 
Это одна из так называемых теологических 
спекуляций – наделение дилетантов компе-
тенциями.  

– Как ханафитский мазхаб относится 
к теме компетенции в вопросах религии?

– Уместно отметить, что в отличие от раз-
личных течений, ученые ханафитского мазхаба 
настоятельно рекомендовали получать ислам-
ские знания от компетентных ученых. В каче-
стве доводов приводилось множество фактов, 
в том числе и то, что сам Пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение Аллаха) получал 
знания от Джибриля, как об этом сказано в 
следующем аяте: «Научил его обладающий мо-
гучей силой» (ан-Наджм – 53:5).

Сподвижники в свою очередь получали 
знания от Пророка, последователи от спод-
вижников и таким образом в исламских науках 
сформировалась преемственность передатчи-
ков знаний (иснад). Известны изречения има-
ма Абу Ханифы, когда его спросили о группе 
самостоятельно занимающихся фикхом сту-
дентов, он спросил – «Есть ли у них главный 
(учитель, шейх)?». Когда ему ответили, что та-
кого человека нет, он сказал: «Они никогда не 
постигнут фикх».

– На ум приходит аят из Корана: «Скажи: 
«Неужели равны те, которые знают и те, кото-
рые не знают» (Зумар, 39:9)!

– Да, как известно, Коран и Сунна не при-
знают «панибратства» и «уравниловки» в ис-
ламских знаниях. Еще один аят гласит: «Он 
дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому 
дарована мудрость, награжден великим бла-
гом...» (аль-Бакара, 2:269). В другом аяте ска-
зано: «Ведь выше всякого обладателя знания 
есть знающий» (Юсуф, 12:76). 

ҚазаҚтың 
іздейтін жоғы көп 

БорьБа с  
иллюзией знаний 

       Рахат АХМЕт

О том, каким образом компетентные органы 
«борются» с искоренением радикальных взгля-
дов, мы поговорили с директором консульта-
тивно-реабилитационного центра «Ансар» Аска-
ром Сабдиным. 

В этих аятах, говорится о неравенстве 
людей в знаниях. Кто-то является компетент-
ным специалистом, другой обязан следовать 
(таклид) за учеными, как об этом сказано в 
следующем аяте: «Спросите людей знающих, 
если сами не знаете» (Коран-16:43). Упоминая 
вышеуказанные аяты, имам Муслим в преди-
словии к своему Сборнику, также указывал на 
то, что люди не равны в знаниях. Это же под-
тверждается хадисом о «Прощальной пропове-
ди».

– Среди радикально настроенных 
групп немало тех, кто выводит всевоз-
можные религиозные решения. Дозволе-
но ли это в исламе?

– Существует значительное количество ая-
тов и хадисов, запрещающих некомпетентному 
человеку выводить решение (иджтихад) в во-
просах религии.  Например, Пророк Мухаммад 
говорил: «Если судья, проявивший усердие, 
вынес решение и оказался прав, то он полу-
чит двойное вознаграждение, а если он проя-
вил усердие и ошибся, то одно». Кади ‘Ияд по 
поводу этого хадиса писал: «Нет разногласия 
и сомнения в том, что этот хадис относится к 
судье-ученому, чей иджтихад (выведение ре-
шения) является дозволенным. А что касается 
невежды, то он совершает грех за свой иджти-
хад в любом случае!». В том же ключе выска-
зались ан-Навави, аль-Куртуби и др.  Еще од-
ним доказательством запретности выведения 
решения некомпетентными людьми является 
следующий аят: «Когда до них (мусульман) 
доходит весть о безопасности или опасности, 
они разглашают это. Если бы они обратились 
с этим к Посланнику и обладающим авторите-
том среди них, то об этом от них узнали бы те, 
которые могут исследовать это» (Коран-4:83). 
Ибн ‘Аббас сказал о словах: «обладающим ав-
торитетом среди них»: «То есть обладающие 
разумом и разбирающиеся в фикхе и религии». 
Также, Хасан аль-Басри и Катада в отношении 
этих слов сказали: «То есть вернуть это уче-
ным». Имам аль-Багауи о словах: «об этом от 
них узнали бы те, которые могут исследовать 
это» сказал: «Это ученые, которые укажут на 
то, что следует умалчивать, а что следует рас-
пространять». По этому поводу, Ибн аль-Кайи-
ма говорил: «Если исправление порицаемого 
(нахьй `аниль-мункар) повлечет еще больше 
зла или отдаление от Аллаха и Его Посланника 
(мир ему и благословение Аллаха), то изме-
нять такое порицаемое запрещено. К подобно-
му исправлению порицаемого относится выход 
против правителей-мусульман. Поистине, это 
является основой зла и смуты вплоть до Кон-
ца света!». Используя вышеуказанные и другие 
тексты, радикал должен убедиться в том, что 
он не имеет права выводить решения, в том, 
числе по таким проблемным темам, как так-
фир, джихад, джизъя и т.п. Эти и подобные 
вопросы рассматриваются «ахль аль-халли 
уаль-акд» – учеными и правителями. Некото-
рые люди положение о «ахль аль-халли уаль-
акд» называют «шейхократией», что в корне не 
верно. Компетенции это сунна Аллаха, и если 
проблемой занимаются сведущие люди – это 
проявление меритократии.

