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Аудан салықшылары 
ағымдағы жылдың 
9 айлығын толымды 
көрсеткіштермен аяқтады. 
Оған төмендегі мәліметтер 
дәлел.                         

Меркі ауданы 
бойынша мемлекеттік 
кірістер басқармасының 
мемлекеттік бюджетке 
ағымдағы жылдың 
болжамы бойынша, 
яғни, 30.09.2016 жылға 
орындалуы 111,6 пайыз. 
Бекітілген болжамы 
1480,4 млн. теңге, нақты 
түсімі 1651,4 млн. теңге, 
болжамның ауытқуы 
/+171,0/ млн. теңге 
артығымен орындалды. 

Р е с п у б л и к а л ы қ 
бюджетке бекітілген 
болжам 249,0 млн.теңге, 
нақты түсім 250,6 млн.

БЮДЖЕТ  ТҮСІМІ
ОЙДАҒЫДАЙ

Жыл сайын салықты әкімшілендіру тетіктерін 
жетілдіру, жаңа технологиялық ақпараттар 
енгізу, қызмет көрсету тізбесі кеңеюде, салық 
төлеушілер үшін қолайлы жағдайлар жасалуда. 
Салық қызметкерлері алдына қойылған міндетті 
сәтті іске асырады, белсенді жетілдіреді, сапасын 
арттыра отырып, қызмет көрсетеді. Салық 
қызметі органдарының негізгі міндеттерінің 
бірі – бюджетке тиісті түсімдердің толықтығын 
қамтамасыз етумен қатар, салық төлеушілерге 
көрсетілетін қызметті мемлекеттік стандарттарға 
сай ұсыну болып табылады.

9 
 а

йд
ы

ң 
 қ

ор
ы

ты
нд

ы
сы

теңге немесе 113,8 пайызды 
құрады, ауытқуы /+1,6/ млн.
теңге. 

Жергілікті бюджетке бекітілген 
болжам 1231,4 млн.теңге, нақты 
түсім 1400,8 млн.теңге немесе 
113,8 пайызды құрады, ауытқуы 
/+169,4/ млн.теңге артығымен 
орындалды. 

Облыстық бюджетке болжам 
349,2 млн. теңге, нақты түсім 
503,5 млн. теңге немесе 144,2 
пайызды құрады.

Аудандық бюджетке бекітілен 
болжам 882,2 млн. теңге, нақты 
түсім 897,3 млн. теңге немесе 
101,7 пайызды құрады. 

Қолмен камералдық 
бақылау және автоматты 
камералдық бақылау мен 
әңгіме жүргізу нәтижесінде 
мемлекеттік бюджетке қосымша 
– 67,8 млн. теңге салық түсімі 
қамтамасыз етілді. Оның ішінде: 
республикалық бюджетке – 27,0 
млн. теңге, жергілікті бюджетке – 

40,8 млн. теңге. 
2016 жылдың 9 айлық 

көрсеткіші бойынша салық 
түсімдері мен төлемдерін 
бюджетке қамтамасыз еткен 
негізгі ірі салық төлеушілер:  
«Меркі шипажайы» АҚ – 34,7 
млн. теңге,  «Меркі ірімшік 
зауыты» ЖШС – 10,2 млн. теңге,  
«Центральноазиатская Сахарная 
Корпорация» ЖШС – 41,2 млн. 
теңге,  «Меркі» асыл тұқымды 
зауыты» АҚ – 13,8 млн. теңге, 
«Сыпатай батыр» ЖШС – 15,5 
млн. теңге,  «Таза су» МКК – 7,2 
млн. теңге.

Сонымен қатар, салық 
заңнамаларына 2016 жылы 
біршама өзгерістер енгізілді. 
Жалпы, салық мәдениетін 
көтеру және салық заңдылығына 
түсіндірме жұмыстары бойынша 
2016 жылдың 9 айлығына 
6 хабарлама, 52 мақала 
жергілікті аудандық газетке 
жарияланды.  Өзгерістер мен 
толықтырулар жөнінде 24 
семинар оқулар, 16 дөңгелек 
үстелдер, брифингтер және 29 
кездесулерде заң талаптары 
егжей-тегжейлі түсіндіріліп, 
солардың қорытындысымен өз 
еріктерімен салық салынатын 
табыстар көлемін, тиісінше, 
салықтар сомасын көбейтулеріне 
қол жеткізілді.

Қазақстан Республикасы 
азаматтарына ақша және мүлікті 
жария ету акциясы 2016 жылдың  
желтоқсан айының 31-не дейін 
жалғасуда. Меркі ауданында  
нысан бойынша келіп түскен 
өтініштер        /декларация/ саны  
– 917, оның ішінде жылжымайтын 
мүлік – тұрғын  үй   нысаны –  826, 
тұрғын  емес нысан – 91. Өтініш 
/декларация/ бойынша түскен 
мүліктің барлық құны – 5257429,5 
мың теңгені құрады, оның ішінде 
жылжымайтын мүліктің тұрғын 

үй нысаны бойынша 3837517,7 
мың теңге, тұрғын емес нысан – 
1419911,7 мың теңге.

Мемлекеттік кірістер комитеті 
2016 жылдың 1-қазанынан 
бастап, «Чек талап ет – сыйлық 
ұтып ал» атты акцияны іске 
қосты. Акция 1-қазаннан бастап, 
желтоқсан айының 15-не дейін  
өткізіледі. Акция электрондық 
форматта мобильдік «Wipon» 
қосымшасы арқылы көлеңкелі 
экономикаға қарсы күрес 
жөнінде жүзеге асырылады.  
Қазақстан Республикасының 
азаматтары акцияға қатыса 
алады, алынған тауарды төлеу 
кезінде, дәлелденген тауарды 
сатып алғанда, сауда жасау 
мен қызмет көрсету  фискалдық 
чек ұсынған қарапайым суреті 
арқылы жолданылады. Акцияға 
қатысу үшін кез келген чекті 
суретке түсіріп, «Wipon»  арқылы 
жіберу керек. «Чек талап ет 
– сыйлық ұтып ал» акциясы 
тұтынушылардың құқығын қорғау 
және сауда жасау мен қызмет 
көрсету кезiндегi құқықтық 
мәдениеттi қалыптастыру 
мақсатында қолға алынып отыр. 
Барлық облыстарда және Астана 
мен Алматы қалаларында ай 
сайын ұтыс ойындары және 
сыйлықтар табыс етіліп өткізіледі. 
Мемлекеттік кірістер комитетінде 
ағымдағы жылдың соңында 
гранд мәресі өтеді. Мұнда бағалы 
сыйлықтар ойнатылады, оның 
ішінде бас жүлде – автокөлік.

Атқарылған жұмыс аз 
емес, алдағы міндеттер одан 
да ауқымды. Сондықтан кіріс 
басқармасының әрбір қызметкері 
өзіне берілген міндеттерін 
терең түсініп, ауданның және 
ел экономикасының мүддесіне 
аянбай еңбек ететін болады, – 
деп нық сеніммен айта аламыз. 
Өйткені, салық – халықтың ортақ 
қазынасы.

М.СЫРЛЫБАЕВ, 
Меркі ауданы бойынша

мемлекеттік кірістер 
басқармасының басшысы                                                    

Время начала заседания с 20-00 вечера для всех окружных 
избирательных комиссий.

Избирательный округ №8 – место заседания – избирательный уча-
сток  №280, средняя школа №1.

ОкРуЖнАя изБиРАТЕЛьнАя кОМиССия

              
№8 округтік сайлау комиссиясы – отырыс орны №280 сайлау 

учаскесі,  №1 орта мектеп, кешкі сағат 20.00-ден басталады.
 

ОкРугТІк САЙЛАу кОМиССияСЫ

2016 жылдың  30 қазанында №8 сайлау 
округі бойынша аудандық мәслихаттың 

шығып қалған депутатының орнына 
сайлау өткізу барысында округтік сайлау 

комиссиясының сайлау нәтижелерін 
анықтау үшін отырыс өткізетін орны мен 

уақыты туралы 

МӘЛІМЕТ

СВЕДЕния
об определении избирательного участка 

для проведения заседания окружной 
избирательной комиссии по установлению 
результатов выборов,  вместо выбывшего 

депутата  районного маслихата 
по избирательному округу №8 

30 октября 2016 года

В плане ее законодательного 
обеспечения приняты новые Граж-
данский процессуальный кодекс и 
новый Закон «О Высшем судебном 
совете». Внесены необходимые из-
менения в Конституционный закон 
«О судебной системе  и статусе 
судей», Уголовно-процессуальный 
кодекс и Кодекс об административ-
ных правонарушениях.

Важным является и то, что 
прежде всего, обновленное зако-
нодательство будет способство-
вать повышению доверия обще-
ства  к судебной системе. Именно 
в суде вершится справедливость.           
Центральный вопрос реформирова-
ния казахстанских судов – это фор-
мирование  качественного судей-
ского корпуса. 

 И то, что правосудие в стране 
станет максимально открытым с 
учетом гарантий прав граждан  на 
тайну личной жизни, очень важно.

укРЕПЛяя
зАкОннОСТь  и
ПРАВОПОРяДОк

Суть второй реформы 
Плана нации заключается 
в том, чтобы независимое 
правосудие и вся правоох-
ранительная система ка-
захстана были нацелены  
исключительно на обеспе-
чение прав и свобод граж-
дан, строгое исполнение 
законов и укрепление  пра-
вопорядка.

Одной из основных задач явля-
ется необходимость добиться, что-
бы все правоохранительные органы 
и, прежде всего, полиция, стояли 
на службе интересов людей и укре-
пления правопорядка. Для этого 
была создана местная полицейская 
служба, подотчетная местным ор-
ганам власти и местным сообще-
ствам. Аналогичные службы, отме-
чает Глава государства,  успешно 
проявили  себя в целом  ряде стран 
– членов ОЭСР. 

Компетенцией местной поли-
цейской службы определены вопро-
сы охраны общественного порядка, 
противодействия  бытовой преступ-
ности, обеспечение  дорожной без-
опасности и «нулевой» терпимости 
к мелким правонарушениям. Эти 
нововведения были отражены и в 
новом законодательстве. Они слу-
жат тому, чтобы люди чувствовали 
себя защищенными законом.

Также создается Интернет-пор-
тал «Карта уголовных правонаруше-
ний». Это позволяет общественно-
сти контролировать эффективность 
работы правоохранительных орга-
нов.

Б.АЛиЕВ,
ст. инспектор организации 

анализа работы МПС, 
капитан полиции.

САЛЫқ – хАЛЫқТЫҢ ОРТАқ қАзЫнАСЫ 
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Әр іске байыппен қарап, өзіне 
тән байсалдылығымен ерекшеленетін  
Қанат аға: 

– Әр шаруа бар жер теліміне 
(әйтеуір бос жатпауы үшін) тек арпа-
бидай сеуіп, айды аспанға бір-ақ шығара 
өзгеден озып шығамын – деген ойдан 
аулақ болуы керек. Қазіргі нарықтық 
экономиканың талабы басқаша, әр 
өнімнің жалпы рентабельдігі деген 
де ұғым бар. Мысалы, 1 гектарда 
өндірілген қант қызылшасының өнімі 1 
млн. теңгені құраса, осындай алқаптағы 
бидай өнімі 100 мың теңгеге де жете 
қоюы неғайбыл. Яғни, шаруа үшін тиімді, 
еліміз үшін пайдалы дақылға бет бұру 
кезеңі келіп жеткендей. Рас, өтпелі 
кезеңнің өкпек желі бас көтертпей, 
көлеңкесінде қалдырған тұстарда 
қызылша өсіру қисыны келмес қиын 
шаруа болды, алдымыз тұман, бұлыңғыр 
еді. Ал соңғы кездегі үкіметтің қолдауы 
бұл саланың алға жылжуына негіз бола 
білді. Өйтпегенде ше! Қызылшаның 
әр тоннасын зауыт 17 мың теңгеден 
қабылдаса, мемлекет тарапынан әр 
тонна үшін 2,5 мың теңге субсидия 
беріледі, әр гектарға төленетін 50 мың 
теңгесі тағы бар, алынған тұқымның 70 
пайызы субсидиялануы да диқан үшін 
тиімді болды.

Ендігі жерде тек жұмыс жасау қажет. 
Бізді қолдаушы үкіметке өз кезегінде біз 
де көмек берер жағдайға келуіміз керек 
екенін түсінейік  дегім келеді, –  дейді 
ой түбіндегі қазынасымен бөлісіп.

Биыл 200 гектар алқапқа қызылша 

Дала  алқаптарында

ЫПАТАЙДАҒЫ 
ЕРПІНДІ  ІСТЕР, С

немесе серіктестік басшысы Қанат Шайхиевпен 
кездесу барысында айтылған ой-пікірлер

қызылша қазығы басталған алғашқы күндердің бірінде 
«Сыпатай батыр» ЖШС-нің Тутокин атты алқабындағы осы 
дақылды жинау барысын көрмек ниетпен барған бізді серіктестік 
директоры қанат Шайхиев қарсы алды. 

