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                       1-бет

Қайырымдылық  жасасаң,
Қайырын  өзің  көресің

Соңғы жылдары игілікті 
дәстүрге айналып, екіжақты 
байланысы артқан аталмыш Алла 
үйі мен аудандық психологиялық-
педагогикалық түзету кабинеті 
арасындағы сауапты іс осы күні 
өз жалғасын  тапты. 70-ке жуық 
мүмкіндігі шектеулі деп табылған 
бейкүнә сәбилердің бал-бұл 
жанған жүздері мен балалық 
ұшқынға толы көздерін  көріп, 
осындай ілтипаттың арқасында 
өздерін қоғамға керекті, 
оның толыққанды мүшелері 
екендіктерін барынша сезінетін 
ортаның бірі – Мешіт үйінің  
айналасына шұғыла сәулесі 
әдеттегіден мол шашылғандай 
еді. 

Міне, күзгі жауын  –  нұр 
да себелеп өтті. Табиғаттың 
бұл әрекетін жақсылыққа 
балайтын ырымшыл қазақтың 
бір баласы ретінде жерге 
нәр беріп, гүлдендіретін әр 
тамшының теңіз болар құдіретін 
сезініп, мына мүмкіндігі 
шектеулі балаларымызға 
да әрқайсымыздың сол 

Қайырымдылық акциясы

 ҚҰРБАН АЙТ КҮНГІ ІЗГІ ҚАДАМ 
Сейсенбінің сәтіне келген Құрбан айттың екінші күні 

ауданымыздағы орталық «Меркі Ата» мешітінің қанжығасы 
тағы бір жағымды жаңалықпен толықты.

тамшыдайын жақсылығымыз 
көбейе түсуі  мен барынша 
көңіл бөлуіміздің қажеттілігін 
пайымдадым. Сондықтан 
жанашырлық ауылына 
қоныстанып, керек жағдайда 
жылы сөз жеткізуге  жақын 
жүргеніміз абзал, жамағат.

Сонымен, бүгінгі 
қайырымдылық іс-шарасына 
«Меркі Ата» мешітінің бас имамы 
Батырбек қажы Қасымалиев, 

іс басқарушысы Амангелді 
Беделбаев, психологиялық-
педагогикалық түзету 

кабинетінің басшысы Гүлнәр 
Өтешова, әлеуметтік педагогы 
Майра Махамбетова, логопед 
мамандары Жансая Шойбекова 
мен Назима Ерқожаева, 
мүгедек балаларға спорттық 
қойылымдарын  ұсынып, сый 
етіп тартқан №16 балалар мен 
жастардың спорт мектебінің 
тәрбиеленушілері, мектеп 
директорының орынбасары 
Нұралы Омаров, еркін күрес 

бөлімінің жаттықтырушысы 
Қаныбек Отарбаев, сондай-ақ, 
мүмкіндігі шектеулі балалардың 
ата-аналары қатысты. 

Игі де сауапты істі 

ұйымдастырушы Батырбек 
қажының мұсылман әлеміндегі 
қасиетті Құрбан айттың маңызы 
мен тәрбиелік мәні жайлы 
баяндамасы, тәрбиеленушілері 
үшін алғысын жеткізген түзету 
кабинетінің басшысы Гүлнәр 
Срайылқызының жүрекжарды 
сөзі, жақсылық жасауға  біртабан 
жақын жүруді өмірлік ұстаным 
ретінде қабылдайтындықтарын 
жеткізген спорт мектебі 
басшысының орынбасары 
Нұралы Омаровтардың күні кеше 
өткен Отбасы күні мен бүгінгі 
Құрбан айтпен құттықтаулары 
және өтіп жатқан іс-шараның 
әлеуметтік маңызы турасындағы 
ой-пікірлерінен соң кезек ұлттық 
сипаттағы асық ату, арқан тарту 
ойындары мен зілтемір көтеру 
сияқты спорттық сайыстарға 
берілді.

Осы додаларда топ жарған 
спортшылар мен оған бейім 
мүмкіндігі шектеулі балалар 
«Меркі Ата» мешіті дайындаған 
Мақтау грамоталары және 
сыйлықтарымен марапатталды. 
Мысалы, Азамат Бажан зілтемір 
көтеруден рекордтық ұпайға ие 
болып, арнайы Кубокты жеңіп 
алса, арқан тартуда еш командаға 
есе жібермеген үштік –  Ғалым 
Базарбай, Дархан Рысқали және 
Алим Исмайыловтар грамота, 

сыйлықтармен марапатталды. 
Ал, енді нағыз таласы жоқ 
ұлттық спортымыз – асық атуда 
алдына жан салмаған Нұрбол 
Жармұхамбет пен Әлимұхаммед 

Юнусовтар да бағалы сыйлық, 
мадақтау қағаздарының иесі 
болды. Бұл соңғы екі спортшының 
мүмкіндігі шектеулі жеткіншектер 
екенін ескерсек, спорт деген ұлы 
тартыста олардың да таласы 
бар екені қуантарлық жайт. 
Басқа да спортты жанына серік 

еткен жеткіншектеріміз грамота 
және «Намаз оқып үйренейік» 
атты кітапшаларға ие болып, 
қуанышты күй кешті. 

Уақыт түске жақындап, 
күш-қайратты талап ететін 

спорт ойындарынан соң біраз 
шаршаған балалар мен көпшілік 
мешіт тарапынан шалынған 
құрбандықтан дайындалған асқа 
отырды.