В  связи с этим, повышение уровня осве-
домлённости у радикала является эффектив-
ным способом научить его более объективно 
оценивать собственный уровень компетенций. 
«Не изрекайте своими устами ложь, утверж-
дая, что это – дозволено (халал), а то – запрет-
но (харам), и не возводите навет на Аллаха…» 
(Коран-16:116).

–  Есть ли какие-либо хадисы, которые 
раскрывают все вышесказанное?

– Я бы отметил следующий хадис: «Поис-
тине, наступят для людей такие времена, ког-
да будут верить лжецам и перестанут верить 
правдивым, когда будут доверять изменникам 
и подозревать в измене тех, кто заслуживает 
доверия, и когда слово будет за рувайбида». 
Его спросили: «А кто такой рувайбида?» Он 
ответил: «Невежда, который будет говорить о 
всеобщих делах!».

– Я считаю, что этим хадисом все ска-
зано. Спасибо за интересное интервью. 

тастады. Ливия өзінің асыл ұлы саналатын  
Каддафидіөз   қолымен ажалға байлап берді. 
Бүгінде Араб елдері бұрынғы мамыражай 
күндерінен айырылып, қиын-қыстау кезеңді 
бастан өткеріп жатыр. Соңғы жылдары ислам 
атын жамылған ДАИШ содырлары мұсылманды 
әлемге жауыз етіп көрсетуде. Бұл аз болғандай 
шиттер мен сунниттердің арасында қырғи 
қабақ қарым-қатынас туды. Міне, осындай 
жағдайлар ислам дінінің бейбітшіл дін екеніне 
көлеңке түсіріп тұрғандай. Еуропа жұрты жойқын 
жарылыстардың барлығын мұсылмандар жасап 
жатыр деген пікірде.

– «Меккедегі мінажат» атты кітапша 
шығарған екенсіз. Бұл дүниені жазуға не 
түрткі болды?

– Қажылықта көрген білгендерімді 
өзгелермен бөліскім келді. Түйген ойларымды 
қағазға түсіруді азаматтық міндетім деп 
есептедім. Онда адамдардың бір-біріне деген 
туыстық, мейірбандық қарым-қатынасты 
арттыруда ислам дінінің рөлі жоғары екендігін 
айтуға тырыстым.

Осы күнде жасы келген қарттар «жастар 
мейірімсіз болып өсіп келе жатыр. Олардың 
қарттарға деген құрметі төмендеп барады»  – 
дегенді жиі  айтамыз. Мен осы сапарда жастарды 
айыптаудың ешқандай да негізі жоқ екеніне 
көзім жетті. Мәселен, біздің тобымыздың ішінде 
көптеген жастар үлкен қарияларға бастан аяқ 
қызмет жасады. Осы сапардан кейін жастардың 
барлығы бірдей үлкендерге қамқорлық жасаса 
екен деген тілек болды. Қажылыққа барған 
кісілер елге келген соң кітап жазбаса да 
бұқаралық ақпарат құралдарына мейірімділік 
туралы жазып насихаттаса нұр үстіне нұр болар 
еді.

– Кейінгі кезде ас беруге қарсы болып 
жүрген азаматтар бар. Олардың айтуынша 
өмірден өткен адамға ұлан-асыр ас берудің 
қажеті жоқ. Бұл пікірге сіз не дейсіз?

– Иә, рас, ас беруде ысырапқа жол бермеу 
керек. Ислам дінінде ысырапшылдыққа жол 
беруге болмайды. Алайда, ас беру әрбір 
адамның жеке құқығы екенін естен шығармаған 
жөн. Сол арқылы адамдар өзінің ата-бабасын 
еске алып, ұрпағын тәрбиелейді. Мысалы, қазақ 
жас баладан жеті атасын еріккеннен сұрамайды. 
Мұның астары бар. Өзінің шыққан тегін білмеген 
адамнан көп үміт күтуге болмайды.

Алайда, ас берудің негізгі мақсаты ас ішіп, 
аяқ босату емес. Аста ағайын-туыс жиналып, 
елдік мәселелерді шешетін болған. Нақтырақ 
айтсам, хан сайлаудан бастап ел ішіндегі 
әртүрлі дау-жанжалдар осы аста шешіліп 
отырған. Сондықтан ас беру еріккеннің ермегі 
емес екенін есте ұстаған жөн.

– Өзіңіз де естіп жүрген шығарсыз, 
ақсақалдарға деген көңіл толмаушылық 
бар. Аузы дуалы қария қалмады деп 
жатады. Шал мен қарттың, ақсақал мен 
абыздың ара-жігін ажыратып беріңізші?

