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Әтіркүл ТӘЖІБЕКҚЫЗЫ, 
Расул МАЛЛАБАЕВ (суреттер),
«Меркі тынысы»

ҚАРТЫ  БАР  ЕЛДІҢ –
ҚАЗЫНАСЫ  БАР

– Меркі аудандық ардагерлер 
Кеңесі «Ардагерлер ұйымы» 
республикалық қоғамдық бірлестігі 
VII съезінің шешімдерін басшылыққа 
алып, оны бастауыш және округтік 
ардагерлер ұйымдарында, 
аудандық қоғамдық бірлестігінің 
алқа отырыстарында талқылап, 
тиісті іс-шара жоспарын жасап, 
соған сәйкес жұмыс атқарып 
отыр. Меркі аудандық ардагерлер 
Кеңесінің құрамы бекітілген, онда 31 
пленум, 7 адамнан тұратын төралқа 
мүшелері бар. 6 тұрақты комиссия 
жұмыс істеуде, – деп бастады өз 
баяндамасын Еренсіз Абашұлы. 

– Конференция барысында 
айтылған сын-ескертпелерден 
тиісті қорытынды шығарылып, 
ең басты міндет – әрбір соғыс 
ардагеріне, аналарға, тыл және 
еңбек ардагерлеріне жеткілікті 
көңіл бөлу, жиі-жиі хабарласып 
тұру, мұқтаждарын тыңдау, қолдан 
келгенше көмек беру екеніне 
назар аударылды. Әрбір ауыл 
округінде, елді мекендерде тұратын 
ардагерлерге жағдай жасап, 
әлеуметтік, медициналық, басқа 
да көмек беру ауыл округтеріндегі 
төрағаларға тапсырылды,   –  деді 
ол. 

Жалпы,  осы  жылдың  6 айында бір 
рет пленум, 6 рет төралқа отырысы 
өткізіліп, онда кезек күттірмейтін 
мәселелер талқыланып, шешімдер 
қабылданып, хаттамалар түзілген. 
ҚР «Ардагерлер ұйымының» VII 
съезінде жаңа ұрпаққа адамгершілік 
тәрбиесін беруге ерекше көңіл бөлу 
керектігі баса айтылғаны белгілі, 
сонымен қатар, жастар арасында 
ислам радикализмінің таралуы 
алаңдатып отырғаны да аудан 
ардагерлерін бей-жай қалдыра 
алмады. Аудандағы 52 бастауыш 
ардагерлер ұйымы, аудандық 
кеңестің пленум, төралқа мүшелері, 
белсенді ардагерлер түрлі насихат 
топтарына біріктіріліп, ел арасында 
кезең-кезеңімен жиналыстар, 
кездесулер, дөңгелек үстелдер 
өткізіп, жастар арасында қылмысты 
ауыздықтауға, жасөспірімдердің өз-
өзіне қол салуына жол бермеуге, 
әртүрлі діни ағымдардың  жымысқы 
әрекеттерінің не екендігіне назар 
аударып, түсіндіруге күш салды. 

Ардагерлер Кеңесінің  
жетекшілері ауданымыздың 
33 мектебінде болып, мектеп 
оқушыларымен, мұғалімдер 

Пленум  болыП  өтті
Өткен аптада «Ардагерлер 

ұйымы» республикалық 
қоғамдық бірлестігі Меркі 
аудандық филиалының Пленумы 
болып, онда «Ардагерлер 
ұйымы» республикалық 
қоғамдық бірлестігі VII съезінің 
қаулыларына сәйкес аудандық 
ардагерлер Кеңесінің алдында 
тұрған міндеттері туралы» 
мәселе қаралды. Жиынды 
филиал төрағасы Қ.Иманалиев 
ашып, қатысушы қонақтармен 
таныстырып, баяндама жасау 
үшін сөзді аудандық филиал 
төрағасының орынбасары Абашев 
Еренсізге берді.

ұжымымен кездесіп, ислам 
радикализмінің насихатына қарсы 
лекциялар оқып,  олардың келтірер 
зиянды әрекеттері туралы жастарға 
түсіндірілді. Ондағы басты мақсат 
– рухы күшті, тарихы терең, дәстүрі 
таза, тілі мен ділі дамыған халық 
қана болашағына сеніммен қарап, 
мәңгілік өмір сүретінін жастар 
санасына ендіру, түсіндіру болды. 

– Аудандық ардагерлер 
кеңесінде 8790 соғыс, тыл, еңбек 
ардагерлері есепте тұрады. 14 
округтің ардагерлер кеңесінде 2375 
ардагер тіркелсе, 38 бастауыш 
ардагерлер ұйымында 6415 ардагер 
тіркелген. Осы саны көрсетілген 
ардагерлермен  сіздер мен біздер 
болып, олардың жағдайына қарау, 
мекеме, ұйым басшыларының 
назарын соларға қарай икемдеп, 
ардагерлердің тыныс-тіршілігіне 
көңіл аударту біздің басты 
назарымызда болуы тиіс. Осы таңға 
ауданымызда 13 соғыс ардагері бар 
болса, олардың төртеуі І-ІІ топтағы 
мүгедектер.Сонымен қатар, 410 
тыл ардагері, бір Отан соғысы 
ардагерінің жесірі, екі Социалистік 
Еңбек Ері, 17 жалғызбасты азамат 
тұрады. Сол аталған жалғызбасты 
азаматтардың төртеуіне әлеуметтік 
жәрдем беріледі. Зейнеткерлерге, 
оның ішінде, ҰОС ардагерлеріне 
медициналық көмек көрсетуді 
жақсарту мақсатымен, ардагерлер 
кеңесінің тұрақты комиссиясы 
аудандағы барлық медициналық 
мекемелерді аралап, көріп шықты. 
Ардагерлер дәрі-дәрмектермен 
көңіл толарлықтай қамтамасыз 
етілген. Барлық ардагерлерді 
медициналық көріктен өткізу үшін, 
әрбір емханада бас дәрігердің 
бұйрығымен медициналық комиссия 
құрылған, комиссияның көмегімен 
барлық ҰОС ардагерлеріне 
медициналық көмек қажет болған 
жағдайда заң шеңберінде тегін 

және жеңілдетілген дәрі-дәрмектер 
беріледі, – деді баяндамашы.