Өзінің сұхбатында осы 
Құрбан айт күндері аудан 
әкімі М.Өмірбековтың жеке 
өзі, сонымен қатар, басқа 
да  қайырымдылық пен 
жомарттықты жоғары бағалайтын 
меркілік жамағаттың осында 
арнайы шалған құрбандықтарын 
әлеуметтік жағынан аз 
қамтылған, көпбалалы 30 
отбасына таратып бергендерін 
айтқан «Меркі Ата» мешітінің бас 
имамы Б.Қасымалиев:

– Өзгеге жақсылық жасау – 
нағыз адами қасиет. Біздің міндет 
– осы игілік пен баға жетпес 
құндылықты әр мұсылманның, 
әрбір азаматтың сана-сезіміне 
мықтылап орнықтыру болып 
табылады. Күніне кем дегенде 
көмекке мұқтаждығы бар бір 
адамға қол ұшын созу, барыңмен 
бөлісу ғана өзгеден ерек ететінін 
түсінейік. Сонда ғана өмір сүру 
жеңіл болып, адамдар арасы 
алшақтамайды, – дейді.

Иә, «Қайырымдылықтың 
қайтарымы пендеден болмаса, 
Алладан сөзсіз қайтады» деген 
шындықпен шыңдалған пәтуалы 
сөз бар. Сондықтан, жақсылық 
жасауға асығайық, ағайын.

Суреттерде:
Б.Қасымалиев қасиетті 

Құрбан айттың батасын 
беруде; арқан тартудың 
қызықты  сәті; асық атудың 
хас шебері Ә.Юнусов.
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19 декабря 1996 года состоял-
ся І съезд судей в городе Алматы. 
С тех пор было проведено шесть 
съездов. За исключением второго 
съезда, на каждом из них прини-
мали участие Глава государства и 
высшее руководство страны. Все 
съезды имели особое стратеги-
ческое  значение для развития 
судебной системы республики и 
приближали ее к мировым стан-
дартам современного правового 
и демократического государства. 
На каждом съезде подводились 
итоги развития судов и ставились 
задачи на перспективу.

На І съезде, который состоял-

Конференция жұмысына аудан 
әкімдігінің білім бөлімі әдістемелік 
кабинетінің   меңгерушісі Бопиева 
Сапаркүл Тұрғанбайқызы, 
Отбасылық Тәрбиелеу 
Институтының модераторы, 
аудан әкімдігі білім бөлімінің 
әдіскері Қасымова Мағрипа 
Жармұхамбетқызы, «Нұр Отан» 
партиясы  аудандық филиалының 
кеңесшісі Исаева Жұлдыз 
Ержанқызы, мектеп директоры 
Сейітқұлова Күләш Бекқұлқызы 
(суретте) және мектеп мұғалімдері 
мен ата-аналар қатысты. 

Ата-аналар конференциясы
Өткен сенбіде Т.Қожакеев 

атындағы №39 орта мектеп-
гимназиясының акт залында ҚР 
білім және ғылым министрлігі, 
Астанадағы Отбасылық 
Тәрбиелеу Институты және «Нұр 
Отан» партиясының бірлесе 
ұйымдастыруымен еліміздің 
барлық аумағында бастау алған ХХІ 
ғасыр ата-аналарының «Өз балаңа 

үлгі бол»  республикалық ата-аналар конференциясы өзінің басты 
мақсатын қамтып, «Бірінші сынып оқушыларының ата-аналарына 
психологиялық көмек» тақырыбында болып өтті. 

ӨЗ  БАЛАҢА  ҮЛГІ  БОЛ

Мектеп есігін жаңа ашып, білім 
әлеміне енген әр жеткіншек үшін 
маңызды болар алғашқы күндерден-
ақ  олардың жалпы дүниетанымын 
өзгертіп, психологиялық тұрғыда 
қолдаудың маңыздылығына 
тоқталған мектеп директоры Күләш 
Бекқұлқызы бүгінгі іс-шараның 
мән-жайын жіті түсіндірген соң 
конференция жұмысын ашық деп 
жариялап, сөз кезегін Сапаркүл 
Тұрғанбайқызына берді.

Көпшілік қауымды ертеңгі кең 
көлемде аталып өтетін Отбасы 
күнімен құттықтаған С.Бопиева 
осы жанұялық мерекемен тұспа-
тұс келген бүгінгі жиынның 
барлық маңызды тұстары 
қамтылған ҚР Білім және ғылым 
министрі Сағадиев Ерлан 
Кенжеғалиұлының республикалық 
ата-аналар конференциясының 
қатысушыларына арнаған құттықтау 
сөзін оқып берді. 

Осы баяндаманың негізгі 
тұстарына тоқтала кетсек, 
биыл еліміз бойынша 360 мың 
бала мектеп табалдырығын 
аттаған. Мемлекет басшысы 
Н.Назарбаевтың әр сөзінен өскелең 
ұрпақтың жауапкершілік сезімге, 
мықты адами қасиетке, дербес 
шешім қабылдауға сай болуға, 
сондай-ақ, елінің игілігін ойлайтын 
азамат болуға шақыратынын 
ескерсек, бұл міндеттің орындалуы 
мектеп пен отбасының арасындағы 
өзара ынтымақтастық негіздегі 
қарым-қатынастың жемісі болмақ. 
Бұл жерде мектептердің психолог 
мамандарының да еңбегі өлшеусіз.

Конференцияның басты міндеті 
– мектеп пен отбасы арасындағы 
байланыстың берік іргетасын қалау, 
мектепке алғаш барған баланың 
өміріндегі айтарлықтай өзгерістерді 
қадағалау мен мектепке бейімделу 
процесіне көмек жасау болып 
табылады. 

С.Бопиева бүгінгі жиынға белгілі 
себептермен қатыса алмаған аудан 
әкімдігі білім бөлімінің басшысы 
Есенов Сәкен Бөрібайұлының да 

конференцияға қатысушыларға 
арнаған баяндамасын оқып 
берді. Онда  адамның тұлғалық 
қасиеттерінің қалыптасуындағы 
фактор – жанұя десек, биыл 
ауданымызда 1798 бала мектеп 
табалдырығын аттаған, міне, 
енді осы жанұя мүшелері мектеп 
басшылығымен, психологтарымен 
өте тығыз, қарым-қатынаста болуы 
шарт деп көрсетіліпті. «Ұл тәрбиелей 
отырып, жер иесін тәрбиелейміз, 
қыз тәрбиелей отырып, ұлтты 
тәрбиелейміз» – деген қанатты 
сөзбен аяқталған баяндама ата-

аналар үшін өте әсерлі болғаны 
анық. 

