
АМАНКЕЛДІАМАНКЕЛДІ      
                            арайыарайы1935 жылғы  15 маусымнан  бастап  шығады

Аудандық  апталық  г а зет

e-mail: amangeldy-arai@mail.ru ■ http://baq.kz/kk/regional_media/media/224

№ 46 (7636)  
21  ҚАРАША  
2014  ЖЫЛ  
ЖҰМА

Аудандық 
мəслихатқа - 20 

жыл

Елбасы Жолдауы - 
жаңа міндеттер 

жүктейді

2-бет

3-бет

Адам. Қоғам.Заң.
Электрондық 

құжат

4-бет

Тың игерудің 
бергені көп

5-бет

Абыройы асқан 
азамат еді

7-бет

  2014 жылдың 19 қарашасы күні 
облыс əкімі Н.М.Садуақасов 
кезекті іс-сапармен ауданымызға 
келді. Ол Байғабыл ауылдық 
округінің орталығына тартылған 
ауыз су жүйесінің жұмысымен 
танысты. Сол сияқты округтің 
орталығындағы А.Нұрманов 
атындағы орта мектепте болып, 
ұстаздармен, оқушылармен, 
ардагерлермен кездесіп, пікір 
алысты.  
   Ал, 20 қараша күні таңертеңгі 
сағат 9-да Үрпек ауылдық 
округіндегі Күлік елді мекенінде 
орналасқан «Ұлы Дала» ша-
руа қожалығына арнайы түрде 
барып, оның жұмысымен та-
нысты. Шаруа қожалығының 
жетекшісі Руслан Сəрсенов 
облыс басшысына шаруа 
қожалығы бойынша 3 жылдан 
бері атқарылған жұмыстарды 
əңгімелеп берді. Қожалықта 
қазіргі таңда 1000 қой, 350 ірі 
қара, 250 жылқы өсірілуде. Осы 
малдарға қажетті қора-қопсы 
лайықты жасалған. Сонымен 
қатар, малшыларға арналып 
жаңа үйлер салынған. Қожалық 
төрағасы төрт түлік мал өсіруге 
өз қаржысын жұмсаған. Мем-
лекеттен ешқандай қаржы 
алмаған. Қазіргі таңда төрт 
түлік саны жылма-жыл көбейіп 
келеді. Шаруашылық жергілікті 
жерден жəне басқа да жерлерден 
малдарды сатып алған.    
    Қожалықта мал бағатын мал-
шылар мен жұмыскерлерге 
барлық жағдай жасалған. 
Оларға жақсы деңгейде жалақы 
жəне сыйақылар беріліп тұрады. 
Ауылдағы үйлерге  қожалық 
электр жарығын береді. Ұжым 
мүшелері қазіргі күні электр 
жарығының игілігін молы-
нан көруде. Олар «Отаудың» 
қызметін де көріп отыр. 
Салынған үйлер мен қора-
қопсылардың сапасы жақсы 
деңгейде. Көбіне жергілікті ма-
териалдар пайдаланылған. 
   Облыс əкімі қожалықтың 
қол жеткізген нəтижелеріне 
ризалығын білдіріп, осы күні 
сағат 10.30-да Аманкелді 
селосындағы Қ.Əбенов 
атындағы мəдениет үйінде аудан 
активімен жиналыс өткізді. 
   Жиналыста аудан əкімі 
Ж.Қ.Таукенов «Аманкелді 
ауданының 2014 жылдың 
10 айындағы əлеуметтік-
экономикалық даму 
қорытындылары жəне алда 
тұрған міндеттер туралы» баян-
дама жасады. Аудан басшысы 
аудан экономикасының негізгі 
саласы – ауыл шаруашылығы 
өндірісінде 2014 жылдың 10 айы 
ішінде 6 миллиард 426 милли-
он теңгенің өнімі өндіріліп, 
өнімнің физикалық индексі 95,6 
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пайыз құрағанын атап көрсетті. 
Шаруашылықтарда мал басы 
барлық түрінен көбейген. Оның 
ішінде өндірістік секторда 
ежептəуір өнім байқалған. Атап 
айтқанда ірі қара - 12,6, оның 
ішінде өндірістік секторда – 
27,9 пайызға, қой-ешкі – 3,6, 
оның ішінде өндірістік сектор-
да – 14,3, жылқы – 10,7, оның 
ішінде өндірістік секторда – 27,3 
пайызға өскен. 
   2014 жылдың 10 айында ау-
дан бойынша 3545,7 тонна ет, 
17184,3 тонна сүт, 6540,4 мың 
дана жұмыртқа өндірілген. 
2014-2015 жылдардағы мал 
қыстату кезеңіне аудан бойынша 
119,9 мың тонна шөп дайында-
лып, оның бір жарым жылдық 
қоры жасалған. 
   Етті мал шаруашылығын 
дамыту, өнімді көп беретін 
асыл тұқымды мал санын 
көбейту жəне еттің экспор-
тын ұлғайтуға бағытталған 
«Сыбаға» бағдарламасына ау-
дан шаруашылықтары белсене 
қатысуда. Аталған бағдарлама 
жұмыс істеген 2011-2014 
жылдар аралығында 1160 
ірі қара мал, оның ішінде 60 
асыл тұқымды бұқа сатып 
алынған. Биылғы жылы аталған 
бағдарламаға 5 шаруа қожалығы 
қатысып, 167 ірі қара, оның 
ішінде 9 бұқа сатып алынған. 
Бағдарламаға қатысу тапсырма-
сы – 235,2 пайызға орындалған. 
Мұнымен қатар, 17 шаруа 
қолжалығы өз қаражаттарына 
24 асыл тұқымды бұқа сатып 
алып, сиырларды асылданды-
ру жұмыстарымен айналысу-
да. Сиырларды асылдандыру 
көрсеткіші аудан бойынша 23,2 
пайызды құрайды. Ал облыс 
бойынша бұл көрсеткіш 18,0 
пайыз. Демек, ірі қараны асыл-
дандыру аудан бойынша жақсы 
деңгейде жүріп келеді.
   Аудан бойынша «Құлан» 
бағдарламасына қатысуға 2 

шаруашылық ниет білдірген. 
Олар «Жұман» жəне «Гаухар» 
шаруа қожалықтары. «Жұман» - 
46, «Гаухар» - 32 жылқы сатып 
алуға «Аграрлық Несие Корпо-
рациясы» АҚ Қостанай филиалы 
арқылы құжаттарын дайындап 
тапсырған. Аталған екі жобаны 
корпорация филиалы мақұлдап, 
кезекті қаржыландыру 
рəсімінен өткізуде. Ал «Алтын 
асық» бағдарламасы бойынша 
«Қуатбек» шаруа қожалығының 
96 қой сатып алу өтініші атал-
мыш корпорацияда қаралуда. 
   Аудан экономикасын да-
мытуда жайылымдық мал 
шаруашылығын өркендетудің 
маңызы зор. Бұл тарапта да 
айтарлықтай жұмыстар жүруде.
   2014 жылы Индустрияландыру 
Картасынан тыс жайылымдық 
мал шаруашылығын дамытуға 
бағытталған 3 жоба: «Ұлы 
Дала», «Əлішер», «Али-3» ша-
руа қожалықтары негізінде іске 
асырылды. Аталған қожалықтар 
өз қаражаттары есебінен 450,0 
миллион теңге игеріп, 777,6 
шаршы метр тұрғын үй, 4236,2 
шаршы метр мал қораларын 
салды. 2315 мал жəне 27 бірлік 
ауылшаруашылығы техника-
ларын сатып алды. 92 жаңа 
жұмыс орындары ашылды. 
  Биылғы жылы егістік көлемі 
аудан бойынша 85346 гектар-
ды құрады. Осының 80 000 
гектар жеріне бидай егіліп, 
оның əр гектарынан 10 цент-
нерден 80 150 тонна бидай 
жиналды. 1500 гектар жерге 
себілген арпадан 1125 тон-
на өнім өндірілді. Арпаның 
орташа шығымдылығы – 7,5 
центнер болды. 300 гектар 
аумаққа сұлы егіліп, одан ор-
таша шығымдылықпен 251 
тонна өнім алынды. Сонымен 
қатар, 3324 гектар жерге май-
лы дақылдар себіліп, 499 тонна 
өнім өндірілді. 192 гектар жер-
ге картоп, көкөніс жəне бақша 

дақылдары егіліп, өнімдері 
алынды. Картофельдің орташа 
шығымдылығы – 109,5 центнер, 
бақша дақылдары бойынша  - 
102,5 центнер, көкөністер бой-
ынша – 106,7 центнерден бол-
ды. 2015 жылы егістік көлемі 
93492 гектар болмақ. Оның 
ішінде 88500 гектарына бидай, 
1500 гектарына арпа, 3300 гек-
тарына майлы дақылдар егіледі. 
Дəнді-дақылдардың қажетті 
9000 тонна тұқым қоры жасал-
ды. 4800 тоннасынан сынама-
лар алынып, толық сараптама-
дан өткізілуге тапсырылған. 
Мұның ішінде 1200 тонна-
сы тексеруден өткізіліп, 1-2 
кластарға жатқызылды. 26300 
гектар жерге сүдігер жыртыл-
ды. 19100 гектар жер парға 
қалдырылып, 3 рет өңдеуден 
өткізілді. Мұның 1700 гектары 
химиялық тəсілмен өңделген. 
  Биылғы жылы аудан 
шаруашылықтарына 95,3 мил-
лион теңге субсидия төленді. 
Өсімдік шаруашылығы 
өнімдерінің шығымдылығы 
мен сапасын арттыруға - 35,7 
миллион теңге, гербицидтердің 
құнын арзандатуға - 22,6 мил-
лион теңге, мал шаруашылығын 
қолдауға  - 36,6 миллион теңге 
төленді. 
 9 шаруашылықтың ірі 
қара малының сиырын 
субсидиялауға 8,6 миллион 
теңгеге құжаттары облыстық 
басқармаға тапсырылған. 
Аудан бойынша көктемгі 
дала жұмыстарына барлығы 
2687 тонна арзандатылған 
дизель отыны беріліп, 
шаруашылықтарға өнімдерін 
шығымсыз жəне уақытылы 
жинап алуға көп көмек бол-
ды. Аудан экономикасының 
негізгі капиталына салынған 
инвестиция биылғы жылдың 10 
айында 720 миллион теңгені 
құрап отыр. Мұның 82,2 пай-
ызы меншікті қаражатқа, 17,8 
пайызы республикалық жəне 
жергілікті бюджет үлесіне келіп 
отыр. Ауданда шағын жəне орта 
бизнестің үлесі жыл сайын ар-
туда. 2014 жылдың өткен 10 
айы ішінде аудандағы орташа 
жалақы  - 69301 теңгені құрады. 
 Жұмыссыздықты төмендетуге 
бағытталған іс-шаралар да 
нəтижесін беруде. Жыл басы-
нан бері 510 адам жұмысқа 
тұруға өтініш беріп, олардың 
377-сі жұмысқа орналасқан. 
Барлық меншік түріндегі 
кəсіпорындарда 237 жаңа 
жұмыс орны құрылды. 147 
адам тұрақты жұмыс орнына 
орналастырылған.  Жұмысқа 
орналасуға өтініш білдірген 
мүмкіндігі шектеулі 35 
адамның 22-сі тұрақты жұмыс 

орындарына, 10-ы - 6 айлық 
ақылы қоғамдық жұмысқа, 1-і - 
əлеуметтік жұмысқа, 2-і - жастар 
тəжірибесіне орналастырылған. 
Ауданда «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасы уақыт талабы-
на сай жүріп келеді. 21 жал-
пы білім беретін мектептерде 
2926 оқушы білім алуда. 3 
балабақшада 300 бүлдіршін, 
жəне мектептер жанындағы 
21 шағын орталықтарда 
829 бала тəрбиеленуде. 
«Қолжетімді тұрғын үй – 2020» 
бағдарламасы бойынша өткен 
10 айда 1212 мың шаршы метр 
тұрғын үй жайлар пайдалануға 
берілді. Өткен жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда 101 
пайызды құрады. Құрылыс 
жұмыстарында барлығы 1272,0 
миллион теңге қаржы игерілді. 
«Ақ бұлақ» бағдарламасы 
шеңберінде Байғабыл 
селосының су жүйесін қайта 
құрылымдау бюджеттік инве-
стиция жобасы іске асырылды. 
Республикалық жəне облыстық 
бюджеттерден бөлінген 168,3 
миллион теңге толығымен 
игеріліп, ауыл бойынша 120 
нысан су жүйесіне қосылды. 
 Актив жиналысында 
облыстық жұмыссыздықты 
үйлестіру жəне əлеуметтік 
бағдарламалар басқармасының 
басшысы Е.Ə.Жаулыбаев, 
облыстық денсаулық сақтау 
басқармасының басшысы 
О.А.Бекмағанбетов жəне 
облыстық телекоммуникаци-
ялар кəсіпорнының басшысы 
Қ.Ж.Темірхановтар сөз сөйлеп, 
өз салалары бойынша ауданда 
атқарылып отырған жұмыстар 
туралы əңгімелеп берді. 
 Жиналысты облыс 
əкімі Н.М.Садуақасов 
қорытындылады. Ол аудан-
да білім беру ісін жақсартуға 
байланысты тың міндеттер 
қойды. Мұғалімдердің кəсіби 
шеберлігін арттыруды атап 
көрсетті. ҰБТ-ның деңгейін 
көтеруді міндеттеді. Сонымен 
қатар, жұмыссыздар қатарын 
барынша азайтуды алға қойды. 
  Облыс басшысы аудан əкімі 
Ж.Қ.Таукеновтың 2 жыл ішінде 
жемісті жұмыс жасап келе 
жатқанын айта келіп, оның 
қызметіне жоғары баға берді.   
    Ауданымыздың бір топ озат-
тарына өзінің грамотасын тап-
сырды.
    Актив жиналысы соңынан 
Тыңның 60 жылдығына 
орай көршілес Арқалық, 
Торғай қалаларының жəне 
облыстық Е.Өмірзақов 
атындағы филармонияның 
өнер шеберлері жұртшылыққа 
мерекелік концерт қойып берді.

Өз тілшіміз.

   2014 жылдың 17 қарашасы 
күні сағат 11-де Қ.Əбенов 
атындағы Мəдениет үйінде Ел-
басымыз – Ұлт Көшбасшысы 
Н.Ə.Назарбаевтың Қазақстан 
халқына арнаған «Нұрлы жол 
– болашаққа бастар жол» атты 
Жолдауы талқыланды.  
    Оған Аманкелді селосының 
жұртшылығы, мекеме жəне 
кəсіпорын ұжымдары, үкіметтік 
емес ұйымдар, аудандық 
мəслихат депутаттары,  аудан 
ардагерлері, кəсіпкерлер мен 
жас мамандар, мектептердің 
жоғары сынып оқушылары 
қатысты. 
 Рəсімді аудан əкімі 

ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ
Ж.Қ.Таукенов ашып, жүргізіп 
отырды.
  Аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов 
«Елбасы – Ұлт Көшбасшысы 
Н.Ə.Назарбаевтың «Нұрлы 
жол – болашаққа бастар жол» 
атты Жолдауынан туындайтын 
міндеттер» деген тақырыпта 
баяндама жасады. (Аудан 
басшысының баяндамасы «АА» 
газетінің бүгінгі нөмерінде жа-
рияланып отыр).
    Баяндама бойынша Аманкелді 
селосының тұрғыны, зейнет-
кер С.Сайділдин, «Нұр Отан» 
партиясы аудандық филиалы 

төрағасының бірінші орынба-
сары А.Қ.Ташимов, кəсіпкер 
Ж.Ш.Давлетова, Ы.Алтынсарин 
атындағы орта мектеп директо-
ры Ғ.А.Əлмағанбетов, «Жұпар» 
балабақшасының меңгерушісі 
Г.Баженовалар жарыссөзге 
шықты. 
  Талқылауға қатысқан аудан 
жұртшылығы Елбасымыздың 
жаңа Жолдауының маңызын зор 
қанағаттанғандық сезіммен атап 
көрсетті. Осы Жолдаудан туын-
дайтын міндеттерді орындауға 
бір кісідей ұйымшылдықпен 
жұмылатындықтарын білдірді. 