Аудандық ардагерлер Кеңесі 
ауыл тұрғындарының арасындағы 
тұтастық пен бірлікті, бір-біріне 
деген сыйластығын, жастар 
арасындағы тәрбие жұмысын 

нығайтуды мақсат етіп отыр. 
Еске сала кетсек, аудандық 
Мәдениет үйінде жастар тәрбиесіне 
арналған, жастармен атқарылатын 
жұмыстарды нақтылаған үлкен 
жиын болып өтті. Әлбетте, бұл 
форумның өтуіне аудандық, округтік 
ардагерлер ұйымдары үлкен үлес 
қосты. Басқосуға аудан әкімі, 
аудан әкімдігінің бөлім басшылары, 
аудандық әкімдіктің ішкі саясат 
бөлімінің қызметкерлері, аудандық 
прокуратура, аудандық ішкі істер 
бөлімінің, басқа да мекемелердің 
қызметкерлері қатысты. Сондай-
ақ, өңіріндегі этно-мәдени 
бірлестіктердің жетекшілері,  
құрметті ақсақалдары да бұл игі 

іс-шараға қатысып, аудан өңірінде 
тұратын  түрлі ұлт өкілдерінің бір-
біріне деген құрметі мен бірлігі сөз 
болды.

Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері қашанда құрметті 
орында. Өткен жылы Жеңістің 70 

жылдық мерекесіне орай соғыс, 
тыл және еңбек ардагерлеріне 
сый-құрмет көрсетілді. Дастархан 
жайылып, соғыс жылдарында от пен 
суға, оққа қарсы тұрып, Жеңіске қол 
жеткізген ардагерлерге шексіз алғыс 
білдірілді, олар ақшалай, заттай 
сыйлықтармен марапатталды. 

Мерейлі Меркі жерінің саф ауасы 
мен таза суының, әсіресе, емдік 
қасиеті бар минералды суының адам 
ағзасына пайдасы зор. Сондықтан 
да ардагерлердің денсаулықтарын 
жақсартуда  «Меркі шипажайының» 
басшысы Момбеков Абдрасим 
мен «Ақниет» профилакторийінің 
директоры Ермек Сарыбеков 
өздерінің қарттарға деген сый-

құрметін көрсетіп отырған 
азаматтар. Мысалы, Момбеков 
Абдрасим ардагерлердің 
демалысына 9 жолдаманы тегін 
бөлді, әрқайсысының бағасы 
75000 теңгеден. Ал, Сарыбеков 
Ермек  әрқайсысының бағасы 
70000 теңгелік 4 жолдама  берген. 
Осылайша 13 ардагер тегін 
демалып, денсаулығын жақсартып 
қайтты. 

Аудандық ардагерлер кеңесі 
ауданымыздың аумағында 
орналасқан  соғыс ардагерлеріне 
арналған 15 ескерткіштің жастар 
тәрбиесінде ерекше тәрбиелік 
мәні бар екендігін әр уақытта 
есте сақтайды. Оларды ұқыпты 
ұстап, төңірегін тазалап, әрлеп 
отыруға көп көңіл бөледі, 
әрине, бұл ұқыптылықты ұстап 
отырған ауылдық округ, мектеп 
басшыларына да айтар алғысымыз 
шексіз. 

Пленум жұмысына қатысқан 
аудан әкімі Өмірбеков Мейірхан 
Азатұлы жалпы ауданның 
жағдайына тоқтала келіп, 
аудандағы негізгі жұмыстарды  
нақтылап өтті.

– Биылғы жыл – Тәуелсіздіктің 
25 жылдығымен тура келіп отыр.
Соған байланысты  іс-шаралар 
жасалып, ауылдық округтерге 
таратылып берілді. Қыркүйектен 
бастап жұмыстар жан-жақты 
жүретін болады да, қорытындысы 
Тәуелсіздік мерекесінде 
шығарылатын болады... Басты 
мәселе – халықтың ынтымағы, 
ынтымақ бар жерде ғана табыс 
болатыны белгілі, – деген аудан 
басшысы білім саласындағы 
кемшіліктер, ұстаздардың 
жұмыстарын зерделеу, балаларды 
мектепке дейінгі мекемемен 
қамту мәселелері, жағдайы төмен 
отбасыларына қолдау көрсетудің 
жолдары, қайырымдылық 
шараларын күшейту және т.б. 
туралы айтып өтті.

Сондай-ақ, Пленум қонақтары  
– облыстық ардагерлер 
кеңесінің жауапты қызметкері 
Н.Сейдуалиев пен «Ардагерлер 
ұйымы» республикалық 
қоғамдық бірлестігі VII съезінің 
делегаты, Жамбыл аудандық 
ардагерлер Кеңесінің төрағасы 
Б.Сырлыбаевтар өз ойларын 
ортаға салып, Пленум жұмысына 
қатысушылардың сауалдарына 
жауап берді.

Алқалы жиында Сарымолдаев 
ауылдық округі ардагерлер 
ұйымының төрағасы Б.Жылысбаев, 
зейнеткер азаматтар Н.Жәнібеков, 
А.Шидаков, Қ.Мукашев,  
Б.Алпысбаев, Н.Тоқбаева және 
басқалар өздерін мазалаған 
мәселелерді қозғап, ұсыныс-
пікірлерін жеткізді. 

Пленум жұмысы кезінде 
қатысушы азаматтардан 
ардагерлерге «Еңбек ардагері» 
медалін беру, «Ардагерлер үйін» 
ұйымдастыру, орталыққа «алаң» 
мәртебесін бергізу, «Ардагерлерге 
қамқорлық» атты қор құру туралы 
ұсыныстар түсті.

Пленумда тиісті қаулылар 
қабылданды.

  Залдан  көрініс

  Пленум  президиумында
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Десек те, құрылысы басталған 
нысандардың жұмысын өз мерзімінде 
аяқтау, халыққа аса қажет әлеуметтік 
бағыттағы жаңа құрылыстарды 
салу,  ертеңге шегерілмес күрделі 
жөндеу жұмыстарын жүргізу сияқты 
мәселелер үкімет назарынан еш 
түскен де емес. Оған дәлел болатын 
тірліктерді өз ауданымыздан да 
көптеп көруге болады. Олардың 
арасында мемлекеттік «100 мектеп, 

ҚҰРЫЛЫС  НЫСАНДАРЫН  ҚАДАҒАЛАУ  –  
САПА  МЕН  СЕНІМ  КЕПІЛІ 

дүниежүзілік қаржы-экономикалық дағдарыс фактілерінің орын 
алуының басты себебінің бірі  – қара алтын-мұнай бағасының 
әлемдік нарықта кенет төмен құлдырауы немесе оның тұрақсыздық 
салдары болып табылады. Еліміздің экономикасы осы мұнай 
шикізатының сатылу бағасына  да біршама тәуелді болғандықтан, 
сонымен қатар, әлемдік қоғамдастықтың белді бір мүшесі ретінде 
дағдарыстың кері әсері бізді де айналып өтпесі анық, аракідік оны 
сезініп те жүрміз.