Келесі сөз алған «Нұр Отан» 
партиясы аудандық филиалының 
кеңесшісі Ж.Исаева баланы 
дұрыс тәрбиелеу, отбасы 
мен мектептегі қалыптасқан 
моральдық-психологиялық ахуал, 
Білім және ғылым министрлігінің 
«Жаңа мазмұнды білім беру» 
бағдарламасына сәйкес үш тілді 
меңгеру, жалпы отбасылық және 
мектеп тұрмысы жайлы билік 
партиясының ұстанымы мен 
көздеген стратегиялық бағыттарына 
жеке тоқталып, көпшілік санасына 
қонымды әңгіме өрбітті.

Мағрипа Жармұхамбетқызының 
баяндамасы да білім бөлімінің 
әдіскері, әрі Отбасылық Тәрбиелеу 
Институтының модераторы ретінде 
өте әсерлі, жылы қабылданды. 
Сөз соңында ұсынылған «Бақытты 
отбасы» бейнеролигі де тәрбиелік 
маңызы зор туынды екенін 
байқадық.

Кезек мектеп психологтары 
Балнұр Назымбекова мен Гүлзада 
Асубаеваға келгенде алдағы 
баяндамаларды бейнеролик, 
слайдтармен толықтырған 
тәрбиелік-психологиялық әсері 
зор, құнды дүниелерімен баурады. 
Өз мамандықтарына сай кәсіби 
тұрғыда сөз сөйлеп, барлығы 36 
слайд көрсеткен психологтардың 
біліктілік дәрежелерінің жеңісі 
болар, әр көрсетілім, әр 
психологиялық қойылым соңы ата-
аналар тарапынан қолдауларға ие 
болып жатты. 

Сонымен, ата-аналар мен 
мектептің тығыз қарым-қатынасын 
одан әрі жалғай түсетін алтын 
көпір болар бүгінгі жиын осылайша 
өтті. Оның соңғы нәтижесі – бала 
тәрбиесін жақсарту, әр баланы 
ерекше тұлға деп тану үрдісі өз 
ретімен көшке ілесе беруі шарт. 
Сонда ғана өміріміздің жалғасы, 
қоғамның ертеңі болар сенімді жас 
ұрпақ қалыптасатыны аян.

Съезд  Судей – площадка  для  
обСуждения  новых  задач

Съезд судей является высшим органом Сою-
за судей Казахстана, площадкой для обсуждения 
новых задач, стоящих перед судебной системой. 
В ходе работы  съезда участники не только выра-
батывают предложения по совершенствованию 
деятельности судов, но и обсуждают вопросы эф-
фективной защиты прав, свобод, достоинства и 
собственности миллионов наших сограждан.

мы после проведения ІV съезда 
судей, стало введение в законода-
тельство норм по осуществлению 
отбора кандидатов строго на кон-
курсной основе, а также прохож-
дение ими обязательной стажи-
ровки. Тем самым, была создана 
необходимая правовая основа для 
укрепления кадрового потенциала 
судебной системы.

На форуме судей, который  
проходил в 2009 году, под эгидой 
продолжающейся полномасштаб-
ной судебно-правовой реформы 
были рассмотрены стратегически 
значимые вопросы дальнейшей 
модернизации судебной системы 

кадров ужесточены механизмы 
отбора кандидатов на судейские 
должности. Законодательно вве-
дена обязательная норма о не-
обходимости пятилетнего стажа 
работы, непосредственно связан-
ного с участием в судопроизвод-
стве. Срок прохождения стажи-
ровки в судах для кандидатов в 
судьи увеличен до одного года, и 
она проходит на постоянной осно-
ве с отрывом от основного места 
работы, с выплатой 70% заработ-
ной платы.

Созданы условия, чтобы обще-
ство принимало участие в отборе 
новых судей. В частности, во всех 

ся 19 декабря 1996 года,   было 
принято постановление – создать 
общественное объединение «Союз 
судей Республики Казахстан». 
Был принят Кодекс Судейской 
этики и Положение о филиалах. 
После проведения І съезда судей, 
руководство Верховного суда, со-
вместно с Союзом судей, начало 
вести многогранную, кропотливую 
работу по укреплению имиджа су-
дейского сообщества. Эта работа 
подкреплялась мерами законо-
дательного, материально-финан-
сового характера. Значительно 
повысился статус судей, они об-
рели большую независимость. 
Судебная власть была закрепле-
на  в Конституции РК, как одна из 
ветвей государственной власти.  
Создание необходимой правовой 
базы способствовало обретению 
судами РК, как одной из ветвей 
государственной власти, устой-
чивого положения в обществе. В 
дальнейшем была введена новая 
система исполнения судебных 
решений и введен институт су-
дебных приставов, создан центр 
повышения судейской квалифи-
кации. 

ІІ съезд судей Республики 
Казахстан был не менее насы-
щенным. Съезд внес изменения 
и дополнения в Устав  Союза су-
дей, избрал новый состав испол-
нительных органов судейского со-
общества. Основной темой съезда 
была деятельность судебного  
корпуса по соблюдению законно-
сти при осуществлении правосу-
дия. Делегаты форума единоглас-
но  проголосовали за вступление 
Союза судей в Международную 
Центрально-Азиатскую ассоциа-
цию судей, а также международ-
ный «Союз юристов».

После проведения ІІІ съезда 
судей, началось последователь-
ное проведение курса на либера-
лизацию и гуманизацию уголовных 
наказаний, который, наряду с дру-
гими мерами, предусматривал 
постепенное сужение сферы при-
менения наказания в виде смерт-
ной казни. В декабре 2003 года 
Указом Президента «О введении в 
Республике Казахстан моратория 
на смертную казнь»  в Республике 
был введен мораторий на испол-
нение   смертной казни до реше-
ния вопроса о ее полной отмене. 
Также, Указом Главы государства, 
от 9 февраля 2002 года, во всех 
областях были созданы специали-
зированные межрайонные эконо-
мические суды.