Олар бұл Жолдаудың тари-
хи маңызына кеңінен тоқтала 
келе, Қазақстан халқының 
экономикалық дамуын одан əрі 
қамтамасыз етуге Жолдаудың 
тигізетін ықпалына назар аудар-
ды. 
   Ия, Ұлт руханиятының ұлы 
тұлғасы, ойшыл, философ 
Шəкерім қажы Құдайбердиев 
айтқандай «Бұл əн бұрынғы 
əннен өзгерек, бұған өзіне 
тəн сөз керек» демекші, 
Елбасымыздың бұл «Нұрлы жол 
– болашаққа бастар жол» деп 
аталатын Жолдауы оның сонау 

1997 жылдан бері қарай жолда-
нылып келген 18 Жолдауының 
бəрінен де өзгеше құнды, өзгеше 
мазмұнды. Бұл Жолдауды біз 
ауданымыздың əр тұрғынының 
жүрегіне жеткізуге маңыз 
беруіміз керек. Бұл Жолдау – 
Қазақстанды жаңа биікке көтере 
отырып, дамыған 30 елдің 
қатарына қосуды қамтамасыз 
ететін тарихи құжат. Жолдау-
да Ұлттық Қордан бөлінетін 
қаржы көлемі айқын көрсетілді. 
Оларға ой көзімен қарағанда 
мемлекетіміздің өз халқына 
деген қамқорлығының ерекше 
екенін ұғамыз. Ендеше Қазақ 
елін алда зор жетістіктер күтіп 
тұр. Іске сəт, жерлестер!
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     2014 жылдың 11 қарашасы күні «Нұр Отан» партиясының 
Саяси кеңесі отырысында Президентіміз Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына «Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол» атты жаңа Жолдауын жариялады. 
      «Нұрлы жол» – болашаққа бастайтын аса маңызды  
стратегиялық құжат.  
       Елбасының атап өтуінше, жаңа саясат еліміздің 
құрылымдық реформаларын одан əрі жүзеге асыруға 
бағытталатын болады.
      «Мен өзімнің үлкен тəжірибеме қарап, алдағы жыл-
дары əлемде жəне біз үшін де жаһандық сынақтар бо-
латынын күні бұрын сеземін. Əлемнің архитектурасы 
өзгеретін болады. Бұл күрделі кезеңнен мемлекеттердің 
бəрі бірдей лайықты түрде өте алмайды, бұл шептен 
тек мықты, біріккен халықтар мен елдер ғана өте ала-
ды», – деп мəлімдеді Президент.
      «2007 жылы əлемдік дағдарыс басталды, сын-қатерлер 
əлі күнге дейін бар жəне бұл дағдарыс жалғасып келе жа-
тыр. Ресей мен Батыс арасында санкциялық саясат бар. Таяу 
Шығыста болып жатқан оқиғалар да Қазақстанға белгілі бір 
дəрежеде ықпал етеді. Біз халықтың сенімін ақтау үшін ша-
раларды қолға алып, одан басымыз бүтін күйде шығуымыз 
керек. Таяу жылдары еліміз үшін аса оңай болмайын деп 
тұр, сол себепті өз Жолдауымды, жаңа жылдан бастап нені 
қолға алу керектігін күні бұрын арнауды жөн көрдім. Соған 
уақыт беру үшін мен жылдың соңында Жолдауымды арнап 
отырмын», - деп мемлекет басшысы Жолдауды не себепті 
күні бұрын арнап отырғанын да түсіндіріп өтті.
    Жолдау кіріспесінде Қазақстан əлемдік экономиканың бір 
бөлігі – геосаяси шиеленіс эпицентріне жақын орналасқан 
ел ретінде əлемдегі процестердің жағымсыз əсерін бастан 
өткеріп отырғандығын, əлемдік нарықтарда баға құлдырап, 
тұтастай алғанда, экономикалық өсім баяулап халықаралық 
валюта қорының əлемдік экономика дамуының 2014 
жылға жəне содан кейінгі екі жылға арналған болжамда-
рын төмендеуге қарай бет алғанын  айта келе  «Бұл да бізге 
əсер ететін болады. Сондықтан кейбір ұстанымдарды 
жедел қайта қарау керек жəне алдағы кезеңге арналған 
жоспарларға түзету енгізген жөн. Бізде арқаны кеңге 
салуға уақыт жоқ. Біз айтып отырған шараларды 2015 
жылдың 1 қаңтарынан бастап іске асыру керек, біз 
келеңсіз үрдістердің алдын алу үшін барлық шараны 
қолға алып, бізге мұның зияны тимейді деп есептейтін 
халықтың үмітін ақтауымыз қажет. Бізде мұндай 
тəжірибе бар», – деп атап өтті Елбасы.
    2015 жылға арналған республикалық бюджет жобасы 
қайта қаралды. Елімізде экспорттық шикізат ресурстарына 
бағаның құлдырауы бюджеттің кіріс бөлігіне қаржы түсуін 
төмендетуге алып келуде. Бірақ, соған қарамастан, Үкіметке 
нақты міндет – барлық əлеуметтік міндеттемелерді толық 
көлемінде қамтамасыз ету міндеті қойылып отыр. Бұл 
дегеніміз алдағы жылдарда  еңбекақы, зейнетақы секілді 
маңызды əлеуметтік төлемдердің  уақтылы төленуін 
қамтамасыз етпек.
     Жолдаудың негізгі бөлігі ұлттық қордан бөлінетін қаржы 
туралы болды. Мұндағы басты жаңалық экономи-калық 
дағдарысты жеңу үшін ұлттық қордан алдағы үш жыл-
да  2 миллиард доллар қаражат бөлініп, тұрғын үйді 
жалға беріп, əрі қарай сатып алу құқығын беретін жаңа 
бағдарлама бойынша баспана салынатын болды. Бастапқы 
жарнасыз, делдалсыз, ақша өсімі 1-2 пайызбен шектелетін 
ипотекалық тұрғын үй салуға 2015-2016 жылдары 188 
миллиард теңге бөлінбек. Бұл бағыттағы жұмыстар 
біздің ауданымызда да жүргізілуде. Ауданымыздағы 18 
пəтерлі тұрғын үйді жөндеу жұмыстары алдағы жыл-
дарда жалғасын табатын болады.
    Еліміздегі түрлі инфрақұрылымдарды дамыту керектіг-
ін айта келе, əлеуметтік инфрақұрылымдарды дамы-
ту аясында балабақша жетіспеушілігін азайту, апатты 
мектептерді жаңалау сынды қордаланған мəселелерге 
жеке-жеке тоқталды. Апатты мектептер мен үш ауысым-
да оқитын мектептерге қосымша қаржы қаралатынын 
жеткізді.  Біздің ауданымыздағы білім беру саласын 
дамытудағы басты бағыттардың бірі - мектептердің 
материалдық техникалық базасын нығайту, білім сапасын 
көтеру, мектепке дейінгі тəрбие беру жүйесін дамыту боп 
қала береді. Аудандағы 21  жалпы білім беретін мектептер-
де 2926 оқушы білім алады, 3 балабақшада 300 бүлдіршін  
жəне 21 мектеп жанындағы  шағын орталықтарда 829 бала 
тəрбиеленеді,  балаларға қосымша білім беру ұйымында 
142 оқушы білім алуда. Алдағы жылдарда Жаңауыл орта 
мектебі мен Жасбуын орта мектебіне күрделі жөндеуден 
өткізуге жұмыстар жасалуда. Мектеп жанындағы барлық 
шағын орталықтарды толықкүнге ауыстыру жоспарла-
нып отыр. Сонымен қатар, Президент болашақ білімді 

ЕЛБАСЫМЫЗ – ҰЛТ КӨШБАСШЫСЫ Н.Ə.НАЗАРБАЕВТЫҢ 
«НҰРЛЫ ЖОЛ – БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ» АТТЫ ЖОЛДАУЫНАН 

ТУЫНДАЙТЫН МІНДЕТТЕР ТУРАЛЫ

жастардың қолында екенін айтып, еліміздегі жоғары 
оқу орындарының материалдық-техникалық базасын 
қалыптастырудың өзектілігіне тоқталды. Елбасы келер 
жылы аталып өтетін мерекелік даталар жайлы айрықша 
атап өтті. Келер жылы – ұлттық тарихымызды ұлықтау 
жəне бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі 
белестер жылы. Қазақ хандығының 550 жылдығы, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Конституциямыздың 
20 жылдығы, Ұлы Жеңістің 70 жылдығы республикалық 
маңызды іс шара ретінде аталып өтіледі. Осынау тарихи 
белестер Жаңа Қазақстандық Патриотизмді ұрпақ жады-
на сіңіруде айрықша рөлге ие болмақ.
  «Нұрлы жол» бағдарламасы  бойынша көлік, энергети-
ка, индустрия жəне əлеуметтік салаларда жаңа нысандар 
пайдалануға берілгеннен кейін жаңа жұмыс орындары мо-
лынан ашылып жатыр. Президент алдағы жылдары жол 
салу жұмыстары жаңа қарқынмен жүргізілетінін айтып 
өтті. Бəріңізге белгілі өткен жылы Арқалық – Шұбаркөл 
бағыты бойынша теміржол іске қосылды. Арқалық - 
Торғай көтерме тас жолы төселуде. Бұл жұмыстар толық 
мəнінде аяқталғаннан соң біздің өңіріміздегі көлік логи-
стикасы дамитын болады. Бұл өз мəнінде жол бойындағы 
инфрақұрылымды дамытып, жаңадан жұмыс орындары 
ашылады. Жол – шын мəнінде өмірдің өзегі, бақуатты 
тірліктің қайнар көзі. Барлық аймақтар теміржолмен, 
тасжолмен, əуе жолымен өзара тығыз байланысуы керек. 
Аймақтардың өзара байланысын жақсарту елдің ішкі 
əлеуетін арттырады. Облыстардың бip-бipiмeн сауда-
саттығын, экономикалық байланыстарын нығайтады. Ел 
ішінен тың нарықтар ашады. Алысты жақын етуді ең басты 
түйін ретінде қарастырған бұл Жолдауда бұл міндеттер 
мына жеті басым бағыттар бойынша жүргізіледі:
 Көліктік-логистикалық инфрақұ-рылымдарды дамыту; 
Индустриялық  инфрақұрылымдарды дамыту;  
Энергетикалық инфрақұрылымдарды дамыту; Су жəне 
жылумен қамтамасыз ету желілері инфрақұрылымдарын 
жаңғырту; Тұрғын үй инфрақұрылымдарын нығайту; 
Əлеуметтік инфрақұрылымдарды дамыту;
    Шағын жəне орта бизнес пен іскерлік белсенділікті 
қолдау. Бұл бойынша да біз де алдағы жылдарға жоспар-
лы түрде жұмыс жасауымыз керек. «Нұрлы Жол» Жаңа 
Экономикалық Саясат еліміздің экономикасының таяу 
жылдардағы өсімінің қозғаушы күші болады.
   Алдағы жылы  Ұлттық қордан экономикалық өсім мен 
жұмыспен қамтуды қолдау үшін 2014-2015 жылдарға 500 
миллиард теңгеден екі транш бойынша 1 триллион теңге 
бөлу туралы шешім қабылданып отыр. Бұл қаржы мына 
мақсаттарға пайдаланатылатын болды:
  Бірінші. Шағын жəне орта бизнесті, сондай-ақ, ірі 
кəсіпкерлікті жеңілдікпен несиелендіруге  100 мил-
лиард теңге қаражат бөлінеді. Бұл тамақ жəне химия 
өнеркəсібіндегі, машина жасаудағы, сондай-ақ, қызмет 
көрсетулер саласындағы жобаларды жүзеге асыруды 
қамтамасыз етеді.
       Екінші.    Банк секторын сауықтыруға 250 млрд қаржы 
қаралады
  Үшінші. Жаңа инвестициялар тарту үшін тиісті 
жағдайларды жақсарту 81 миллиард қаражат қаралады.
 Төртінші. ЭКСПО-2017 кешені құрылысын жалғастыруды 
несиелеу үшін 2015 жылы қосымша 40 миллиард теңге 
бөлінеді.
  Бесінші. ЭКСПО-2017 қарсаңында Астананың көліктік 
инфрақұрылымын дамытуға 29 млрд қаржы қаралатын 
болды. 
     Бұл айтылған міндеттер бойынша да ауданымыздың 

экономикалық əлеуетін арттыруға бағытталған бір қатар 
жұмыстар тұр. Біз осы бастан тиісті жоспарымызды құрып, 
дайындықты бүгіннен бастауға тиістіміз.   Елбасы Жолда-
уында белгіленген міндеттердің бірі -  аудан экономика-
сында шағын жəне орта бизнестің үлесі жыл сайын арту-
да.  791 шағын жəне орта бизнес құрылымдарында 2022 
адам жұмыс қамтылған, олармен 1430,8 млн. теңгенің 
өнімдері өндіріліп, қызметтері көрсетілді, бюджетке 71,5 
млн. теңге салықтық түсімдер түсірілді. 
    Ел экономикасын өркендету, дамыған мемлекеттердің 
қатарынан лайықты орын алу үшін Жолдауда бағытталған 
тапсырмаларды орындау – біздің міндетіміз. Жол-
дауда мемлекетімізді, экономикамызды дамытудың 
барлық бағыттары, даму жолдары көрсетілген. Жыл 
сайын ауданымыздың əлеуметтік-экономикалық даму 
көрсеткіштері жоғарылап, экономикалық өсу үрдісі елеулі 
түрде алға қадам басып, халықтың əл-ауқаты жақсара 
түсуде. Əрине, жағдай жақсара түскен сайын атқарылар 
шаралардың, сұраныстың еселене түсетіндігі де анық.  
  Сондықтан, аудан əкімдігі, ауданның өкілетті жəне 
атқарушы органдары Елбасы жолдауында аталған 
міндеттер бойынша аудан экономикасының  барлық 
саласының  одан əрі дамуын қамтамасыз ету жолын-
да қолда бар мүмкіндіктерді тиімді пайдалана оты-
рып жұмыс жасауымыз керек.  Аудан экономикасының  
негізгі саласы - ауыл шаруашылық өндірісі. Бүгінде 
шаруашылықтардың барлық түрлерінде мал басы 
көбейді, оның ішінде өңдірістік секторда əжептəуір өсім 
байқалады. Атап айтқанда Ірі қара басы 12,6 пайызға, ұсақ 
мал басы 3,6 пайызға, жылқы басы 10,7 пайызға өскен.  
Етті мал шаруашылығын дамыту, өнімді көп беретін 
асыл тұқымды мал басын көбейту жəне еттің экспортын 
ұлғайтуға  бағытталған  «Сыбаға»  бағдарламасына ау-
дан шаруашылықтары белсенді қатысуда. Бағдарлама 
жұмыс істеген 2011-2014 жылдары аралығында аталған 
бағдарлама бойынша 1139 бас ірі қара мал, оның ішінде 
60 бас асыл тұқымды бұқа сатып алынған.  Жолдауда 
көрсетілген міндеттер бойынша бұл жұмыстарды одан 
əрі дамыту жұмыстарын жүргізуіміз керек.
      Бүгінде аудан экономикасын дамы-тудағы басты 
бағыттардың бірі-жайылымдық мал шаруашылығын 
өркендету. Ауданның жергілікті атқарушы органда-
ры алдында табиғи мүмкіндіктер(жайылымдар мен 
шабындықтар) жəне мемлекет тарапынан салаға жаса-
лып отырған қолдаулар мен жеңілдіктер пайдалана оты-
рып мал басын ұлғайту, мал басын асылдандыру арқылы 
мал шаруашылығын жаңа бір сатыға көтеру міндеті тұр.
     Елбасы бұл Жолдауында тұрақтылық пен ұлттар 
арасындағы келісімді ел дамуының негізі ретінде 
қарастырып, ел жастарына қатысты Үндеу тастады:   
«Бірлігіміз бен этносаралық келісімді біздің өзіміз 
сақтауға тиіспіз. Оны біз үшін ешкім ешқашан сырт-
тан келіп жасамайды. Біздің жастарымыз жаңа, тəуелсіз 
елде өсіп келеді. Бүгінгі буын 90-шы жылдардағы 
этносаралық соғыстар мен қақтығыстарды, күйреуді 
көрген жоқ. Сондықтан көпшілігі Қазақстандағы 
тұрақтылық пен қолайлы өмірді туғаннан солай болуға 
тиіс сияқты қабылдайды.»  деп бүгінгі қол жеткізген та-
быстарда аға буын өкілдерінің ел үшін жасаған еңбегін 
бағалау тұрғысынан  айта келе 
      Бейбітшілік – ол əке мен ана қуанышы, ата-ана-
лар денсаулығы жəне біздің балаларымыздың бақыты. 
Бейбітшілік – ол тұрақты жұмыс, жалақы жəне ертеңгі 
күнге деген сенім. Бейбітшілік пен тұрақтылық – 
күн сайынғы еңбекпен қорғап, нығайтуды қажет 
ететін жалпыхалықтық жетістік. Мен жастар – біздің 
болашағымыздың тірегі дегенді əркез айтып келемін. 
Мемлекет жаңа буынның алдында барлық есіктер мен 
жолдарды ашты! «Нұрлы Жол», міне, біздің креативті 
ырғақты жастарымыздың күш-жігер жұмсап, құлаш 
сермейтін тұсы осы! - деп  жастарға үлкен сеніммен ұран 
тастады.  Бұл Үндеу барлығымызды ойландыруы тиіс. 
      Жолдау соңында Біз Жалпыұлттық  идеямыз – 
«Мəңгілік Ел» туралы да жан-жақты айтып өткен Ел-
басы  баршаны қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі 
кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер 
төгуге шақырды. Məңгілік Ел – елдің біріктіруші күші, 
ешқашан таусылмас қуат көзі. Ол «Қазақстан-2050» 
Стратегиясының ғана емес, XXI ғасырдағы Қазақстан 
мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры! 
        Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақытымызға 
мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де «Мəңгілік 
Ел» деген құдіретті ұғымға сыйып тұр. Отанды сүю – ба-
балардан мирас болған ұлы мұраны қадірлеу, оны көздің 
қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып, дамыту жəне 
кейінгі ұрпаққа аманат етіп, табыстау.
        Ел бірлігі – біздің барша табыстарымыз-дың кілті! 
Тұрақты дамудың қазақстандық моделі бүгінде бүкіл 
əлемге үлгі. 
     Құрметті аманкелділіктер! 
       Қымбатты жерлестер! Сіздердің баршаңызға «Нұрлы 
Жол» атты Елбасы Жолдауының негізгі шарттарын сапа-
лы жəне тиімді орындау арқылы көздеген мақсаттарға 
жетеміз деп сенемін! Сондықтан бəріңізді ортақ мақсат 
жолында бар күш-жігерімізбен аянбай жұмыс жасауға 
шақырамын. 

ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫ - ЕЛІМІЗДІҢ ЖАҢА САМҒАУЫ

Жансұлтан ТАУКЕНОВ, 
Аманкелді ауданының әкімі
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ЕЛДІК ПЕН БІРЛІКТІ ТУ ЕТКЕН БИЛІК БУЫНЫ
    Құрметті оқырман! Биылғы 
жылы елімізде Қазақстан 
мəслихаттарының 20 жылдық ме-
рейтойы кеңінен аталып өтілуде. 
Алдымыздағы 26 қазан күні 
біздің ауданымызда да аудандық 
мəслихаттың 20 жылдығы салта-
натты түрде аталып өткелі тұр. 
    Мəслихаттар - биліктің халықтық 
түрі деп есептеледі. Депутаттарды 
- халық сайлайды. Ал депутаттар 
халықтың бірлігі мен ынтымағына 
қызмет жасайды. Осы 20 жылда 
ауданымызды өркендетуге мəслихат 
аппараты жəне оның депутаттары 
елеулі үлес қосып келеді. Ол үлесті 
күнделікті өмірімізден көруге болады. 
Сондықтан да, 20 жылдық мере-
кеге орай, аудандық мəслихаттың 
хатшысы Ə.Қ.Саматовтың 
мерейтойлық мақаласын Сіздердің 
назарларыңызға ұсынып отырмыз.

Əділ САМАТОВ,
Аманкелді аудандық мəслихатының хатшысы

    Құрметті салтанатты жи-
ынға қатынасушылар!
       Құрметті депутаттар!

 Сіздерді Қазақстан 
мəслихаттарының 20 жылдық 
мерейтойымен шын жүректен 
құттықтаймын!
  Елімізде мəслихат иститу-
тының енгізілгеніне биыл 20 
жыл толып отыр. Бұл əрине, та-
рих үшін көп болмасада, халық 
игілігі үшін қанша ма істер 
тындырылған жылдар.
  Біздің Тəуелсіз Еліміздің 
алғашқы мəслихат сайлауы 1994 
жылы 7 науырызда өткізілген 
болатын. Бұл сайлаудың басты 
ерекшелігі, демократияның шы-
найы көрінісі - депутаттыққа 
түрлі партиялар, қоғамдық 
құрылымдармен бірге, жеке 
адамдардың өзін-өзі ұсынуы 
бойынша өткізілгені бол-
ды. Аудан бойынша бірінші 
шақырылған 1994-1999 жылдар 
аралығында 22 депутат, одан 
Амантоғай ауданынан қосылған 
15 депутат қызмет істеді.   
      Екінші шақырылымда 1999-
2004 жылдары 16 депутат сай-
ланса, үшінші шақырылымда 
2004-2007 жылдары-14 депу-
тат, ал төртінші шақырылған 
2007-2012 жылдары-13 депу-
тат сайланды. Кəзіргі бесінші 
шақырылымдағы - 12 депутат өз 
өкілеттігі шеңберінде лайықты 
қызмет жасап келеді.
   Кезінде дауысқа түсіп, үл-
кен жауапкершілікті мойы-
на артқан, бүгінгі күні ара-
мызда жоқ əріптестерімізді 
ешқашан да ұмыт қалдыруға 
болмайды.Олар: У.Хайруллин, 
Ə.Құрақбай, С.Төлеген, 
А.Ахметов, Б.Əлин, С.Ткачук, 
М.Жамалова апаларымыз. 
    Мəслихат алғаш құрылған-
нан, оның өкілетті орган бо-
лып қалыптасуына өз үлестерін 
қосқан, кейін зейнеткерлік 
демалысқа шыққан 
əріптестерімізді де атап өткенді 
лайық деп санаймын.
     Осындай тəжірибелі халық 
қалаулылары Оташев Жұмағали 
1-2-3-4 шақырылымдарының 
депутаты болып, мəслихат хат-
шысы ретінде қызмет жасаса, 
Қожахметов Жұмағали 2-3-4 
шақырылымдарының депута-
ты, тексеру комиссиясының 
төрағасы болып сайланып 
жемісті қызмет жасады.

   Өкілеттіктері басталғаннан 
бері депутаттар мемлекеттік 
бағдарламалардың жəне аудан 
бюджетінің орындалуы жөнінде 
мəселе қарап, тиісті шешімдер 
кабылдады. 
   Алғашқы кезде  Амантоғай 
мен Амангелді аудандарының 
бюджеттерін қосқанның  өзінде 
1996-1997 жылдары аудан 
бюджеті  76 млн.теңге болған, 
қазіргі таңда 1млрд 864 млн 543 
мың теңгені құрайды
 Аудандық мəслихат 
депутаттарының өкілетті 
мерзімдегі  басты атқаратын 
міндеттері сайлаушы сауал-
дарынын, ауыл тұрғындары 
көтерген мəселелерге көңіл 
бөліп, оның он шешімін табуға 
атқарушы билік арқылы орын-
далуын қамтамасыз ету.
   Мəслихат өз қызметінде 
бірінші кезекте заңнамаларды 
басшылыққа алады. Заң 
мəслихаттарға жергілікті 
бюджеттерді, аймақтық жо-
спарларды жəне əлеуметтік, 
экономикалық даму 
бағдарламаларын бекіту, 
сондай-ақ əкімдерді бекітуге 
келісім беру құқығын берген 
жəне əлеуметтік саладағы хал-
ақуалдың маңызды мəселелерін 
шешуге мүмкіндік беретін 
қуатты қару.

    Бүгінгі таңда аудандық 
мəслихат депутаттары 
Елбасының Н.Ə.Назарбаевтың 
«Қазақстан жолы-2050: бір 
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
атты  Жолдауы аясында ау-
дан халқының əлеуметтік-
экономикалық жағдайын 
жақсартуға арналған жергілікті 
биліктің барлық игі бастамала-
рын қолдап, бірлесе отырып, 
ел-халық алдындағы борышын 
атқаруға іс шаралар жасап келді.
    Депутаттар жылына ке-
мінде бір рет халық алдын-
да мəслихаттың атқарған 
жұмыстары жөнінде, тұрақты 
комиссиялардың қызметі тура-
лы есеп береді. 
 Əкімдердің мəслихаттар 
алдындағы есеп беруін өткізу 
туралы.КР Президентінің 2005 
жылғы 18 қаңтардағы №19 
Жарлығына сəйкес əкімдердің 
есепті мерзімде атқарған 
жұмыстарының есебі мəслихат 
сессияларында тыңдалуда. 
«Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті өзін-өзі басқаруды 
дамыту тұжырымдамасы» 
Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2012 жылғы 28 
қарашадағы № 438 Жарлығымен 
бекітілді, онда мəслихат депу-
таттары арқылы ауылдық округ 
əкімдерін сайлау енгізіліп мас-
лихат ролі арттырылды. Бұл 
елдегі мемлекеттік басқарудың 
ең онтайлы айқын жəне тиімді 
моделін қалыптастыру жəне 
жергілікті жерлердегі өзін-
өзі басқару жəне жергілікті 
жерлердегі өзін өзі басқарудың 
мүмкіндігің арттыру, еліміздегі 
демократиялық үрдістердің 
жаңа сатыға көтерілгендігің 
анықтайды. 
 Бүгінгі күні басты 
мақсаттарымыз, ортақ 
ұстанымдарымыз ау-
дан тұрғындарының хал-
ақуалын жақсартып, 
т ұ рмы с - т і рш і л і к т е р і н і ң 
жақсаруына өз үлестерімізді 
қосу.   Мəслихаттың ба-
сты құзыреті осы бағаттағы 
депутаттардың  өкілетті 
жұмыстарын ұйымдастыру. Ел 
тəуелсіздігінің 20 жылдығына 
ауданның жеткен жетістігі, 
елдің əлеуметтік өсуі халықтың 
көз алдында, жылнамалық 

мұрағаттық құжаттарда 
оған айғақ бола алады. Бұл 
жетістіктердің бəріне де өткен 
5 шақырылымдағы аудандық 
мəслихат депутаттарының, 
мəслихат аппаратыңын да 
жемісті үлестері бар.
  Осы шақырылымның де-
путаттары 38 сессия өткізіп, 
262 шешімдер қабылдады. 
Депутаттар күн тəртібіндегі 
қаралатын мəселелер бойын-
ша тиісті орындарға барып, өз 
көздерімен көріп, пікірлесіп 
тиісті шешімдерін шығарды .   
      Аудандық мəслихатта  кəзіргі 
таңда 2 тұрақты комиссия 
жұмыс жасайды. Олар: бюд-
жет, экономика, заңдылық пен 
құқықтық тəртіп мəселелері, 
төрағасы депутат Есмағамбетов 
Рашит Серікбайұлы жəне 
білім, денсаулық сақтау, спорт, 
мəдениет, халықты əлеуметтік 
қорғау мəселелері жөніндегі  
тұрақты комиссия  төрайымы де-
путат Есенова Мəнсия. Тұрақты 
комиссия төрағалары өз жо-
спарлары бойынша 24 отырыс 
өткізіп, қаулыларын қабылдап, 
тиісті орындарға жолдап, өз 
шешімін табуына жұмыс істеп 
келеді. Əрі осы қаулылардың, 
шешімдердің орында-
луы жөнінде талап етіледі. 
Мəслихат депутаттары жылына 
екі рет өз сайлау округтерінде 
сайлаушылармен кездесу 
өткізіп, кездесу қортындылары 
жөнінде мəслихат аппаратына 
есеп тапсырып отырады. Кейбір 
мəселелер бойынша аудан 
əкіміне немесе басқада тиісті 
орындарға депутаттық сауал 
жолдайды.
    Депутаттың сауал қортынды-
сы ауыл əкімдері арқылы 
сайлаушыларға жеткізіледі, 
сонымен қатар аудандық 
мəслихаттың сессиясының 
шешімімен, аудан əкімінің 
ұсынуымен ауданның 
экономикалық-əлеуметтік да-
муына еңбектері сіңген 12 
адамға «Аманкелді ауданының 
Құрметті Азаматы» атағы 
берілді. Депутаттар жастар 
мəселесінде назардан тыс 
қалдырмауда. 2013 жылдың 
20 наурызында Аманкелді 
ауданының жастар мəслихатын 
құрып 19 депутат сайланды, 
ол депутаттарда бүгін біздің 
арамызда салтанатты жиынға 
қатысып отыр
     Бүгінде «Мəнгілік ел» болуға 
ұмтылған Қазақстан Елбасының 
басшылығымен 2030 жылдарға 
дейін межелеген істеріне күні 
бұрын қол жеткізіп, енді 2050 
жылда жетер асуларды белгілеп 
отыр.
    «Нұрлы жол - болашаққа 
бастар жол» атты Елбасының 
халыққа жолдауын жүзеге 
асыруға өз сайлаушыларын 
жұмылдыра отырып, мəслихат 
депутаттары өздерінің 20 
жылдық төл мерекелерінде 
елмен бірге жаңа табыстарға 
жетіп, өз сайлаушыларының 
сенімін ақтап, халыққа қызмет 
жасай беретін болады!
    Мереке құтты болсын, салта-
натты рəсімге жиналған барша 
қауым! 

АУДАНДЫҚ МƏСЛИХАТ АППАРАТЫНЫҢ ҰЖЫМЫ

Аудандық 
мəслихаттың ап-
параты халық пен 
депутаттардың 
тығыз бірлікте 

жұмыс жа-
сауына əркез 

лайықты жағдай 
жасап келеді. 
Аппаратта іс-

тəжірибелері мол 
кадрлар қызмет 

жасайды. 

    Суретте: (солдан оңға қарай) мəслихат ұжымы Е.Молдахметов - ұйымдастыру 
бөлімінің басшысы, Н.Искакова - бас маман, Ғ.Əлшорин - аппарат басшысы, 

Ж.Сүлейменова - бас маман, А.Нүрсейітов - жетекші маман.
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  Бүгінгі таңда іске 
қ а т ы с у ш ы л а р д ы , 
жақтарды сотқа ұялы 
телефон желісі арқылы 
жедел хабардар ету 
мақсатында сот аза-
маттарды  не болмаса 
заңды тұлғаны сотқа 
шақырылатыны тура-
лы қысқаша хабарлама 
жібереді. Бұл қызымет 
ре спубликамыздың 
барлық соттарында 
азаматтармен заңды 
тұлғалардың пайдасы-
на нəтижелі қолданып отыр.
   Сонымен қатар, сотқа шақырту туралы қысқа 
хабарламаның, мысалы қажеттілік бойынша жұмыс 
берушіге ұсыну үшін, оны түсіріп (шығарып) алу 
қажеттілігі бар. Осы мақсаттар үшін Қазақстан 
Республикасының  Жоғарғы     Сотының ресми сай-
тында (www.sud.gov.kz) «сотқа шақыру қағазы» қысқа 
мəтінде хабарламаны қарау жəне шығарып алу сервисі 
қамтылған. Ол үшін хабарлама келген ұялы телефон 
нөмері жəне хабарламадағы мəтінің кодын енгізу ке-
рек. Сөйтіп пайдаланушының компьютерінен PDF 
форматтағы сот шақырту қағазы жүйеленеді, оны сақтап 
қойып, шығарып алуға болады.  
  Осылайша алынған сотқа шақырту қағазы, 07.01.2003 
жылғы №370 санды Қазақстан Республикасының «Элек-
тронды құжат жəне электронды цифрлы қол» туралы  
Заңына сəйкес ресми құжат болып табылады жəне қағаз 
жүзінде дайындаған құжатқа тең. Бұл жерде аталған 
заң талабына сай электронды құжат айналымының 
принциптері, оған қойылатын талаптар, оны сақтау 
жəне аталмыш айналым жүйесіне қатысушылардың 
құқықтары мен міндеттері айта кететін болсақ:

 
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМЫНЫҢ 

ПРИНЦИПТЕРI
   Электрондық құжат айналымы: электрондық 
құжат айналымының əр түрлi жүйелерiнiң жұмыс 
iстеуi;деректер жасау, өңдеу, сақтау жəне беру үшiн 
ақпараттық технологиялар қолданылатын қызметтiң 
кез келген салаларында электрондық құжаттарды пай-
далану; кез келген ақпараттық жүйелердi пайдалана 

АДАМ. ҚОҒАМ. ЗАҢ.

ЭЛ Е К Т Р О Н Д Ы Қ  Қ Ұ Ж АТ
отырып, электрондық құжаттарды беру принциптерi 
негiзiнде мемлекеттiк жəне мемлекеттiк емес ақпараттық 
жүйелерде жүзеге асырылады. 

  
   ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМЫНА 

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
 Электрондық құжат электрондық құралдармен жа-
салуы, жіберілуі, сақталуы жəне берілуі мүмкін. Осы 
Заңның талаптарына сəйкес келетін электрондық құжат 
қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей. Электрондық 
құжат оны ақпараттық-коммуникациялық желі бойын-
ша берген кезден бастап жіберілген болып есептеледі. 
Кірген электрондық құжат жолданым иесінің ақпараттық 
жүйесінде оны тіркегеннен кейін түскен болып есептеледі. 
Алғаны туралы хабарламада электрондық құжатты алу 
фактісі мен уақыты туралы жəне оның жөнелтушісі тура-
лы деректер болуға тиіс. Ол авторға түспеген жағдайда, 
жолданым иесі құжатты алмаған болып есептеледі.
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
жағдайларда мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттың 
электрондық көшірмесі беріледі. Электрондық құжат 
айналымының тəртібін Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайды. Мемлекеттік құпияны құрайтын 
мəліметтері бар электрондық құжаттарды пайдала-
ну, қорғау, тіркеу тəртібі Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасымен белгіленеді.    

 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰЖАТТАРДЫ САҚТАУ
 Электрондық құжат-тар Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгiленген тəртiппен мемлекеттiк жəне 
(немесе) мемлекеттiк емес ақпараттық жүйелерде 
сақталады.   