Кездесуге аудан әкімдігі ішкі 
саясат бөлімінің басшысы Абылай 
Ахметжанов, Меркі ауылдық 
округі әкімінің орынбасары Ербол 
Байболсынов, аудандық Мәдениет 
үйі әдістемелік бөлмесінің басшысы 
Сейдалы Аманжолов, орталық 
кітапхананың қызметкері Мадина 
Асанқұлова мен аудандық ішкі істер 
бөлімінің өкілі Өмірхан Садыров 
қатысты.

Жиын алдында оған қатысушы 
жастар – А.Асқаров атындағы Меркі 
колледжінің білімгерлері,  А.Қосанов 
атындағы №18 орта мектебі мен 
Трубицын атындағы №17 орта 
мектеп-гимназиясының оқушылары 
(суретте) және ұстаздар қауымы 
Мәдениет үйінің фойесіне 
қойылған дін мәселелері жөніндегі 
тақырыптарды жан-жақты қамтыған 
әдебиет,  баспасөз құралдары 
бетінде жарық көрген материалдар 
мен арнайы парақшалар көрмесін 
тамашалап, өздеріне керекті  
мағұлыматтармен кеңірек танысты. 

Келесі кезекте әдістемелік 
бөлмесі әзірлеген діни экстремизм 
мен терроризмнің шығу тегі, ондай 
топтардың көздеген мақсаттары 
мен түпкі ойлары, сондай-ақ, оларға 
қарсы тұрудың тетіктері жайын паш 
еткен бейнебаян көрсетілген соң, 
жиынды   кіріспе сөзімен ашқан жиын 
төрағасы,  әдістемелік бөлменің 
басшысы Сейдалы Рәзімұлы  «ҚР 
діни экстремизм мен терроризмге 
қарсы іс-қимыл жөніндегі 2013-2017 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы»  аясында жастарға  
еліміздегі діни ахуалды түсіндіру, 
халқымыздың ұлттық дәстүрлері 
мен мәдени құндылықтарына 
сәйкес діни сана қалыптастырудың 
аса қажеттілігіне назар аудара келе:

– Тіпті, үлкендер үшін де кейбір 
кездейсоқ жағдайларда жалғыз 
дұрыс шешім қабылдау қиынға 
соғып жатады. Ал, сіздердің, 
яғни, өсу процесіне қарай жаңа 
қалыптаса бастаған жас буынның, 
санасы әртүрлі деректі тез 
қабылдағанымен, ақ пен қараны, 
ащы мен тұщыны бірден ажыратуда 
қиындыққа тап болатыны анық. 
Қазіргі  ғаламтор желісінде 
шырмалған түрлі ақпараттар, оның 
ішінде, дін тақырыбының көптігі 
соншалық, оны сана сүзгісінен өткізу 
арнайы білімі бар мамандардың 
өзіне біршама ауырлық танытатыны 
да жасырын емес. Демек, күдік 

Сейсенбі күні аудандық Мәдениет үйінде аталмыш 
үйдің әдістемелік бөлмесі мен аудандық орталық 
кітапхана қызметкерлерінің ұйымдастыруымен 
жастардың діни сауаттылығын арттыруға арналған 
діни экстремизм мен терроризмге қарсы «Адасқанның 
алды жөн, арты соқпақ» атты кездесу өткізілді.

Дін және қоғам

ДІНИ  САУАТТЫЛЫҚ –  
ЖАСТАР  ҮШІН 

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

тудырып, қосымша ақпар керек 
ететін мәселелер болып жатса, 
біз әрқайсымыз өз тарапымыздан 
көмек қолын созуға дайын екенімізді 
айтып өтпекпін. Себебі, бүгінгі 
жастар – ертеңгі ел болашағы, 
сондықтан ашық пікірталас әңгімеге  
шақырамын – деп, сөз кезегін 
А.Ахметжановқа  берді.

Еліміздің әлемдік 
қауымдастықтың белсенді мүшесі 
ретінде терроризм, сепаратизм, 
экстремизмнің барлық түрлерімен, 
оның ішінде діни бағыттағы 
қылмыстармен халықаралық 
заңдарға сәйкес күресу жолында 
екенін айтқан Абылай Әзімханұлы: 

– Әр қылмыстың, әсіресе, 
әлемдік сипат алған дінді сылтау 
еткен әрекеттердің ар жағында 
белгілі бір фракциялардың, тіпті, 
бүтіндей мемлекеттердің мүддесі 
жатқаны айдан анық. Адамдардың, 
ең қауіптісі жастардың санасын 
улауды мақсат етуші топтар ислам 
дінін жамылған, қитұрқы тірлігі 
басым, адамгершілік дәстүрлерден 
ауытқыған, айналасын арбауға 
бейім тұратын   жандар екенін 
баса айтпақпын. Осыны есте 
сақтап, әркез сақ болуға үндеймін, 
– дей келе, Қазақстанда соттың 
шешімімен экстремистік және 
террористік деп танылған бірқатар 
діни ұйымдар мен әдебиеттердің  
тізімін  атап өтті.  Келесі сөз 
алған Өмірхан Мұқанұлы мен 
Ербол Байболсынұлы да теріс 
үгіттеуші топтардың қармағына 
ілікпеу үшін  тек дәстүрлі ислам 
дінін насихаттайтын мешіттер 
мен арнайы құрылған ақпараттық 
үгіт-насихат топтарымен тығыз 
байланыста болу ғана жарық та түзу 
жол екенін айтысты. 

Дін жөнінде өздерін 
қызықтырған, бірақ өзгелерге де 
қажет сұрақтарына толық жауап 
алған А.Асқаров атындағы колледж 
мұғалімі Фарух Юлдашев пен 
осы білім ордасының білімгері 
Қазбек Рүстем, тағы басқалар 
ұйымдастырушыларға екіжақтық 
тиімділігі зор осы басқосу үшін  
алғыстарын жеткізсе, жиынды 
қорытындылаған Сейдалы 
Аманжолов кез-келген қысылтаяң 
шақтарда  жастар үшін есіктерін 
үнемі ашық ұстап, ақылдарымен 
бөлісетін дәстүрлі дін өкілдері мен 
белгілі ел ағаларына қайырылуды 
сұрады.

Елі мен туған жері үшін аянбай 
күрескен осы бабаларымыз бен 
революционер ағамызды тек Меркі жұрты 
емес, бүкіл облыс, республика біледі. 
Ал, атам Балабек Қырғызбаевты көзі 
тірі замандастары мақтан тұтып, елге 
сіңірген еңбегі мен өр мінезін, іскерлігін 
үнемі еске алып отырады. Алайда, кейінгі 
ұрпақ өкілдері ол туралы біле бермеуі де 
мүмкін. Демек, ағайынның арқа сүйер 
азаматы болған атам туралы қысқаша 
айтып өткен жөн деп ойлаймын. 

Өткен ғасырдың 20-шы жылдарында, 
атам дүниеге келген, орта шаруа 
Көпжасарұлы Қожакенің отбасында үш 
ұл – Қожабек, Балабек, Темірбек тете 
өсіпті. Ең үлкені Қожабек атам 1939 жылы 
әскерге алынып, соғыстан оралмаған. 
Арада  33 жыл өткен соң інісі, филология 
ғылымдарының докторы, профессор 
болған Темірбек Қожакеев іздеп барып, 
бауырлар зиратына жерленгенін тапқан 
болатын. 

Апам Шәлімбүбінің айтуынша, 
атам еңбек жолын ерте бастапты. 
Кішкентайынан зерек, пысық болып өскен. 
Мінезі салмақты, жанары өткір, әділ де 
тура айтатын жан екен.

Орта мектепті жақсы бітірген соң 
Балабек атам ауылда мұғалім болып 
еңбек етеді. 1942-1943 жылдары Ұлы 
Отан соғысына қатысып, денсаулығына 
байланысты елге оралады. 1943 жылдың 
сәуір айынан бастап өзі туып өскен 
«Ойтал» ауылында мұғалім, оқу ісінің 
меңгерушісі, мектеп директоры болып 
еңбек ете жүріп, ұйымдастырушылық 
қабілетімен, еңбекқорлығымен өзін 
танытып үлгереді.1945 жылы Меркі 
аудандық партия комитетінде нұсқаушы, 
партия кабинетінің меңгерушісі, ал 
1946 жылдары Меркі аудандық атқару 
комитетінің жауапты хатшысы, оқу 
бөлімінің меңгерушісі қызметтерін 
атқарады.

БалаБек  атамды  
мақтан  етемін

Сарымолдаев округіне қарасты «Ойтал» ауылындағы көшелерге 
ардақты ата-бабаларымыз қоралас Жауғаш батырдың, Ақкөз 
батырдың, қоғам қайраткері қабылбек Сарымолдаевтың және 
менің атам Балабек қырғызбаевтың (суретте) есімдері берілген.

Білімді, беделді атамды жоғарғы 
орындар 1956 жылы ірілендіру үшін қайта 
ұйымдастырылған «Ленин жол» колхозын 
басқаруға жібереді. Соғыстан кейін ел 
әлі еңсесін көтеріп үлгермеген шақта  
өзіне тапсырылған міндеттерді тиянақты 
атқарып қана қоймай, ауыл тұрғындарының 
әлеуметтік жағдайына баса назар 
аударған. Қазіргі «Ақ жол» ауылында 
артезиан скважинасын қаздырып, үйлер 
тұрғызып, темір жол бойында орналасқан 
ауылды судың жағасына көшірген де 
менің сүйікті атам екен. Шаруашылықты 
озаттар қатарына қосып, әлеуметтік-
тұрмыстық мәселелерді шешкен соң, 
көп ұзамай атамды Киров атындағы 
колхозды басқаруға ауыстырған. Алайда, 
денсаулығы сыр бере бастаған соң, 
1959 жылы ауылына қайта келіп, мектеп 
директоры қызметін атқарады.

Еңбекқор атам ауылда бұрын 
болмаған еңселі, шатырлы үй салды, арық 
тарттырып, су жүргізіп, жеміс ағаштарын 
отырғызады. Сөйтіп, бүкіл елге үлгі-өнеге 
көрсетіп, мәдениетті ел болып, ауылды 

таза ұстауға шақырды.
Балабек атамды 1962 жылы 

ұстаздықтан қайта шақырып, Меркі 
аудандық партия комитетінің шешімімен, 
«Красный Восток» (қазіргі «Жылыбұлақ») 
колхозына басқарма төрағалығына 
сайлайды. Атам басқарған жылдары 
бұл шаруашылықта үнемі ең жоғары 
өнім жиналып, қызылшашы, звено 
жетекшісі Тұрсын Байназарова КСРО 
Жоғарғы Кеңесіне екі мәрте депутат 
болып сайланса, қызылшашы Тамара 
Абдуллаева Социалистік Еңбек Ері 
атағына ие болады. Атам да көптеген 
ордендер мен медальдардың иегері. 
Шаруашылықты басқара жүріп, өзінің 
мұғалім екенін ұмытпай жаңа клуб, 
монша, мұғалімдер үшін 2 пәтерлік 4 
тұрғын үй салдырған. Жолдарды жөндетіп, 
балабақшалар аштырыпты.

Біздерге, Балабек атамның 
ұрпақтарына, атамның «Красный Восток» 
колхозының байырғы еңбеккерлері мен 
тұрғындары – орыс та, түрік те, қарашай 
мен шешен де, неміс пен өзбек те әлі 
күнге дейін ол кісіні еске алып, игі істерін 
мақтан тұтып, айтып отырады. Әсіресе, 
қара қылды қақ жаратын әділдігіне 
риза болады. Міне, сондықтан да, ауыл 
ақсақалдары, Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында-ақ, «Ойтал» ауылының бір 
көшесін асыл атамның есімімен атауды 
ұйғарған еді.

Мен атам туралы көп естігендіктен, 
өзін көрмесем де сағынатын кездерім 
болады.  Қайран ер, Балабек атам небәрі 
46 жыл өмір сүріп, 1968 жылы нағыз 
кемел шағында ауыр науқастан қайтыс 
болыпты. Ал, Шәлімбүбі апам 43 жыл 
бойына үздіксіз бастауыш сыныпқа сабақ 
беріп, зейнеткерлік демалысқа шықты. 
Енді атам мен апамның қастерлеп 
өткен сүйікті ұстаздық жолын немересі, 
мен жалғастырып жатқанымды мақтан 
тұтамын.  