Достижением судебной систе-

страны. Повышение уровня дове-
рия граждан к судебной системе, 
укрепление статуса судей, обе-
спечение открытости и прозрачно-
сти судопроизводства.

Стоит  отметить, что с 2011 
года Союз судей Казахстана явля-
ется полноправным членом МАС, 
которая объединяет более 70 на-
циональных ассоциаций судей. 
Кроме Казахстана  в эту автори-
тетную организацию входят лишь 
четыре республики постсоветско-
го пространства: Украина, Грузия, 
Молдова и Эстония.

ІV съезд судей РК  наглядно 
продемонстрировал определяю-
щую роль Елбасы в формирова-
нии эффективной системы пра-
восудия, как неотъемлемой части 
современного демократического 
государства. Перед судебным 
сообшеством Главой государства 
был поставлен ряд задач, это: по-
следовательное совершенствова-
ние законодательных мер (было 
поручено Правительству, совмест-
но с Верховным Судом, разрабо-
тать проект нового Гражданского 
процессуального кодекса), со-
вершенствовать судоустройства,  
внедрение альтернативных спо-
собов разрешения споров и кон-
фликтов, обеспечить доступность 
правосудия широким слоям граж-
дан, повышение профессионализ-
ма судейского корпуса.

Все съезды имели особое 
стратегическое значение для 
развития судебной системы ре-
спублики и приближали ее к ми-
ровым стандартам современного 
правового и демократического го-
сударства. На каждом из них под-
водили итоги развития судов за 
последние четыре года и ставили 
актуальные задачи на перспекти-
ву. Были достигнуты следующие 
достижения судебной системы 
после проведения VІ съезда су-
дей, такие как: трехзвенная мо-
дель судопроизводства полностью 
соответствует международным 
стандартам, позволяет быстрее 
вступать судебным решениям в 
силу, снижает возможность для 
искусственного затягивания про-
цесса.

В целях упрощения судебных 
процедур и ускорения судебного 
процесса, в соответствии с тре-
бованиями нового Гражданского 
процессуального кодекса, прои-
зошло сокращение участия проку-
рора в суде по гражданско-право-
вым спорам.

В целях формирования ка-
чественного состава судейских 

областных судах созданы Сове-
ты по взаимодействию с судами, 
которые в обязательном порядке 
рассматривают каждого кандида-
та в судьи. Их задача изучить мо-
ральный облик претендента.

19-ым шагом Плана нации 
«100 конкретных шагов» опреде-
лено усиление подотчетности су-
дей, разработка нового этического 
Кодекса судей, на основе которых 
граждане могут обжаловать дей-
ствия судей напрямую в Судебном 
жюри. Судебное жюри, по сути, яв-
ляется дисциплинарным органом. 
Оно призвано проводить работу 
по повышению ответственности 
и дисциплины в работе судов и 
судей, предупреждение совер-
шения судьями коррупционных 
и других нарушений законностей 
при отправлений правосудия. Де-
ятельность Судебного жюри, в це-
лом, направлена на укрепление 
судебной системы, повышение 
авторитета судебной власти, фор-
мирование квалифицированного 
судейского корпуса, а также обе-
спечение независимости судей 
при отправлении правосудия. 

7 октября т.г. состоится   вне-
очередной VІІ съезд судей, в ко-
тором также примет участие Гла-
ва государства и который  будет 
иметь большое стратегическое 
значение.

Верховным Судом проведена 
колоссальная работа по совер-
шенствованию законодательства. 
С 1 января 2015 года введены в 
действия новый Уголовный, Уго-
ловно-процессуальный и Уголов-
но-исполнительный кодексы РК. 
31 октября 2015 года публично, с 
участием Елбасы, был подписан 
Гражданский процессуальный ко-
декс в новой редакции. Этот закон 
значительно упростил судопроиз-
водство для населения, широко 
внедрил новые инструменты по 
примирению сторон на любой ста-
дии спора. С 1 января 2016 года 
ГПК введен в действие. Произве-
ден переход от пятиступенчатой к 
трехзвенной системе правосудия 
и т.д. Таким образом, в резуль-
тате проведения шести съездов 
судей в стране сформирована до-
статочно сильная судебная власть. 
Сегодня в нашем обществе есть 
чувство защищенности и стабиль-
ности, уверенность, что законы 
работают, что человек  может от-
стоять свои интересы. 

А.ДАуРЕНБЕКОВ, 
председатель Меркенского 

районного суда.
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Ольга МАЗуР, "Меркі тынысы".
Ольга АЛЕКСЕЕВА, «Меркі тынысы»

Поддержка предприниматель-
ской деятельности, развитие малого 
и среднего бизнеса, создание усло-
вий для благоприятного инвестици-
онного климата являются одними из 
приоритетных направлений процве-
тания страны. И, конечно же,  эта 
поддержка малому и среднему биз-
несу оказывается благодаря боль-
шому вниманию со стороны  Елбасы, 
который  назвал развитие малого и 
среднего бизнеса в нашей стране 
вопросом номер один.

В пятом направлении экономи-
ческих преобразований предвыбор-
ной программы «Нур Отан», членом 
которой он является, говорится о 
том, что аграрный сектор станет од-
ним из ключевых драйверов будуще-
го экономического роста Казахстана. 
И Б.Хасанбаев, как предпринима-
тель, в этом направлении и строит  
свой бизнес.