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМЫ 
ЖҮЙЕСIНЕ ҚАТЫСУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ 

МЕН МIНДЕТТЕРI 
    Электрондық  құжат айналымы жүйесiне қатысушы: 
куəландырушы орталық тiркеген электрондық цифрлық 
қолтаңба ашық кiлтiнiң тиесiлiлiгi мен жарамдылығын 
растау үшiн осы куəландырушы орталыққа жүгiнуге; 
бiрнеше куəландырушы орталықтың қызмет көрсетуiн 
пайдалануға құқылы. Электрондық құжат айналымы 
жүйесiне қатысушы белгiленген электрондық құжат ай-
налымы ережелерiн сақтауға мiндеттi. 

Нұрбану МАЛЕЛОВА,
Аманкелді аудандық сотының судьясы.

   ҚР «Салықтар мен бюд-
жетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» 
Кодексінің (одан əрі – Салық 
кодексі) 614-бабына сəйкес 
салық төлеуші салықтық 
міндеттемесін уақытында 
орындамаған жағдайда, 
салық органдары салықтық 
берешекті мəжбүрлеп өндіріп 
алудың келесі шараларын 
қолданады: 
1) банк шоттарында жатқан 
ақша есебінен;
2) дебиторлар есебінен;
3) билік ету шектелген 
мүлікті өткізу есебінен;
4) жарияланған акцияларды 
мəжбүрлеп шығару түрінде.
 Салықтық берешекті 
өндірудің бірінші тəсілі 
салық органдарының 
«Салықтық берешекті өтеу 
туралы хабарлама» беру.  
     Бүгінгі таңда қолданыста 
жүрген кодексте салық 
төлеушіге хабарлама «тап-
сыру» түсінігі анықталған. 
Салық кодексінің 
608-бабының 1-тармағына 
сəйкес хабарлама келесі 
жағдайларда тапсырылған 
болып саналады:
1) хабарламасы бар арнайы 
хат арқылы поштамен – 
салық төлеушінің (салық 
агентінің) пошталық не басқа 
байланыс ұйымының хабар-
ламасында хат алу туралы 
белгі қойған күнінен бастап 
алынған боп саналады;
2) электронды жолмен – 
салық қызметі органы ха-
барламаны жіберген күннен 
бастап бес жұмыс күні өткен 
соң алынған боп саналады.    
Электронды тəсіл электрон-
ды салық төлеуші ретінде 
тіркелген салық төлеушілерге 
қатысты қолданылады.
     Хабарламаларды электрон-
ды жолмен жіберу салық 
төлеушіге қысқа мерзімде 
салықтық берешектің пай-

САЛЫҚ БЕРЕШЕКТЕРІН МӘЖБҮРЛЕП ӨНДІРІП АЛУ ШАРАЛАРЫ
да болу себебін анықтап, 
ерікті түрде өтеп тастауға 
мүмкіндік береді. 
     1. Салықтық берешекті 
банк шоттарында жатқан 
ақша есебінен өндіру. 
Салықтық берешек салықтық 
берешекті өтеу туралы ха-
барлама берілгеннен кейін 
15 (он бес) жұмыс күннің 
ішінде төленбесе немесе 
толық төленбесе, салық орга-
ны салық төлеушінің (салық 
агентінің) банк шоттарынан 
салықтық берешек сома-
сын мəжбүрлі түрде өндіріп 
алады. Салықтық берешек 
сомасын салық төлеушінің 
(салық агентінің) банк 
шоттарынан өндіру салық 
органының инкассалық 
өкімі негізінде жүргізіледі. 
Инкассалық өкім салық 
төлеушінің (салық агентінің) 
дербес шотындағы құрылу 
мезгіліндегі салықтық бе-
решек сомасы туралы 
мəліметтер негізінде салық 
органдарымен шығарылады. 
Инкассалық өкім банк 
операцияларының жекелеген 
түрлерін жүргізуші банкпен 
немесе ұйыммен аталған 
үкім алынғаннан кейінгі 
операциялық күн ішінде банк 
шотында бар сома шегінде 
орындалады.
2. Салық төлеушінің 
(салық агентінің) салықтық 
берешегін дебиторлар 
есебінен өндіру. 
    Салық төлеушінің банк 
шоттарында ақша болмаса 
немесе олар жеткілікті бол-
маса не банк шоттары мүлде 
болмаса, салық органы пай-
да болған салықтық қарыз 
шегінде үшінші тұлғалар 
есебінен (əрі қарай – деби-
торлар) өндіріп алу жүргізеді.   
     Осы орайда салық төлеуші 
салықтық берешекті өтеу 

туралы хабарлама алғаннан 
кейін 10 (он) жұмыс күні 
ішінде хабарлама жіберген 
салық органына салықтық 
берешек сомаларын көрсете 
отырып, дебиторлар тізімін 
беруге міндетті. Тізімді 
белгіленген уақытта берме-
ген жағдайда, салық органы 
салық төлеушіге салықтық 
тексеріс жүргізеді.
    Берілген дебиторлар 
тізімі немесе дебиторлық 
берешек сомасын растау-
шы салықтық тексеріс актісі 
негізіне дебиторларға банк 
шоттарындағы ақшаны 
дебиторлық берешек сома-
лары шегінде салық төлеуші 
берешегін өтеу есебіне 
өндіріп алу туралы хабарла-
ма жіберіледі. Дебитор ха-
барламаны алғаннан кейін 
20 (жиырма) жұмыс күні 
ішінде хабарлама жіберген 
салық органына хабарлама 
алған күні салық төлеушімен 
(салық агентімен) бірлесе 
отырып жасалған есеп айы-
рысуларды салыстыра тек-
серу актісін беруге міндетті. 
Дебиторлар есеп айырысу-
ларды салыстыра тексеру 
актісін бермеген жағдайда, 
салық органдары аталған 
дебиторларға салықтық 

тексеріс жүргізеді. Бұл рет-
те салық органдары сотта 
талқыланудағы дебиторлық 
берешек сомаларын растауға 
құқылы емес. Дебиторлық 
берешек сомасын растау-
шы салықтық тексеріс актісі 
болған жағдайда есеп айы-
рысуларды салыстыра тексе-
ру актісі тапсырылмайды. 
    Салық төлеуші мен оның 
дебиторы арасындағы есеп 
айырысуларды салысты-
ра тексеру актісінде келесі 
мəліметтер болу керек:
1. Салық төлеуші мен оның 
дебиторының аты, олардың 
сəйкестендіруші нөмірлері.
2. Салық төлеуші мен оның 
дебиторының орналасу орны 
бойынша тіркеу есебінде тұрған 
салық органының атауы.
3. Салық төлеуші мен 
оның дебиторының банк 
шоттарының деректемелері.
4. Дебитордың салық 
төлеушіге берешек сомасы. 
5. Салық төлеуші мен 
оның дебиторының заңды 
деректемелері, мөрі мен 
қолтаңбасы.
6. Салықтық берешекті өтеу 
туралы хабарлама алған 
күннен ерте болмауға тиісті 
салыстыра тексеру актісін 
құру күні.
   Салыстыра тексеру актісі 
немесе салықтық тексеріс 
актісі негізінде салық органы 
дебитордың банк шоттарына 
борышкер салық төлеушінің 
салықтық берешек сома-
сын өндіріп алу туралы 
инкассалық өкім қояды. 
3. Салық төлеушінің (салық 
агентінің) билік ету құқығы 
шектелген мүлкін өткізу 
есебінен салықтық берешекті 
өндіріп алу. 
    Салық төлеуші салықтық 
берешекті өтеу туралы ха-
барламаны алғаннан кейін 

10 (он) жұмыс күнінің 
ішінде салықтық берешегін 
өтемеген жағдайда, салық 
органы салықтық берешек 
сомасы шегінде салықтық 
берешек есебіне мүлікті 
билек құқығын шектеу ту-
ралы шешім шығарады. 
Салық төлеушінің (салық 
агентінің) мүлікті билеу 
құқығын шектеу туралы 
шешім меншік құқығындағы 
немесе шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мүлікке, 
сондай-ақ аталған салық 
төлеушінің балансындағы 
мүлікке қатысты 
шығарылады. 
      Мүлікті билеу құқығын  
шектеу туралы шешім 
негізінде мүлікке иелік 
ету, пайдалану жəне би-
леу шарттарын бұзу 
үшін қарастырылатын 
жауапкершілік туралы 
салық төлеушіге арналған 
ескертуі бар екі даналы акт 
түрінде рəсімделетін мүлік 
тізімдемесі жүргізіледі. 
  Билеу құқығы шектел-
ген мүлік тізімдемесі 
салық төлеушінің көзінше 
баланстық бағаны есепке ала 
отырып бухгалтерлік есепке 
алу мəліметтері негізінде жа-
салады.  
  Тізімдеме актісін жасау 
кезінде салық төлеуші та-
нысу үшін меншік құқығын 
растайтын құжаттардың 
түпнұсқаларын немесе но-
тариуспен куəландырылған 
көшірмелерін көрсетуге 
міндетті. Меншік құқығын 
немесе шаруашылық 
жүргізу құқығын растайтын 
құжаттардың көшірмелері 
мүлік тізімдемесі актісіне 
қоса беріледі. 
   Салық төлеуші шектеу 
алынғанға дейін билеу 
құқығы шектелген мүліктің 

сақталуын қамтамасыз 
етіп, тиісті күтім көрсетуге 
міндетті. Аталған талаптар 
орындалмаған жағдайда, 
салық төлеуші билеу құқығы 
шектелген мүлікті аукционға 
дайындау бойынша пай-
да болған шығынды өтеуге 
міндеттеледі.
   Салық төлеушінің не-
месе оның дебиторының 
банк шоттарындағы ақша 
жеткіліксіз болса не мүлде 
болмаса, салық органы салық 
төлеушінің келісімінсіз-
ақ өндіріп алуды салық 
төлеушінің (салық агентінің) 
билеу құқығы шектелген 
мүлкіне қарату туралы қаулы 
қабылдайды.  
  Өндіріп алуды салық 
төлеушінің (салық агентінің) 
билеу құқығы шектел-
ген мүлкіне қарату тура-
лы қаулы уəкілетті ор-
ган бекіткен үлгіде екі 
данада жасалады, олардың 
бірі мүлікті билеу құқығын 
шектеу туралы шешім жəне 
мүлік тізімдемесі актісінің 
көшірмесімен қоса белгілі 
бір себептермен өткізілу 
мақсатында мемлекет 
меншігіне қаратылған (келіп 
түскен) мүлікпен жұмыс 
істеу бойынша уəкілетті 
мемлекеттік органға 
жіберіледі. Тізімделген 
мүлікті өткізу арнайы 
аукционда жүргізіледі, 
оның өткізілу тəртібі ҚР 
Үкіметімен белгіленеді. 
     Берешек өтелген жағдайда, 
салық органы мүлікті би-
леу құқығын шектеу тура-
лы шешімді салық төлеуші 
салықтық берешек сомасын 
өтегеннен кейін бір жұмыс 
күні ішінде күшін жояды. 

Мұздыбай СЕЙТКАМАЛОВ,
Аманкелді ауданы 

бойынша мемлекеттік кіріс 
басқармасының басшысы.

МЕРЕКЕЛІК 
ФУТБОЛ 
САЙЫСЫ

    2014 жылдың 21 қарашасы күні сағат 10-да ба-
лалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде аудандық 
мəслихаттың құрылғанына 20 жыл толуына арна-
лып, футболдан шағын сайыс өткізілді. 
   Сайыстың салтанатты ашылуында аудан əкімі 
Ж.Қ.Таукенов оған жиналған барша қауымды 
мерекелік рəсіммен құттықтады. Сонымен қатар, 
мəслихаттардың Қазақстан қоғамының өміріндегі 
алып отырған маңызына жан-жақты  тоқталды. 
Сайысқа түскелі тұрған футболшыларға сəттілік 
тіледі. 

  Сайысқа жиналған қауымды келесі кезекте 
аудандық мəслихаттың хатшысы Ə.Қ.Саматов 
құттықтап, мерекелік футбол сайысын өткізудің 
мəні мен маңызына тоқталды.
   Футболшылар екі топқа бөлініп, өзара күш 
сынасуға кірісті. Жарыс нəтижесі 21 қараша күні 
кешкілік белгілі болады. Нəтижесі газетіміздің 
келесі нөмірінде жарияланатын болады.

Суретте: жас футболшылар.      Өз тілшіміз.

Бәрекелд і !



5amangeldy-arai@
mail.ru
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   Əрбір жақсы адам – өзі 
өмір сүрген орта үшін рухани 
байлықтың бірі де бірегейі емес 
пе?! Өйткені, ондай адамдар жан-
жағына жақсылық нұрын шашып, 
көптің ұйытқысы, тілекшісі бола-
ды. Марқұм Орал Байғанысұлы 
осындай ардақты азамат еді. Ол 
барлық жағынан сұлу адам бол-
ды. Оның кісілігі мен кішілігі, 
ақкөңілділігі мен елгезектігі, 
жаны мен тəнінің үндестігі, 
білімі мен парасатының байлығы, 
адалдығы мен əділдігі, əншілігі 
мен əдебиетшілігі, жүрген жүрісі 
мен тұрған тұрысы өзіне де, 
қауымға да əрдайым жарасып 
тұратын. Қандай ортада болсын 
ол өзінің бойының биіктігімен 
ғана емес, ойының биіктігімен де 
оқшау тұратын. 
  Əдетте көпке жағу оңай емес. 
Біреулерге ұнасаң, енді біреулерге 
жақпай жатасың... Ал Орал 
Байғонысұлы болса - көпшіліктің 
көңілінен шыққан азамат болды. 
Оның мұндай құрметке ие бо-
луы – адалдығы мен əділдігінің, 
инабаттылығының арқасы бо-
лар деп ойлаймын. Өйткені ол 
қашан болсын өзін көпшіліктен 
жоғары қойған емес. Əрдайым 
кішіпейіл еді. Бастықтығын 
ешкімге сездірмеуге тырысатын. 
Ол өзіне кезінде Қазақстанның 
бірінші басшысы болған Жұмабай 
Шаяхметовтың: «Кім болсаңда 
халықтан үлкен емессің! Егер 
бағың жанып, мекемеге неме-
се одан да жоғары қызметке 
тағайындалсаң, өзіңнің бастық 
екеніңді сездіруші болма!» деген 
аталы сөзін басты бағдар, асыл 
мұрат ұстанған азамат еді. Кей-
де басымыз қосылып қалғанда 
əралуан тақырыпқа əңгіме 
қозғағанда Орал Байғонысұлы 
Ж.Шаяхметовтың осы сөзін бізге 
үнемі үлгі қылып айтып отыра-
тын. 
    Мен Орекеңмен 1992 жылдың 
ақпан айынан таныс-біліспін. 
Оған дейін біздің жолдарымыз 
тоқайласқан емес. Ол Арқалық 
ауданында, кейін Арқалық 
қаласында қызмет істеді, мен бол-
сам Сарыторғай ауылында, кейін 
аудан орталығында өндіріс сала-
сында басшылық қызметтерде 
болдым. Танысып-білісуіміз 
- Орекеңнің 1992 жылдың 12 
ақпаны күні Аманкелді ауданына 
əкім болып тағайындалуына бай-
ланысты болды. Оған дейін бірер 
рет сыртынан көргенім болма-
са, жақын аралас-құраластықта 
болмаған едім. Алайда, біздер тез 
табысып кеттік. Өйткені, Орекең 
- жаны жайсаң, пейілі кең, жүрегі 
дархан азамат екен. Бəрімізді 
өзінің кең құшағына сыйғыза 
білді. 
   Орекеңнің Аманкелді ауданы-
на əкім болып тағайындалуы – 
күтпеген оқиға болды. Себебі, 
бұл кезде əкім боп тағайындалуға 
лайықты ауданның өз азаматтары 
да бар болатын. Алайда, билікке 
талас деп аталатын жаман əдет 
ол азаматтардың жолдарын кесті. 
Сол кездегі Торғай облысының 
əкімі Сергей Витальевич Кула-
гин ауданға əкім тағайындамас 
бұрын өзінің орынбасарларын 
жіберді. Ондағы мақсат – ауданда 
қалыптасып отырған жағдайды 
білу болатын. Нəтижесінде об-
лыс əкімі ауданға  - бұрын мұнда 
болмаған, бірақ облыста жау-
апты қызметтер атқарған Орал 
Байғонысұлын Аманкелдінің 
алғашқы əкімі етіп жіберді. 
Орекең өзіне жүктелген бұл 
міндетті абыроймен атқарды. Ау-
данда ынтымақ-бірлікті орнатты. 
Кадрлар арасындағы айтыс-тар-
тысты жойып, қолайлы жағдай 
қалыптастырды. Əрине, ол – қиын 
кез еді. Орекең сол қиын уақытқа 
сай қызмет жасады. Өзінің жылы 
жүзімен, иманды сөзімен аудан 
халқының тілін тапты. Көптен 
оқшауланбай, əрдайым халықтың 
ортасында болды. Жасы үлкенді 
де, жасы кішіні де жөнімен сый-
лай білді. Ешкіммен айтысып-
тартыспады. Қатты сөзге барма-