   
Венера қЫРҒЫзБАЕВА, 

№39 ОМг директорының
 ғылыми-әдістемелік ісі 

жөніндегі орынбасары

өсірген шаруашылық қазық басталған 
алғашқы 4 күнде барлығы 1000 
тонна өнімді Меркі қант зауытының 
қызылша қабылдау пунктіне өткізіп 
үлгерген екен, олар да ешбір іркіліксіз 
қабылдағандықтан техника тоқтаусыз 
жүруде. Әзірше әр гектардан 650 
центнердің үстінде қызылша жиналуда. 
2 украиндық қызылша жапырағын 
кескіш техника мен 2 қазушы комбайн 
жұмысқа шегілген. Сонымен қатар, 
жұмысқа тартылған 160 адамның 30-ы 
серіктестіктің тұрақты еңбеккерлері. 
Бас агроном Хайруддин Бадалов пен 
есепші Қанаткүл  Сәдірмекова да 
осында. Жақында ғана тындырымды 
еңбегі үшін айлығына қосымша 20 мың 
теңге сыйақы алған, 2 жыл бұрын еңбегі 
жанып, жеңіл автокөлікке де ие болған 
Хамит Найзабеков атты тракторшының 
2014 жылы «Еңбек даңқы» медалімен 
марапатталғанын айтып (серіктестік 
басшысының ұйытқы болуымен), Асқар 
Тілеубаев, Мұхтар Тілеубаев, Өсер 
Наушабаев, Сағат Дадабаев, Нәсібәлі 
Беркімбаев сынды механизаторларын 
да өз істерінің озығы қатарында екенін 
жеткізген серіктестік басшысының 
әр еңбеккерді жоғары  бағалайтыны 
айтпаса да түсінікті еді. 

Әрі қарай әңгіме өрбігенде  
заманауи жер өңдеу технологиясы мен 
жаңа техника қолданбай жоғары өнім 
алуды армандау да қисынсыз екенін 
айтқан Қ.Шайхиев: 

– Кезінде тәжірибе жинақтау 
мақсатында Түркияда болдым, 

олар әр гектардан 800 центнерден 
кем өнім алмайды екен. Осы 
жақында «Трансфер» ш/қ басшысы 
В.Бондаренко екеуіміз Қырғызстанның 
Чуй облысының «Романовка» деген 
шаруашылығында болып қайттық. 
Сенесіз бе, олар әр гектардан 1100 
центнер қызылша алғанын көзбен 
көрдік, тіпті қырғыз ағайындар оны 
азсынатын да сияқты. Жоғары өнімнің 
себебіне келсек, олардағы  қызылшаның 
тұқымы немістердікі екен, бізден 1 
ай бұрын сеуіпті. Ол кезде жердің беті 
қабыршықтанып, қатпайды, әрі түрлі 
зиянкес құрттар тіріліп, көбеймеген 
кезеңде түп алған қызылшадан жоғары 
өнім алуға болатынын есіттік. Сондай-
ақ, қырғыздар тыңайтқыштарды рәсуә 
етіп, жер бетіне сеппейді, жерге 
тереңірек сіңіреді, осы тәсілдің берері де 
мол. Ал фосфорды біздегідей көктемде 
емес, күзде қолданады, сондықтан да 
оның пайдалы әсері де ұзақ болады 
екен. Техникалары да жаңа үлгідегі 
деуге жарайды. Өзім де биыл 1 дана 
украиндық «МКК-4» деген  қызылша қазу 
техникасын сатып алдым, өте тамаша, 
биылғы жоғары өнімнің ысырапсыз 
жиналуына оның да үлесі зор екенін 
айтпақпын. Сонымен қатар, «СПС»  атты 
қант қызылшасын тиегіш техникасына 
да қол жеткізіп ек, оның да пайдасы 
шаш-етектен болуда. Биыл қызылшаны 
қабылдау пунктіне тасымалдау 
үшін 3 КамАЗ, 1 ЗИЛ автокөліктерін 
пайдаланудамыз, мысалы, 25 тонналық 
КамАЗ-ға жүк арту үшін «СПС» тиегішіне  
небары 15-ақ  минут жеткілікті, – дейді 
шаруашылық басшысы Қанат Шайхиев. 

Барлық істің оң жолға 
қойылғаны байқалады. Оған себеп, 
Н.Беркімбаевтың иелігіндегі жапырақ 
кескіштің жұмыс үстінде сынғаны сол 
екен, оның жарамсыз тетігін ауыстырып, 
сынған бөлшегін дәнекерлеуге асыққан 
Олжас Саидовтың басқаруындағы 
кезекші арнайы трактор әп-сәтте сол 
жерден табылды.  

Міне, осылайша жаңбырсыз ашық 
күннің әр сәтін тиімді пайдаланып, «көмек 
көктен келмейді, көппен келедінің» 
керіне салған сыпатайлықтардың ортақ 
тірлікте аянбай еңбек ету үрдісі әрине, 
құптарлық. 

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

Дәстүр болғандай, Мәдениет үйі фойесіне 
қойылған  қолөнершілердің көрмесін 
тамашалаған көпшілік ақтоғандық шеберлер:  
темір ұстасы Асқар Төлековтың қолынан 
шыққан әсем бұйымдар, Қуаныш Гочаевтың 
ерінбес тірлігінің жемісі – көз қуантар ағаш 
заттары, сондай-ақ, Рита Жөкееваның халық 
арасында өте сирек кездесетін өнерлердің 
бірі – гипс, саз балшықтан жасалып, боялған Меркі аудандық тарихи-өлкетану музейі 

1983 жылы қоғамдық негізде құрылған. 1984 
жылдың қараша айында мемлекеттік  музей 
мәртебесін алып, 1987 жылдың 14-ақпанынан 
бастап жұмыс істеуде.  Музейдің  жалпы 
көлемі 802 шаршы метр, тұрақты экспозиция  
көлемі 684,3 шаршы метр, музей қорына 15,4 
шаршы метр  бөлінген. Қазіргі таңда мұнда 13 
қызметкер бар. 

2009-2010 жылдары музей қайта 
жөндеуден өткен. Қазіргі таңда 6 залдан 
тұратын  мұражайымыз ауданымыздың 
шынайы бет-бейнесі деуге болады. Өйткені, 
онда ауданның  табиғатынан бастап, ежелгі 
тарихын дәлелдейтін археологиялық қазба 
барысында табылған заттар, түркі дәуіріне 
жататын қорғандық мүсіндер, халық 
батырларына тиісті жәдігерлер, Меркі жерінен 
шыққан көрнекті тұлғалар  туралы құнды 
деректер жинақталған.

Музей қорында 13531 экспонат бар, 
соның ішінде негізгі қордағысы – 8334. 
Мекеменің айлық және жылдық жоспарына 
сәйкес экспонаттар жиналып, толықтырылып 
тұрады. Биыл музейдің негізгі қорына 52 дана 
экспонат қосылды. 

Музей қызметкерлері аудан тарихын 
зерттеу, жәдігерлер жинау, оны аудан 
тұрғындары  мен  келген қонақтарға 
насихаттау жұмыстарын жүргізеді. Өскелең 
ұрпақты аудан тарихымен сусындатып өсіру 
мақсатында музейде үнемі кездесулер, 
сынып сағаттары,  көрмелер, арнайы 
экскурсиялар өткізіліп тұрады. Мысалы, 
биылғы жылы 4 кездесу өтті. 1-мамыр – 
Қазақстан халқының бірлігі мен ынтымағы 
мерекесіне орай, Меркідегі этно-мәдени 
орталықтардың өкілдерімен кездесулер 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев  «Сіздер 
мен біздер тек болашақ  буынды ғана 
емес,  жалпы азаматтық қадір-қасиеттердің 
мән-маңызын түсінетін, жаны да, тәні де 
таза, білімді патриот   азаматтар  буынын 
тәрбиелеуге міндеттіміз», – деп өз сөзінде 
айтқандай, Меркі ауданы әкімдігі білім 
бөлімінің «Мәңгілік Ел» тәрбие және білім 
беру орталығының ұйымдастыруымен №18 
А.Қосанұлы атындағы орта мектеп базасында  

қР Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы 
қарсаңындағы ауылдық округтер өнерпаздарының 
байқауы өз жалғасын табуда. Бұл жолы да кезекті 
Ақтоған ауылдық округі өнерпаздарының концерттік 
бағдарламасын көрмекке келген меркіліктер аудандық 
Мәдениет үйіне көптеп жиналыпты.

Тәуелсіздікке – 25 жыл

АҚТОҒАНДЫҚТАР  ӨНЕРІН  
ОРТАҒА  САЛДЫ

сувенирлеріне қызыға қарап, тіпті оларды 
сатып алуға ниет білдіргендер де табылып 
жатты.

Ақтоғандықтардың мерекелік концерті 
көркемөнерпаздар хорының орындауындағы 
«Қазақстан» әнімен шымылдығын ашты. Хор 
әншілерінің неше қатар сап түзеп, түрлі-түсті 
киімі арқылы  ел Тәуелсіздігіне ширек ғасыр 
болуының айғағы – 25 санын (суретте)
бейнелеулері әрине, ерекше көрініс болды.

Округтің өткен тарихы, бүгіні мен ертеңі 
көрсетілген бейнебаяннан соң жұрт назарына 
ұсынылған «Бабалар арманы» атты сахналық 
қойылымда (суретте) хан Абылайдың 
ордасына бас сұққандай  күйге енген көпшілік 
ел бірлігі мен татулығы паш етілген тарихи 
қөріністе кешегі өткен хан мен билердің 
қасынан табылғандай еді. Оған себеп, 
сахна әртістерінің шеберлігі мен   ұрпақтар 
сабақтастығынан жалғасып, тектіліктің қаны 
арқылы бойымызға тараған бір ғаламат күшке 
енгеніміз рас. Әрі қарай сахналанған Жер-
Ананың ұрпаққа деген арнау сөзі, әлемде 
бірінші болып Қазақ елінің егемендігін 
мойындаған алыс Түркиядағы қандасымыз 
Х.Алтай отбасының Алаш елінің Тәуелсіздігіне 
барынша қуануы, Монғол жеріндегі қазақтар 
–  әке мен баланың шаттануы, «Нұрлы көш» 
арқылы елге оралған өз қандастарымыз, бәрі-
бәрі көз алдымызда сахналанып, әсерлі өтті.

М.Тазабековтың «Тәуелсіздік таңы» өлеңін 
оқыған Орынтай Нұртуған,  Ә.Желдібаевтың 
«Ерке сылқымын» төгілткен ұлт-аспаптар 
оркестрі мен халық әні «Ақшолпанды» 
орындаған этнографиялық топтың шеберлігіне 
дау тумаса, өз музыкалық сүйемелдеуімен 
халық әні «Назқоңырды» әсем алып шыққан 

Нұрбек Қасым мен 
жұмбақ айтыста бақ 
сынасқан Р.Мұратов пен 
Н.Ясинованың өнері де 
көптің көңілінен шықты.

Келесі қырғыз 
а ғ а й ы н д а р д ы ң 
«Нашботай» күйін 
орындаған Р.Жөкеева 

мУзеЙ – 
Халық  мҰрасы

Биылғы жылы Тәуелсіздіктің 25 жылдығын бүкіл 
халық болып атап өтуде. Бұл біздің халқымыздың 
орындалған армандары, еліміз әлем мойындаған 
мемлекетке айналды. Тәуелсіздік алған 25 жыл ішінде 
мәдениет саласы да үлкен табыстарға жетті. Соның 
ішінде аудандық тарихи-өлкетану музейі де көптеген іс-
шаралар атқарып, біраз жетістіктерге жетті.

өткізіліп тұрады, сонымен бірге, полиция 
ардагері Ө.Қаймолдаевпен, «Ауыл академигі» 
атанған абыз ата О.Үмбетов ұрпақтарымен, 
тіл жанашыры Б.Жамбабаевпен және т.б 
кездесулер өтті.

Көрмелер жасау – музейде өтетін іс-
шаралардың негізгі бөлігі болып табылады. 
Соның ішінде ерекше айтарымыз, наурыз 
айында жерлесіміз, Қазақстан Республикасы 
суретшілер және дизайнерлер Одағының 
мүшесі, қазіргі кезде ҚР Президенттік 
мәдениет орталығында ғылыми реставрация 
бөлімінің басшысы, Қазақстанның 
еңбек сіңірген өнер қайраткері Берік 
Әлібайдың зергерлік еңбектерінен көрме 
ұйымдастырылды. Зергерге арналған бұрыш 
2012 жылы ашылған еді. Мұнда  өте құнды 
әйелдердің әшекей заттары: алқа, білезік 
жүзіктерімен, қапсырма, сырға, құс тұмсық 
жүзік  және  «Астана суретшілері» атты 
кітап қойылған, сонымен бірге, «Дамаск» 
құрышынан жасалған,  турмалин, рубинмен 
әшекейленген пышақ, сақтардың аң стилімен  
жасалған алқасы қойылған. Ал, биылғы 
жылы Берік Әлібай музейге басқұр, текемет, 
түскиіз, мыстан жасалған құмыра, шәугім, 
шелек сыйға тартты.

Ата-бабасының өткеніне үңілмейтін адам 
болмайды. Біздің басты мақсатымыз – ата-
бабаларымыз бен келешек ұрпақ арасындағы  
сабақтастықты үзбей жалғап, Тәуелсіз 
ұлтымыздың тарихын насихаттау, ұлттың 
бірлігі мен мүддесін қорғай білетін жастар 
тәрбиелеу.