  Хороший микроклимат притя-
гивает бизнес, в районе происходят 
большие перемены в работе малого  
и среднего бизнеса, который успеш-
но развивается. «Дорожная карта 
бизнеса-2020» создает большие воз-
можности для представителей пред-
принимательства. Благодаря дей-
ствию программы  удалось сохранять 
и открывать новые рабочие места, в 
бюджет района поступают налоговые 
платежи. Предприниматели имеют 
прекрасную возможность, в рамках 
предоставления государственных 
грантов, профинансировать свои 
проекты, открывая свое дело, по-
лучать сервисные услуги, проходя 
на безвозмездной основе обучение 
успешному ведению бизнеса.

Б.Хасанбаев из династии пред-
принимателей. Бизнесом занимался 
его отец, уважаемый в районе чело-
век, фармацевт, занимаются его не 
менее успешные  братья. Предпри-
нимательскую жилку  он  старается 
развивать и в своих детях.

 Хочется особо отметить, что в 
2014 году, благодаря Государствен-
ной программе «Ырыс», крестьян-
ским  хозяйством «Бахор», через 
фонд финансовой поддержки сель-
ского хозяйства, был получен кредит 
на сумму 35  млн. тенге. Хозяйством 
была приобретена в Российской Фе-
дерации 101 голова племенного 
крупного рогатого скота, из которого 
63 головы нетеля, 38 телок. В 2015 
году хозяйство получило приплод 
в количестве 45 голов, из которых 
26 – быки, в данное время они го-

 На семинаре-тренинге с до-
кладом выступил лектор, президент 
ОЮЛ «Ассоциация молодежных ор-
ганизаций Жамбылской области» 
И.Дастанов (на снимке), расска-
завший о популярных сайтах, сде-
лав акцент на том, что в Казахстане 
все больше развивается Интернет 
на государственном языке и в этом 
большой плюс для молодежи, поль-
зующейся интернетресурсами. В 
последнее время количество сай-
тов на казахском языке, специали-
зирующихся на общественно-поли-
тической тематике, расширилось и 
их популярность растет среди ка-
захстанцев. У  них появляется своя 
аудитория, уровень спроса,  они 
становятся достаточно  влиятель-
ными в политическом и идеоло-
гическом отношениях. И.Дастанов 
рассказал о пользе Интернета, о 
том, что пользуясь им надо быть 
осторожными и внимательными, 
осмысленно относиться к получен-
ной информации.

Также, перед собравшимися 
девушками и юношами  выступили 
главный специалист Управления 
внутренней политики Жамбылской 
области Б.Тарпан, заведующая от-
делом  региональной службы ком-
муникаций Жамбылской области 
Ж.Елемесова, которые говорили о 

За 25 лет Независимости не 
только молодая и суверенная 
страна добилась больших побед и 
достижений в самых разных сфе-
рах, но и ее, обретшие свободу,  
граждане, для которых с обре-
тением страной Независимости, 
открылись новые возможности и 
горизонты. В их числе  молодой 
и успешный предприниматель, 
житель района  Бахтияр Буаха-
нович Хасанбаев, руководитель 
крестьянского хозяйства «Бахор». 
И этого, считает бизнесмен, он 

смог добиться благодаря проводимой Елбасы политике форсиро-
ванной индустриализации Казахстана и диверсификации экономики. 

Достиг  хороших  
результатов  в  бизнесе

товы для племенной продажи. Все 
это плоды  большого и кропотливого 
труда фермера  и, конечно же, под-
держки бизнеса государством.

За пять месяцев  2015 года хо-
зяйство «Бахор» сдало в ТОО «Мер-
кенский сырзавод» молока высшего 
качества на сумму 15 млн. тенге. За 
четыре месяца 2016 года средний 
удой в хозяйстве по молоку  равен 
годовому плану советского време-
ни. В текущем году хозяйство так-
же планирует активно   реализовать 
молоко и получать высокую прибыль. 
В 2017 году Б.Хасанбаев планирует 
удвоить объемы реализации молока. 
Кроме того, руководитель КХ «Ба-
хор» планирует племенные продажи  
скота  для ферм области. Это помо-
жет и другим предпринимателям, 
занимающимся животноводством, 
развивать свой бизнес, улучшать 
племенной фонд поголовья своего 
крестьянского хозяйства.

Главное  в любом деле,  много 
работать и направлять свои усилия 
на реализацию поставленных целей, 
что Б.Хасанбаев и делает. Реализуя 
свой бизнес, он не только приносит  
пользу своей семье, но и экономи-
ке района, пополняя бюджет, тру-
доустраивая жителей села, разви-
вая животноводство, реализовывая 
свои силы благодаря поддержке со 
стороны государства. Тем самым, 
вкладывая всю энергию в реализа-
цию Плана нации «100 конкретных 
шагов», поддерживая политику Пре-
зидента страны, партии «Нур Отан», 
направленную на развитие села, 
где он родился, живет и работает. 
И дальше, как предприниматель, 
нуротановец, патриот страны, Б.Ха-
санбаев  будет развивать свое дело 
и приносить своим трудом пользу, 
как к тому и призывает в своей про-
граммной статье «Двадцать шагов к 
Обществу Всеобщего Труда» Прези-
дент страны,  говоря о том, что каж-
дый казахстанец должен  трудиться 
и быть полезным обществу. Успех 
любого человека в его руках, глав-
ное, много работать  и упорно идти к 
своей цели. И это должно стать при-
оритетом жизни каждого меркенца, 
как стало приоритетом и для моло-
дого предпринимателя Б.Хасанбае-
ва, который знает цену труду и Неза-
висимости своей страны, благодаря 
которым и добился в жизни многого. 

На снимке: Б.Хасанбаев с 
семьей.
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ДОСТуп  К  МНОгОчИСЛЕННыМ 
ИНфОРМАцИОННыМ  РЕСуРСАМ

Сегодня Интернет все больше  завоевывает информационное пространство, 
играет огромную роль в формировании общественного мнения, гражданской по-
зиции. Так, каждый желающий имеет прекрасную возможность, подключиться к  
Интернету и владеть информацией, доступ к которой здесь неограничен. И в этом, 
конечно же, много положительных факторов. Об Интернете, блогах,  интернет-сай-
тах, популярных и отечественных, и говорила на семинаре-тренинге молодежь 
района.