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

Школа  дождалась  
каПитальноГо  

ремонта

Сегодня каждому граждани-
ну нашей страны предоставляется 
множество вариантов получить до-
стойную работу. Программой, ре-
гламентирующей данные возмож-
ности, является «Дорожная карта 
занятости-2020», принятая Прави-
тельством Казахстана. Благодаря 
ей, многие меркенцы имеют пре-
красную возможность трудоустро-
иться на работу, поправив свое ма-
териальное положение.

В рамках Государственной про-
граммы «Дорожная карта занятости 
-2020» в СШ №20 им.Т.Рыскулова 
проводится капитальный ремонт, 
в котором  она так нуждалась. Ве-
дет его, начиная с 5 июля т.г.,  ТОО 
«Ник-Тараз» (директор С.Шоката-
ев). Сейчас строители вовсю кол-
дуют над ней, чтобы здание вы-
глядело как новенькое.  – Первую 
очередь ремонтных работ уже за-
вершили, – рассказал  корреспон-
дентам районной газеты «Меркі 
тынысы» начальник строительного 
участка Ж.Далиев.  Так, завершен 
полный демонтаж, ведется левкас 
стен, установка пластиковых окон, 
замена крыши,  левкас потолка, ра-
боты по замене кафеля и линолеу-
ма и др.  

Все работы проводятся каче-
ственно, так, чтобы она в даль-
нейшем служила детям как можно 

Занятость населения яв-
ляется одним из социальных 
приоритетов деятельности  го-
сударства. обеспечение граж-
дан возможностью трудоу-
стройства – основа социальной 
защиты населения, важный 
способ развития потенциала 
человеческих ресурсов и, в 
конечном счете, главнейшее 
условие повышения качества 
жизни казахстанцев и усиления 
экономики.

ольга  МАЗуР,   Расул  МАЛЛАБАЕВ  (фото), "Меркі тынысы".

дольше. Всего на капитальном ре-
монте школы  задействовано 120 
человек, из них 40 рабочих – жите-
ли района. Вся необходимая авто-
техника в наличии также имеется, 
это погрузчик, КамАЗ, кран. Все 
необходимое для проведения капи-
тального ремонта завозится своев-
ременно,  строительный материал 
качественный и работы ведутся хо-
рошими темпами. 

Для рабочих, работающих здесь, 
профессиональные  повара готовят 
вкусные и сытные блюда. Рабочие  
получают  четырехразовое полно-
ценное питание, это также способ-
ствует хорошим темпам проведе-
ния ремонтных работ на объекте.

 Работы по капитальному ре-
монту образовательного учреж-
дения проводятся  в соответствии 
с графиком. Начальник участка 
Ж.Далиев за  качеством и опера-
тивностью  работ  ведет постоянный 
и строгий  контроль, не упуская из 
виду  никакую мелочь, помня о том, 
что завтра сюда придут и сядут за 
парты дети. 

на снимках: 
электрики Валерий Табаков 

и сапберген султанбек;
строители готовят раствор.

100 аурухана» бағдарламасы 
арқылы салынып, құрылысы 
бітуге жақындаған 250 келушіге 
арналған аудандық орталық емхана, 
«Жұмыспен қамту-2020 Жол картасы» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
күрделі жөндеу үстіндегі Трубицын 
атындағы №17 мектеп-гимназиясы, 
Т.Рысқұлов атындағы №20 орта 
мектебі, №9 Меркі колледжі 
мен Жеміс-жидек ауылындағы 
бұрынғы «Огонек» балабақшасының 
ғимараттары болса, «Нұрлы жол» 
мемлекеттік бағдарламасының 
құзіретімен  құрылысы биыл 
маусымда басталып, келер 
жылдың шілдесінде толық аяқталуы 
жоспарланған Савва атындағы №9 
орта мектебі тағы бар.

Бұл әлеуметтік қажеттілігі зор 
нысанда өткен айдың 13-і күні 
облысымызда арнайы іссапармен 
жүрген Парламент Мәжілісінің 
депутаты Ш.Хахазов та болып, 
құрылыс жұмысымен егжей-
тегжейлі танысқаны және ол туралы 
материал төл газеттеріңізде жарық 
көргені мемлекет болашағы – бүгінгі 
жастардың замана ағысына сай жаңа 
мектепте білім алып, тәрбиеленуінің 
маңыздылығынан хабар бергендей 
еді.  Сол кезде «Нұрлы жолдың» әр 
тармағы Елбасы Н.Назарбаевтың 
жеке қадағалауында екенін нығыздап 
айтқан Парламент Мәжілісінің 
депутаты Шакир Құсайынұлы 
жергілікті атқарушы органдар мен 
билік партиясы – «Нұр Отанның» 

тарапынан да әркез үздіксіз бақылау 
болатынын жеткізген-ді.

Иә, десе дегендей, жоғарыда 
айтылған дағдарыстың салқын 
самалы ескенімен, қыруар мемлекет 
қаржысы (оның ішінде салық төлеуші 
сіз бен біздің де үлесіміз бар) 
құйылған құрылыстардың барлық 
талаптарға сай жүргізілуін қадағалау  
үрдісінің   күн тәртібінен ажырамауы 
да заңдылық. Осы орайда, өткен 

бейсенбі күні «Нұр Отан» партиясы 
Меркі аудандық филиалының  бақылау 
комиссиясының төрағасы Иманбетов 
Бақытжан Молдақұлұлы бастаған 
құрамында «Нұр Отан» партиясы 
Меркі аудандық филиалының 
сектор меңгерушісі Нұрланов Мәлік 
Құрамысұлы,  аудан әкімдігінің 
сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
бөлімінің басшысы Орынтаев 
Самар Ғалымжанұлы мен аудандық 
мәслихаттың депутаты Хейроев Азиз 
Яшаұлы болған арнайы жұмыс тобы 
салынып жатқан Савва атындағы 
№9 орта мектебінің құрылысымен 
танысты.