                                      Маржан АМиЕВА, 
аудандық музейдің директоры.

ҰЛЫ  ДАЛА  ЕЛІНІҢ  
БОЛАШАҒЫ – ЖАСТАР

Өткен аптаның жексенбісінде, ауданымызда қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орай «Ұлы дала елінің 
болашағы – жастар» атты пікірсайыс ұйымдастырылып, өткізілді.

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 
жыл толуына орай «Ұлы дала елінің болашағы 
– жастар» атты оқушылар арасында аудандық 
пікірсайыс турнирі өтті.  

Белсенді жастардың қатарын толықтыру, 
ұшқыр ойлы, өз ойын жақсы дәлелдей білетін 
азаматтар даярлау, оларды отансүйгіштікке, 
ұлтжандылыққа, шешендік өнерді меңгеріп, 
көшбасшы  болуға тәрбиелеу мақсатында 
өткізілген пікірсайысқа Жамбыл облыстық 
пікірсайыс одағы «Еркін пікір» жастар 

қоғамдық бірлестігінің мүшелері төрағалық 
етіп, 32 үміткер команда сынға түсті.

Пікірсайыстың ашылуын хабарлаған 
орталықтың директоры Күлайым Шағатаева 
келген қонақтармен таныстырып, шараның 
мақсаттарына тоқталып өтті. 

Аталған іс-шараға аудан мектептерінің 
барлығы қамтылып, 5 кезең бойынша өзара 
пікір таластырған командалар арасында 
№17 Трубицын атындағы ОМГ-ның «Сұңқар» 

жоғарыда жазылғандай, бізге өз қолөнерімен 
де танылған  еді. Бұл жолы да басқа қырынан 
көрініп, көрермен көзайымы болып үлгерді. 
Ықыластың күйі «Жез киікті» қобызда 
орындаған Г.Хоқай да көптің ықыласына 
бөленді. Осылайша қазақтың қобызы мен 
қырғыздың қомузын тыңдаған көпшілік 
ауданға белгілі жанұя – Жарашуевтардың 
орындауындағы от жалынындай шарықтаған 
Балқар биін де тамашалап, рухани ләззат 
алды. 

Н.Ниязбековтың сөзіне жазылған 
Ө.Байділдаевтың әні «Туған елді» нақышына 
келтіре айтқан квартет мүшелері Е.Өмірзақов, 
А.Қасым, А.Жомартов пен Н.Исатаевтың 
тамаша өнерлерінен соң кезек қуыршақтар 
театрының «Бала қуанышы» қойылымына 
берілді. Ондағы алғаш мектеп есігін ашқан 
баланың әліппенің бірінші бетіндегі Елбасы 
Н.Назарбаевтың алғысөзімен танысуы,  
жас ұрпақтың жүрегіне жетер әсерлі де 
сиқырлы келетін осынау сөздерден нәр алған 
оқушының жақсы оқып, отанымыздың жүрегі – 
Астанаға жасаған сапары, барлығы  мәнді де 
мағыналы болды.

 А.Бексұлтанның  «Ұлы дала» әнін 
орындаған дуэт А.Қалмұхамбет пен 
А.Жомартовтың өнерлері кәсіби әртістерден 
кем соқпаса, «Мәңгілік ел» биі Тәуелсіздік 
мерекесі алдындағы өзінің өзектілігімен 
дараланды.

Бүгінгі ақтоғандықтардың өнер байқауы 
жүргізушілердің Тәуелсіздігіміздің тұғырлы, 
бақытымыздың баянды болуы туралы 
тілектеріне қосымша Н.Айтұлының сөзіне 
жазылған Д.Жарылқасынның «Қазақтай ел 
қайда!» әнімен аяқталды.

фракциясының мүшелері Назерке Темірболат 
және Өмірзақова Толқын І орынды иеленді. 
Жеңімпаздарды марапаттау салтанатына 
қатысқан «Мәңгілік Ел» тәрбие және білім беру 
орталығының атынан жеңімпаздарға мақтау 
қағазы мен естелік сыйлықтар табысталды 
(суретте).

Жолдасбек АЙгЕРІМ,
«Мәңгілік ел» тәрбие және білім беру 

орталығының қосымша білім беру 
педагогы.
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Ольга  МАзуР,   Расул   МАЛЛАБАЕВ  (фото), "Меркі тынысы".

Әтіркүл  ТӘЖІБЕкқЫзЫ,  Расул  МАЛЛАБАЕВ  (суреттер), «Меркі тынысы».  

БАРШАНЫ ТАҢҚАЛДЫРҒАН  ДАУАСЫМЕН,

Өткен аптада осынау емдеу мекемесінде іс-
сапармен болып, демалушыларға көрсетілетін емдік 
шаралармен, қызмет түрлерімен және олардың 
сапалық деңгейімен танысып қайттық. Бізге 
бәрін көрсетіп, шипажайдың тыныс-тіршілігімен 
таныстырған менеджер Нұрбаева Амина 
Мұхамедқалиқызы (суретте), мұнда, негізінен, 
сүйек-буын, жүрек қан-тамырлары, әйелдердің 
жыныс аурулары, жүйке жүйесі, жұқпалы емес тері 
аурулары, қан-тамырлары, асқазан-ішек жолдары, 
урологиялық және эндокриндік  ауруларына қарсы 
және т.б. емдер қолданылатындығын жеткізді. 

60 жылдық тарихы бар, көпке танымал демалыс 
орнының басты ерекшелігі – емдік шараларды 
жасағанда республикада теңдесі жоқ, жергілікті 
радон минералды суы, медициналық құралдардың 
заманауи түрлері пайдаланылады.

Соңғы жылдары корпустардағы жатын 
бөлмелер мен емдік шаралар жүзеге асырылатын 
кабинеттерге, асхана залдарына  (олар мұнда 
үшеу) қажетіне қарай күрделі және ағымды жөндеу 
жұмыстары жүргізіліп, дизайны жақсартылған. 
Мебельдер мен  төсек-орындардан бастап, 
перделер мен төсеніш-кілемдерге дейін 
жаңартылыпты. Шипажай басшылығының әрбір 
демалыс бөлмесі мен бұрыштарының жанға жайлы, 
көңілге қонымды, әрі әсерлі болуын назарға алып, 
көп ізденгені байқалады. 

Біз емдеу қабаттарын аралағанда ванна 
корпусында, парафин бөлімінде, релаксациялық, 
құйынды және циркулярлық емдеу әдістері 
бөлмелерінде ем алып жатқан демалушылар көп 
екен. Тап-таза дәліздерге орындықтар ретімен 
қойылып, келушілерге жағдайлар жасалған. Бір 
жерде шахмат ойнаса, енді біріне безендірілген 
бұрышқа  бір сәт аялдап, «жасыл бұрышты» 
қызықтап, сазды әуенді тыңдауға мүмкіндік береді.  

Релаксациялық бөлмеге кірсеңіз бір ғанибет 

Мягкий климат, горная речка, чистый ионизи-
рованный воздух, красивая природа, великолеп-
ный горный ландшафт  – спутники хорошего здо-
ровья и настроения. Санаторий работает круглый 
год, климат континентальный, зима умеренная, 
мягкая, лето очень теплое, одним словом, в лю-
бой сезон года лечение больных проходит бла-
гоприятно. Современные спальные и лечебные 
корпуса создают уют и комфортабельность. 

Сюда, в оазис здоровья, приезжают не только 
казахстанцы, но и граждане России, Германии, 
Кыргызстана.

Есть у этого замечательного и популярно-
го санатория и своя история. Так, в 1958 году, 
по инициативе колхозников, рабочих и чабанов 
Меркенского района, местные партийные и со-
ветские органы приняли решение о создании 
колхозного дома отдыха «Меркенка». Дом отдыха 
был построен в 1959 году, на  средства  колхо-
зов, и функционировал с 1 августа по 1 ноября 
1959 года. При нем имелось четыре жилых кар-
касно-камышитовых домиков на 50 мест. Первым 
директором дома отдыха «Меркенка» был  Е.Ви-
гуляр.

Затем, постановлением Межколхозного Со-
вета,  было принято решение безвозмездно пе-
редать Меркенский межколхозный дом отдыха в 
систему Казпрофкурорта.

Постановлением  президиума Джамбульско-
го областного Совета профсоюзов, от 28 апреля 
1960 года, дом отдыха «Меркенка» был принят 
в систему ВЦСПС, в число действующих домов 
отдыха. На 8 июня 1960 года функционировало 
шесть домиков сборно-щитовых каркасно-ка-

ТАҢҒАЖАЙЫП  ИРАНБАҒЫ  МЕРКІНІҢ...

Алатаудың  бөктерінде, Меркі шатқалының кіре беріс беткейін ала орналасқан «Меркі 
шипажайы» соңғы жылдары жаңарып, жасара түсті. Жанға дауа ауасы мен осында 
көрсетілетін шипалы емдері облыс, аудан тұрғындарымен қатар, қазақстанның түкпір-
түкпірінен, ТМД елдерінен келушілерді жыл өткен сайын қызықтыра түсуде.

күйге енер едіңіз: жарық сөндіріліп, көңілге қонымды 
әуен келеді құлағыңызға, қарсы қабырғадағы 
экраннан әсем табиғат аясына жетелейтін фильм 
көрсетіледі. Осындағы 20-30 минут сізді түрлі ауыр 
ойлардан арылтып, жүйкеңізді тынықтырады.

Құйынды емдеу аппаратында ем алып 
отырған Людмила Константиновна Пономаревамен 
тілдесудің реті келді.

– Зейнеткермін,  Солтүстік Қазақстаннан, 
Петропавл қаласынан келдім. Шипажайға 5-ші рет 
келіп, тынығудамын. «Меркі шипажайы» маған өте 
ұнайды, сондықтан да жыл сайын келіп тұрамын, – 
дейді Людмила Константиновна риза көңілмен.

Шипажайдың емдік корпустарын, ондағы 

бөлмелерді аралай жүріп, гинекологиялық шайылу 
мен урологиялық кабинеттерде, бассейнде, 
физиотерапия, галокамера, яғни,  тұзды шахта, 
емдік дене шынықтыру залы және тағы басқа 
орындарда көрсетілетін қызметтердің жақсы жолға 
қойылғанының куәсі болдық.

Мұнда әрбір қабат, әрбір дәліз бен бұрыш 

өзіндік безендірілуімен, әр тақырыпқа арналуымен 
ерекшеленеді. Баспалдақпен көтерілгенде, бұрынғы 
қытайлық суреттерді емес, Меркінің тауы мен 
суынан, жасыл желегі мен ашық аспанынан, әсем 
гүлдерінен көрініс беретін табиғи суреттерді көріп,  
риза боласыз. Оның әрқайсысы ерекше талғаммен 
жасалған. 

... Келесі қанатына өтетін  шағын дәлізге 
келгенде қабырғадағы ашық бояулармен салынған 
стендті көріп, аялдадық. Бұл – ТМД елдерінің 
ешбірінде жоқ «скандинавтық жүру әдісімен» 
жаттықтыру түрін насихаттаған жұмыс екен. Оның 
таяқшалары шет елден әкелінген, адам денсаулығы 
үшін пайдасы өте зор болып шықты.

Омыртқа адам денесінің өте маңызды рөл 
атқаратын мүшесі екені белгілі. Қартайғанда, түрлі 
сырқаттарға шалдыққанда омыртқаны созу, су 
астында созу әдістері кеңінен пайдаланылады.
Бірақ, бұл біздің өңірде қолжетімді емес еді. Міне, 
шипажай басшылығы  мұны да назарға алыпты.
Көптен пайдаланылмай, жарамсыз болып тұрған 

бөлмені жөндеп, талапқа сай жарақтандырып, су 
астынан омыртқаны созу кабинеті жаңадан іске 
қосылыпты. Мұның өзі  шипажайдың мәртебесін 
арттырып отыр. Осының бәрі алыстан ат арылтып 
келушілерге сапалы қызмет үлгісін көрсетіп, шипалы 
ем жасау үшін зор мүмкіндіктер беруде.

Шипажайдың ғимараттарымен қатар, сыртқы 
келбетін жаңарту, ландшафтын жаңғырту мәселесі 
де қолға алынып, нақты жұмыстар жасалуда. Сыртқы 
сол жақ қанатынан ем алушыларға қолайлы аспалы 
көпір  салынып, 2016 жылы 1500 шаршы метр асхана 
шатыры жаңартылыпты. Биыл шағын наубайхана іске 
қосылып, қажетті нан өнімдері өздерінде сапалы етіп 
пісірілуде.