том,  в чем отличия традиционной 
и интернет-журналистики. Как пра-
вильно освещать мероприятия, бри-
финги, составлять пресс-релизы, 
порядок предоставления информа-
ции,  культура и журналистская эти-
ка, создание единого сообщества 
казахских сайтов. Участники семи-
нара-тренинга говорили о том, что 
пользователь заходит в социальную 
сеть и получает нужную информа-
цию, публикует свои блоги. Одним 
словом, интернет-журналистика не 
только тексты, но и новые медиа. 
Новые виды формирования контен-

та, видео, подкастов. И надо идти 
в ногу со временем и осваивать 
возможности Интернета, в полной 
мере используя их.   Обсуждалось, 
что нужно сделать, чтобы поднять 
качество казахского Интернета, что 
необходимо знать о работе в Ин-
тернет сети, говорилось о том, что 
Интернет – это площадка огромных 
возможностей и ими надо пользо-
ваться. Интернет — это память, ко-
торая не умеет забывать, он дает 
новые медиа-ресурсы для роста 
каждому человеку.

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2016 жылғы 21 
маусымдағы №325 бұйрығымен 
«Мүлікті жария ету туралы 
декларацияның нысанын және 
оны толтыру қағидаларын бекіту 
туралы» 2015 жылғы 27 қарашадағы 
№593 Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің бұйрығына 
тиісті өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілді, ол нормативтік-құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде 2016 жылғы 8 шілдеде 
№13895 болып тіркеліп, ресми 
жариялауға жолданған. Аталған 
бұйрық алғашқы ресми жарияланған 
күннен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Жоғарыда көрсетілген 
түзетулер, ақшаны банк шотына 
есептеген (аударған) күнге валюта 
айырбастаудың нарықтық бағамын 
пайдаланумен ұлттық валютада 
оның жария етілетін сомасын 
есептеу тәртібін өзгертуді, сондай-
ақ, жария ету субъектісінің қалауы 
бойынша екінші деңгейдегі банк 
арқылы банк белгілеген шартпен 
мүлікті жария ету бойынша 
декларацияны  хабарламасы бар 
тапсырыс хатпен пошта бойынша 
мемлекеттік кірістер органына 
тапсыру мүмкіндігін қарастырады.

Яғни, жария ету субъектілеріне 
ыңғайлы болу үшін «бір терезе» 
қағидаты іске асырылды, сол 
арқылы мемлекеттік кірістер 

ҚАЗАҚСТАН РЕСпуБЛИКАСы ҚАРжы 
МИНИСТРІНІң 2015 жыЛғы 

27 ҚАРАшАДАғы №593 БҰЙРығыНА 
ӨЗгЕРІСТЕР МЕН ТОЛыҚТыРуЛАР  ЕНгІЗІЛДІ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
капиталға рақымшылық жасау рәсімін бұдан әрі 
оңайлату және мүлікті жария етуге құжаттарды 
қабылдаған кезде «бір терезе» қағидатын іске 
асырылуда.

органдарына бармай, мүлікті 
жария ету алымының төлеуге 
тиесілі сомасын банк арқылы 
төлеген кезде, азаматтарда тиісті 
декларацияны және оған ілеспе 
құжаттардың жөнелтілуін жүзеге 
асыруға мүмкіндік болады.

Сонымен бірге, «Қазақстан 
Республикасының азаматтарына, 
оралмандарға және Қазақстан 
Республикасында тұруға 
ықтиярхаты бар адамдарға олардың 
мүлікті жария етуіне байланысты 
рақымшылық жасау туралы» 2014 
жылғы 30 маусымдағы №213-
V Қазақстан Республикасының 
Заңы 1-бабына сәйкес, жария 
ету субъектісі Заңда белгіленген 
декларацияны тапсыру тәртібін, 
шарттарын және мерзімдерін, 
сондай-ақ, жария етілетін мүлікке 
қойылатын талаптарды сақтамаған 
жағдайда мемлекеттік кіріс 
органы себебін көрсете отырып, 
декларацияны қабылдаудан 
жазбаша бас тартуды декларацияны 
тапсырған күннен бастап бес жұмыс 
күні ішінде береді.

Заңның жоғарыда көрсетілген 
нормаларын және жария ету 
субъектілермен кері байланыс 
мүмкіндігін іске асыру мақсатында 
банктер Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің  2012 жылғы 16 
қаңтардағы №72 қаулысымен 
бекітілген Пошта байланысы 
қызметтерін көрсету қағидаларының 

20 тармағына сәйкес жария ету 
субъектілерінен тұрғылықты жерінің 
толық мекен-жайын міндетті түрде 
талап етуі қажет. Бұдан басқа, 
пошта жөнелтілімдерін алғаны 
туралы хабарламадағы «хабарлама 
алушының мекен-жайы» деген 
бағанда жария ету субъектісінің 
нақты мекен-жайын көрсету 
қажет. Ол пошта байланысындағы 
ұйымның декларацияны алғаны 
туралы хабарламаны жөнелтуші-
банкке емес, жария ету субъектісіне 
жолдау үшін керек.

Мұндай пошта жөнелтілімдерді 
ыңғайлы сәйкестендіру үшін 
мемлекеттік кірістер  органдары 
мен пошта ұйымдарына 
конверттерде «Жария ету» деген 
белгі қою ұсынылады.

Құпиялылық режимді сақтау 
үшін мемлекеттік кірістер 
органдарының жария ету 
рәсімімен айналысатын жауапты 
қызметкерлері, қатаң бұйрыққа 
сәйкес кеңсенің ЭҚАБЖ базасына 
енгізбей арнайы ашылған журналда 
декларацияның қабылданғаны 
туралы жазбаны жүргізеді.