«Нұрлы жол» мемлекеттік 
бағдарламасы аясындағы 
«Әлеуметтік инфрақұрылымды 
дамыту» бағыты бойынша ҚР Ұлттық 
қорынан 808075,0 мың теңге және 
облыстық бюджет есебінен 89786,0 
мың теңге бөлініп, ағымдағы жылдың 
маусымында құрылысы басталған 
600 орындық, 3 қабаттан тұратын жаңа 
мектеп құрылысы алдында аталмыш 
топты қарсы алған мердігер ұжым 
– «ТаразҚұрылысДизайн» ЖШС-
нің құрылыс учаскесінің басшысы 
Есдәулетов Бейбіт Жамалбекұлы 
(жоғарғы суретте ортада) арнайы 
стенд арқылы барлығы 5 блоктан 
тұратын   болашақ заманауи мектептің 
жоба-төлқұжатын көрсеткен соң 
жалпы құрылыс нысанын аралатып, 
толық  таныстырды.

Келісім-шарт бойынша құны 
925142,24 мың теңгені құраған 

мектеп келер жылдың шілде айында 
пайдалануға берілмек. Аталған сома 
ішіне жылыту қазандығы, жиһаздар, 
компьютер мен лингафон сыныптары 
барлық жабдықтарымен кіруі де 
көзделген. Бұл күнде алғашқы қабаты 
бой көтеріп үлгерген құрылысқа 
қажет 220 млн. теңге игерілгенін 
айтқан учаске басшысы Б.Есдәулетов 
құрылыста барлығы 98 адам еңбек 
етсе, оның 30-ы жұмыспен қамтылған 
жергілікті тұрғындар екеніне назар 
аударып, олардың орташа айлық 
жалақылары 50-100 мың теңге 
төңірегінде екеніне тоқтала келе: 

– Мектеп құрылысы бекітілген  
кестеге сай жүргізілуде. Мердігерге 
атқарылған жұмыстарына қарай 
әкімшілік тарапынан қаржы тоқтаусыз 
аударылып тұрады. Мемлекеттік 
органдар, прокуратура және қаржы 
полициясы тарапынан ешқандай 
тексерулер жүргізілген жоқ, яғни, 
барлық жұмыс ҚР заңдарына 

сәйкес, ашық түрде өтуде. 
Мемлекеттік сатып алу конкурсы 
бойынша жеңімпаз болып танылған 
«ҚұрылысЖобаИнжиниринг» ЖШС-
гі тарапынан бақылау жүргізілуі де 
ортақ істің барлық талапқа жауап 
беруіне кепіл болуда. Меркі өңірі 
сейсмикалық апатты аймаққа 
жататындықтан бұл мектеп 9 балдық 
жер сілкінісіне төтеп беруі қажет. 
Міне, осы  сондай-ақ, басқа да 
аса қажет мәселелерде аталған 
серіктестік пен осында жиі ат ізін 
салушы аудан әкімдігінің сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімінің 
басшысы Самар Ғалымжанұлымен 
тығыз әріптестік байланыстамыз, – 
дейді сөз арасында. 

Құрылыс нысанын аралап, 
атқарылып жатқан жұмыстардың 
құрылыс және еңбек нормаларына 
толық жауап беретініне көз 
жеткізілген соң, түйіткілді 
мәселелер мен туындаған кейбір 
жайларды біріге шешу мақсатында 
дөңгелек үстел ұйымдастырылды. 
Кеңес барысында Б.Иманбетов 
мемлекеттік бағдарлама бойынша 
бөлінген қаражаттың мақсатты әрі 
тиімді жұмсалуын мониторингтеу, 
құрылыс барысындағы проблемалық 
мәселелерді зерделеуді және 
қаражаттың игерілуіне талдау  
жасау жағы да өз арнасы арқылы 
үнемі қадағалауда екенін айтса, 
С.Орынтаев әкімшілікте осы мектеп 
құрылысының басталуына ұйытқы 
болған мемлекеттік «Нұрлы жол» 
бағдарламасының орындалу 
барысына сәйкес, ақпараттар алмасу 
мақсатында жинақтау папкалары 
ашылғанын айтты. Сонымен қатар, 
Самар  Ғалымжанұлы  аудан 
әкімдігінің сәулет, қала құрылысы 
және құрылыс бөлімінің бас маманы 
А.Айбасовтың осы жылдың 28 
шілдесіндегі №85 бұйрықпен осы  
құрылысқа жауапты тұлға ретінде 
бекітілгенін жеткізіп, құрылыс 
басшыларын, оның ішінде, учаске 
басшысы Б.Есдәулетовты бірлескен, 
ашық әрі белсенді жұмыс жасауға 
шақырды.

Құрылысқа барлығы 17 түрлі 
құрылыс техникасы жұмылғанын 
байқап, жұмысшылардың айлықтары 
уақтылы төленетіні және олардың 
асханасы мен  жатын орындары 
барлық санитарлық нормаларға 
сай екеніне,  сондай-ақ,  ең  
басты   мәселе –  аз мерзімде 
атқарылып  үлгерген жұмыстардың 
ауқымдылығына разылық 
білдіріп, жиынды қорытындылаған 
Б.Иманбетов бақылау  комиссиясы  
атынан құрылыс басшыларына  
алғысын айтып, өз тараптарынан 
көмек қажет болған жағдайда оны 
көрсетуге әркез дайын екендіктерін 
жеткізді. 

  Құрылыс  басында
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 Осы орайда дүйсенбі күні аудан 
әкімдігінің кіші мәжіліс залында 
аудан әкімінің орынбасары Қасымов 
Рүстем Қалмұхамбетұлы Қазақстан 
Республикасы Бас прокуратурасы 
құқықтық статистика және арнайы 
есепке алу жөніндегі комитетінің 
басқарма басшысы Нұрымбетов Тимур 
Тұрсынбайұлы (суретте) бастаған 
бірқатар лауазымды тұлғаларды 
қабылдап, Ұлт жоспарының осы қадамға 
байланысты мәселелерін біріге қарады.

Еліміз бойынша, оның ішінде, 
облысымыздың Тараз, Қаратау және 
Жаңатас қалаларында жұмыс жасай 
бастаған елді-мекендердің электронды 
форматтағы геоақпараттық қылмыстық 
құқық бұзушылық картасының 
тиімділігі мен оның қарапайым 
халық үшін қолжетімділігіне назар 
аударып, осы картаның ауданымыздың 
криминогендік ахуалына тигізетін оң 
септігі турасында жанды әңгіме қозғаған  
Рүстем Қалмұхамбетұлы Тимур 
Тұрсынбайұлына  сөз кезегін ұсынды.  