– «Ас – адамның арқауы» – деген тамаша мақал 
бар халқымызда. «Меркі шипажайы» мекемесінің 
әкімшілігі емдік шаралармен қатар, тамақтандыру 
мәселесіне де ерекше назар аударып келеді. Ас мәзірін 
жоспарлағанда, оның сапалы, әрі дәрумендерге 
бай, құнарлы болуын басшылыққа аламыз. Тамаша 
дизайнымен, тазалығымен, түрлендірілген ас 
мәзірімен көз тартатын 3 асхана залы бар. Оның 
2-уі 240 орындық болса, 1-уі 100  орындық. Тағам 
түрлері жаңадан жөндеуден өткізіліп, заман талабына 
сай құрал-жабдықтармен жасақталған асханада 
дайындалуда, – дейді Амина Мұхамедқалиқызы. 

Шипажай ішін аралап, танысудың өзі 
жанымызға жағып, көңілімізге күй сыйлағандай әсер 
алғанымызды жасыра алмаймын. Тура бір таңғажайып 
иранбағы дерсің... «Біздің көптеген жерлестеріміз – 
меркіліктердің өзі неге осында келіп, дем алмайды» 
– деген ой толғандырды мені. «Қолда барда 
алтынның қадірі жоқ» – деуші еді үлкен кісілер. Біздің 
де қасымызда, небәрі 12 шақырым жерде тұрған 
«Меркі шипажайының» қадірін біле алмай жүргеніміз 
жасырын емес.

Ендеше, өз шипажайымыздың қызметін өзіміз де 
пайдаланып, рахатын көрейік!

Оазис  здОрОвья  
Есть в Меркенском районе прекрасная жемчужина, которой гордятся жители 

района, и куда, чтобы поправить свое здоровье, приезжают со всех уголков страны 
и не только. Эта уникальная жемчужина – санаторий «Мерке». находится он в 12 
километрах от райцентра Мерке, в живописном Меркенском ущелье киргизского 
Алатау,  на высоте 720 метров над уровнем моря, на берегу горной речки Меркен-
ка, в  экологически чистой зоне предгорий. 

мышитовых, по 14 мест каждый и семь нацио-
нальных юрт. Затем, исполком Джамбульского 
областного Совета депутатов трудящихся  принял 
решение – действующий дом отдыха «Меркенка», 
на 50 мест, расширить до 100 мест. 

В 1987 году был введен в эксплуатацию   пя-
тиэтажный спальный корпус №2 на 290 мест и ле-
чебно-диагностический корпус. Постановлением 
исполкома Совета федерации профсоюзов РК, 
№11, от 19 сентября 1994 года, принято решение           
«О преобразовании санатория «Мерке» в акцио-
нерное общество санаторий «Мерке».

Решением Федерации Профсоюзов Респу-
блики Казахстан АО санаторий «Мерке» был пре-
образован в открытое АО санаторий «Мерке», 
№352 1919-АО, от 13.12.1995 года.

По свидетельству о государственной пере-
регистрации юридического лица, от 28 июня 2004 
года,  он переименован в акционерное общество 
«Санаторий Мерке».

Профиль этого известного во всей стране и за 
ее пределами санатория – лечение и профилак-
тика заболеваний опорно-двигательного аппарата 
и костно-мышечной системы: артриты, остеохон-
дрозы, радикулиты и прочее. Болезни кровоо-
бращения (вне фазы обострения): ишемическая 
болезнь сердца, стенокардия, напряжение ФК І-ІІ, 
артериальная гипертония І-ІІ стадии, кардиоскле-
розы, НК І стадии ремиссии. Гинекологические 
заболевания: первичное и вторичное бесплодие, 
хронические  воспалительные заболевания при-
датков матки, миомы матки, сроком до 10 не-
дель. Заболевания нервной системы: неврозы, 
неврастения, невриты, плекситы и невралгии. 

Кожные заболевания: экзема, псориаз, нейро-
дермит и аллергические дерматиты  и прочее. 
Урологические болезни: хронические  простати-
ты, циститы в стадии ремиссии.  Болезни орга-
нов пищеварения: хронические гастриты, колиты, 
холециститы  вне обострения. Стоматологические 
болезни: пародонтозы, периоститы и стоматиты. 
Заболевания обмена веществ и эндокринной си-
стемы: ожирение, нарушение обмена веществ, 
сахарный диабет в стадии компенсации, диффуз-
ный зоб І-ІІ стадии, заболевания сосудов конечно-
стей: варикозное расширение вен, атеросклероз, 
эндоартериты и др. Комплекс лечебно-оздорови-
тельных процедур проводится на основе редкой и 
уникальной  радоновой  минеральной воды. Для 
лечения всех этих заболеваний, мешающих лю-
дям вести полноценную жизнь и чувствовать себя 
здоровыми и счастливыми, санаторий «Мерке» 
располагает широким спектром лечебно-оздо-
ровительных процедур, это: минеральные ра-
доновые ванны, циркулярный, восходящий душ, 
гинекологическое, кишечное орошение, ороше-
ние полости рта минеральной радоновой водой, 
лечебный массаж, парафино-озокеритолечения, 
физиотерапевтические процедуры, фитоинголя-
ции, радоновые ингаляции, фиточай из трав, ле-
чебный бассейн, слепое зондирование (дюбаж), 
УЗК массаж на кушетке, ЛФК, теренкур.

Все вышеперечисленные процедуры входят 
в стоимость путевки и назначаются лечащими 
врачами строго по показаниям, согласно болез-
ни пациента и его жалоб. Количество лечебных 
процедур, входящих в стоимость путевки и назна-
чаемых лечащими врачами, зависит от основного 
заболевания отдыхающего, сопутствующей пато-
логии и его возраста. 

Всем, кто отдыхает в санатории, нравится 
то, что в комплексе с бальнеотерапией для них 
широко применяются лечение и физиотерапев-
тические процедуры, это: гальванизация, лекар-
ственный электрофорез, дарсонвализация, ам-
плипульстерапия, франклинизация, СМТ-терапия, 
аэроионотерапия, УВЧ, ДМВ, СВЧ, КВЧ, УЗТ, 
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МЕРКІНІҢ  СУЫ  ШИПА, АУАСЫ  ЕМ!

Мягкий климат, экологически чистая зона, 
горная речка, полезная радоновая вода, все 
это привлекает сюда многочисленных отдыха-
ющих. В санатории все продумано для обе-
спечения высокого комфорта, максимально-
го удовлетворения разнообразных лечебных, 
бытовых и культурных запросов отдыхающих. 
С первых дней отдыхающие санатория окру-
жены заботой и вниманием. По приезду сюда 
на отдых, их сразу же гостеприимно встреча-
ет медицинский персонал, оформляют в реги-
стратуре, которая находится на первом этаже, 
в просторном светлом кабинете, им выдаются 

казаХстанЦев  
Мягкий климат, горная речка, чистый ионизи-

рованный воздух, красивая природа, великолеп-
ный горный ландшафт  – спутники хорошего здо-
ровья и настроения. Санаторий работает круглый 
год, климат континентальный, зима умеренная, 
мягкая, лето очень теплое, одним словом, в лю-
бой сезон года лечение больных проходит бла-
гоприятно. Современные спальные и лечебные 
корпуса создают уют и комфортабельность. 

Сюда, в оазис здоровья, приезжают не только 
казахстанцы, но и граждане России, Германии, 
Кыргызстана.

Есть у этого замечательного и популярно-
го санатория и своя история. Так, в 1958 году, 
по инициативе колхозников, рабочих и чабанов 
Меркенского района, местные партийные и со-
ветские органы приняли решение о создании 
колхозного дома отдыха «Меркенка». Дом отдыха 
был построен в 1959 году, на  средства  колхо-
зов, и функционировал с 1 августа по 1 ноября 
1959 года. При нем имелось четыре жилых кар-
касно-камышитовых домиков на 50 мест. Первым 
директором дома отдыха «Меркенка» был  Е.Ви-
гуляр.

Затем, постановлением Межколхозного Со-
вета,  было принято решение безвозмездно пе-
редать Меркенский межколхозный дом отдыха в 
систему Казпрофкурорта.

Постановлением  президиума Джамбульско-
го областного Совета профсоюзов, от 28 апреля 
1960 года, дом отдыха «Меркенка» был принят 
в систему ВЦСПС, в число действующих домов 
отдыха. На 8 июня 1960 года функционировало 
шесть домиков сборно-щитовых каркасно-ка-
мышитовых, по 14 мест каждый и семь нацио-
нальных юрт. Затем, исполком Джамбульского 
областного Совета депутатов трудящихся  принял 
решение – действующий дом отдыха «Меркенка», 
на 50 мест, расширить до 100 мест. 

В 1987 году был введен в эксплуатацию   пя-
тиэтажный спальный корпус №2 на 290 мест и ле-
чебно-диагностический корпус. Постановлением 
исполкома Совета федерации профсоюзов РК, 
№11, от 19 сентября 1994 года, принято решение           

«О преобразовании санатория «Мерке» в акцио-
нерное общество санаторий «Мерке».

Решением Федерации Профсоюзов Респу-
блики Казахстан АО санаторий «Мерке» был пре-
образован в открытое АО санаторий «Мерке», 
№352 1919-АО, от 13.12.1995 года.

По свидетельству о государственной пере-
регистрации юридического лица, от 28 июня 2004 
года,  он переименован в акционерное общество 
«Санаторий Мерке».

Профиль этого известного во всей стране и за 
ее пределами санатория – лечение и профилак-
тика заболеваний опорно-двигательного аппарата 
и костно-мышечной системы: артриты, остеохон-
дрозы, радикулиты и прочее. Болезни кровоо-
бращения (вне фазы обострения): ишемическая 
болезнь сердца, стенокардия, напряжение ФК І-ІІ, 
артериальная гипертония І-ІІ стадии, кардиоскле-
розы, НК І стадии ремиссии. Гинекологические 
заболевания: первичное и вторичное бесплодие, 
хронические  воспалительные заболевания при-
датков матки, миомы матки, сроком до 10 не-
дель. Заболевания нервной системы: неврозы, 
неврастения, невриты, плекситы и невралгии. 
Кожные заболевания: экзема, псориаз, нейро-
дермит и аллергические дерматиты  и прочее. 
Урологические болезни: хронические  простати-
ты, циститы в стадии ремиссии.  Болезни орга-
нов пищеварения: хронические гастриты, колиты, 
холециститы  вне обострения. Стоматологические 
болезни: пародонтозы, периоститы и стоматиты. 
Заболевания обмена веществ и эндокринной си-
стемы: ожирение, нарушение обмена веществ, 
сахарный диабет в стадии компенсации, диффуз-
ный зоб І-ІІ стадии, заболевания сосудов конечно-
стей: варикозное расширение вен, атеросклероз, 
эндоартериты и др. Комплекс лечебно-оздорови-
тельных процедур проводится на основе редкой и 
уникальной  радоновой  минеральной воды. Для 
лечения всех этих заболеваний, мешающих лю-
дям вести полноценную жизнь и чувствовать себя 
здоровыми и счастливыми, санаторий «Мерке» 
располагает широким спектром лечебно-оздо-
ровительных процедур, это: минеральные ра-

доновые ванны, циркулярный, восходящий душ, 
гинекологическое, кишечное орошение, ороше-
ние полости рта минеральной радоновой водой, 
лечебный массаж, парафино-озокеритолечения, 
физиотерапевтические процедуры, фитоинголя-
ции, радоновые ингаляции, фиточай из трав, ле-
чебный бассейн, слепое зондирование (дюбаж), 
УЗК массаж на кушетке, ЛФК, теренкур.

Все вышеперечисленные процедуры входят 
в стоимость путевки и назначаются лечащими 
врачами строго по показаниям, согласно болез-
ни пациента и его жалоб. Количество лечебных 
процедур, входящих в стоимость путевки и назна-
чаемых лечащими врачами, зависит от основного 
заболевания отдыхающего, сопутствующей пато-
логии и его возраста. 

Всем, кто отдыхает в санатории, нравится 
то, что в комплексе с бальнеотерапией для них 
широко применяются лечение и физиотерапев-
тические процедуры, это: гальванизация, ле-
карственный электрофорез, дарсонвализация, 
амплипульстерапия, франклинизация, СМТ-тера-
пия, аэроионотерапия, УВЧ, ДМВ, СВЧ, КВЧ, УЗТ, 
магнитотерапия, светолечение, УФО, КУФ, инга-
ляции радоновые и травяные и многое другое.

Из большого разнообразия радоновых про-
цедур наиболее применяемы в санатории общие 
радоновые ванны. Уникальная меркенская ра-
доновая вода содержит высокий радоновый по-
казатель, азотный газовый состав, повышенное 
содержание фтора, кремниевой кислоты и цен-
ных терапевтических микрокомпонентов, таких 
как: серебро, фосфор, марганец, ртуть, йод и др. 
Один из видов лечения – парафиноозокиритная 
терапия, которая оказывает выраженное проти-
вовоспалительное воздействие при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата.