ЕСІМІ  ЕЛГЕ  ЕЛЕУЛІ

АБЫРОЙЫ АСҚАН АСЫЛ АЗАМАТ ЕДІ
Сабыржан АХМЕТОВ,

«Құрмет» жəне «Парасат» ордендерінің иегері, 
«Аманкелді ауданының Құрметті азаматы»

21 қараша - Мемлекет және қоғам қайраткері О.Б.Мұхамеджановтың туған күні

ды, қудаламады.Ондайға мүлдем 
жол берген жоқ. Келіспегендерді 
келістірді, керіскендерді татула-
стырды. Ал бұл дегеніңіз – сол 
кез үшін ауадай қажет нəрсе еді. 
Анығында Орекең - солбір қиын 
кезге сай болған əкім еді! 
   Ол ауданның рухани дамуы-
на бірінші кезекте мəн берді. 
Орекеңнің басшылығымен 
аудандық баспаханадан бірнеше 
кітаптар шығарылды. ХХ 
ғасырдың 20-30-40-50 жылда-
рында қуғын-сүргінге түскен 
ақындардың жəне ескерусіз 
қалған ертедегі ақындардың да 
мерейтойларын өткізуді қолға 
алды. Сонымен бірге олардың 
кітаптарын шығару ісіне маңыз 
берді. Атап айтқанда: Мəтібай 
Сарбасұлының, Сейдахмет 
Бейсенұлының жəне ХХ ғасырдың 
20-50 жылдарында «Халық 
жауы» атанып, тұтқындалып, 
абақтыда отырған, айдауда болған 
Файзолла Сатыбалдыұлының 
кітаптарын шығартып, мерей-
тойларын өткіздірді. Соны-
мен қатар, 1992 жылдың 22 на-
урызы күні кезінде «Батпаққара 
көтерілісіне» қатысып, айдауда 
болып қайтқан, белгілі ел ағасы 
Мұқан Əбеуұлының 100 жасқа 
толған торқалы тойын тойлат-
ты жəне тірлігінде бір кітабы да 
шықпаған айтыскер ақын Сəт 
Есенбаевтың туғанына 100 жыл 
толған тойын өткіздіріп, оның да 
кітабын шығартты. 
 Дəл осы жылы аудан 
орталығындағы Сатыбалды ишан 
атындағы мешітті өзі бас болып 
салдыртты.
     Бұл - аудан халқының на-
мысын оятып, еңсесін тіктеген 
оқиғалар болды. Ал 1993 жылы 
облыс əкімі С.В.Кулагинмен 
келісе отырып, ауданда 100 үй 
құрылысын жүргіздірді. Бұл жер-
де Сергей Витальевичтің іскерлігі 
мен жаңашылдығын атап өткен 
орынды. Егер ол кісі болмағанда, 
Орекеңнің Аманкелдіге 100 үй 
салу жөніндегі бастамасы жүзеге 
аспайтын еді. Бұл да – аудан халқы 
үшін ерекше оқиға болды. Үйлері 
құлаудың алдында аз-ақ тұрған 
соғыс жəне еңбек ардагерлеріне 
жəне үйсіз-күйсіз жүрген меке-
ме басшылары мен мамандарға, 
жастарға жаңа үй берілді. 
Кезінде бұл оқиғаны Қазақстан 
Республикасының Вице-
Президенті Ерік Асанбаев пен 
Қазақстан Республикасының сол 
кездегі Премьер-Министрі Сер-
гей Терещенко келіп, көздерімен 
көріп, Орекеңнің ыждағатты ісіне 
жоғары баға берді. 
  Міне, осылайша Орекең бас-аяғы 
2 жылдың ішінде Аманкелді ауда-
нында айта жүрер жаңалықты ша-
руалар тындырды.
   1994 жылдың басында ол 
Қазақстан Республикасының 
Жоғары Кеңесіне депутат бо-
лып сайланды. Бірақ аудан халқы 
Орекеңді қимады. Өйткені, 
аманкелділіктер Орекең арқылы 
ауданға жаңа жетістіктер, жарқын 
істер тілеген еді. «Ол əлі де 4-5 
жыл əкім болып қызмет жаса-
са, талай-талай жақсылықтарға 
қолымыз жетеді» деп ойлады. 
Бірақ, тағдырдың қалауына кім не 

істей алады. Депутат болып сай-
лануы – оның бағын жандырды. 
Осы кезде ол барша республика 
жұртшылығына танылды. Өзінің 
екі тілге бірдей жүйріктігімен, 
кемеңгерлігімен, өнерпаздығымен 
депутаттар ортасында да айрықша 
танылып, тұңғыш Президентіміз 
– Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың көзіне 
түсті. Адамды бір көргеннен-
ақ қателеспей тани білетін 
кемеңгер Елбасымыз Орал 
Байғонысұлының азаматтығын, 
адалдығын, ақыл-ойының 
тереңдігін лайықты бағалай білді. 
Соның нəтижесінде Орекең 2004 
жылы қараша айында Қазақстан 
Республикасы Парламенті 
Мəжілісінің Төрағасы болып сай-
ланды. 
    Кейін дəл осы қызметке екінші 
рет тағы сайланды. Осы қызметте 
жүрген кездерінде ол тек қана 
Аманкелді ауданының халқына 
ғана емес, Қостанай облысының 
дамуына да лайықты ықпал жаса-
ды. Қолынан келген жақсылығын 
аянып қалған жоқ. Содан болар, 
Торғай мен Қостанайдың бар-
ша халқы Орал Байғонысұлын 
айрықша жақсы көрді. Халық 
қателеспейді ғой. Орекең осы 
құрметке əбден лайық еді. 
  Кейін Орекең əкім болған 
Аманкелді ауданында тағдырдың 
жазуымен мен бір емес, екі рет 
əкім болдым. 20 жылға созылған 
əкімдік қызметімнің тура 10 жылы 
- өзім туып-өскен Аманкелді ау-
данында өтті. Осы кезде Орекең 
маған өзінің ақыл-кеңесін беріп, іс-
тəжірибесімен бөлісті. Тумасақ та 
туғандай болып, сыйласып кеттік. 
Жан дүниеміздің жарастығы - 
біздің достығымызды берік етті. 
Ол өте қарапайым болатын. Кеуде 
керу дегенді білмейтін. Отырған 
жерде мəжілістің көркі бола-
тын. Халық əндерін жəне кейінгі 
композиторлардың туындыларын 
бар жанымен беріле орындайтын. 
Егер ол əншілік жолын қуғанда 
еліміздің күміс көмей, жез таңдай 
опера əншілерінің бірі болары 
анық еді. Бірақ, тағдыр оның та-
ланына мемлекеттік қызмет сала-
сында жұмыс жасауды сыйлады. 
Ол бұл қызметте де қатардағы 
маманнан - республикамыздың 
бетке ұстар басшыларының біріне 
дейінгі жолдан өтті. Əрдайым 
абыройдың үстінде болды. Мерейі 
өсіп, мəртебесі көтерілседе асып-
таспады, қиындық көргенде абды-
рап-саспады. Əрдайым шынайы 
қазаққа тəн сабырлы мінезінен 
айнымады. 
    Ол – өте кең адам еді. Өзіне 
жамандық жасаған адамдардың 
өзін құрметтей білетін. Кекшіл 
емес, көпшіл болғандықтан 
əрдайым халқының қолдауына 
ие болды. Орекеңді Аманкелді 
ауданының, асса Торғай-Қостанай 
елінің еңкейген кəрісінен ба-
стап, еңбектеген баласына дейін 
жақсы білді, сыйлады, аға тұтты, 
пана тұтты.  Ол да халқын 
қадірлей білді. Əрдайым оның 
алдына басын иді.  Елін шексіз 
құрметтегенінің белгісі ғой, 2005 
жылы жазда Аманкелді ауданына 
осы елдің перзенті, белгілі биз-
несмен Əнуар Арғынғазинді ертіп 

келді. Сол жолы Аманкелдіде 
спортшылардың облыстық спар-
такиадасы өткен. Орекең сол 
спартакиадаға қатысып, аталы сөз 
сөйледі, елді ынтымақ-бірлікке 
шақырды. Билік басындағы аза-
маттарды халыққа адал қызмет 
көрсетуге міндеттеді. Біз оның 
жəне ауданымызға 1993 жылы 
100 үй салуға көмектескен об-
лыс əкімі Сергей Кулагиннің, со-
нымен қатар 2004 жылы ауданға 
55 миллион теңгеге демеушілік 
жасап, «Шұғыла» жастар дема-
лыс орталығын өркениет талап-
тарына сай қайта салып берген 
Əнуар Арғынғазиннің Аманкелді 
елі алдындағы зор еңбектерін 
елеп, олардың үшеуіне де  аудан 
халқының алдында «Аманкелді 
ауданының Құрметті Азаматы» 
атағын бердік. Орекең елге əр кел-
ген сайын жақсылық ала келетін. 
Оның қасында халқымыздың ұлы 
перзенті, үлкен ғалым, академик  
Кенжеғали Əбенұлы Сағадиев, 
жерлестеріміз, «KAZGOR» Жо-
балау академиясының президенті 
Əбдісағит Шаймұханбетұлы 
Тəтіғұлов, профессор, экономика 
ғылымдарының докторы Сəбит 
Əбдірахманұлы Бабаев, мемле-
кет қайраткері Қуаныш Сұлтанов 
секілді есімдері елімізге кеңінен 
танымал тұлғалар бірге келетін. 
Орекеңнің елге əр келгені құт-
береке əкелетін. Жоғарыда ат-
тары аталған жерлес азамат-
тар ауданымызға бірнеше рет 
демеушілік жасады. Кенжекең 4 
баланы өзінің Университетінде 
оқытса, Əбекең «Батырлар алле-
ясын», «Батырлар ескерткішін» 
жəне аудандық əкімдіктің 
алдындағы əсем алаңды жасап 
берсе, Сəбит ағамыз «Ақниет» 
тойханасын салуға демеушілік 
жасады. Бұл кісілердің еңбектерін 
еліміз ұмытпайды.Бұл да болса 
Орекеңнің шарапаты деп білеміз. 
Оның қасында қашанда жақсы-
жайсаңдар жүретін.
   Ол халқына əлі де керек еді, 
əлі де ұлтымыз үшін талай-та-
лай өркенді істерді жүзеге асыра-

тын еді. Амал не, Аллатағаланың 
оған берген ғұмыры - 65 жас 
екен. Осы жаста мына дүниемен 
қоштасып, бақилыққа аттанып 
кетті. «Орекең қайтыс болды» 
деген əрі қаралы, əрі суық хабар-
ды естігенде біздің өзіміздің де, 
еліміздің де қабырғасы қайысты. 
Өлімге қимайтын азамат еді, бірақ 
ажал адам таңдаған ба? Бұрынғы 
ақсақалдар: «Е, құдайым, кейінгі 
бала-шаға, келін-кепшікке рəсуа 
қылмай, сан соқтыра ажал бере 
гөр!» деп тілейтін. Онда біз ба-
ламыз ғой, «бұл кісілердің мына 
сөзі не сөз» - деп ойлаушы едік. 
Сөйтсек, ақсақалдар бəрін білген 
екен ғой, сан соқтырар өлім дегені 
– халқын өкіндіретін ажал екен 
ғой. Дəл осы сөзді бертінде Торғай 
елінің абыз ақсақалы Əулие 
Оспан қожаның немересі Ғазиз 
қажы Əмірханұлы ағамыздың ау-
зынан да естіп едім. Сол жолы сан 
соқтырар өлім дегенінің мəнін - 
Орекеңнің өзімен бірге Ғазекең 
арқылы терең сезінген едік. Ия, 
Орекеңнің ажалы – тек біздің 
ғана емес, туған елінің де санын 
соқтырып кетті. «Ол əлі де өмір 
сүруі керек еді» деп ел қиналды. 
Бəріміз де өкіндік. Ол туған 
Отанының мəңгі есінде болмақ. 
Халқы оны ешқашан ұмытпайды. 
Аты ардақталып, еңбегі еленіп, 
құрметтелетін болады. 
     Біз де - оның дос-жолдастары 
да, Орекеңді əрдайым сағынышпен 
еске аламыз, рухына дұға 
бағыштаймыз. Істеген ісін, 
халқына қылған қызметін - кейінгі 
ұрпаққа əрдайым үлгі етеміз. 
    Қараша айының 21 жұлдызы  - 
Орекеңнің туған күні. Тірі болса 66 
жасын атап өткен болар еді. Бірақ, 
тағдырдың бұйрығы оны бұл жа-
сына жеткізбеді. Алайда ол артына 
туған халқы айта жүрер үлгілі де 
ізгілікті істерін қалдырып кетті. 
Біз, жерлестері Орекеңді əрдайым 
еске алып отыруымыз керек. Осын-
дай азаматтың ортамыздан топ жа-
рып, озып шығуы – Торғай елінің 
кісілігінің белгісі деп білеміз. 
Орекең – барлық жағынан таза кісі. 
Ары да, жаны да.  Жан баласына 
жасаған қиянаты жоқ.  Отанын 
да, отбасын да адал сүйген азамат. 
Біздің одан үйренеріміз көп бола-
тын. Ол қай жағынан болсын үлгі 
еді. Енді тек бізге ғана емес, бүгінгі 
ұрпаққа да, келешек ұрпаққа да 
үлгі болып қала бермек.

 Суретте: 
О.Б.МҰХАМЕДЖАНОВ

ЕСКЕРТКІШ  ТАҚТА  ҚОЙЫЛДЫ
     Жерлесіміз, ауданымыздың 1992-1994 жылдардағы əкімі, мемлекет қайраткері, 3 
жəне 4 сайланған ҚР Парламенті Мəжілісінің Төрағасы марқұм  О.Б.Мұхамеджановты 
есте қалдыруға байланысты іс-шаралар жүзеге асуда. Соның бірі - ол оқыған Қостанай 
қаласындағы бұрынғы кооперативтік техникумы ғимаратының қабырғасына ескерткіш 
тақта қойылды.
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       Қазақ халқы қыз ба-
ланы ерекше қастерлеп, 
құрметтейді. «Қыз 
өссе елдің көркі» де-
ген халқымыз қыз ба-
ланы нəзіктік, сұлулық, 
мейірімділіктің бастауы 
ретінде санайды. Батыр 
да, ақын да анадан туа-
ды. 
   Əйел алдымен 
отбасының ұйытқысы, 
сұлулықтың символы. 
Əйелдің жаратылуы 
жайында ислам дінінде: 
«Əй, адам баласы! 
Сендерді бір кісіден 
(Адам атадан) жаратқан 
жəне одан оның жұбайын 
(Хауа ананы) жаратып, 
ол екеуінен көптеген 
ер, əйелді таратқан 
Р а б б ы л а р ы ң н а н 
қорқыңдар...»,– деп ба-
яндалады. Хадистерде 
Хауа ананың жараты-
луы жайлы мынадай 
дерек бар, Əбу Һурайра 
(р.а.): «Əйел баласы 
қабырғадан жаратылған. 
Қабырғаның қисығы ең 
жоғарғысы. Əйелдерге 
жақсылық жасауды өсиет 
етемін» - деген екен. 
Қазақтың «қабырғаңмен 
кеңес» деген сөзі осыдан 
негізін алған болуы ке-
рек. [1]  
    Əйелдің қоғамда, от-
басында алатын орны, 
атқарар рөлі өте үлкен.
   Ана - ақылшы, 
тəрбиеші, үйдің береке 
– ырысы ғана емес, ол 
ел мен елді елдестіруші, 
араздықты бітістіруші. 
Ана — əрбір адам бала-
сы үшін ең ыстық, жанға 
жақын, мағыналы да 
қастерлі сөз. Адамзат ба-
ласы алғаш дүние есігін 
ашқанда ананың ақ 
сүтімен бойына нəр ала-
ды, ана құшағына еніп, 
ана мейіріміне бөленеді. 
 Нəзік жандылардың 
қоғамда алатын орны 
ерекше маңызды. 
Əйелдердің қоғамда 
белсенділік танытып 
отырғанын тек дамыған 
Еуропада ғана емес, со-
нымен қатар халқының 
100 пайызы мұсылман 
Пəкістанда да салтанат 
құрды. Дүниежүзілік 
саясат əлемінде өз 
есімдерін алтын 
əріптермен жазып кет-
кен қайраткер əйелдер 
аз емес. Пəкістанның 
п р е м ь е р - м и н и с т р і 
болған Беназир Бхутто 
мен Түрік елінің мерейін 
аспандатып кеткен  Тан-
су Чиллер, Украинаның 
экс-премьер-министрі 
Юля Тимошенко, Ин-
донезия Республи-
касын  басқарған 
Сукарнопутри мен  
Бангладеш Үкіметінің 
тізгінін ұстаған Халида 
Вазет, т.б. [2]
   Қазақ аруларыда ерте 
заманда тек отбасының 
жағдайын ғана жа-
сап қоймай, дəстүрлі 
мəдениеттің бесігін 
тербетіп, рулы елдің 
қамын жейтін ел ана-
сы деңгейіне көтеріле 
білген.  Бүгінгі таңда 
əйелдер ер адамдармен 
бірге тізе қосып, елімізді 
көркейту мақсатында 
ерен еңбек етуде. Бүгінгі 