Өзі қызмет ететін комитеттің 
уәкілетті орган ретінде ведомствоаралық 
әрекеттесудің ақпараттық 
жүйелерінің жауапты орындаушысы 
болып табылатынын айтқан Тимур 
Тұрсынбайұлы бұл карта арқылы қылмыс 
жиі орын алатын нүктелерді анықтау, сол 
учаскелер бойынша халықтың қауіпсіздігі 
үшін алдын алу шаралары жүретінін, 
белгілі бір радиуста тіркелген құқық 
бұзушылық фактілері жайлы ақпаратты 
электрондық пошта арқылы кез-келген 
ҚР азаматы алуына зор мүмкіндік 

Долг современной молодежи – 
внести свой вклад в благородное 
дело – воспитание нового человека 
и мы осуществляем эту  цель, про-
водя большую работу с молодежью 
села.

Мы полностью поддерживаем 
Главу государства в том, что моло-
дым гражданам  страны необходи-
мо прививать главные человеческие 
ценности. Это, прежде всего, патри-
отизм, нормы морали и нравствен-
ности, принципы межнационального 
согласия и толерантности, надо ду-
ховно и физически развивать под-
растающее поколение, формируя 
у него уважительное отношение к 
человеку труда. Это главные задачи 
молодежного ресурсного центра.

Среди девушек и юношей райо-
на немало активных ребят, тех, кто 
считает своим долгом быть полез-
ным своей стране. Кто стремится 
все свои силы направлять на бла-
гополучие и процветание района. 
Именно такие представители под-
растающего поколения, это – уча-
щиеся старших классов, студенты, 
молодые специалисты и являются 
представителями молодежного ре-
сурсного центра отдела внутрен-
ней политики райакимата. Они при 
любом удобном случае стремятся 
доказать, что они патриоты своей 
страны. Участвуют в озеленении и 
благоустройстве района, очищают 
территории памятников, посвящен-
ных Великой Отечественной войне, 
оказывают помощь престарелым 
людям, ветеранам войны и труда, 

В современном мире воз-
растает досуговая функция по-
сещения музеев. Отключение 
от повседневности, появление 
особого душевного настроя при 
общении с высочайшими до-
стижениями культуры – в этом 
реально проявляется значение 
музейных выставок для под-

ПоддЕРЖИВАю  
нАМЕчЕннЫй  КуРс 

В Послании Елбасы даются яс-
ные и понятные  ответы на вопро-
сы, которые сегодня стоят перед 
казахстанцами. Проанализировав 
пройденный за годы независимо-
сти, 25-летие которой мы отмеча-
ем в этом году, путь, Лидер нации 
наглядно сопоставил начальный 
этап становления независимого го-
сударства с сегодняшними дости-
жениями, которые признаны всем 
мировым сообществом.  Послание 

Президента страны, это, прежде 
всего, поддержка людей в непро-
стое время.  Это поддержка че-
ловеческого капитала как ресурса 
экономического роста. В частности, 
несмотря на кризис, все социаль-
ные обязательства перед граждана-
ми будут исполнены в полной мере. 
Главное всем нам, гражданам 
страны – трудиться, и тогда кризис 
не почувствуешь.

Послание народу Казахстана 
«Казахстан в новой глобальной ре-
альности: рост, реформы, разви-
тие» является отражением совре-
менных актуальных потребностей и 
проблем нашего общества. В нем 
Елбасы подчеркнул, что за четверть 

Аудан әкімдігінде
Ұлт жоспары – н.назарбаевтың бес институционалдық 

реформасын жүзеге асырудың 100 қадамының 
32-қадамында «Қылмыстық құқық бұзу картасы» 
ұлттық ақпараттық жүйесі негізінде «Қылмыстық құқық 
бұзу картасы» интернет-порталын құру көзделгені 
туралы айтылған. Бұл картада елімізде 1 аптадан әрі 
кетпейтін мерзімде жасалған барлық қылмыстық құқық 
бұзушылықтар тіркеліп, қоғамда ішкі істер органдары 
жұмысының тиімділігін бақылауға мүмкіндік берілмек.

 ҚЫЛМЫСТЫ  ҚҰРЫҚТАУ  КҮШЕЙТІЛМЕК
Әлихан  нҰРАЛИЕВ,    (сурет автордікі),  
"Меркі тынысы".

барына, осылайша тұрғындар қауіпсіз 
бағытты таңдап, жағымсыз жайлардан 
қорғана жүрулеріне болатынына жеке 
тоқталды.

Сонымен, бұл жаңашылдық біздің 
ауданға да жетті. Облыстық бюджеттен 
ауданымыздың елді-мекендерінің 
электронды форматтағы геоақпараттық 
қылмыстық құқық бұзушылық жөніндегі 
масштабы 1:2000 картасын жасату үшін 
9109,0 мың теңге қаражат бөлінген 
болатын. Осы аталған іс бойынша 
мемлекеттік сатып алу конкурсы 
ұйымдастырылып, соның нәтижесінде 
конкурсқа қатысқан 4 мекеме ішінен 
топ жарған «ТаразТауЖоба» ЖШС-гі 

жеңімпаз ретінде танылып, 6299,0 мың 
теңгеге аталған заманауи карта жасау 
ісін қолға алмақ болды.                                                          

– Бір айта кетерлік жайт, аталмыш 
«ТаразТауЖоба» ЖШС-гі жергілікті 
жердің геоақпараттық картасын  
дайындауда өзіндік тәжірибесі 
жинақталып, озық жұмыс тәсілі 
қалыптасқан  ұжым. Біздің алдымызда 
Сарысу  ауданында болып, тап осы карта 
бойынша еселі еңбек еткен мекеме 
Меркі жерінде де жақсы жағынан 
танылып, елімізге, аудан жұртшылығына 
аса қажетті істі абыроймен атқарады 
деп сенеміз, – дейді аудан әкімінің 
орынбасары Рүстем Қасымов.

Каждое Послание Главы го-
сударства народу Казахстана 
– точное попадание в цель, при-
званное обеспечить дальнейший 
рост, реформы и развитие стра-
ны в новой глобальной реаль-
ности, четкий план действий в 
непростой экономической ситу-
ации.

века наша страна состоялась как  
суверенная национальная эконо-
мика и как государство, ставшее 
полноценным участником мировой  
семьи нации.