Медицинские работники санатория «Мерке» 
очень внимательны и обходительны к отдыхаю-
щим, под руководством менеджера санатория 
Амины Мухамедкалиевны Нурбаевой, они ста-
раются окружить их своим теплом и заботой, со-
здать для них уют и покой. В санатории «Мерке», 
(генеральный директор  Абдрахим  Абдуанович 

ПРИЕзжАюТ  НА  ЛЕчЕНИЕ  И  оТДЫх

Санаторий «Мерке» одно из самых красивых мест нашего района, его 
гордость. Чтобы отдохнуть сюда, в эту прекрасную жемчужину, приез-
жают не только из казахстана, но и из России, кыргызстана и германии. 
Санаторий «Мерке» имеет два пятиэтажных спальных корпуса. номера 
рассчитаны на 1-2 человека, созданы все условия для отдыха и лечения.

ключи от комнат и санаторно-курортные книж-
ки, здесь же можно получить перечень услуг и 
необходимую информацию по всем вопросам. 
С санаторно-курортной книжкой отдыхающие 
идут на прием лечащих врачей и узких специ-
алистов.

Главным лечебным фактором санатория 
является уникальная радоновая минеральная  
вода. Для отдыхающих представлены красиво 
оформленные залы, ухоженные декоратив-
ные цветы. На территории санатория растет 
множество видов разнообразных деревьев, 
изобилие цветов дополняют красивый ланд-

шафт. Горный пейзаж органично сочетается с 
пихтовыми и фруктовыми насаждениями, ра-
стущими вокруг корпусов санатория, на фоне 
цветников и клумб из роз и других декоратив-
ных цветов. 

Питание в санатории четырехразовое, ас-
сортимент блюд разнообразный, правильно 

организован режим диетического питания, 
имеются диетические столы, работает ка-
фе-бар. Пищеблок санатория рассчитан для 
приема 480 человек одновременно и состоит 
из 2 залов и  ВИП зала на 100 мест  для об-
служивания люксовых номеров. В пищеблоке 
трудоемкие процессы  механизированы, име-
ется современное технологическое оборудо-
вание: хлеборезка, тестомешалка, тестока-
талка, овощерезка и т.д,  предусмотрены  все 
необходимые цеха  и подсобные помещения. 
Меню  составляет  и  контролирует диетсе-
стра, согласно ежедневной  и недельной ме-
ню-раскладке. Каждое блюдо, которые готовят 
искусные повара, не повторяется более двух 
раз в неделю. Отдыхающим предлагается  до 
трех видов первых и вторых блюд, на выбор. 
Имеется своя хлебопекарня, потому хлеб 
здесь – белый и серый,  всегда свежий и 
вкусный. Обслуживают отдыхающих вежливые 
и внимательные официанты.

Одним словом, приезжая на лечебно-оз-
доровительные комплексы, отдыхающие по-
лучают здесь все необходимое для полно-
ценного отдыха, кроме того, расширяют свой 
кругозор, посещая Меркенское месторожде-
ние радоновых подземных вод, достоприме-
чательности района, бывая на экскурсиях  по 
святым местам в городе Таразе.

на снимке: заведующая производ-
ством, технолог Т.Садырмекова и офици-
антка Д.Оразалиева.

Ольга АкининА,  Расул  МАЛЛАБАЕВ (фото),"Меркі тынысы".
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1. Жалпы ережелер

«МЕРкІ  АуДАнЫ  ӘкІМДІгІнІҢ  ТҰРҒЫн  ҮЙ-кОММунАЛДЫқ  
ШАРуАШЫЛЫқ,  ЖОЛАуШЫЛАР  кӨЛІгІ  ЖӘнЕ  АВТОМОБиЛь  ЖОЛДАРЫ  

БӨЛІМІ»  кОММунАЛДЫқ  МЕМЛЕкЕТТІк  МЕкЕМЕСІнІҢ  
ЕРЕЖЕСІ

1. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары саласында (ларында) 
басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органы 
болып табылады.

2. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
ведомстволары жоқ.

3. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі өз 
қызметін Қазақстан Республикасының 
Конститутциясына және заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президенті 
мен Үкіметінің актілеріне, өзге де 
нормативтік-құқықтық актілерге, сондай-ақ, 
осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

4. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық 
нысанындағы 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 тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
азаматтық-құқықтық қатынастарға өз 
атынан түседі.

6. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі егер 
заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген 
болса, мемлекеттің атынан азаматтық-
құқықтық қатынастардың тарапы болуға 
құқығы бар.

7. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
өз құзыретінің мәселелері бойынша 
заңнамада белгіленген  тәртіппен  «Меркі  
ауданы   әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі басшысының 
бұйрықтарымен және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген 
басқа да актілермен ресімделетін 
шешімдер қабылдайды.

8. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
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, Исмайлов көшесі 
№169.

10. Мемлекеттік органның толық атауы 
– «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

11. Осы Ереже «Меркі ауданы 
әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты 
болып табылады.

12. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
қызметін қаржыландыру республикалық 
және жергілікті бюджеттерінен, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі бюджетінен 

(сметасынан) жүзеге асырылады.
13. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
кәсіпкерлік субъектілермен «Меркі ауданы 
әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық,  жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі функциялары 
болып табылатын міндеттерді орындау 
тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

Егер «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 
заңнамалық актілермен кірістер әкелетін 
қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, 
онда осындай қызметтен алынған 
кірістер республикалық бюджеттің кірісіне 
жіберіледі.

2. Мемлекеттік органның миссиясы, 
негізгі міндеттері, функциялары, 

құқықтары мен міндеттері

14. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
миссиясы:

Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығын, жолаушылар көлігін және 
жергілікті мәндегі автомобиль жолдарын 
тиімділігін арттыру, аудандағы жолаушылар 
тасымалдаудың тиімділігін қамтамасыз 
ету, аудандық жол инфрақұрылымын 
дамыту, жол желісін сақтау және дамыту.

15. Міндеттері:
– тұрғындардың жолаушылар 

тасымалдауға және өзге жұмыстар 
мен қызмет көрсетулерге сұранысын 
қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасау;

– жолаушылар тасымалдаудың ішкі 
рыногын қорғау;

– тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі мен автомобиль 
жолдарының инфрақұрылымын одан әрі 
дамыту;

– тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі мен автомобиль 
жолдары саласындағы жұмыстар мен 
қызмет көрсетулерді жүзеге асыру кезінде 
жеке және заңды тұлғалар құқықтарының 
теңдігін қамтамасыз ету;

– жолаушылар  көлігі саласындағы 
қызметті тұтынушыға таңдау еркін, 
оның ішінде өз автокөлік құралын және 
тасымалдаушының қызметін пайдалану 
арасындағы таңдау еркін қамтамасыз ету;

– ауданның жол саласында бірегей 
техникалық және нормативтік мемлекет 
саясатын жүзеге асыруға, автомобиль 
жолдары мен жол құрылғыларын 
инженерлік-техникалық қамтамасыз ету, 
салу, жөндеу, ұстау мәселелері бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыруға және оларға 
бақылау жасауға қатысу;

– қалалық, қала маңы және ішкі 
облыстық бағыттардың, сондай-ақ, барлық 
меншік түріндегі жеңіл таксилердің бағыттық 
желісін перспективалық жоспарлауды 
жүзеге асыру және қозғалыс кестесі мен 
жүргізушілердің еңбек және демалыс 
режимдерінің сақталуына бақылау жасауды 
жүзеге асыру;

– ҚР автомобиль көлігі туралы 
заңнамасының сақталуына бақылау 
жасауды жүзеге асыру;

– құқықтық,  ғылыми-техникалық 
стандарттарды әзірлеуге қатысу;

– озық тәжірибені жаңа техника мен 
технологияларды қалыптастыруға және 
ендіруге қатысу;

– жолаушылар көлігі мен жол секторы 
қызметтері рыногын қалыптастыруға 
қатысу.

16. Функциялары:
Мекеменің тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық, басқару аймағындағы 
функциялары:

1) тұрғын-үй қорын сақтау және 
тиісті ретпен пайдалану шараларын 
ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;

2)  ҚР заңнамасына сәйкес жергілікті 

атқарушы органдарға жүктелген жергілікті 
мемлекеттік басқарудың басқа да 
өкілеттігін орындау;

3) «жеке тұрғын-үй қорынан жергілікті 
атқарушы органмен жалға алынған 
мемлекеттік тұрғын-үй және тұрғын үй 
қорынан мұқтаж азаматтарға тұрғын үй беру 
туралы жергілікті атқарушы органдармен 
шешім қабылдау, кезекке қою»;

4) мемлекеттік мекеме және 
мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй 
қорынан тұрғын үй қорында тұрғылықты 
тұрғын үйі бар-жоқтығы туралы анықтама 
беру.

Мекеменің автомобиль жолдарын 
басқару саласындағы функциялары:

1) мемлекеттік жекеменшік 
серіктестік аумағындағы және концессия 
туралы ҚР заңнамасына сәйкес, елді 
мекендер көшелерін, аудандық маңызы бар 
ортақ иеленушіліктегі автомобиль жолдарын 
күтіп ұстау, жөндеу, реконструкциялау, салу 
бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;

2) елді мекендер көшелерін, ортақ 
иеленушіліктегі аудандық маңызы бар 
автомобиль жолдары торабын басқару;

3) аудандық коммуналдық иелігіндегі 
жолдары мен жол мекемелерін басқару;

4) аудандық және облыстық маңызы 
бар ортақ пайдаланымдағы автомобиль 
жолдарының бөлінген белдеуінде тұрақты 
жарнамаларды орналастыру объектілерінде 
жарнаманы орналастыруға рұқсат беру.

17. Құқықтары мен міндеттері:
– жолаушылар көлігі және жол 

шаруашылығы мәселелерінде жергілікті 
мемлекеттік басқару органдарымен өзара 
іс-қимылды жүзеге асыру;

– меншік түрінен тәуелсіз көлік және 
жол саласы ұйымдарынан Басқарма 
функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті  
ақпаратты сұрау;

– жолаушылар көлігі мен жол саласын 
басқаруды жақсарту жөнінде аудан 
әкімдігіне ұсыныстар енгізу;

– өз құзыры шегінде жолаушылар 
тасымалдауы мен жол саласының қызмет 
мәселелері бойынша келісім-шарттардың, 
нормалар мен стандарттар талаптарының 
сақталуына бақылау жасауды жүзеге асыру;

– мекеме осы Ережеде бекітілген 
қызмет мақсатына және мәнiне сәйкес 
келмейтін жұмыстармен өкілетті органнын 
рұқсатымен ғана айналыса алады;

– ҚР заңнамасына сәйкес жергілікті 
атқарушы органдарға жүктелген жергілікті 
мемлекеттік басқарудың басқа да 
өкілеттігін орындау;

– мекеменін  функциясына  сәйкес 
келмейтін келісімдер меншік иесінің 
немесе өкілетті органның талап етуі 
бойынша, заңнамада  анықталған тәртіпке 
сай заңсыз деп танылуы мүмкін;

– егер Мекемеге заң актілерінде 
кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру   
құқығы берілсе, онда мұндай қызметтен 
алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің 
кірісіне жолданады.

3. Мемлекеттік органның қызметін 
ұйымдастыру

18. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
басшылықты «Меркі ауданы әкімдігінің 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,  
жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі жүктелген міндеттердің 
орындалуына және оның функцияларын 
жүзеге асыруға дербес жауапты болатын 
бірінші басшы жүзеге асырады.

19. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
бірінші басшысын аудан әкімі қызметке 
тағайындайды және қызметтен босатады.

20. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі бірінші 
басшысының орынбасарлары болмайды.

21. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
бірінші басшысының өкілеттігі:

1) мекеме атынан сенімхатсыз әрекет 
етеді;

2) мемлекеттік органдарда, басқа да 
ұйымдарда мекеменің мүддесін білдіреді;

3) шарттар жасасады;
4) сенімхаттар береді;
5) банк шоттарын ашады;
6) барлық қызметкерлер үшін міндетті 

бұйрықтар шығарады және нұсқаулар 
береді;

7) құрылтайшы (жергілікті атқарушы 
орган)  тағайындайтын қызметкерлерден 
басқа, мекеме қызыметкерлерін жұмысқа 
қабылдайды және жұмыстан босатады;

8) мекеме қызметкерлеріне Қазақстан 
Республикасының   заңнамасына  сәйкес 
көтермелеу шараларын қолданады және 
оларды жазалайды;

9) оған Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен, осы Ережемен және 
құрылтайшымен (жергілікті атқарушы 
орган) жүктелген басқа да функцияларды 
жүзеге асырады.

Мекеме қызметіне бақылауды аудан 
әкімі, әкімнің мекемені бағыттаушы 
орынбасары жүзеге асырады.

«Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
бірінші басшысы болмаған кезеңде оның 
өкілеттіліктерін қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

22. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес 
қызметке тағайындалатын және қызметтен 
босатылатын «Меркі ауданы әкімдігінің 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,  
жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің бастығы басқарады.