– Жалпы көңіл толу дегеннің өзі 
салыстырмалы ұғым. Кезінде жастар 
ақпараттардың көбісін аузы дуалы ақсақалдардан 
алатын. Ал, бүгінгі қоғам– технология дамыған, 
ақпаратқа бай қоғам. Бұрын жастар күн-түн 
демей қарттардың өнегелі әңгімесін тыңдайтын. 
Ал, қазір ақсақалдың өнегелі әңгімесін тыңдауы 
тиіс жастардың құлақтары тығындаулы жүр. 
Шын мәнісінде жастар өзі тыңдап отырған әннен 
басқа ештеңе естіп отырған жоқ.

Алайда, заманның ерекшелігін де ескеру 
керек. Жақында «Әкеге барып сәлем беру», 
– деп аталатын сурет көрдім. Қарияның алты 
баласы әкесімен амандасып болған соң, 
барлығы ұялы телефонына шұқшиып әкесін 
жападан жалғыз қалдырады. Біле білген адамға 
ақсақалдың балаларына айтар әңгімесі көп. 
Бірақ, балалары ұялы телефонның қызығына 
түсіп әкесін ұмытып кетті. Міне, қазіргі қоғамның 
көрінісі осындай.

– Қазіргі қоғамдағы қандай мәселе 
сізді жиі толғандырады?

– Мені толғандыратын ең басты нәрсе – ата-
бабамыздың салт-дәстүрін сақтап қала аламыз 
ба, жоқ па – деген мәселе. Дүниежүзінде 
жаһандану процесі жүріп жатыр. Ал, біздің 
жаһандануға қарсы қоятын басты құралымыз 
ата-бабамыздың мәдениеті, дәстүр-салты мен 
тарихы болмақ. Сондықтан да, біз атадан қалған 
асыл қазынамызды көзіміздің қарашығындай 
сақтауымыз керек. Ұлтымыздың рухани ұстазы 
Ахмет Байтұрсынұлы «Қазақ халқы жоқ іздеген 
халық», – деп айтқан екен. Ақаң айтқандай 
қазақтың іздейтін жоғы өте көп. Ол жоқтардың 
бірі – жақсы білім, дүниедегі ең озық техниканы 
меңгеру болып тұр.

ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігі дін істері комитеті

Республикалық ардагерлер ұйымы 
Орталық кеңесінен бөлек ҚМДБ жанынан 
құрылған ақылдастар алқасының мүшесі 
Өмірзақ Озғанбаевпен болған сұхбатты 
назарларыңызға ұсынып отырмыз. 



712 қазан
2016 жыл

1. Жалпы ережелер
1. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, 

қала құрылысы және құрылыс бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
аудандағы елді мекендердің аумағында 
сәулет, қала құрылысы және құрылыс салу 
саласында мемлекеттік басқару және бақылау 
функцияларын орындауға уәкілеттік берілген 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органы болып табылады.

2. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ведомстволары 
жоқ.

3. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан 
Республикасының Конституциясына және 
заңдарына, Қазақстан Республикасының  
Президенті  мен  Үкіметінің  актілеріне, өзге 
де нормативтік-құқықтық актілерге, сондай-
ақ, Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
ұйымдық-құқықтық нысанадағы заңды тұлға 
болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы 
бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген  
үлгідегі  бланкілері, сондай-ақ, Қазақстан  
Республикасының  заңнамасына сәйкес  
қазынашылық  органдарында  шоттары  
болады. 

5. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық  
қатынастарға  өз атынан  түседі.

6. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға  сәйкес 
осыған уәкілеті берілген  болса,  мемлекеттің  
атынан азаматтық-құқықтық  қатынастардың  
тарапы  болуға  құқығы бар.

7. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі өз  
құзіретінің  мәселелері  бойынша  заңнамада 
белгіленген тәртіппен «Меркі ауданы 
әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекеме басшысының  бұйрықтарымен  және 
Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  
көзделген  басқа  да актілермен  рәсімделетін  
шешімдер  қабылдайды.

8. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі құрылымы мен штат  
санының  лимиті қолданыстағы  заңнамаға  
сәйкес  бекітіледі.

9. Заңды тұлғаның  орналасқан  жері: 
пошталық индексі 080500, Қазақстан 
Республикасы, Жамбыл облысы, Меркі 
ауданы, Меркі ауылы, Ысмайылов көшесі 169.

10. Мемлекеттік органның толық атауы 
– «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

11. Осы Ереже  «Меркі ауданы әкімдігінің 
сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  
құрылтай  құжаты  болып  табылады.

12. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі  
қызметін  қаржыландыру  жергілікті  бюджет 
есебінен  жүзеге  асырылады.

13. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесіне  
кәсіпкерлік  субъектілерімен  «Меркі ауданы 
әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі  функциялары  болып  табылатын  
міндеттерді  орындау  тұрғысында  шарттық  
қатынастарға  түсуге  тыйым  салынады.

Егер  «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 
заңнамалық  актілермен  кірістер  әкелетін  
қызметті  жүзеге  асыру  құқығы  берілсе,  
онда  осындай  қызметтен  алынған  кірістер  
мемлекеттік  бюджеттің  кірісіне  жіберіледі.