В Послании Лидер нации  под-
черкнул, что на сегодня Казахстан 
состоялся  как суверенная нацио-
нальная экономика, включенная в 
глобальные хозяйственные связи, 
и как государство, ставшее полно-
ценным участником мировых про-

цессов. За годы независимости ка-
захстанский народ смог выдержать 
немало испытаний, закалился и 
окреп. Добился невиданных во всей 
нашей истории темпов успешного 
экономического развития. Теперь 
каждому из нас важно  сохранить и 
приумножить наши ценности и до-
стижения и двигаться только впе-
ред запланированным курсом.

Я уверен, что реализация По-
слания будет способствовать и в 
дальнейшем прогрессу нашей не-
зависимой Родины.

Б.ХАсАнБАЕВ, 
руководитель узбекского 

этнокультурного объединения 
района.

визитная  карточка  района
музей – 

В современное время повышается интерес людей к таким 
культурно-досуговым учреждениям как музей. К посещению 
музеев привлекается молодежь, проводятся интересные 
выставки, являющиеся главной площадкой взаимодействия 
музея с публикой. Именно по выставочной программе чаще 
всего люди судят об успехе  музея.

и поколений. Особый мир, в котором 
живет история, хранятся экспонаты 
прошлого. Социальные экспозиции 
и др. мероприятия, приуроченные  
к различным датам, делают район-
ный историко-краеведческий музей  
(директор М.Амиева) активным 
участником всех происходящих в 
обществе процессов. Кроме того, 
невидимая нить между прошлым и 
настоящим  способствует углублен-
ному их пониманию, обретает гро-
мадное воспитательное значение. 
Значимое место  в этой череде за-
нимают  праздники – День Первого 
Президента РК, День Независимо-
сти, Государственных символов РК, 
а также Наурыз. Побывав в музее 
накануне этого весеннего празд-

ника посетители узнают о том, что  
кочевники не просто чувствовали  
свою связь с природой, они жили 
в единстве с ней, о главном герое 
Нового года – Наурыза Кадыр ата, 
который является  личностью леген-
дарной.  В ночь с 21 на 22 марта 
он спускается с небес и посещает 
людские жилища. Но не все, а лишь 
те, где чистота, уют, лад и приносит 
счастье всем обитателям. Посети-
тели также узнают о том, что каза-
хи называли Наурыз Великим днем 
Улуса, о том, почему в ночь перед 
торжеством  наполнялись все ем-
кости  в доме молоком, айраном, 
ключевой водой, для чего перед ак-
сакалами ставится  семь чаш с нау-
рыз коже, приготовленным из семи 
компонентов, как и зачем прово-
дится обряд «аластау».

Для сотрудников музея шум в 
залах, где обычно царит благого-
вейная тишина, всегда радость. Это 
значит, что меркенцы, дети, под-
ростки интересуются историей сво-
ей страны, родного края. Ведь глав-
ная цель сотрудников музея – дать 
подрастающему поколению возмож-
ность окунуться в атмосферу былых 
времен, познакомиться поближе с  
ценностями историко-культурного 
наследия, увидеть древнюю одежду, 
украшения, оружие,  предметы быта 
(на снимке). Многие жители райо-
на сами  передают в музей свои се-
мейные реликвии, чтобы сохранить 
их для потомков. Таких экспонатов 
здесь много, они хранятся бережно, 
так, чтобы в хорошем состоянии их 
могли увидеть будущие поколения.

Л.БАРАКБАЕВА,
 научный сотрудник районно-
го историко-краеведческого 

музея.

БУДУЩЕЕ  
СТРАНЫ

МОЛОДЕЖЬ – 

сегодня нашему мо-
лодому и независимому, 
активно развивающемуся  
Казахстану нужны креатив-
но мыслящие, интеллек-
туально развитые люди, 
способные осуществить по-
ставленные перед страной 
большие задачи. И в моло-
дежном ресурсном центре 
отдела внутренней полити-
ки райакимата таких ребят 
очень много.

многодетным семьям, участвуют в 
различных акциях, мероприятиях, 
спортивных соревнованиях, благо-
творительных акциях и делают это с 
большим интересом.

Они учатся, приобретают новые 
знания и навыки, стараясь стать 
достойной сменой старшим поко-
лениям и вывести свою молодую и 
независимую страну в число 30 рз-
витых стран мира. 

Молодежь района прекрасно 
осознает то, что новому поколе-
нию строить будущее Казахстана, 
и ей небезразлично, чему и как им 
учиться сегодня, чтобы завтра быть 
на одном уровне с передовой со-
временной молодежью мира. Мо-
лодежь Казахстана открыта к боль-
шим достижениям, но для этого 
нужны перемены – и они со своей 
стороны к ним готовы.

Также у молодежи района се-
годня есть своя позитивная точка 
зрения, и девушки, и юноши идут в 
ногу со временем, в унисон с тре-
бованиями современности. Девуш-
ки и юноши стремятся сохранять 
ценности семьи, больше бывать 
дома, общаться с родителями, ба-
бушками и дедушками, поддержи-
вать младших братьев и сестер. 
Понимают тернистость внедрения 
всего нового в нашу жизнь, в том 
числе и современных технологий. И 
какие бы не были трудности на пути 
молодых людей, все они несравни-
мы с теми трудностями, которые 
преодолел наш народ за годы неза-
висимости – общими усилиями мы 
придем к новым высотам в постро-
ении сильного, уверенного в себе, 
конкурентоспособного Казахстана, 
делая все, чтобы наша страна стре-
милась только вперед! 

н.ЖАнЫКуЛоВА, 
специалист отдела внутренней 
политики акимата Меркенского 

района.

держания духовного здоровья 
человека. Четко сформули-
рованная выставочная поли-
тика, правильно выстроенная 
экспозиция является залогом 
успеха и методика организа-
ции и проведения музейной 
выставки является востребо-
ванной и актуальной.

Музей – это связь времен 
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По специальности она зоот-
ехник. Окончила  Армавирский 
сельскохозяйственный техникум 
Краснодарского края. В апре-
ле 1966 года, по распределению 
Всесоюзного выпуска, была на-
правлена на работу в Кустанай-
скую область, Камышненский 
район. Там же встретила своего 
супруга, Асланбека Топалачевича 
Шидакова, который после окон-
чания Алматинского сельхозин-
ститута также приехал по рас-
пределению на работу и трудился 
главным ветеринарным врачом. В 
1969 году они поженились, созда-
ли семью, в Кустанайской области 
у них родились старшие дети – 
сын Руслан, который в настоящее 
время работает специалистом  по 
недвижимости и дочь Людмила, 
которая посвятила свою жизнь де-
тям и работает завучем  в СШГ 
№17 им. Трубицына. В январе 
1977 года вместе с семьей они 
приехали в село Мерке.