    4. Мемлекеттік органның мүлкі

23. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
заңнамада көзделген жағдайларда  жедел 
басқару  құқығында  оқшауланған мүлкі 
болу мүмкін. 

«Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 
мүлкі оған меншік иесі берген мүлік 
сондай-ақ, өз қызметі нәтижесінде сатып 
алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса 
алғанда) және  Қазақстан  Республикасының  
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де 
көздер есебінен  қалыптастырылады.

24. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесіне 
бекітілген мүлік коммуналдық меншікке 
жатады.

25. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе 
«Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі өзіне 
бекітілген мүлікті және қаржыландыру 
жоспары бойынша өзіне бөлінген  қаражат  
есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен 
иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5. Мемлекеттік органды қайта 
ұйымдастыру және тарату

26. «Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық,  жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесін 
қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес 
жүзеге асырылады.
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         1. Общие положения

1. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог акимата Меркенского 
района» является государственным органом 
Республики  Казахстан, осуществляющим 
руководство в сфере  (ах) жилищно-ком-
мунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог. 

2. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог акимата Меркенского 
района» не имеет ведомств.

3. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог акимата Меркенского 
района» осуществляет свою деятельность в                                                                                      
соответствии  с Конституцией  и законами  
Республики Казахстан, актами Президен-
та и Правительства Республики Казахстан, 
иными нормативными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

4. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог акимата Меркенско-
го района» является юридическим лицом 
в организационно-правовой  форме госу-
дарственного учреждения, имеет печати и 
штампы со своим наименованием  на  го-
сударственном языке, бланки установлен-
ного образца, в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан, счета в 
органах казначейства.

5. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог акимата Меркенского 
района» вступает в гражданско-правовые 
отношения от собственного имени.

6. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог акимата Меркенского 
района» имеет право выступать стороной 
гражданско-правовых   отношений  от  име-
ни   государства,  если   оно уполномочено 
на это в соответствии с законодательством.

7. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог акимата Меркенского 
района» по вопросам своей компетенции, в  
установленном    законодательством     по-
рядке,    принимает   решения, оформляе-
мые приказами  руководителя коммуналь-
ного государственного учреждения «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и автомобильных 
дорог акимата Меркенского района» и дру-
гими актами, предусмотренными    законо-
дательством    Республики Казахстан.

8. Структура          и        лимит         
штатной        численности коммунально-
го государственного учреждения «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и автомобильных 
дорог акимата Меркенского района» утвер-
ждаются в соответствии с действующим за-
конодательством.

9. Местонахождение юридического лица, 
почтовый индекс 080500, Республика Ка-
захстан, Жамбылская область, Меркенский 
район, село Мерке, улица Исмаилова  №169. 

10. Полное наименование государствен-
ного органа –  государственное  учреждение:  
коммунальное государственное учреждение 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог акимата Меркенского района».

11. Настоящее  Положение является 
учредительным документом коммунально-
го  государственного учреждения «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта и автомобильных до-
рог акимата Меркенского района».              

12. Финансирование деятельности ком-
мунального государственного учреждения 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог акимата Меркенского района» осу-
ществляется из республиканского   и   мест-
ных   бюджетов, бюджета (сметы расходов) 
Национального Банка Республики Казахстан.

13. Коммунальному государственному 
учреждению «Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, пассажирского транспорта и 
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автомобильных дорог акимата Меркенского 
района» запрещается вступать в договорные 
отношения    с субъектами    предпринима-
тельства   на предмет   выполнения   обя-
занностей, являющихся функциями ком-
мунального государственного учреждение 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог акимата Меркенского района».

Если коммунальному государственному 
учреждению «Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог акимата Меркенско-
го района» законодательными актами пре-
доставлено  право   осуществлять   прино-
сящую   доходы  деятельность,  то доходы, 
полученные от такой деятельности, направ-
ляются в доход государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, 
права и обязанности государственного 

органа

«14. Миссия коммунального государ-
ственного учреждения «Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
акимата Меркенского района»:

Повышение эффективности управления 
жилищно-коммунальным хозяйством, пас-
сажирским транспортом и автомобильными 
дорогами местного значения. Обеспечение 
эффективности пассажирских перевозок в 
районе, развитие дорожной инфраструктуры 
района, сохранение и развитие дорожной 
сети.

15.   Задачи:
– создание условий для обеспечения по-

требностей населения в пассажирских пере-
возках и иных работах и услугах;

– защита внутреннего рынка пассажир-
ских перевозок;

– дальнейшее развитие инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйство, пасса-
жирского транспорта и автомобильных до-
рог;

–  обеспечение равенства прав физиче-
ских и юридических лиц при осуществлении 
работ и услуг в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйство,  пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог;

–  обеспечение свободы выбора по-
требителю услуг в сфере пассажирского 
транспорта, в том числе, свободы выбора 
между использованием собственных авто-
транспортных средств и услуг перевозчика;

–  участие в осуществлении единой 
технической и нормативной политики госу-
дарства в дорожной отрасли области, ор-
ганизации работ и контроля по вопросам 
инженерно-технического обеспечения, стро-
ительства, ремонта, содержания автомо-
бильных дорог и дорожных сооружений;

– осуществление перспективного плани-
рования и маршрутной сети городских, при-
городных и внутриобластных  маршрутов, а 
также легкового такси всех форм собствен-
ности и осуществления контроля за соблю-
дением графика и расписания движения, а 
также режима труда и отдыха водителей;

– осуществление контроля за соблюде-
нием законодательства Республики Казах-
стан об автомобильном транспорте;

– участие в разработке правовых, науч-
но-технических стандартов;

– участие в формировании и внедрении 
передового опыта, новой техники и техноло-
гий;

– участие в формировании рынка услуг 
пассажирского транспорта и дорожного сек-
тора;

16.Функции:
Функции в сфере управления жилищ-

но-коммунальным хозяйством:
1) обеспечивают организацию меропри-

ятий по сохранению и надлежащей эксплуа-
тации жилищного фонда; 

2) осуществление, в интересах местного 
государственного управления, иных полно-
мочий, возлагаемых на местные исполни-
тельные органы законодательством Респу-
блики Казахстан;

3) «Постановка на учет и очередность, 
а также принятие местными исполнитель-
ными органами решения о предоставлении 
жилища гражданам, нуждающимся в жили-
ще из государственного жилищного фонда 
и жилище, арендованном местным испол-
нительным органом в частном жилищном 
фонде»;

4) «Выдача справки о наличии (отсут-

ствии) в постоянном пользовании жилища 
из коммунального жилищного или жилища, 
арендованного местным исполнительным 
органом в частном жилищном фонде, граж-
данам, нуждающимся в жилище из жилищ-
ного фонда государственного предприятия 
либо государственного учреждения».

Функции учреждения в сфере управле-
ния автомобильными дорогами:

1)  Организация работ по строительству, 
реконструкции, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования рай-
онного значения, улиц населенных пунктов 
в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан о государственных закупках 
в области государственно-частного партнер-
ства и о концессиях;

2)  управление сетью автомобильных 
дорог районного значения общего пользова-
ния, улиц, населенных пунктов;

3) управление дорогами и дорожными 
предприятиями, находящимися в комму-
нальной собственности районов (городов 
областного значения);

4) «выдача разрешения на размещение 
наружной (визуальной) рекламы на объектах 
стационарного размещения рекламы в по-
лосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования областного и районного значе-
ния».

17. Права и обязанности:
– осуществлять взаимодействие с мест-

ными органами государственного управ-
ления в вопросах жилищно-коммунального 
хозяйство, пассажирского транспорта и до-
рожного хозяйства;

– запрашивать от организации транс-
портной и дорожной отрасли, независимо от 
форм собственности, информацию, необхо-
димую для осуществления функции отдела;

– вносить предложения по улучшению 
управления жилищно-коммунального хозяй-
ство,  пассажирским транспортом и дорож-
ной отраслью в акимат района;

– в пределах своей компетенции осу-
ществлять контроль за соблюдением тре-
бований норм и стандартов, договоров и 
соглашений по вопросам деятельности пас-
сажирских перевозок и дорожной отрасли.

– Осуществление Учреждением дея-
тельности, не отвечающей  целям и пред-
метам деятельности, закрепленным в на-
стоящем Положении, допускается лишь с 
разрешения уполномоченного органа.

– Осуществление в интересах местного 
государственного управления иных полно-
мочий, возлагаемых на местные исполни-
тельные органы законодательством Респу-
блики Казахстан.

– Сделки, совершенные Учреждением 
в противоречии с функциями, могут быть в 
установленном законодательством  порядке 
признаны недействительными по иску его 
собственника или уполномоченного органа. 

– Если Учреждению законодательными 
актами предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то дохо-
ды, полученные от такой деятельности, на-
правляются в доход государственного бюд-
жета.

   3.  Организация деятельности 
государственного органа

                                                                       
18. Руководство коммунального госу-

дарственного учреждение «Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
акимата Меркенского района»  осущест-
вляется первым руководителем, который     
несет   персональную   ответственность  за 
выполнение возложенных на коммуналь-
ное государственное учреждение «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта и автомобильных до-
рог акимата Меркенского района» задач и  
осуществление им своих функций.

19. Первый руководитель коммуналь-
ного государственного учреждение «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и автомобильных 
дорог акимата Меркенского района» назна-
чается на должность и освобождается от 
должности акимом Меркенского района.

20. Первый руководитель коммуналь-
ного государственного учреждение «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта и автомобильных до-
рог акимата Меркенского района» не имеет 
заместителей.            

21. Полномочия первого руководителя 

коммунального государственного учрежде-
ние «Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог акимата Меркенского 
района»:

1) без доверенности действует от имени 
Учреждения;

2) представляет интересы Учреждения 
в государственных органах, иных организа-
циях;

3) заключает договоры;
4) выдает доверенности;
5) открывает банковские счета;
6) издает приказы и дает указания, обя-

зательные для всех работников;
7) принимает на работу и увольняет с 

работы сотрудников Учреждения, кроме со-
трудников, назначаемых уполномоченным 
органом соответствующей отрасли (мест-
ным исполнительным органом);

8) применяет меры поощрения и налага-
ет дисциплинарные взыскания на  сотрудни-
ков Учреждение, в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан;

9) осуществляет иные функции, возло-
женные на него законодательством Респу-
блики Казахстан, настоящим Положением 
и учредителем (местным исполнительным 
органом).

Контроль за деятельностью  Учреждения 
осуществляет аким района, заместитель 
акима, курирующий  Учреждение.  

Исполнение полномочий первого руко-
водителя коммунального государственного 
учреждение «Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог акимата Меркен-
ского района», в период его отсутствия, 
осуществляется  лицом, его замещающим, 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

22. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел жилищно- коммунально-
го хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог акимата Меркенского 
района» возглавляется начальником отдела, 
назначаемым на должность и освобожда-
емым от должности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики 
Казахстан.

  4. имущество 
государственного органа

23. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог акимата Меркенского 
района» может иметь на праве оперативного 
управления обособленное имущество в слу-
чаях, предусмотренных законодательством.

Имущество коммунального государ-
ственного учреждение «Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
акимата Меркенского района» формируется 
за счет имущества, переданного ему соб-
ственником, а также имущества (включая 
денежные доходы), приобретенного в ре-
зультате собственной деятельности и иных 
источников, не запрещенных законодатель-
ством Республики Казахстан.

24. Имущество, закрепленное за ком-
мунальным государственным учреждением 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог акимата Меркенского района» 
относится к республиканской коммунальной 
собственности.

25. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог акимата Меркенско-
го района» не вправе самостоятельно от-
чуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и иму-
ществом, приобретенным за счет средств, 
выданных ему по плану финансирования, 
если иное не установлено законодатель-
ством.

5. Реорганизация и упразднение 
государственного органа

26. Реорганизация и упразднение ком-
мунального государственного учреждения 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог акимата Меркенского района»  осу-
ществляются в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.



ОБЪяВЛЕния ОБ ОТкРЫТии нАСЛЕДСТВА
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"ìåðêi òûíûñû"-
Бàñïàñû" 
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æàóàïêåðøiëiê æүêòåìåéäi.
Ãàçåò  Жк  ЖТО  «Али зА»  

баспа орталығында áàñûëғàí.
Мекен-жайы: Тараз қаласы,
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Òåëефондар: Бас 
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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

Құттықтаймыз!

 Құттықтау

Открылось наследство после смерти Өміртаева Қозықана, умершего 29 
декабря 1997 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформления 
наследственных прав в течение одного месяца после опубликования к нотари-
усу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Климович Нины Николаевны, умер-
шей 23 июля 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформле-
ния наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия наслед-
ства к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

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 М.Байдаулетову по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 224.