«МЕРКі  АУДАНы  ӘКіМДіГіНің  СӘУЛЕт,  ҚАЛА  КҰРыЛыСы  ЖӘНЕ 
ҚҰРыЛыС БӨЛіМі»  КОММУНАЛДыҚ  МЕМЛЕКЕттіК  МЕКЕМЕСі  тУРАЛы

ЕРЕЖЕ
Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 29 қазандағы №410 

Жарлығымен бекітілген үлгі Ереже негізінде жасалды
2. Мемлекеттік органның миссиясы, 

негізгі міндеттері, функциялары, 
құқықтары мен міндеттері

14. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің  мақсаты:

«Меркі ауданы елді мекендерінің  
аумағында сәулет,  қала  құрылысы  және  
құрылыс  саласындағы  мемлекеттік  саясатты  
іске асыру  болып табылады.

15. Міндеттері:
– аудан  аумағындағы  мемлекеттік  

сәулет,  қала  құрылысы  және  құрылыс  
саясатын  жүргізу;

– сәулет, қала құрылысы  және  құрылыс  
саласында  әрі  жобалық  құжаттарда  әкімшілік  
аумақтық  бірлікте  құрылыс  жүзінде  бекітілген  
құжаттарға  сай,  құрылыс  жобаларының  
іске  асуын  және  құрылыс  саласында  әрі  
жобалық  құжаттарда  әкімшілік  аумақтық  
бірлікте  құрылыс  жүргізгенде  бекітілген  
құжаттарға  сай  құрылыс  жобаларының  іске  
асуын  және  оның  нормативтік  актілерге  
сәйкес  жүргізілуін  мемлекеттік  тұғырынан  
үйлестіруді  қамтамасыз  ету;

– объектілер  мен  комплекстерді  
дұрыс  орналастыруда  жергілікті  бақылау  
органдарына  ұсыныс  енгізу;

– аудан  деңгейінде  мемлекеттік  қала  
құрылысы  кадастрын  жүргізу;

– қала  құрылысы  және  сәулеттік- 
құрылыс  тәртібінің  сақталуын  қадағалауды  
ұйымдастыру  және жүзеге  асыру.

16.  Функциялары:
– заңдарда белгiленген тәртiппен 

бекiтiлген аудан аумағының қала құрылысын 
жоспарлаудың кешендi схемасын (аудандық 
жоспарлау жобасын), селолық елдi 
мекендердiң бас жоспарларын iске асыру 
жөніндегi қызметтi үйлестiру;

– мемлекеттік қала құрылысы 
кадастрының дерекқорына енгізу үшін 
белгіленген тәртіппен ақпарат және (немесе) 
мәліметтер беру;

– аумақта жоспарланып отырған құрылыс 
салу не өзге де қала құрылысының өзгерiстерi 
туралы халыққа хабарлап отыру;

– аудандық маңызы бар құрылыс, аумақты 
инженерлік жағынан дайындау, абаттандыру 
және көгалдандыру, аяқталмаған объектілер 
құрылысын тоқтатып қою, объектілерді 
кейіннен кәдеге жарату жөнінде жұмыстар 
кешенін жүргізу туралы шешімдер қабылдау.

– пайдалануға берілетін объектілерді 
(кешендерді) заңдарда белгіленген тәртіппен 
қабылдау және тіркеу жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыру;

– аудандық маңызы бар тұрғын үй қорын, 
коммуникацияларды, тарих және мәдениет 
ескерткiштерiн сақтауды және олардың күтiп 
ұсталуына (қолданылуына, пайдаланылуына) 
бақылау жүргiзудi ұйымдастыру;

– аудан аумағында қала құрылысын 
дамыту схемаларын, сондай-ақ, аудандық 
маңызы бар қалалардың, кенттердің және 
өзге де ауылдық елді мекендердің бас 
жоспарларының жобаларын әзірлеуді 
ұйымдастыру және аудандық мәслихаттың 
бекітуіне ұсыну;

– елді мекендердің бекітілген бас 
жоспарларын (аумақтық даму схемаларын) 
дамыту үшін әзірленетін қала құрылысы 
жобаларын іске асыру;

– жергілікті бюджеттік инвестициялық 
жобаны жергілікті және республикалық 
бюджеттен қаржыландыру үшін құрылыс 
объектілерін және кұрылыс кешендерін 
салуға алдын-ала жобалық құжат және жоба 
(сметалық құжат) құжаттарын бекіту және 
қарау;

– салынып жатқан (салынуы белгіленген) 
объектілер мен кешендердің мониторингін 
сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері 
жөніндегі құзіретті мекеменің белгілеген 
тәртібімен жүргізу;

– ведомстволық бағынысты аумақта 
құрылыс салуға немесе өзге де қала 
құрылысын игеруге арналған жер учаскелерін 
таңдау, беру, заңнамалық актілерде көзделген 
жағдайларда, мемлекеттік қажеттер үшін 
алып қою жөнінде шешімдер қабылдау;

– бұрыннан бар үйлердің үй-жайларын 
қайта жоспарлау арқылы қайта құру туралы 
шешім қабылдау;

– жергілікті мемлекеттік басқару 
мүддесінде Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен жергілікті атқарушы 
органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