Свою трудовую деятельность 
Валентина Емельяновна в  Мер-
ке начала бухгалтером в Кузь-
минском сельском совете, вско-
ре была избрана  депутатом и 
назначена  секретарем  этого 
сельского совета. Первым и гра-
мотным наставником, научившим 
ее работать с документами,  по-
правляющим неточности в работе, 
учившим всего добиваться своим 
умом и  трудом, был  Бек Абдул-
лаевич Абдуллаев. Ему  до сих 
пор благодарна она  за тот опыт, 
который она применяла в работе 
госслужащей.

Вскоре ее аккуратная работа 
с документами, вежливое и об-
ходительное отношение с людьми 
было замечено, и в апреле 1984 
года ее назначили на должность 
заведующей общим отделом рай-
исполкома.

В 1985 году Меркенский рай-
он находился на контроле Совета 
Министров Казахской ССР по ра-
боте с документами и была дана 
положительная оценка работе со 
всей документацией.  В 1987 году 
она была избрана  председателем 
Ойталского поселкового Совета. 
Работать здесь было нелегко,  так 
как была высока планка требова-
ний  жителей поселка  городского 
типа Сахзавода по вопросам бла-
гоустройства, дорог, обеспечения  
водой, социальным проблемам. 
И, начав работать, В.Шидакова, 
при поддержке райисполкома 
приступила к выполнению нака-
зов жителей поселка – были по-
строены гравийно-оптимальные 
дороги и проведен водопровод 
на нескольких улицах ст. Мерке и 
многое другое.

В 1988 году в областном смо-
тре-конкурсе  по благоустройству 
Ойталский поссовет занял третье 
место, а в районном – первое, 
которое держал долгие годы. А 
какие замечательные праздники 
проходили в сахзаводском по-
селке! Интересной, насыщенной 
была работа женского клуба «На-
дежда». И, конечно же, привык-
шая работать с большой отдачей 
и ответственностью, она  вклады-
вала во все это свою душу и много 
труда.

В 1991 году, в связи с пре-
образованием  структуры госу-
дарственной службы, она была 
назначена  заместителем акима 
Ойталского поселкового округа, 
где трудилась под руководством 
опытных, грамотных руководи-
телей поселкового совета, это: 
Д.Абдыкасымов, Н.Зикерба-
ев, Т.Олжабаев, М.Кокрекбаев,          

Отличительной особенностью про-
цесса производства Компанией железо-
бетонных изделий является их пропарка 
–  в течение 16 часов каждое изделие 
пропаривается, благодаря чему наби-
рает 70% от заданной прочности бетона 
уже в первые сутки изготовления изде-
лия, что обеспечивает  садовым шпале-
рам прочнось, водонепроницаемость и 
долговечность. Специальные добавки, 
используемые Компанией, придают из-
делиям гладкую поверхность и ровную 
форму. Самостоятельная добыча песча-
но-гравийной смеси, переработка ПГС, 
производство щебеня снижает затраты 
Компании на производство железобе-
тонных изделий, тем самым, удешевляя 
их себестоимостъ. 

В настояшее время Компания 
успешно производит садовые шпалеры 
с предварительно напряженным арми-
рованием высокоуглеродистой стальной 
проволокой ВРП ф5мм (4-х рядное) с 
маркой бетона В-25(М350), в следую-
щей классификации: 
– шпалеры опорные БШ, сечение стенки 
80*80 мм (любой типоразмер до 5 м); 
– шпалеры опорные БШ, сечение стен-
ки 90*100 мм (любой типоразмер до 4,5 
м); 
– опорная подушка ОП (дополнительный 
необходимый аксессуар для шпалерной 

Внимнию агрокомплексов и крестьянских хозяйств

Тоо «строй юг Групп» (далее – Компапия) основано в 2002 году. 
основным видом деятельности Компании является производство желе-
зобетонных изделий. В 2012 году Компанией был реализован инвести-
ционный проект «организация современного производства плит пустот-
ного настила и других погонажных изделий на линии без опалубочного 
формования «Тенсиланд» Испания». В 2013 году, в целях модернизации 
производственных мощностей, Компания приобрепа, установила и вве-
ла в эксплуатацию оборудование по производству шпалер. Технологи-
ческая схема процесса производства шпалер была разработана и утвер-
ждена Компанией на основе современных требований к конструкциям, 
в рамках соответствуюших технических условий, являющихся объектом 
интеллектуальной собственности Компании. 

системы); 
– тумба с якорем ОП-1С (дополнитель-
ный необходимый аксессуар для шпа-
лерной системы). 

Кроме шпалер Компания на со-
временном итальянском оборудовании 
производит железобетонные балки, 
колонны, ригели, мостоные балки, как 
стандартных, так и индивидуальных  
конструкций. Перечисленные железобе-
тонные изделия могут быть использова-
ны при строительстве вспомогательных 
объектов в сельском хозяйстве и жи-
вотноводстве, например: фрукто- и ово-
щехранилищ, ангаров для спецтехни-
ки, складских помещений, ферм и т.д. 
Основные конструктивные особенности 
производимых Компанией железобе-
тонных изделий: легкостъ и быстрота 
монтажа и установки в проектное поло-
жение, использование при производстве 
изделий предварительно напряженной 
арматуры. 

Качество всей производимой про-
дукции подтверждено сертификатами 
соответствия, сертификатами СТ-КZ и 
соответствует стандартам качества ISO 
9001-2009. 

К настоящему моменту наши садо-
вые шпалеры уже были поставлены ТОО 
«АlmaGreenfild» в Алматинской обла-
сти, ТОО «Аlmа Ргоdех» в Алматинской 

области, Уйгурский район, ТОО «Аlatau 
Ғгuіt Еngineering» в Жамбылской обла-
сти, Жамбылский район, ТОО «Куат-Ку-
рылыс» в Южно-Казахстанской области, 
Сузакский район, ТОО «Корпорация 
«Green Land» в Южно-Казахстанской об-
ласти, Карасусский райан и др. 