МЕРКІ АуДАНы  БОЙыНшА 
МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР 

БАСҚАРМАСы
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СчИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНыМ

уважаемые абоненты! Сообщаем вам, что АО «Казтелерадио» переходит 
на новый казахстанский спутник KazSat-3. Переход на спутник KazSat-3 предо-
ставит зрителям смотреть дополнительные каналы, а также появится возмож-
ность просмотра HD-каналов.

В связи с этим, период перехода запланирован  с мая по сентябрь 2016 
года. Вам необходимо заблаговременно обратиться к монтажным бригадам, 
дилерам для осуществления настроек оборудования, либо самостоятельно 
произвести перенастройку спутникового оборудования «OTAU TV». 

При этом, стоимость за услуги по перенастройке оборудования на спутник 
KazSat-3 составляет не более 2000 (двух) тысяч тенге. 

В случае, если вы уже перенастроили антенну и приемное оборудование 
на KazSat-3 и не были подключены к подарочному просмотру платного пакета, 
сроком на один месяц, то вам необходимо позвонить по телефонам: 8-7262-
52-66-18 (круглосуточно),  8-7262-42-73-55 (9.00-18.00 ч.). При дозво-
не по этим телефонам вам необходимо будет сообщить: номер приемника, 
Ф.И.О., адрес установки оборудования, ваш контактный телефон, ваш ИИН.

Полученная информация будет оперативно обработана сотрудниками и 
вам предоставят возможность просмотра платного пакета на один  месяц.

ИНфОРМАцИЯ  ДЛЯ  АБОНЕНТОВ  OTAU  TV

Осы Кодекстің 13 бөлімі «Көлік құралы салығы» 
деп аталады. Осы бөлімде көлік құралы салығының 
объектісі мен субъектісі және салық төлеу мерзімдері 
мен мөлшерлемелері жазылғын. Салық кодексінің 
365-бабына сәйкес салық төлеушiлер – егер осы 
бапта өзгеше белгіленбесе, меншік құқығында салық 
салу объектілері бар жеке тұлғалар және меншік, 
шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында 
салық салу объектілері бар заңды тұлғалар көлік 
құралдары салығын төлеушілер болып табылады. Салық 
кодексінің  366-бабына сәйкес салық салу объектiлерi – 
Қазақстан Республикасында тiркелген және (немесе) 
есепте тұрған, тiркемелердi қоспағанда, көлiк 
құралдары салық салу объектiлерi болып табылады. 
Заңды тұлғалар ағымдағы төлемдер сомасын төлеуді 
ағымдағы төлемдердi енгiзу арқылы салық салу 
объектiлерiнiң тiркелген жерi бойынша салық кезеңiнiң 

КӨЛІК  ҚҰРАЛы  САЛығы
Қазақстан Республикасының 2008 

жылғы 10 желтоқсандағы №99-IV Салық 
және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы (бұдан әрі – Салық кодексі) 
Кодексін көптеген тұрғындар оқып біле 
бермейді.

5 шiлдесiнен кешiктiрмей жүргiзедi. Салық кезеңінің 
31 желтоқсаннан кешіктірілмейтін күн жеке тұлғалар 
үшін бюджетке салық төлеу мерзімі болып табылады. 
Жеке тұлғалар салық төлеуді тұрғылықты жері бойынша 
жүргізеді. Салықты есептеу үшін республикалық бюджет 
туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 
1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік 
көрсеткіш (бұдан әрі – АЕК) қолданылады және салық 
мөлшерлемесі көлік түріне байланысты заңда бекітілген 
тәртіпте бөлінген. Жеңіл автомобильдердің көлемі әрбір 
текше сантиметрден жоғары көлемде болған кезде 
салық сомасы двигатель көлемінің тиісті төменгі шегінен 
асып түскен әрбір бірлік үшін 7 теңгеге ұлғайтылады. Ал, 
АЕК әр жылы өзгергендіктен, көлік құралы салығының 
мөлшерлемесі де өзгереді. Көптеген салық төлеушілер 
көліктерін сенімхат арқылы сатып, өз атынан есептен 
шығармайды. Ал, заң бойынша көлік кімнің атында 
болса, сол тұлға салық төлеуге міндетті болып келеді. 

Құрметті оқырмандар!  Көлікті егер сатуға 
ұйғарсаңыз, атыңыздан сол сәтте шығару керектігін  
ұмытпаңыздар.

Маржан ОРыНБАСАРОВА, 
Меркі ауданы бойынша мемлекеттік 

кірістер басқармасы. 

Бұл ойындарға дүниежүзінен 
62 мемлекеттен 600-ге жуық 
спортшы қатысып, ойындардың 
қорытындысы бойынша Қазақстан 
Республикасы жалпыкомандалық 
есепте 38 медальмен (12 алтын, 13 
күміс, 13 қола) үздік үштікке кірді. 

Аталған ойынға, Республика 
атынан Меркі ауданындағы №18 
балалар-жасөспірімдер спорт 
мектебінің кұсбегі жаттықтырушысы 
Жалғас Әкімбеков «Қапсалған» атты 
бүркітімен қатысты. ІІ Дүниежүзілік 
көшпенділер ойындарының 

ҚазаҚстан  Құрамасы  үзДік  үштікте
жуырда, Қырғызстанның чолпан-Ата қаласында ІІ 

Дүниежүзілік көшпенділер ойындары ұйымдастырылып, 
өткізілген болатын.

бүркітшілер жарысына 7 мемлекет 
қатысып, меркілік Жалғас Әкімбеков 
«Қапсалған» бүркітімен ІІІ орынға ие 
болып қайтты.