 17. Құқықтары мен міндеттері:
– аудан  аумағында  мемлекеттік сәулет,  

қала құрылысы  және құрылысы  саясатын  
жүргізу;

– сәулет, қала құрылысы  және  құрылыс  
саласында  әрі  жобалық  құжаттарды  әкімшілік  
аумақтық  бірлікте  құрылыс  жүзінде  бекітілген  
құжаттарға  сай,  құрылыс  жобаларының  
іске асуын  және  құрылыс  саласында  әрі  
жобалық  құжаттарда  әкімшілік  аумақтық  
бірлікте  құрылыс  жүргізгенде  бекітілген  
құжаттарға  сай,  құрылыс  жобаларының  іске  
асуын  және  оның  нормативтік  актілерге  
сәйкес  жүргізілуін  мемлекет  тұғырынан  
үйлестіруді  қамтамасыз  ету;

– белгіленген тәртіппен келісім-шарттық 
негізде сараптамалар ретінде өндірістің басқа 
салаларының ғылыми-зерттеу және жобалау-
конструкторлық  ұйымдар мамандарын 
тартуға: құрылыс салаларының мәселелері 
бойынша ведомствоаралық комиссиялар, 
ғылыми-әдістемелік, ғылыми-техникалық, 
сараптау және өзге де кеңестер, жұмыс 
топтарын құруға;

– мекеме  құзіреті шегінде кәсіпорындар 
мен өзге де ұйымдар қызметіне талдау 
жасау олардың қызметін жетілдіру бойынша 
ұсыныстар әзірлеп бекітуге;

– жүктелген міндеттерді орындау 
мақсатына өз құзіреті шегінде заңды және 
жеке тұлғалармен келісім-шарттар жасауға;

– белгіленген тәртіппен мемлекеттік 
мекемелерден, заңды және жеке тұлғалардан 
ақпарат сұратуға және алуға;

– белгіленген тәртіппен азаматтар мен 
ұйымдардың өтініштерін, ұсыныстарын, арыз 
шағымдарын қарауға қатысуға;

– өз құзіреті шегінде соттарда, 
мемлекеттік биліктің өзге де органдарында 
аудан әкімдігінің мүдделерін білдіруге;

– бекітілген бас жоспарға сәйкес 
салынатын тұрғын үйлер мен қоғамдық 
үй-жайлардың типтері мен қабаттылығын 
бақылау;

– типтік жобаларға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу және жекелеген 
азаматтық-тұрмыстық және коммуналдық 
объектілер жобаларын әзірлеу жөніндегі 
мәселелерді үйлестіру:

– ауданда белгіленген тәртіпке сәйкес 
объектілерді пайдалануға енгізудегі қабылдау 
және тіркеу жұмыстарындағы мемлекеттік 
және қабылдау, жұмыс комиссияларының 
кұрамына қатысу;

– тапсырыс қызметімен бірлесе отырып, 
аудан аумағында орналасқан қәсіпорындар, 
ұйымдар және мекемелер, сондай-ақ, жеке 
салушылар үшін міндетті мәселелері бойынша 
шешімдер қабылдау;

– белгіленген тәртіппен әзірленген және 
бекітілген жобалау жоспарлау құжаттарын, 
нормативтік талаптар мен сәулеттік-жобалау 
тапсырмаларын бұзған кез-келген құрылыс, 
қайта құру, жаңғырту және күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізіліп жатқан объектілерге еш 
кедергісіз кіруге, сондай-ақ, нормативтік және 
сәулеттік – қала құрылысы талаптарына сай 
келмейтін жобаларға келісім бермеуге;

– аудандық деңгейде құрылыс 
мемлекеттік кадастрын жүргізу;

– өз бетінше құрылыс салып жатқан 
қала құрылысы тәртібін, кұрылыс және 
сәулет саласы бойынша қолданылып 
жүрген заңнаманы бұзған тұлғаларды 
жауапкершілікке тартуға тиісті мемлекеттік 
органдарға ұсыныс енгізуге.

3. Мемлекеттік органның қызметін 
ұйымдастыру

18. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне  басшылықты  
мекемеге  жүктелген  міндеттердің  
орындалуына  және  оның  функцияларын  

жүзеге  асыруға  дербес  жауапты  болатын  
бірінші  басшы  жүзеге  асырады.

19. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің  бірінші  басшысын  
Меркі  ауданы  әкімі  қызметке  тағайындайды  
және  қызметтен  босатады.

20. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі  бірінші  басшысының  
Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  
сәйкес  қызметке  тағайындалатын  және  
қызметтен  босатылатын  қызметкерлері  
болады.

21. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі  бірінші  басшысының  
өкілеттігі:

1) мекеме атынан сенімхатсыз әрекет 
етеді;

2) мемлекеттік органдарда басқа да 
ұйымдарда мекеменің мүддесін білдіреді;

3)  шарттар жасайды;
4)  сенімхат береді;
5) банк шоттарын ашады;
6) барлық қызметкерлер үшін міндетті 

бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;
7) құрылтайшы  (жергілікті 

атқарушы  органы) тағайындайтын 
қызметкерлерден басқа мекеме 
қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және 
жұмыстан босатады;

8) белгіленген  тәртіп  бойынша  мадақтау, 
материалдық  көмек  көрсету,  тәртіптік  жаза  
қолдану  мәселелерін  шешеді;

9) азаматтардан  келіп  түскен  арызды,  
ұсыныстарды,  өтініштерді  қарайды  және  
олар  бойынша  шаралар  қабылдайды.

«Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
бірінші  басшысы  болмаған  кезде  оның  
өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сай 
оны алмастыратын тұлға орындайды.

22. Бірінші басшы өз орынбасарының 
өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
белгілейді.

23. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі аппаратын Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына 
сәйкес қызметке тағайындалатын және 
қызметтен босатылатын бөлім бастығы 
басқарады.

4. Мемлекеттік органның мүлкі.
24. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, 

қала құрылысы және құрылыс  бөлімі»  
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
заңнамада көзделген жағдайларда жедел 
басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы 
мүмкін.

«Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мүлкі 
оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ, 
өз қызметі нәтижесі сатып алынған мүлік 
(ақшалай кірістерді қоса алғанда) және 
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен 
қалыптастырылады.

25. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік 
коммуналдық меншікке жатады.

26. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, 
«Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі, өзіне бекітілген мүлікті 
және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне 
бөлінген қаражат есебінен сатып алған мүлікті 
өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған 
өзге де тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік  органды қайта 
ұйымдастыру және тарату

27. «Меркі ауданы әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру 
және тарату Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
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С  ЖЕЛАНИЯ  РАБОТАТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ ОтКРытИИ НАСЛЕДСтВА

*   *   *

Хабарландырулар     Объявления

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: Н.Жолдасбаева, О.Мазур

тҰРҒыНДАР  НАЗАРыНА!

*   *   *

голубые ели 1,2-2,0 метра 
(осенняя посадка). Цена договор-
ная. 

Обращаться по адресу: ул. 
Сарымолдаева, 20 или по тел.: 
2-20-51; +77752709104; 
87774131842.

ПРОДАЮтСЯ
Открылось наследство после смерти Бакбергеновой Марии, умершей 29 

августа 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформления 
наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия наследства к 
нотариусу Э.Омаровой по адресу: с. Мерке, ул. Мусабекова, 1.

Открылось наследство после смерти Катекова Каракойшы Торебаевича, 
умершего 16 мая 2015 года. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение одного месяца после опублико-
вания к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Сивцевой Валентины Григорьевны, 
умершей 14 апреля 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение двух месяцев со дня открытия 
наследства к нотариусу Э.Омаровой по адресу: с. Мерке, ул. Мусабекова, 1.

Мерекелік кештің бұлай 
аталуында үлкен мән бар. Күз 
айының алғашқы күндерімен қатар 
келген қазыналы Қарттар күні, 
Еңбек күні, Ұстаздар күнін атап 
өту мақсатында кәсіподақ ұйымы 
мен «Жас ұлан» өзін-өзі басқару 
ұйымы осындай сәтті күндерден 
құр қалмайық деген ниетпен үш 
мерекені біріктіре отырып, «Ұлағатты 
ұлыдан – өнеге алсын жас ұрпақ» 
атты ауқымды мерекелік кеш өткізді. 

«Ұстаз болу – жүректің 
батырлығы», – деп басталған кеште 
ұстаздарымызды мерекесімен 
құттықтап, еңбек адамына құрмет 
көрсету мақсатында кәсіподақ 

 Развивать свой бизнес, реали-
зовать планы и достигать постав-
ленных целей, все это, проявляя 
желание работать,  начали осущест-
влять жители Меркенского сельского 
округа, предприниматели, супруги  
Ж.Етекбаев и М.Кембаева, открыв  и 
успешно запустив сначала оптовый 
мини-маркет «Санжар» и вот теперь 
открыв для детворы района  учебный 

ҰЛАҒАТТЫ  ҰЛЫДАН – 
ӨНЕГЕ  АЛСЫН  ЖАС  ҰРПАҚ

№28 орта мектебінде қазан айының басында болатын 
айтулы үш мереке біріктіріліп, «Ұлағатты ұлыдан – өнеге 
алсын жас ұрпақ» атты мерекелік іс-шара өтті.

тарапынан сыйлықтар мен 
марапаттаулар берілді. 

«Ақиқатты айқындап 
жариялар...», – деп Мұқағали 
жырына арқау болған ақылы 
дариядай қарияларымыздың 
халықаралық мерекесімен арнайы 
құттықтап, гүл шоқтары ұсынылды. 
Мерекелік кештің басты қонақтары 
ардагер ұстаздарымыз бен 
мектепте кіші қызмет міндетін 
атқарып, зейнеткерлікке шыққан 
апайларымыз, қарттарымыз болды.

«Ұстазым», «Сағындым әже», 
«Беуай-дай», «Ариай-дай» әндерімен 
балғын бүлдіршіндер қонақтарға 
көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. 