ƏЙЕЛ  БАРДА  ƏЛЕМ  БАР
Дініміз тұрсын дін аман

күні əйелдің барлық са-
лада қызмет етуі заман 
өзгерісіне орай  заңды 
құбылыс. 
    XX ғасырдың ба-
сында қазақ жерінде 
жаңа қоғамдық 
қозғалыс пайда болды. 
Қоғамдағы əйелдің рөлін 
айқындайтын алғашқы 
тұжырымдамалар 1917 
жылы Орынборда өткен 
Алаш Орданың конферен-
циясында қабылданды. 
Олар: əйелдер мен 
ерлердің саяси құқықтары 
тең болуы керек; əйелдер 
өздеріне серігін таңдауға 
ерікті; неке екі жақтың 
келісуімен қиылады; əйелі 
келісім бермесе, екінші 
əйел алуға болмайды. [3]
   Бұл əйел адамның өзін-
өзі дамытып, қоғамдық-
саяси өмірге белсене ара-
ласып, шығармашылық 
айқындалуына жол ашты.
   Еліміз тəуелсіздігін алып, 
тұғырымыз биіктеген 
тұста мемлекет басшы-
сы: «…тəуелсіз Қазақстан 
əйелдерінің  саяси жəне 
экономикалық мəртебесін 
арттыру – уақыт тала-
бы, бұл мақсатқа жету 
менің ұдайы назарым-
да»  деген еді. .Қазақстан 
1998 жылы БҰҰ-ның 
Əйелдерге қатысты 
кемсітудің барлық нысан-
дарын жою туралы кон-
венциясына қосылды. Ал 
2005 жылы 29 қарашада 
Қазақстан Республика-
сы Президентінің №1677 
Жарлығымен 2006-2016 
жылдарға арналған 
гендерлік теңдік стратеги-
ясы бекітілді. Бұл страте-
гияны жүзеге асыру үшін 
Қазақстан Республикасы 
Президенті жанындағы 
«Отбасы жəне гендерлік 
саясат» жөніндегі комис-
сиясы жемісті қызмет ету-
де.
   Бүгінгі Қазақстан 
халқының басым бөлігі 
əйелдер. Əйелдер 
отбасының иесі ғана 
емес, мемлекеттік 
қызметте де, бизнесте 
де, денсаулық сақтау, 
білім беру жүйелерінде, 
тіпті тауысып болмайтын 
өмірдің барлық саласын-
да белсенді еңбек етіп 
жүр. Ананы мадақтау – 
адамгершілікті мадақтау. 
«Ерлер көктен түскен 
жоқ, əйел – оның анасы» 
дегендей, жаны жайсаң, 
көңілі дархан, дос дегенде 
ішкен асын жерге қоятын 
ақкөңіл, кеудесін елі үшін 
оққа тосатын батыр ер-
лер ананың тəрбиесінен 
шыққан, соның аялы 
алақанының жылуын, 
жанарының мейірімін 
көріп өскен. Ел қамын 
ойлап, дархан даланы 
дүбірлетіп өткен, тарих 
көшін батырлығымен, 
мəрттігімен əрлендірген 
Абылайлар мен Исатай-
лар, Махамбеттер мен 
Амангелділер де анадан 
туды ғой. Өткір тілді, 
ұтқыр сөзді, найзадай 
жарқылдаған билер ме-
нен шешендер де ана 
көрегендігінің кəусар 
бұлағынан сусындады. 
     Қазіргі қазақ əйелі 
қоғамның барлық са-
лаларында еңбек ету-

де. Тəуелсіздік алған 
жылдары мемлекеттік 
қызметте 3-4 пай-
ыз əйел болса, қазіргі 
күні бұл көрсеткіш 
əлдеқайда жоғарылаған. 
Қоғамымызда кəсіпкер 
əйелдердің ықпалы 
артып келеді. Соңғы 
уақытта «Жұмыспен 
қамту 2020» 
бағдарламасы бой-
ынша несие алып, 
кəсіпкерлікпен айналы-
самын деген əйелдер 
саны 40 пайызды 
құрайды. 
    Статистикаға жүгінсек, 
бүгінгі таңда барлық 
педагогтардың 73 пайы-
зы, дəрігерлер мен меди-
цина қызметкерлерінің 
87 пайызы əйелдер 
болып табылады. 
Барлық бюджеттік сала 
қызметкерлерінің 60 пай-
ызы əйелдердің үлесінде. 
[4] Мемлекеттік басқару 
ісіне де кəсіби деңгейі 
жоғары көптеген əйел 
адамдар белсене ат-
салысуда. Тəуелсіздік 
жылдарында ондаған 
əйелдер министр 
жəне мемлекеттік 
органдардың басшыла-
ры болып тағайындалды. 
Жүздеген əйелдер Пар-
ламент пен мəслихат 
депутаттары болып сай-
ланды.
   Қазақстан 
Республикасының 2006-
2016 жылдарға арналған 
гендерлік теңдік страте-
гиясында мемлекеттік 
басқару органдары 
арасындағы əйелдер 
өкілеттілігін 30 пайызға 
дейін көтеру міндеті 
қойылған еді. 
 Елбасы Н.Ə.Назарбаев: 
«Қоғамның даму ба-
рысын өмірде – нəзік, 
көңілде – биік, ал 
істе – мығым əйелдер 
қауымынсыз көзге еле-
стету мүмкін емес» де-
ген болатын. Əйелдер 
– отбасы тірегі, яғни – 
мемлекет тірегі.
   Қазіргі қазақ əйелінің 
бейнесі –  адал жар, ая-
улы ана, сонымен қоса 
сегіз қырлы, бір сыр-
лы барлық салаға өз 
үлесін қосып жатқан, 
қызметтен де басқа 
қоғамда өз орыны бар 
жан-жақты дамыған 
тұлға.

А.ИМАНБАЕВА,
Мəдениеттер мен 

діндердің халықаралық 
орталығының 
аға сарапшы 
қызметкері

Пайдаланылған 
əдебиеттер:
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    Аманкелді ауданы Қарасу 
ауылының (бұрынғы «Ком-
мунизм жолы» кеңшары) 
оңтүстік шығысында бұрын 
колхоз орталығы, кейіннен 
кеңшар бөлімшесі болған 
Ақсай елді мекенінде 
бүгінде 10 шақты үй мал 
өсіріп, одан алған өнімін 
өткізіп, күнін көруде. 
Шағын ауылда жұмыссыз 
адам жоқ. Таңның атысы-
нан, күннің батысына дейін 
ауыл тұрғындарында ты-
ным болмайды. Əрқайсысы 
өз шаруасымен жүреді. 
Ауыл тұрғындарының 
алды 300-500-ге дейін 
қой, 2-3 үйірден жылқы, 
жүзге тарта ірі қара мал 
өсірсе, жоқ дегенінде 20-
30 қой, 15-20 ірі қарасы 
бар. Шабындығы ауыл 
іргесіне тіреліп,  жайылы-
мы жүздеген шақырымға 
кететін, өрісі кең, шөбі 
шүйгін, суы, қыста мал 
тебіндеуге ықтасыны мол 
қамыс-қоғасы көп, шаруаға 
өте қолайлы жер. Кешегі 
оңтайландыру кезінің қиын 
шағында электр желілері 
ұрланып, бағандарын 
əлдебіреулер темір 
өзекшесін алу үшін бұзып 
əкеткенде де тұрғылықты 
халық қаймағын бұзбай, 
ұйыған қалпында қалды. 
Кеңес кезінде Аманкелді, 
Амантоғай аудандарының 
екі шаруашылығы 
қарамағында төл алу, ет, 
жүн тапсыру, жемшөп 
дайындаудан озаттар 
көшін бастап, жарыстың 
үнемі жеңімпазы болатын. 
Жаугершілік заманда жау-
ды қарап, төбесіне от жағып 
белгі беру үшін топырақтан 
үйіліп жасалған, түстік 
жерден көрінетін «Қара 
обаның» ауыл іргесінде 
болуы, жақын маңайдан 
VІ ғасырда өмір сүрген 
адамдардың  пайдаланған 
қ ұ р а л -ж а б д ы қ т а р ы , 
əшекейлік бұйымдары 
табылуы - бұл маңайды 
ықылым заманнан ел 
жайлағанын көрсетсе 
керек. Осы өңірде 
жылқысының өзі мыңға 
жеткен Қисықбас атты бай 
болған, малын суару үшін 
қазған арығы кейіннен 
өзенге айналып, Сары-
су атты су қоймасының 
бүгінде ел ризығына айна-
лып отырғанын үлкендері 
жағы айтып отырады. 
Бүгінде  Сарысайдың ар-
насы кеңіп, сазан, шор-
тан, алабұға, ақбалықтары  
жыртылып -айрылатын 
дəрежеге жетті. Жергілікті 
халық қолдарына қармағын 
алып, жұтпа ойнатып, 
ақсазан, шортанын алып, 
жағасына бақша егеді.
 Мойын серіктен 
кейін құрылған қызыл 
империяның қыран 
ұшқышы Чкалов 
есімімен аталатын кол-
хоз шаруашылығы да 
дүрілдеп, ауданның алды 
болған. Колхоз төрағасы, 
ауданымыздың атақты 
азаматтарының бірі, 
жаңашыл басшы Əнуар 
Шаймерденов асыл 
тұқымды мал зауыттары-
нан аталық мал алдырып, 
асылдандыру жұмысын 
жүргізу нəтижесінде бұл 
төңіректегі малдардың 
өнімділігі өзгелермен 
салыстырғанда жоғары 
болды. Сол кездерде тұрқы 
есік пен төрдей, кеудесі кең, 
шоқтығы биік, баяғының 
қазан ат тұқымындай ірі 
жылқылар өсіріліп, өзге 
шаруашылықтарға сатыла-

АУЫЛДАҒЫ КОТЕДЖ
тын. Осы құт дарып, береке 
қонған ауыл тұрғындары 
ерекше  еңбекқор, бір-
бірімен тату-тəтті, қиындық, 
қуаныштарын бірге 
өткізіп, адал еңбектерінің 
нəтижесінде тұрмыс 
жағдайлары жақсарып 
жүріп жатыр. Жарық бол-
май қалған қиын кезде əуелі 
Мейрамхан кейіннен Аман-
жол ақсақалдар күн көзімен 
қуат алып жұмыс істейтін, 
шағын кернеулі қондырғы 
орнатып радио тыңдап, 
теледидар көрді. Кейіннен 
өзге тұрғындар да өркениет 
игілігін көре бастаған. 
Ауыл тұрғындары қаражат 
жинап жоғары жақтардың 
көмегімен электр жүйесі тар-
тылып, əр үйге жарық келген-
де қуанышта шек болмаған. 
Əр үй «Отау» қондырғысын 
орнатып, телефон байланы-
сы іске қосылды. Өзге ел 
сияқты ғаламтор қызығын 
көруде. Осының барлығы 
кейінгі жылдарда қол жеткен 
игіліктер. 
     Биыл арнаулы бригада 
келіп, үйлердің көпшілігі 
тереңнен су шығарып, ар-
тезиан  құдықтарын қазып, 
суларын ішке кіргізіп алды. 
Өркениеттің табыстары-
на қол жеткізуде. Биылғы 
жылы осы ауылда ерекше 
оқиға болды. Ауыл ақсақалы 
Аманжол Қарин екі қабатты 
үй салды. Үй болғанда 
қандай?! Əлдекімдер сияқты 
ескі құрылыс материалда-
рын пайдаланбай, Қостанай 
қаласынан бүгінгі заманға 
сай, соңғы үлгіде шыққан 
материалдар əкелінді. Аста-
надан арнайы құрылысшы-
шеберлер шақырылып, 
екі қабатты, сегіз бөлмелі, 
ваннасы мен туалеті сапа-
лы қымбат таспен өрілген, 
көк шатырлы, емен есікті, 
қызыл кірпіш қабырғалы 
үйді жақында пайдалануға 
берді. Ақсақалдар ағайын-
туыстардың басын қосып, 
арда емген семіз тайын 
сойып Аманжол ақсақал 
құдайы беріп, əйелдер жағы 
шашу шашып, ел мəре-сəре 
болып қалды. Көп жыл-
дар ұстаздық қызмет еткен, 
сексен асып, тоқсанға аяқ 
басқан ауыл ақсақалы Мыр-
забек Қоржынов: 
  - Еліміздің əлеуеті артып, 
халқымыздың тұрмыс-
дəрежесі өскенін осы 
ауылдан-ақ көруге бо-
лады. Қарапайым халық 
үшін Президентіміз 
Н.Ə.Назарбаев барлық 
жағдайды жасауда. Кеше 
теледидардан жолдаған 
«Нұрлы жол» Жолдауын-
да елдің өмір сүру сапасын 
жақсарту жөнінде тың талап-
тар қойды. Осыдан ондаған 
жыл бұрын құрып кету қаупі 
төнген ауылда осындай үй 
салынады десе, сол кезде 
кім сенер еді. Бүгін міне, тек 
қалаларда ғана көріп жүрген 
үйде отырмыз. Аманжол 
балалары əке-шешесіне та-
маша тарту жасап отыр. 
Балалары Астанада, ау-
данда əртүрлі қызметтер 
атқарып, жанұя абыройын 
асқақтатуда. Биылғы жылы 
ынтымағы жарасқан осын-
дай жанұяларды насихаттап 
жатыр ғой. Аманжол мен 
Жəмила жанұясы да осын-
дай мерейлі отбасылардың 
бірі. Кенже баласы мал 
өсірумен  айналысып 
қоймай, Сарысай жағасына 
көкөніс өсіріп, өнімін 
аудандағы өз дүкендерінде 
сатуда. Ынтымағы жарасқан, 
осы ауылға, отбасына бақыт 
тілеймін, - деп ағынан 

ақтарыла  батасын берді. 
  - Аманжолдың малын са-
удалаушылар сонау Аста-
на, Қызылордадан келеді. 
Жыл сайын соғым алатын 
адамдары бар. Жылқысы 
табиғи жайылым шөбінде 
семірген, қоң алғыш, қазы 
байланғыш, ерекше ірі 
тұқым. Ішкі-сыртқы бағаны 
білетін ол малды өзгелер 
сияқты онша бұлдамайды. 
Қолы ашық,  тапқан-
таянғанын «сұңқарша 
шашып жейтін» жомарт 
жаратылған жан ғой. 
Ағайын-туысқа қайырымы 
мол, ретті жерінде мал 
атауы көп. Сонда да малы 
көбеймесе азайып жатқан 
жоқ,- дейді ауылдасы Жол-
тай ақсақал. 
      Бұл ауылға жол тартқан 
жолаушыға əуелі алыстан 
қарауытып «Қара оба» 
көрінеді, одан кейін көзге 
түсері осы екі қабатты 
Аманжолдың еңселі көк 
шатырлы котедж үйі. Ар-
тезиан құдығынан үй ішіне 
су тартылған. Арнайы 
қондырғы арқылы жылы 
су шүмектен үнемі ағып 
тұрады. 
     -  Үлкен адамға қыстың 
аязды боранында далаға 
шығып тұру да қиын ғой. 
Үлкен қызым Айгүл бас бо-
лып, балаларым ақылдаса 
келіп үй салып береміз де-
геннен кейін, оның орнын 
белгілеу оңай болған жоқ. 
Болса да қыруар қаржыға 
салынатын болғандықтан 
қаладан тұрғызайық деген-
дер болды. Кемпір екеуіміз 
ата-баба қонысында, 
жастық шағымызды 
өткізіп, бала-шаға өсірген 
осы жерді қимадық. Бұл 
ісімізді жақтаушылар 
да, жақтырмаушылар да 
жетерлік. Келесі жылы 
жаңадан үй салуды ойлап 
жүргендер бар арамыз-
да. Бейімбет Майлиннің 
«Гүлденсе ауыл, гүлденеміз 
бəріміз» дегеніндей 
ауыл келбеті келісіп, 
тұрғындардың тұрмыс са-
пасы жақсарса еліміз де 
гүлденеді емес пе? – дейді 
Аманжол қарияның өзі 
бізбен əңгімесінде. 
   Елбасымыз Н.Ə.Назар-
баев халыққа арнаған 
«Нұрлы жол» Жолдау-
ында елді-мекендерді 
жалғастыратын жол 
мəселесіне ерекше на-
зар аударып, мол қаражат 
бөлінгені белгілі. 
Республикалық дəрежедегі 
салынып жатқан Арқалық-
Торғай тасжолынан он 
шақырым ғана қашықтықта 
жатқан шағын ауылдың 
болашағы зор. Жолдау-
ды Əбекең үйінде бірге 
отырып тыңдаған ауыл 
тұрғындары өздерінің 
болашағы, бақытты өмірі 
үшін тағыда бір игілікті іс 
атқарылғалы отырғанына 
көздері жетіп, қуанышқа 
бөленді.
    Кеңес кезінде салы-
нып əбден тозығы жеткен 
тұрғын үйлердің жаңарту 
ісі Қарасу ауылында да 
қолға алынды. Жақында 
кəсіпкер Садықов Боран-
бай жаңа үлгіде салынған, 
көз тартар, барлық 
тұрмыстық жағдайлары 
жасалынған үй құрылысын 
аяқтап, қоныс тойын жаса-
са, кəсіпкер Мейрам Галин 
əкесі Таутанға сегіз бөлмелі 
үй салып, соңғы əрлеу 
жұмыстарын жүргізуде.    