Еске сала кетейік, 2016 жылдың 
қыркүйек айының 1-9 күндері 
Қырғызстан Республикасында 
ІІ Дүниежүзілік көшпенділер 
ойындары өткізіліп, аударыспақ 
(эр эңиш), ат жарысы, жұмсақ 
ат жарысы, мас-рестлинг, қазақ 
күресі, гүлеш (әзірбайжан күресі), 
қырғыз күресі, алыш күресі (еркін 
күрес), алыш күресі (классикалық), 

бүркіт салу, тоғызқұмалақ, мангала, 
көкпар (көк бөрү) және тағы да 
басқа, жалпы 23 ойын түрлерінен 
жарысқа түскен спортшылар 

арасынан Қазақстан құрамасы 
жалпы сомасы 13 млн. 28 мың сом 
(65 млн. 140 мың теңге) ақшалай 
жүлде иеленіп қайтты.
      Сонымен қатар,  Қырғызстандағы 
көшпенділер ойындарындағы 
айтыста Мұхтар Ниязов пен 
қырғызстандық Азамат Болгонбаев 
бас жүлдені жеңіп алды.

№18 Балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебі.

«Меркі несие серіктестігі» ЖШС-гі 2016 жылы қазан айының 19-шы  
жұлдызында «Меркі несие серіктестігі» ЖШС-нің құрылтайшыларының 
кезектен тыс жалпы жиналысы болатынын хабарлайды. Жиналыс «Меркі 
несие серіктестігі» ЖШС-нің  офистік ғимаратында сағат 11.00 өтеді. Мекен- 
жайымыз: Меркі ауылы, Исмаилов көшесі  №220 «А». 

                                     Күн тәртібінде:
1. «Меркі несие серіктестігі» ЖШС-нің «Аграрлық несие корпорация» АҚ-

да ашылған несие желісінің көлемін ұлғайту.
2. Ұлғайтылатын несие желісі және осы несие желісі бойынша болашақта 

туындайтын, «Аграрлық несие корпорация» АҚ-ның алдында «Меркі несие 
серіктестігі» ЖШС-гі барлық міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында 
жылжымалы-жылжымайтын мүліктерді, депозиттік есептегі салынған 
қаржыны кепілге қоюға келісім беру.

3. «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ мен «Меркі несие серіктестігі» 
арасындағы келісімдер орындалмаған немесе лайықты орындалмаған 
жағдайда жоғарыдағы кепілге қойылып отырған барлық жылжымалы-
жылжымайтын мүліктерді, депозиттік есептегі салынған қаржыны соттан 
тыс алуға келісім беру.

4. «Меркі несие серіктестігі» ЖШС-гі құрылтайшыларының несиелеу 
лимитін бекіту.

5. Ұлғайтылған несие желісі бойынша жасалатын негіздемелік келісім, 
қосымша келісім, кепіл шарттар, «Меркі несие серіктестігі» ЖШС-гі мен 
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ның арасында бұрынғы және қазіргі 
негіздемелік келісім, кепіл шарттар, гаранттық шарттар, қарыз шарты, жеке 
қарыз шарттарын жасату және қол қою құқығын, сонымен қатар, осыларға 
байланысты қосымшалар мен өзгерістерге қол қою құқығын «Меркі несие 
серіктестігі» ЖШС-нің Басқарма төрағасына беру.

           «Меркі несие серіктестігі» жшС-нің Басқармасы

«Меркі несие серіктестігі» 
жшС-нің  мүшелеріне 

              водитель на КамАЗ и парикмахер. 
Обращаться по тел.: 87777457775; 87754380707.

ТРЕБуЮТСЯ

утерянный договор  №33 о приватизации квартиры (дома), выданный на 
имя Омарбекова Токсана 12 августа 1992 года.

Меркі ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 
жанынан сыртқы жарнама мен көрнекі ақпарат, тауарлық жапсырмалар 
(этикеткалар) және т.б. мәтіндерінің қатесіз сауатты жазылуын бақылау, 
орын алған қателіктерді түзету және алдын алу мақсатында шағын 
және орта бизнес өкілдері, жарнама агенттіктерімен тиісті жұмыстар 
жүргізу үшін «Жедел желі» (Call center) іске қосылғандығын және тегін 
консультациялық көмек көрсететіндігін хабарлайды.

Оператор-консультант шонатаева Дана Серікқызы
Байланыс нөмірі:   8(72632) 2-21-86
Жұмыс уақыты:   дүйсенбі – жұма. Сағат 9.00-ден 19.00-ге 

дейін
Түскі үзіліс:  сағат 13.00-ден 15.00-ге дейін
Демалыс күндері:  сенбі, жексенбі

Меркі ауданы тұрғындарының назарына!

Отдел культуры и развития языков акимата Меркенского района 
информирует о создании при управлении «Горячей линии» (Call center)  
для оказания бесплатной консультативной помощи рекламным агент-
ствам, представителям малого и среднего бизнеса, с целью грамотно-
го, правильного оформления текстов визуальной информации, наруж-
ной рекламы, товарных наклеек (этикеток), корректирования ошибок.

Оператор-консультант Дана Сериковна шонатаева.
Контактный телефон: 8(72632) 2-21-86.
Время работы: понедельник-пятница, с 9.00 до 19.00 часов.
Обеденный перерыв: с 13.00 до 15.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье.

К сведению жителей Меркенского района!

1. Имейте под рукой достаточный объем воды и лопату, чтобы можно 
было забросать огонь землей, если пламя вырвется наружу.

2. Заливайте костер водой. Удостоверьтесь, что все угольки, угли и 
бревна мокрые. Отодвиньте камни: под ними может тлеть пламя.

3. Смешайте золу с землей, еще раз залейте костер водой. Перемеши-
вайте золу до тех пор, пока не убедитесь, что костер действительно потух. 
Прикоснитесь ко всем остаткам костра голой рукой, чтобы на ощупь убе-
диться в том, что нигде не тлеет пламя.

4. Никогда не оставляйте костер без присмотра. Даже небольшой вете-

КАК  ЗАТушИТЬ  КОСТЕР

рок способен вызвать быстрое рас-
пространение огня.

Помните! Восемь из десяти по-
жаров возникают по вине человека.

К.ДАРИМКуЛОВ,
главный специалист отде-

ла чС Меркенского района, 
подполковник гражданской 

защиты.