Ұстаздарға, еңбек адамына, ата-
әжелеріне арнап жыр да оқыды, мың 
бұралып би де биледі. 

11-сынып оқушылары 
ұстаздарына арнаған гүл шоқтары 
пішінінде жасалған «тәтті нан» 
және ұстаздарының бейнесі 
басылған күнтізбелер ұсынып, 
кеш қонақтарының мәртебесін 
асқақтатты. Ардагер ұстаздарымыз 
бен дана қарттарымыз өмірлеріне 
сәл шегініс жасап, еңбек еткен 
жылдарындағы қызықты сәттерімен 
бөлісті. 

Кеш   соңы мерекелік дастарқанға 
ұласты. Өз деңгейінде аталып өткен 
бұл кешке қарияларымыз ақ батасын 
беріп, ыстық алғыстарын жаудырды.

Назым ШОПАЕВА,
№28 орта мектебінің 

қазақ тілі пәнінің мұғалімі 

Как отметил Глава государства: «Мы хотим видеть 
мощный предпринимательский класс, готовый брать на 
себя риски, осваивать новые рынки, внедрять инновации. 
Именно предприниматели являются движущей  силой 
модернизации экономики».

Ольга АКИНИНА, "Меркі тынысы".

центр «Всезнайка», в котором  на-
чали преподавать  лучшие педагоги 
района, занимаясь с детьми,   ставя 
для себя  задачи – достигнуть высо-
ких результатов и качества в учебе.  
Предприниматели убеждены в том, 
что развитие способностей детей се-
годня – залог их будущего успеха, а 
учебный центр «Всезнайка» берет на 
себя такую ответственную задачу – 

помочь детям полнее раскрыть себя, 
свои возможности и способности. 
Здесь для учеников организован-
на настоящая территория детства, 
созданы комфортные условия для 
обучения. Ребята по желанию мо-
гут выбрать для себя и заниматься 
изучением английского, казахского 
языков, постигать азы математики 
и других школьных предметов, за-
ниматься  с логопедом. Кроме того, 
для детей проводятся занятия по 
начальной подготовке и ментальной 
арифметике UCMAS. Посещая учеб-
ный центр «Всезнайка», который рас-
положился по улице Сарымолдаева, 
дети смогут делать уникальные от-
крытия и познавать мир.

КАК  МОЖНО  БЕЗ  
ОБРАЩЕНИЯ  В  СУД  
ВЗыСКАть  ДОЛГ?

преимущества исполнительной надписи нотариуса 
по возврату или взысканию долга (платежей)

– если долг заранее оформлен у нотариуса;
– если долг заключен письменно и которое признается должником;
– при взыскании алиментов на содержание детей;
– при взыскании долга за услуги КСК;
– при взыскании долга за коммунальные услуги;
– при взыскании долга за аренду;
– нотариус совершает исполнительные надписи;
– рассматривается незамедлительно;
– должник вправе внести возражение нотариусу в течение 10 рабочих 

дней со дня получения копии исполнительной надписи;
– заявление подается нотариусу, независимо от места нахождения 

взыскателя и должника, за совершение исполнительной надписи, согласно 
Налоговому кодексу, взимается 50% от МРП госпошлины и Закону «О нота-
риате» 1 МРП за услуги правового и технического характера. Всего 1,5 МРП 
= 3181 тенге. При самостоятельном изготовлении проекта документа, под-
лежащего нотариальному удостоверению, лицо освобождается от оплаты 
услуги правового и технического характера. Суд выносит приказ или реше-
ние (в зависимости от формы заявления) до 3 рабочих дней либо в течение 
2 месяцев. Должник вправе внести возражение в течение 10 рабочих дней 
со дня получения копии судебного приказа или со дня, когда ему стало 
известно о его вынесении. 

Заявление подается в суд по общим правилам территориальной под-
судности согласно Налоговому кодексу, с исковых заявлений имуществен-
ного характера взимается госпошлина: для физических лиц – 1 процент от 
суммы иска; для юридических лиц – 3 процента от суммы иска. С заявле-
ний о вынесении судебного приказа – 50% от вышеуказанных ставок. В чис-
ле освобожденных от уплаты госпошлины, иски по взысканию алиментов.

МЕРКЕНСКИй  РАйОННый  СУД

Меркі  ауданы  әкімдігінің білім бөлімі, бала  құқықтарының 
сақталуын қамтамасыз ету және балалармен тиімді байланысты орнату 
мақсатында төмендегі  «сенім телефоны» қызмет ететінін хабарлайды.

Сенім телефоны:  2-13-96.                                                            
                                                       МЕРКі  АУДАНы  ӘКіМДіГіНің  
                                                                              БіЛіМ  БӨЛіМі

Аудан тұрғындарының назарына!

2016 жылдың 12 қарашасында сағат 10.00-де А.Тұрғымбаев 
атындағы №7 орта мектепте Т.Рысқұлов ауылдық округі, 
Интернационал ауылындағы Стахановская, Ленинградская, 
Дагестанская, Интернациональная көшелеріне жаңа атау беру 
туралы ауыл тұрғындарының жиналысы өтетіндігін хабарлайды.