 Серікбай ШОҢҒАЛОВ.
 Қарасу ауылы.

Кəсіпкерлікке кең өріс
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     - Сейілхан Сыздықұлы, тың игеру 
біздің ауданымызда қашан басталды?
  
  - Бұл туралы аракідік болса да ай-
тылып қалып жүр. Торғай өлкесінде 
тың игеру 1960-1961 жылдары жап-
пай басталды. Əрине, егін егу ісі оған 
дейін де қолға алынды. Мен сол кез-
де механизатор болатынмын. Қазіргі 
Əулиекөлдегі кəсіптік техникалық 
училищені бітіріп келіп, ауылда еңбек 
еттім. Торғай тыңын игеру туралы ба-
стама көтерген - ауданымыздың сол 
кездегі басшысы Оразалы Қозыбаев 
болатын. Торғай тыңын игеру одақтық 
деңгейде көтерілді. О.Қозыбаев КПСС 
Орталық Комитетінің бас хатшысы 
М.С.Хрущевтің атына 500 000 гектар жер 
игеруді сұрап хат жолдады. Көп өтпей 
оның көмекшісі, ауыл шаруашылығы 
ғылымдарының докторы, академик 
Шевченко ауданға келіп, вертолетпен 
барлық жерді аралап, мұнда тың игеру-
ге болатынына көз жеткізіп кетті. Келер 
жылы Аманкелді ауданында 14 совхоз 
құрылып, жаппай құрылыс жұмыстары 
жүрді. Атап айтқанда: «Коммунизм 
жолы» совхозында - Ж.Жаңғабылов, 
Иманов атындағы совхозда - Н.Əмзин, 
Дəмдіде – В.Хромов, «Науырзымда» 
- П.Родионов, «Қостанай комсомо-
лында» - М.Қауқанов, «Бүйректалда» 
- Ж.Ермағанбетов, «Арқалықта» – 
В.Якимчук, «Көктауда» - С.Кабун, 
«Сарыторғайда» – Ф.Сағындықов, 
«Қазақстанның 40 жылдығы атындағы 
совхозда» - Қ.Шамшиев, «Сарыөзенде» 
- С.Омаров, Амантоғайда – Қ.Мананов, 
«Крупская атындағы совхозда» - 
Б.Шметов, Қайыңдыда – Б.Сейдалин 
совхоз директорлары болды. Осы 
аталған азаматтар Торғай тыңын игеру-
ге халықты жақсы ұйымдастыра білді. 
Сөйтіп, бос жатқан Торғай тыңының 
игерілуі өлкеміздің күрт ілгерілеп да-
муына жол ашты. Еңбек көрігі қызды. 
Жұрт тың игеру ісіне құлшына кірісті. 

 - Торғай тыңын игеру ауданымызға 
не берді?

  -  Əрине, көп нəрсе берді. Өкімет 
жаңадан құрылған совхоздарға көп 
көмек жасады. Аз уақыттың ішінде 
сəулетті селолар бой түзеді. Бұрын кол-
хозда еңбеккүн алып жүрген адамдар 
қолына жалақы алатын болды. Жасы 60-
қа келген адамдарға зейнетақы тұрақты 
түрде беріле бастады. Сонымен қатар 
ауданға техникалар лек-легімен келді. 
Жастар механизаторлар дайындайтын 
курстарда оқып, сол техникалардың 
руліне отырды. Тың - бұйығып жатқан 
Торғай даласына үлкен өзгерістер 
əкелді. Жаңа мектептер, балабақшалар, 
дүкендер, медпункттер секілді ауыл 
өміріне аса қажетті ғимараттар салы-
нып, мамандар келіп, олар халыққа 
қызмет жасауды бастады. Бұрын ауданда 
жаппай колхоздар болып, адамдардың 
тұрмысы да тіршілігі де кешеуілдеп 
қалған еді. 
   Торғай тыңының игерілуінің 
арқасында арада 10 жыл уақыт өткенде 
Торғай облысы ашылды. Патша зама-
нында Торғай облысы атанған аймақтың 
тынысы қайта ашылды. Торғай облы-
сы аз уақыттың ішінде одаққа кеңінен 

   Сейілхан СЫЗДЫҚОВ – тыл жəне еңбек ардагері, 
     Қазақ ССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты:

ТЫҢ ИГЕРУДІҢ БЕРГЕНІ КӨП

танылып, Ленин орденімен марапат-
талды. Азаматтардың абыройлары 
асты. Мысалы: Тарғынбек Тлеулин 
- Социалистік Еңбек Ері атанса, мен 
өз басым қатарынан екі рет Қазақ ССр 
Жоғары Кеңесінің депутаты болып 
сайландым. Қой өсірудегі көп жылғы 
жетістіктерім бағаланып, Қазақстан Ре-
спубликасы Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты атандым.   

  - Тың игеру туралы əртүрлі 
көзқарастар бар екенін білесіз. 
Біреулер оны дұрыс десе, енді 
біреулер зияны да болды дейді. 
Осыған қалай қарайсыз?

   -  Дұрыс қараймын. Басқа жақта қалай 
болғанын білмеймін. Біздің Аманкелді 
ауданында жер орынсыз жыртылған 
жоқ. Төрт түлік малға қажетті жайы-
лымдар мен шабындықтар қатаң түрде 
сақталды. Ал егін егетін жерлер жан-
жақты зерттеліп барып, жыртылды. 
Нəтижесінде төрт түлік малға керекті 
жайылымдық, шабындық жерлер аман 
сақталып, қазір де оның игілігін аудан 
жұртшылығы көріп отыр. Бұл – сол 
кездегі аудан ақсақалдарының ау-
дан басшыларына қойған талабы еді. 
Ардақты ақсақалдар О.Қозыбаевқа 
жерді орынсыз жыртқызбауды сұрады. 
Ал О.Қозыбаев олардың сұранысымен 
санасты. Ауданымыздың қазіргі бас-
шылары да осы үрдісті ұстанып отыр. 
Ауданымыздағы негізгі егістік жер-
лер Қарынсалды, Тасты, Амантоғай, 
Үштоғай, Ақсай ауылдық округтерінің 
иелігінде. Аудан бойынша 100 000-120 
000 гектар жер көлемінде егістік жер 
ұстаймыз деген байламға мен толық 
қосыламын. Бұл - дұрыс ұстаным. 
Жерді қалай болса солай жойдасыз 
жыртып, рəсуалау - оны эрозияға 
ұшыратады. Негізінде біздің елімізде 
жер аз жыртылып, есесіне одан мол 
өнім алу алға қойылса екен деймін. 
Жерді рəсуалаудың уақыты өтті. 
Қазір өркениет заманы. Барлық са-
лада даму бар. Сондықтан табиғатты 
аялай білуіміз керек. Əдетте біз, 
табиғатты - Анамызға теңеп жүреміз. 
Алайда, туған анамыздың қадірін 
кейде елеп-ескермейтініміз сияқты, 
табиғат-анамыздың қадіріне терең жете 
бермейміз. Негізінде барша адамзат 
баласы табиғатты əрдайым құрметтей 
білуі керек. Өйткені табиғат - тіршілік 
атаулының көзі. Оны əсіресе, жас 
ұрпаққа үйде де, түзде де үнемі айтып 
отыруымыз керек. Өз басым осы 80 
жасқа тақаған ғұмырымда табиғатқа 
бірде -бір жаманшылық жасағаным 
жоқ. қолымнан келгенше оны аялай 
білдім. Одан зиян тапқан жоқпын. Тек 
қана жақсылыққа кенелдім.
    Жалпы, тың игеруді кездейсоқ оқиға 
деуге болмайды. Тың Қазақстанды 
өркендетуге өлшеусіз үлес қосты. 
Егер тың игерілмегенде қазақ елі қазір 
өркендеудің қай сатысында тұрар еді?! 
Сондықтан да, біз тың игерген ұрпақты 
құрметтеп, қадірлей білуіміз керек. Өз 
басым алғашқы тың игерушілердің бірі 
болғанымды əрдайым мақтан етемін.
  -   Əңгімеңізге рахмет!

Өз тілшіміз.
Суретте: Сейілхан СЫЗДЫҚҰЛЫ.

   Жуырда тыл жəне еңбек 
ардагері, есімі көпке кеңінен 
белгілі ақсақал, кезінде Қазақ 
ССР Жоғары Кеңесінің екі мəрте 
депутаты болған Сейілхан 
Сыздықовқа жолығып, 
пікірлестік. Тың игерудің 60 
жылдық мерекесін атап өтіп 
жатқан уақытта ақсақалдың 
əңгімесін тыңдағанды лайық 
көрдік. Сонымен Сейілхан 
ағамызбен дидарласуға жолға 
шықтық.

  Айтпағым, бұрынғы 
Батпаққара ауданынына 
қарасты Торғай өзенінің 
бойындағы 3-ауылының 
тумасы, 1917 жылы 
туған, Тұрсынов Алпыс-
бай  «Доғалдағы» баста-
уыш мектепте оқып, са-
уатын ашқан.1939 жылы 
Қызыл армия қатарына 
шақырылып, СССР мен Ақ 
финдер арасында болған 
соғысқа қатынасқан. 
Ақ финдермен болған 
соғыста Алпекең қызмет 
ететін полк əскерлері 
финдердің Питрсяри-
ту қаласы маңындағы 
ұрыста қатты қарсылыққа 
тап болады. Қалың орман 
іші, ми батпақ , жүретін 
жолдың бəріне жасырын 
мина төселген, əрбір биік 
қарағай басында армия 
тілімен айтқанда «кукуш-
ка» деп аталтын хабаршы 
əрі мергендер, жолда ша-
шылып жатқан балалар 
вилосипеді, арбалар, үй 
мүліктері, ұстап қалсаң 
болды жасырылған минаға 
жарыласың, терең жерге 
көмген танктер, бетонды  
атыс ұялары.   Осы соғысқа 
қатынасқандардың ай-
тулары бойынша Совет 
əскерлерінің финдер-
мен соғыста 19-20 жас 
аралығындағы талай 
қыршын жастар жер 
жастанған көрінеді.  Фин-
дермен соғыс аяқталғаннан 
кейін, Алпакең, 1940 
жылы Ленинград қаласы 
жанындағы Гатчинадағы 
кіщі командирлер дайын-
дайтын курсты  бітіріп, 
Батыс майданына қарасты 
309-шы атқыштар полкінде 
бөлімше командиріне 
тағайындалады. Алпекең 
қызмет ететін полк 1941 
жылы 18-ші Армия 
құрамына беріліп, осы 
жылдың желтоқсан айын-
да, Калининград майда-
нында,  неміс əскерімен 
бетпе-бет шайқас0а 
түседі. Осы жолғы жаумен 
ұрыстағы көрсеткен ерлігі 
бағаланып,  «Жауынгерлік 
ерлігі үшін» медалімен на-
градталады. 
   1944 жылдың  аяғында 
Алпекең қызмет ететін 
полк Забайкалье май-
данына ауыстырылып, 
Жапониямен болған 
соғысқа қатынасады. 
Совет əскерлері Хин-
ган тауынан асқан 
қыйындықармен өтіп, жа-
пон əскері бекіністерін 
талқандап, Мукден, Чан-

«АЙТПАСАҢ - ЕСІК АШПАЙМЫН»
(Майдангер туралы естелік)

чунь қалаларын босата-
ды. А.Тұрсынов басқарған 
бөлімше жапондардың со-
вет жауынгерлеріне бас 
көтертпей жатқан атыс 
ұясының ту сыртынан жа-
сырын барып, шабуылдап 
басып алып, əскерлерге  жол 
ашады.   Ұрыстардағы ерлігі 
үшін 1 дəрежелі «Отан 
Соғысы» жəне «Жапонияны 
жеңгені үшін» медалімен 
наградталады. Осы ұрыста 
қолынан жараланып, əскер 
қатарына жарамсыз болып, 
елге оралады. Елге кел-
геннен кейін Жаңа ауыл 
жеті жылдық мектебінде 
ұстаз, кейін Аманкелді орта 
мектебінде əскери өнерден 
жəне сызу сабақтарынан 
ұстаздық етеді.
  Мен өзім, Аманкелді 
мектебінің түлегімін жəне 
ол кісіден 9-10 сынып-
тарда оқып жүргенімде 
дəріс алдым. Алпекең 
сызу сабағында  қолына 
бор мен тақта сүртетін 
шүберекті алып, бізге 
осыларды саласыңдар 
деп жаралы қолымен 
(саусақтарынан) əр-түрлі 
геометриялық сызық, 
шеңберлерді сызғанда біз 
таң қалатынбыз. Біз цир-
кульмен ондай сала алмай-
тынбыз. Алпекең тақтаға  
сызу сызып тұрғанда 
өмірі артына қарамайтын, 
барлық зейіні тақтаға са-
лып жатқан сызықтарында 
болатын, біз соны пайдала-
нып біріміз тұрып сызып 
жатқандарды қарап, біріміз 
ақырын сыртқа шығып 
кететінбіз. Тапсырмасын 
тақтаға сызып болғаннан 
кейін артына қарап, ал 
осыны салыңдар деген-
де, 4-5 парта бос тұратын. 
«Оқушылар қайда?» деп 
сұраса, біз «сызу сызып жа-
тып байқамадық» - деп жау-
ап беретінбіз. 
 Алпысбай ағай, сыныптағы 
оқушылардың фамилияла-
рына зер салмай ,тек парта 
бойынша түгендеп, түстеп 
танитын. Ал сызған тап-
сырманы көрсетуге алды-
на алып барғанда, тəртіпті 
тұрсаң, бес аласың, ал 
оқушыға жатпайтын қылық 
көрсетсең салғаның өзінің 
ойынан шығып тұрсада, бат-
тыйтып екі қойып беретін. 
Ал сабақ кезінде шығып 
кеткен оқушыларды жаза-
лау үшін, сабақ аяқталып, 
қоңырау соғылған кез-
де ілгешекке іліп қойған  
бас киімдерді жинап 
алып кетіп, директордың 
кабинетінде бас киімін 
іздеген оқушыларды күтіп 
отыратын. Бас киімін алуға 
барғанда, сабақ кезінде 
шығып кеткен оқушыларды 
саған айтқызады, болма-

  Ұлы Отан соғысына Қостанай облысы бойынша 73 500 адам аттанған, майданда қаза 
тапқаны жəне хабар-ошарсыз кеткені – 15 798, елге оралалған – 43 580 майдангер  екен. 
Ал, біздің ауданнан майданға – 4 782 адам алынса, осыдан елге оралғандры – 1 600-дей. 
Қалғандары майданда қаза тапты немесе «хабар-ошарсыз» кетті. 
Қостанай облысы бойынша майданға көмекке ақшалай қаржыдан «Кустайский кол-
хозник» атындағы танк коллонасына  - 34 млн.312 мың сом, самолет жасауға - 27 млн.
сом жиналса, осы жиналған қаржыда біздің аудан халқының - 656 мың сом үлесі бар. 
Облыс бойынша жиналған қаржыдан 4 - шүйілгіш сомалет жасалынған.
    Майдандағы солдаттарға Аманкелді ауданынан көмекке - 700 пар пима, 350 жылы 
тон, 400 жылы қолғап, 400 пар жүн шұлық, 200 құлақшын, 100 жылы шалма, кеудеше 
т.б жіберілген.
   Жаудан босатылған Украйна халқына көмекке облыс бойынша – 10 570 бас ірі қара,  
оның - 7200 басы аналық сиыр айдалған болса, осы малдардың ішінде біздің ауданнан 
- 138 бас бар. Осы малдарды Украйнаға айдап апарушылар облыс бойынша -218 адам 
болса, осы адамның 3-уі біздің ауданнан. Олар: «Еңбекші» колхозының малшысы Ар-
дабаев Шортанбай, «Ағаштүгелден» - Кейіков Қоянбай, «Куйбышев» колхозынан - Ке-
жесарин Байсалбайлар.
  Сталинск-Магнитогорск темір жолын салуға КП(б)К облыстық комитетінің 15.08.1941ж. 
қаулысы бойынша біздің ауданнан 150 адам, 150 арба жегінімен көмекке барған. 