Много лет Ансакуль Абикуловна 
(на снимке) проработала в сред-
ней школе №6 с. Кенес, учителем 
начальных классов, воспитывая 
молодое поколение казахстанцев, 
имеет немало Почетных грамот и 
благодарственных писем. У нее у 
самой пятеро детей, двое сыновей 
– Алмаз, Ердос и трое дочерей – 
Данара, Назым, Жазира. Всем она 
дала высшие образования и хоро-
шее воспитание. Сейчас у Ансакуль 
Абикуловны Елемесовой подраста-
ет 12 внуков, все они очень любят и 
гордятся своей бабушкой. 

Дети постоянно берут пример 
со своей мамы Ансакуль Абикулов-
ны, которая в 29 лет, с пятью деть-
ми на руках, осталась вдовой, но 

Ақермен ауылының 
тұрғындары, сүйікті әкеміз 
Тотенов Ташкенбайды 14 
қазанда 63 жасқа толып, 
зейнетке шығуымен, асыл 
анамыз Абдукаримова 
Райханды 28 қыркүйекте 
60 жасқа толған туылған 
күндерімен құттықтаймыз.

Осындай мерекелі күні 
бізді өмірге әкеліп, тәрбиелеп, 
өсірген отбасымыздың 
ұйытқысы, асқар таудай тірегіміз, 

Аудандық орталық 
кітапханалар жүйесі 

кітапханашыларын 15 қазан 
«кітапханашылар күні» кәсіби 
мерекелерімен шын жүректен 

құттықтаймыз.
Сіздерге зор денсаулық, 
ұзақ та баянды ғұмыр, 

отбасыларыңызға амандық тілей 
отырып, еңбектеріңіз жемісті, 
оқырмандарыңыз көп болсын 
дейміз. Жаңа шығармашылық 

табыстарға жетіп, аудан 
жұртшылығына мінсіз қызмет 

көрсете берулеріңізге тілектеспіз. 
Қызығы мол жолда аянбай еңбек 
етіп, халық үшін атқарған еселі 

еңбектеріңіздің игілігін көріңіздер. 
Тек қана биік белестерді 

бағындырыңыздар. Өмірдің асқақ 
абыройын тілейміз. Мерекелі, 

берекелі күндеріңіз көп болсын.  
Ізгі ниетпен: аудандық 

мәдениет қызметкерлерінің 
кәсіподақ комитеті.

Құттықтаймыз!
Меркі ауданының тұрғыны, сүйікті 

анамыз, Тілеулинова Алтынбүбі 
нұрсипатқызын 16 қазанда 70 жасқа 
толатын мерейжасымен және асыл 
әкеміз Айымбеков Советбекпен отау 
құрғандарына 45 жыл толуымен шын 
жүректен құттықтаймыз!

Осындай мерекелі, берекелі 
күні отбасымыздың ұйытқысы, 

ақылшымыз, аяулы анамыз бен 
әкемізге мықты денсаулық, ұзақ та 
баянды ғұмыр тілейміз. Асқар таудай 

әкеміз екеуіңіз бақытты ғұмыр кешіңіздер. Жастарыңызға жас қосылып, қажымай-
талмай, жүздеріңізден шуақ кетпей, ортамызда ойнап-күліп, біздің қазынамыз 
болып жүріңіздер. Немерелеріңіздің тек қана қызығын көріңіздер. Өздеріңізбен 
әр таңымыз арайлы, әр күніміз шырайлы.
70 жас қарттық емес, қазына жас,
Бала мен немеренің назына мас.
Біз Сізге бақ тілейміз ортаймайтын,
Басыңыздан ешқашан ажырамас.
Өткен күннің артта қалып елесі, 
Тіршіліктің жылжи берер кемесі!

Басыңызға бақ пен ырыс сыйлаған,
70 жастың құтты болсын белесі.
Өмірлеріңіз ұрпаққа өнеге мың,
Тілмейміз қуанышқа бөленгенін,
100-ге келіп, марқайып отырыңыздар
Қылығына қуанып шөберенің

Ізгі тілекпен: қыздары-күйеу балалары – Шолпан, қанат-Айман, 
гаухар, ұлы-келіні – Мұрат-Динара, немерелері – Айдана, Меруерт, 
Мердиас, Алима, Аружан, Руслан, Рүстем, карима, Ерке, ислам, Али.

  Ақ тілек
Меркі ауылының тұрғыны, аудандық 

кітапханалар жүйесінде көп жылдар 
бойы абыройлы қызмет атқарып, бүгінде 
зейнетке шығып, бейнетінің зейнетін 
көріп отырған, көпшілікке сыйлы, 
адамгершілік қасиеті мол Тілеулинова 
Алтынбүбі нұрсипатқызын 70 жасқа 
толған мерейтойымен шын жүректен 
құттықтаймыз.

құрметті Алтынбүбі нұрсипатқызы! Сіз 
ауданның мәдениет саласына, оның ішінде орталықтандырылған  
кітапханалар  жүйесінде  басшы бола жүріп, қашанда қызығы 
мен қиындығы қатар жүретін бұл өмірдің бұлтарысы көп, бұралаң 
жолында мамандығыңыздың қыры мен сырын шебер меңгеріп, 
кітапхана ісінің өркендеуіне өз үлесіңізді қостыңыз. Кезінде 
республикалық, облыстық жиындарда біздің аудандық кітапхана 
алдыңғы қатардан көріне білді. Сіз көп жылғы елеулі еңбегіңіздің 
арқасында «ҚР Тәуелсіздігінің 10 жылдығы» мерекелік медалі, ҚР 
Президентінің Құрмет грамотасымен, облыстық, аудандық Алғыс 
хаттармен марапатталдыңыз. Сізге 70 жас мерейтойыңызда 
мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, өмірдің асқақ абыройын тілейміз. 
Немере-шөберелер ортасында өміріңіз қуатты, көңіліңіз шуақты, 
көрер қуанышыңыз молынан болсын.

Ізгі ниетпен: қызметтес зейнеткерлер атынан – якүл, 
кенже, Советкүл, кеңескүл, забира, Сағын, Айгүл. 

сүйенішіміз – асыл әкемізге және шаңырағымыздың шаттығы – 
аяулы анамызға ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, қажымас қайрат, 
көтеріңкі көңіл-күй тілейміз. Әрқашан  жүздеріңізден мейірім  
шуағы    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. 

Ізгі ниетпен: ұлдары-келіндері – Данияр-Айнагүл, Дулат-
гүлнұр, қыздары-күйеу балалары – Айтбол-Жанар, Дәурен-
Анар, нұрбақыт-гүлзар және немерелері – Балжан, Аружан, 
нұрдәулет, Талшын, исатай, Аяужан, Ақнұр, Ердәулет, 
Әлібек, инабат, ильяс, Балауса,  кәусар,  Жалғас,  Ұлдана,
   Айсезім.

По зову сердца
Ансакуль Абикуловна Елемесова, жительница Меркенско-

го сельского округа, уважаема среди жителей села. Ее не-
легкая судьба, сила воли, трудолюбие, патриотизм, может 
послужить примером для многих женщин района. Она из тех, 
кто никогда не отчаивается, ведь в любой нелегкой жизненной 
ситуации есть выход, надо только уметь найти его и много ра-
ботать, тогда не будет времени для того, чтобы опускать руки.

Ольга  МАзуР,   "Меркі тынысы".

не отчаялась, она много трудилась, 
делая все, чтобы ее дети ни в чем 
не нуждались. Наверное, именно 
потому, что сама когда-то была в 
тяжелой жизненной ситуации, она 
сегодня так хорошо понимает тех, 
кому нелегко, это многодетные 
семьи, дети сироты, и дети с огра-
ниченными возможностями, им то 
она, как человек с большим отзыв-
чивым сердцем, всегда и старается 
помогать. Ведь в сложный момент 
жизни всегда надо, чтобы рядом 
с человеком оказались хорошие и 
чуткие люди.

В минувшем году Ансакуль Аби-
куловна Елемесова оказала ощути-
мую материальную помощь детям 
с ограниченными возможностями, 
воспитанникам  кабинета психоло-
го-педагогической коррекции, ока-
зывает помощь детям из многодет-
ных семей, учащимся СШГ №39, 
где учатся ее любимые внуки. Она 
старается быть полезной людям, 
делать добрые дела и, просто, быть 
счастливым человеком. И это у Ан-
сакуль Абикуловны Елемесовой по-
лучается прекрасно, этим и богата 
ее жизнь.

Қазақстан халқы Ассамблеясы мен «Қазақстан» РТРК АҚ-ның 
ұйымдастыруымен «Шын жүректен» республикалық қайырымдылық 
акциясы өтуде.

Осыған орай, Сіздерді ауыр дертке шалдыққан, емделуіне қомақты 
қаражат қажет балаларға және түрлі қиын жағдайға ұшыраған, көмекке, 
қолдауға зәру жандарға қол ұшын беріп, көмек қолдарыңызды созып, 
акцияға белсенді атсалысуға шақырамыз.

Байланыс ақпараттары: Р.к.ибилдаева. 
тел.: 8(7172)486-319, ұялы тел.: +77019928193.
Банк реквизиттері: иик KZ54319Ү0000361999
Бик ABKZKZKX
«БТА Банк» Филиал Астана» Ақ
Бин 090 240 010 377 кБе 18

қАЙЫРЫМДЫЛЫқ  АкцияСЫ  ӨТуДЕ

– хочешь возвратить долг без суда? Тогда обратись к 
нотариусу за совершением исполнительной надписи. Совер-
шается незамедлительно, расходы составят 3181 тенге, а если 
самостоятельно изготовишь проект документа, подлежащего нота-
риальному удостоверению, то расходы составят 1060 тенге.

– хочешь, чтобы твое дело о возврате денег рассмотрели 
в суде за 3 рабочих дня, не приглашая стороны и снизив ставку 
госпошлины вдвое? Тогда, при даче в долг, заверь у нотариуса или 
заключи письменную сделку и получи признание долга должником. 
Обратись в суд в порядке приказного производства.

– хочешь, чтобюы твое дело о взыскании долга по зар-
плате, налогам с физических лиц, алиментов, за комму-
нальные услуги, услуги кСк, аренду рассмотрели в суде за 3 
рабочих дня, не приглашая стороны и снизив ставку госпошлины 
вдвое (иски по алиментам освобождены от уплаты госпошлины), 
тогда обратись в суд в порядке приказного производства.

– Если полагаешь, что можешь проиграть спор в суде и 
желаешь вернуть уплаченную госпошлину, тогда обратись к 
другой стороне и судье с просьбой, примириться в порядке ме-
диации или партисипативной процедуры или заключить мировое 
соглашене.

МЕРкЕнСкиЙ  РАЙОннЫЙ  СуД

ПОЛЕзнЫЕ  СОВЕТЫ  ДЛя  
ТЕх, кТО  хОЧЕТ  СуДиТьСя

Для многих сбор макулатуры – ностальгия о далеком «золотом» дет-
стве. Но, и сегодня, принимать на переработку вторсырье, в том числе и 
бумагу, необходимо. Иначе, скоро нас накроют отходы нашей жизнедея-
тельности. Задумайтесь об этом. 

Меркенцы, желающие сдать макулатуру, могут обращаться по адре-
су:    с. Ойтал, ул. Ленина, 58, магазин ӘМБ «Алатау» или по тел.: 
87023186416; 87051211290, к Александру.

ПРиниМАЕМ  МАкуЛАТуРу

              водитель на К-700 и парикмахер. 
Обращаться по тел.: 87777457775; 87754380707.

ТРЕБуЮТСя

Қазақстан Республикасының 
заңнамаларына сәйкес, сыбайлас 
жемқорлық қылмыстарға негізінен, 
лауазымды қылмыстар жатады. Өмір 
көрсеткендей, қызмет өкілеттігін теріс 
пайдалану, билікті не қызметтік өкілеттікті 
асыра пайдалану, пара алу, пара беру, 
парақорлыққа делдал болу, қызметтік 
жалғандық жасау, көрінеу жалған сөз 
жеткізу, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті 
иеленіп алу немесе ысырап ету, көрінеу 
жалған жауап беру, сарапшының жалған 
қорытыңдысы немесе қате аудару, жалған 
жауап беруге немесе жауап беруден 
жалтаруға, жалған қорытынды беруге, 
не қате аударуға сатып алу, лауазымды 
адамдардың сот үкімін, сот шешімін 
немесе өзге де сот актісін орындамау, 
осындай қылмыстардың барлығы 
жемқорлық сыбайластық байланыстарды 
пайдалану арқылы жасалады.

Сыбайлас жемқорлықпен пәрменді 
күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру 
жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру 
керектігінің маңызы зор. Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік саясатының 
негізгі басымдылықтарының бірі осы 
зұлымдықпен күресу болып табылады. 
Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
орын жоқ. 

Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен 
күресу барлық Қазақстан Республикасы 
азаматтарының  борышы.

Р.куРБАнОВ, 
Төтенше жағдайлар бөлімінің 

бастығы,  азаматтық қорғау майоры 

ЖЕМқОРЛЫқПЕн  кҮРЕС