А.РАХИМБЕКОВ, 
т.Рысқұлов ауылдық округі әкімінің 

уақытша міндетін атқарушы.

Балтабайтегі Мірәлиев Ербол Ерсінұлы 
демеушілік көмек көрсетіп, көп балалы, 
жағдайы төмен жанұяға үй соғып береді.

Тел.: 87015555921.

Үй  СОҒыП  БЕРЕДі

Открылось наследство после смерти Сарсенбаева Мырзалы, умершего 
22 мая 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформления 
наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия наследства к 
нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Советы  специалиста

Человек особенно часто зара-
жается, употребляя в пищу ранние 
овощи, при хранении которых в хо-
лодильнике происходит накопле-
ние листерий и даже повышение их 
вирулентности. Кроме того, зара-
жение происходит при употребле-
нии продуктов от больных животных  
молока, мяса, яиц, мороженого, 
мягких сыров. Установлены факты 
заражения детей внутриутробно, 
передачи возбудителя половым 
путем, заражения акушеров при 
оказании помощи новорожденным.  
Лица, не прошедшие инструктаж 
по работе с заразным материалом 
и мерам личной безопасности, не 
допускаются к приему, транспорти-
рованию и убою животных, больных 
листериозом, разделке туш и пере-
работке сырья от них.  Не допуска-
ются к работе лица, не достигшие 
18-летнего возраста, беременные 

ЛИСтЕРИОЗ
Листериоз – инфекционное заболевание человека и жи-

вотных, протекающее с признаками поражения центральной 
нервной системы, органов размножения, септицемии, иногда 
в форме бессимптомного носительства. 

и кормящие женщины, сезонные 
рабочие.

Работники хозяйствующих субъ-
ектов, в том числе, временно при-
влекаемые лица, не допускаются к 
работе без средств личной гигиены 
и индивидуальной защиты (халаты, 
резиновые перчатки, нарукавники, 
клеенчатые фартуки, соответствую-
щая обувь).

Профилактические медицин-
ские осмотры работников хозяй-
ствующих субъектов проводятся че-
рез 1 - 2 месяца после окончания 
массового окота и отела животных. 
Лица, контактные с больными ли-
стериозом, а также домашние жи-
вотные, обследуются на листериоз.  
Покупка, продажа, сдача на убой, 
другие перемещения и перегруппи-
ровка животных проводится при на-
личии сопроводительных докумен-
тов (ветеринарные свидетельства, 

сертификаты и справки), реализа-
ция продуктов и сырья животного 
происхождения – после проведения 
ветеринарно-санитарной эксперти-
зы. Поголовье животных комплекту-
ется животными из хозяйствующих 
субъектов, благополучных по листе-
риозу.    

Базы (загоны) предубойного со-
держания животных должны иметь 
полы с твердым покрытием, обо-
рудованы стоками, приемниками и 
устройством для обеззараживания 
сточных вод. После окончания убоя, 
помещение санитарной бойни, 
убойного цеха, базы предубойно-
го содержания, производственные 
помещения по переработке продук-
тов убоя, технологическое обору-
дование, инвентарь, санитарная и 
специальная одежда, обувь, транс-
портные средства и производствен-
ные стоки подвергаются механиче-
ской очистке и дезинфекции.

А.ГАЛИЕВА, 
ведущий  специалист 

Меркенского районного 
управления  по ЗПП.  

Жазылған тақырыптың мазмұнын аша түсу үшін аудандық 
пошта қызметкері, жазылу бөлімінің нұсқаушысы Жұмағұлова Роза 
Орынбасарқызына қайырылған едік. Қайырымы мол жауап алдық. Өз 
сөзінде  Роза Орынбасарқызы: «Газет – халықтың көзі, құлағы, һәм тілі» 
деген. Адамға көз, құлақ, тіл қандай керек болса, халыққа газет-журналдар 
да сондай керек» – деген еді. 

Дүниеде болып жатқан істер, айтылып жатқан сөздер халыққа газет 
арқылы жетеді. Аудандық пошта қызметкерінің бұл жарқын, татымды 
ойын аудандық ардагерлер кеңесі қолдайды. Аудан тұрғындары ой 
айнасы, жаңалық жаршысы газет-журналдарға жазылуға құштар Облыстық 
Ардагерлер Кеңесінің төл газеті «Ғұмырдарияға» аудан өңірінде тұрып 
жатқан қарияларымыз, мұғалімдер, медицина қызметкерлері, мемлекеттік 
қызметте отырған азаматтар жаппай жазылып, биылғы жылы жазылу 
көрсеткішін жоспарға сай 570 бірлікке жеткізді. Бұл жұмыстың жағымды 
орындалуына Розаның  қосқан үлесі өте зор. Ендеше, өз ісінің маманы 
Розаның еңбегіне толағай табыстар тілейміз. 
 Е.АБАШЕВ, 

Меркі аудандық ақсақалдар 
алқасының төрағасы.

Газет-журналдар – әр шаңыраққа