АРХИВ ДЕРЕКТЕРІ ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ТУРАЛЫ  НЕ ДЕЙДІ?

Ол күндердің өшпес даңқы

са жаңағы тəртіп бұзып, 
кетіп қалғандарды қолына 
түсіріп жазалататын еді. 
   Мен мектепті бітіргеннен 
кейін, жоғарғы оқу орны-
на бара алмадым да, осы 
Аманкелді орта мектебінде 
аға пионер вожатый болып 
жұмыс істедім. Сонда, ол 
кісі туралы əріптестері 
мен құрдастары күліп, ай-
тып отыратын, «Алпысбай 
үйіне қонаққа шақырса - 
уақытында бар, кешіксең 
- үйіне кіргізбей есіктің 
тиегін салып қояды» - деп.
    Ол былай болған 
көрінеді. Бірде Алпыс-
бай ағай қуаныш тойына 
үйіне құрбы-құрдастары 
мен əріптестерін қонаққа 
шақырған болу керек, 
Айтбай деген азамат-
тан басқа қонақтары 
толық уақытында келеді. 
Алпекең есіктің тиегін 
салдырып, «ешкімге сен-
дер есік ашпаңдар, кел-
ген адамға өзім ашам» 
деп үй-ішіне тапсырып 
қояды. Біраз уақыттан 
кейін үйдің есігі дамыл-
сыз қағылады.  Алпекең 
есік қағып тұрған Айтбай 
екенін білсе де, «кімсің?» 
деп сұрайды, сонда есіктің 
сыртында тұрған адам 
«мен Айтбаймын» деп 
атын айтады.  Алпекең, 
«атыңды айтпасаң есік 
ашпаймын» деп Айтбай-
ды уақытынан кешігіп 
келгені үшін, өзі қонаққа 
шақырсада үйіне кіргізбей 
жіберген көрінеді. Шіркін, 
Алпекең  осы өмірге 
қайтадан тіріліп келсе 
ғой, сонда үйімізге, бол-
маса ауданда өткізілетін 
« т о й - т ом а л а қ т а р ғ а » 
ш а қ ы р ы л ғ а н 
қонақтарымыз дəл 
уақытына келер ме еді. 
    Майдангер Алпыс-
бай  ағамыз көп жыл 
бойы шəкірт тəрбиелеп 
зейнеткерлікке шығып, 
1971 жылы бұл фəни 
дүниеден өтті. Топырағы 
торқа болсын! Артында 
ізін басар ұл-қыздары мен 
немере-шөберелері бар.  
                    Б.УАХИТҰЛЫ,

аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы.
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   ҚР ƏҚБт кодекстің 249 бабында ескерту немесе жеке 
тұлғаларға үш айлық, ал лауазымды тұлғаларға-елу 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салын-
са, 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы кодексінің 
осы мазмұны 336-бабына өзгертіледі, яғни өнеркəсіп 
жəне тұрмыстық қалдықтарды жинап қою мен жағу 
кезінде атмосфералық ауаны қорғау жəне өрт қауіпсіздігі 
жөніндегі талаптарды сақтамау – ескерту жасауға не-
месе жеке тұлғаға - 3, лауазымды адамдарға - 20, шағын 
кəсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес 
ұйымдарға - 40, орта кəсіпкерлік субъектілеріне - 70, ірі 
кəсіпкерлік субъектілеріне  - 120 айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде айыппұл салуға əкеп соғады.  
   Қазақстан Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық 
кодексінің 312-бап. Өрт қауiпсiздiгi ережелерiн бұзу не-
месе орындамау - бұл, ескерту жасауға немесе жеке 
тұлғаларға - айлық есептік көрсеткiштiң үшке дейiнгi 
мөлшерiнде, лауазымды адамдарға, дара кəсiпкерлерге, 
шағын немесе орта кəсiпкерлiк субъектiлерi болып 
табылатын заңды тұлғаларға-жиырма беске дейiнгi 
мөлшерiнде, iрi кəсiпкерлiк субъектiлерi болып табыла-
тын заңды тұлғаларға елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл 
салуға əкеп соқса, ал осы баптың 2 тармағында өрт 
қауiпсiздiгi ережелерiн сақтауға жауапты адамның оны 
бұзуы, егер ол адам денсаулығына зиян немесе елеулi 
залал келтiрген өрттiң шығуына əкеп соқтырса, қылмыс 
құрамы болмаған кезде - айлық есептiк көрсеткiштiң елу-
ге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға əкеп соғады.
   Ал, жаңадан қолданысқа еңгізілетін ҚР ƏҚБтК 410-
бап. Өрт қауiпсiздiгi талаптарын бұзу немесе орында-
мау– ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға – бес, ла-
уазымды адамдарға, шағын кəсіпкерлік субъектілеріне 
немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он бес, орта 
кəсіпкерлік субъектілеріне – жиырма бес, iрi кəсiпкерлiк 
субъектiлерiне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде 
айыппұл салуға əкеп соғады.        
     2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, əкімшілік 
жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап 
жасалған əрекеттер (əрекетсіздік) – жеке тұлғаларға 

Төтенше жағдайлар хабарлайды:

ЗАҢДАРҒА ТҮСІНДІРМЕ

– 10, лауазымды адамдарға, шағын кəсіпкерлік 
субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – 
20, орта кəсіпкерлік субъектілеріне – 30, iрi кəсiпкерлiк 
субъектiлерiне 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде 
айыппұл салуға əкеп соғады.
 3. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, адамның 
денсаулығына зиян немесе айтарлықтай залал келтiрген 
өрттiң шығуына əкеп соққан əрекет (əрекетсіздік), қылмыс 
құрамы болмаған кезде – жеке тұлғаларға – 10, лауазым-
ды адамдарға, шағын кəсіпкерлік субъектілеріне немесе 
коммерциялық емес ұйымдарға – 20, орта кəсіпкерлік 
субъектілеріне – 30, iрi кəсiпкерлiк субъектiлерiне 50 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға 
əкеп соғады.
   Ескертпе. Осы бапқа қатысты əкiмшiлiк құқық 
бұзушылық жасаған кезде 50 айлық есептiк көрсеткiштен 
асатын сома айтарлықтай мөлшердегi залал деп таныла-
ды.
    Қазақстан Республикасы əкімшілік құқық бұзушылық 
кодектің 460-бабы бойынша көлiкте өрт қауiпсiздiгi 
ережелерiн бұзу - жеке тұлғаларға - айлық есептiк 
көрсеткiштiң 2-ге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды 
адамдарға 5-ке дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға əкеп 
соғады. 
      Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, əкiмшiлiк 
жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап 
жасалған iс-əрекеттер, - жеке тұлғаларға - айлық есептiк 
көрсеткiштiң 3-ке дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды 
адамдарға 10-ға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға əкеп 
соғады. 
    Осы аталған 460-бап алдағы 2015 жылы 589-бапқа ау-
ыстырылады, ондағы мазмұны, көлiкте өрт қауiпсiздiгi 
қағидаларын бұзу - 5 айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде 
айыппұл салуға əкеп соғады.
        Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, əкiмшiлiк 
жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап 
жасалған əрекет – 10 айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде 
айыппұл салуға əкеп соғады.
   ҚР Президентінің 09.04.2014 жылғы №278 санды 
Жарлығына сəйкес, əрі-қарай жоспардың 19 тармағына 
сəйкес, осы аталған кодекстің баптары 2015 жылдың 01 
қаңтар айынан бастап қолданысқа еңгізіледі.       

АУДАНДЫҚ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ

    Ауаның төмендеуіне 
байланысты, су айдын-
дарында жұқалау мұз 
қатады. Өзен жағасына 
мұз қата бастағанда ере-
сек адамдар жəне бала-
лар өздерінің өмірлеріне 
қауіп қатер екенін біле 
тұра, су айдындарына 
шыға бастайды. Үйлеріне 
жолды қысқарту үшін 
адамдар жаяу немесе 
автокөлікпен мұздың 
үстімен өтуді жөн көріп 
жатады. Жамандыққа 
ұшырамау үшін тағы да 
ережелерді естеріңізге 
саламыз: автокөлікте 

АБАЙЛАҢЫЗ,  МҰЗ  ҚАТТЫ
Маман кеңесі

Сағыныш торлап сананы,
Көңілде қайғы, көзде жас.
Тағдырдың салған жарасы,
Сірəда естен тарқамас.

Күрсініп күндер өтеді,
Көңілдің шайып мұңдарын.
Ажалға тосқау бола алмай,
Абдырап қалған мұндармын.

Сағым боп көзге елесің,
Сағыныш дəмін татырдың.
Арайлап атқан əр таңды,
Ойлаумен сені атырдым.

Өнерлі едің ардағым,
Өрелі іс қалды артыңда.
Бейнеңді есте сақтармын,
Ақжарқын дархан қалпыңда.

Бақыттың дəмін татқанмын,
Бағыңда сенің саялы.
Өсірдім ұл, қыз сол бақта,

ЕСКЕ АЛУ

    Еске алушылар: апа-жезделері, балалары, жиендері. 
Жыр жолдарын арнаған жары Күнсұлу Жұмаділқызы.

  Отбасының тірегі, аяулы 
жар, абзал əке, қимас бау-
ыр Теміржан Балахметұлы 
ЖЕТПІСБАЕВТЫҢ өмірден 
өткеніне 27 қарашада 1 жыл 
толады. Отанасы мен жан ба-
уырлары артында қалған ба-
лаларын көңілге демеу, жаны-
на сүйеу қылып, əр күн сайын 
сағынышпен еске алып отырады.

Өзіңе тартқан саналы.

Əттең-ай, солбір бақ күнді,
Қызғанып бізден сұм тағдыр
Аттандың қайтпас сапарға,
Жаныма салып жараны.

Жаныма салған жараны,
Əніңмен сенің емдермін.
Артыңда қалған ұрпаққа,
Рухыңменен дем бергін!

Басыңа құран бағыштап,
Жол түссе, жаным келеміз.
Есімізден шықпайсың,
Қалмассың жаным, елеусіз.

Қимаймыз жаным, əлі де,
Елеңдер құлақ əніңе.
Дұғаңды тұрам оқытып,
Тиері сол ғой өзіңе!

ЖЕКЕ КƏСІПКЕРЛІК 
ЖАБЫЛДЫ

      Алмагамбетов Гали 
Акбайзановичтің атындағы се-
риясы 08915 №0112408 жеке 
кəсіпкерлігі осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап жа-
былды.

ТҮЗЕТУ
  «Аманкелді ауданы əкімдігінің қаржы 
бөлімі» МКК «Аманкелді арайы» газетінің 
7 қараша 2014 жылғы №44 (7634) нөмірінде 
жарияланған ақпараттық хабарламадағы 1 
обзацы - Сауда 2014 жылы 9 желтоқсанда 
сағат 10.00-де мемлекеттік мүлік тізілімінің 
www. gosreestr.kz. веб-порталында 
өткізіледі деп түзетіліп оқылсын. 

    Батыр атындағы ауданның 
ардақты қыздарының бірі, 
зейнеткер ұстаз, отбасының 
берекесі мен мерекесі, адал жар, 
аяулы ана, абзал əже Күлəш 
ЖАНСЕЙІТҚЫЗЫН 61 
жасқа толуымен шын жүректен 
құттықтаймыз. Оған еліне 
жасаған еңбегінің қызығын 
көріп, жемісін жеп, отағасысы 
Қырымкереймен бірге жасап, 
балалары мен немерелерінің 
сүйіспеншілігіне бөленіп, 
олардың құрметі мен махабба-
тына молынан бөленіп, ұзақ та 
бақытты өмір сүруін тілейміз.

мұздың үстімен жүруге 
болмайды. Сонымен қатар 
келесі ақпаратты білу 
қажет. 
    Ауа райының құрғақ 
аязды 25-30 градус тем-
пературасында мұздың 
қалындығы бір адамға 4-5 
сантиметр қауіпсіз, ал екі 
адамға 8 см, 5-7 адамдарға 

-12-14 сантиметр. Ең 
мықты мұз, бұл мөлдір 
көгілдір немесе жасыл 
түсті түрі жəне көпіршіксіз. 
Мөлдір мұздан екі есе на-
шар– бұл сүттей түсі, ақ 
жəне күлгірт түсті (қардың 
молынан жауғанынан 
кейін), сытырламай сына 
бастайды. Күзгі уақытта 

жұмсақтау мұзды басуға 
болмайды (бұл бо-
ран немесе қар жауу 
кезіндегі қатқақ мұз). 
Қарапайым қауіпсіздік 
шараларын елемеген 
жағдайда ойланбастан 
қайғыға əкеп соғады. Қыс 
мезгілдерінде мұз айдын-
дарында адамдардың өлу 
фактілері кездесіп жата-
ды. 

А.СЕЙДАХМЕТОВА,
аудандық ТЖб аға 

инженері, өртке қарсы 
қызмет 

аға лейтенанты.

Құттықтаймыз!
МҮШЕЛТОЙ – 61 ЖАС!

    Тілек білдірушілер: жолдасы Қырымкерей, қызы Гауһар, 
ұлы Данияр, келіні Айгерім, немересі Айзере, қызы Жан-
сая, күйеубаласы Нұрсұлтан, жиені Əмір.

Ұрпағы едің Аманкелді атаның,
Көрдің талай қызығын да батаның.
Жақсылықтың бəрін саған тілейді,
Өсіп-өнген отбасың мен Отаның.

Шаңырағыңды тек шаттыққа бөледің,
Туыс-туған, ағайынды еледің.
Қашан болсын ақ көңілден айнымай,
Туған елге тек жақсылық тіледің.

Енді соның бəрін өзің көргейсің,
Аман-есен жастан-жасқа келгейсің.
Ұрпағыңның қуанышына бөленіп,
Ортамызда аман-есен жүргейсің!

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
   Мұратбек ЖҰБАНҰЛЫ! Сені 60 жасқа толуыңмен 
құттықтап, өміріңе мол бақыт, зор денсаулық, жанұяңда ақ 
жүрек жарың Алмагүлмен екеуің балаларыңның қызығын 
көріп, немерелерден шөбере сүйіп, бірің ақ сақалды 
ата, бірің ақ жаулықты əже болыңдар деп төмендегі 
шумақтарды арнаймыз.

Тілек білдірушілер: Бораш-Ақбөпе.

Асқаралы 60 жасқа толғаның,
Биіктедің, шыңға жақын қонғаның.
Тілектеспіз жетуіңе ғасырға,
Болашақта орындалып арманың.
Қанат жайып, кең жайылсын керегең,
Қарт атанып, құрмет тұтар өнегең.
Өзіңдей боп 60 жаста немерең,
Жетекке алып аталасын шөберең.
Бол өмірде несібелі, дəулетті,
Күн шуағын, төксін нұрын сəулетті.
60-ыңмен құттықтаймыз, Мұратбек,
Ертаевтар жанұясы - əулеті.

 Аудандық бала-
лар кітапханасының 
ұ й ы м д а с т ы р у ы м е н 
Б . С о қ п а қ б а е в т ы ң 
90 жылдығына орай 
«Қайдасың, Гауһар?» 
повесі бойынша 
оқырмандар конференци-
ясы өтті. 
   Конференцияға мектеп 
оқушылары мен ұстаздары 
қатысты. Амангелді орта 
мектебінен Тоқтарова 
Гүлдана, Серікбай Пе-
ризат, Ы.Алтынсарин 
атындағы орта мектебінен 
Əлменова Мария, Хасе-
нова Гүлім, Оразмағанбет 

«БАЛАЛАР БАҒЫНЫҢ БАҒБАНЫ»
Нұрбек повестегі соғыс 
жылдарындағы ауыл 
тіршілігі, сол кездегі 
жастардың бойындағы 
мінез қылықтары жай-
лы оқырмандарға 
қызғылықты əңгімелеп 
берді. 
   Шығармада тоғызыншы 
сыныпты бітіре салып 
ауыл мектебіне мұғалім 
болған Жəнібек есімді 
жігіт пен қала қызы 
Гауһардың алғашқы бала-
уса махаббаты сөз болады, 
бастарынан кешкен сезім 
күйлері баяндалады. 

З.МҰСАБАЕВА,
аудандық балалар 
кітапханасының 

меңгерушісіСуретте: оқырмандар конференциясынан көрініс.

ИСПРАВЛЕНИЕ
  1 обзац объявленный в информационном 
сообщении КГУ «Отдел финансов аки-
мата Амангельдинского района» в газете 
«Аманкелді арайы» №44(7634) от 7 ноября 
2014 года читать - Торги состоятся 9 дека-
бря 2014 года в 10 часов, на веб-портале 
Реестра государственного имущества      
www. gosreestr.kz.

СОҢҒЫ БЕТ

Оқырман конференциясы