Принимая во внимание, что садо-
водство и виноградарство развивается 
с непосредственным участием госу-
дарства,  посредством субсидирования, 
развития инфраструктуры, финанси-
рования, субъектами квазигосудар-
ственного сектора сельхозпредприя-
тий, успешная деятельность последних 
имеет важное значение как для оценки 
эффективности расходования бюджет-
ных средств, так и в целях обеспече-
ния населения республики продуктами 
сельского хозяйства, экспорта данной 
продукции, пополнения бюджета за счет 
налоговых поступлений и т.д. В связи с 
этим, доводим до сведения субъектов 
агропромышленного комплекса, в хо-
зяйстве которых требуются шпалеры и 
иные железобетонные изделия, о воз-
можности их приобретения. 

наши реквизиты:
ТОО «Строй Юг Групп»
Адрес: 160004, Южно-Казахстан-

ская область, г. Шымкент, мкр. Кызыл 
Жар, уч. 1196/1. Тел.: +7 7252 27-97-82. 
E-mail: too sug@mail.ru
РНН 582100216074
БИН 020940004820
КБЕ 17
ИИК KZ62914398493ВС00200 (тенге)
БИК SABRKZKA
Филиал ДБ АО «Сбербанк» в г. Шым-
кенте.

Контактные телефоны: директор 
М.Кожахметова –  +77058481071; 
отдел сбыта – Д.Сарынбетов – 
+77056926362; зам. директора Г.Утен-
баев – +7771322 0005. 

осноВной  ВИд  дЕЯТЕЛЬносТИ – ПРоИЗВодсТВо  ЖЕЛЕЗоБЕТоннЫХ  ИЗдЕЛИй 

  Люди 

и судьбы                                  Есть люди, которые своими добрыми дела-
                     ми, поступками, отношениями оставляют  воспоми-
       нания о себе даже тогда, когда прекращают трудовую дея-

тельность и выходят на заслуженный отдых. Именно такой человек, 
много лет своей трудовой деятельности посвятивший служению лю-
дям, Валентина Емельяновна Шидакова (на снимке), которой 14 ав-
густа т.г. исполняется 70 лет, ее знают и уважают многие в районе.

ольга  МАЗуР,   Алихан  нуРАЛИЕВ  (фото), "Меркі тынысы".

Посвятила  жизнь  
служению  людям

К.Шайхиев, до выхода на заслужен-
ный отдых в 2005 году.

Немало ею было пережито за 
эти нелегкие годы вместе с жителя-
ми округа. Со своими заявлениями, 
жалобами и просьбами люди обра-
щались в поссовет  и надо было вы-
слушать  их просьбы, нужды и найти 
положительные решения порою не-
простых вопросов.  

За 28 лет непрерывной  работы 
в государственной службе В.Шида-
кова была награждена медалью «10 
лет Независимости Казахстана», 
Почетными грамотами райакимата, 
раймаслихата, областного комитета 
профсоюза. Имеет две личные бла-
годарности от Главы государства за 
проведение выборов Президента РК.  

Она гордится и постоянно сле-
дит за успехами тех, для кого  была 
старшим наставником, кого смогла 
научить ответственному отношению 
к делу, передать свой опыт работы, 
это: М.Касым, который сейчас ра-
ботает заместителем председате-
ля райфилиала партии «Нур Отан», 
Р.Тажиева – в настоящее время 
она трудится ведущим специали-
стом орготдела в райакимате, и в 
профессиональный праздник, День 
Государственного служащего РК, 
за безупречную работу с докумен-
тами  она была награждена Благо-
дарственным письмом  областного 
Департамента  Агентства по делам 
госслужбы и др. 

Ее деловые качества, доброта, 
бескорыстность помогли ей вместе 
с супругом воспитать четырех детей, 
все получили высшее образование. 
Шамиль, Заур, родились уже в Мер-
ке. Шамиль учитель физкультуры в 
СШ №9, Заур предприниматель, 
имеет свой небольшой бизнес. Они 
с супругом  рады своим внукам, их у 
них восемь и уже есть правнук. 

Карьера, работа, семья сил за-
брали немало, но все возвращается, 
когда до сих пор люди при встрече 
говорят ей слова благодарности. 
Значит, удалось в жизни сделать 
многое! Весь  арсенал  ее качеств – 
деловых, человеческих востребован 
до сих пор.

В настоящее время Валентина 
Емельяновна  11 лет на заслужен-
ном отдыхе, но  продолжала рабо-
тать бухгалтером в ТОО «Салтанат», 
дистрибьютором в «Международной 
корпорации «Тяньши», девиз которой 
–  служить обществу, нести здоро-
вье человечеству и,  только сейчас, 
большую часть времени уделяет 
дому. У них   большой приусадебный 
участок, где она вместе с супругом 
трудится в свое удовольствие, стре-
мясь получить радость от жизни, 
считая, что счастье живет в простых 
вещах, его надо просто заметить и 
наслаждаться им сполна. 

И в свои 70 лет Валентина  Еме-
льяновна Шидакова, как и раньше, 
полна сил, энергии и стремления 
помогать людям.

«100 мейірімді іс» жобасын 
Жамбыл облысында 2013 жылы 
облыстық Жастар саясаты 
мәселелері басқармасы қолға алып, 
бүгінгі күнде үздіксіз өз жалғасын 
тауып келеді. 

Акция ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 
жолы – 2050: Бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты халыққа 
Жолдауын, мемлекеттiк жастар 
саясатының 2020 жылға дейінгі 
тұжырымдамасын іске асыру 
аясында, жастар арасында адами 
және рухани әлеуеттің қалыптасуына 
қоғамдағы оң көзқарасты 
қалыптастыра отырып, жас 
ұрпақты ізгілікке, мейірімділікке, 
кішіпейілдікке, еңбекқорлыққа 
үйрету мақсатындағы түрлі іс-
шараларды ұйымдастыру арқылы 
өткізілуде.

 «100 мейірімді іс» жобасы Меркі 
ауданында да өз жалғасын тауып, 
2014 және 2015 жылдары облыс 
көлемінде «Үздік ұйымдастырушы» 
номинацияларына ие болып, 
бағалы сыйлықтармен, мақтау 
грамоталарымен марапатталып 
келді. Ал, ағымдағы жылға 

Жастар – келешектің негізі ретінде жеке білімділігімен, 
жасампаз еңбегімен,  күш-жігерімен өз болашағын құрудың 
жаңа мүмкіндіктерін иеленуі қажет. олар ХХІ ғасырда 
дамыған, бәсекеге қабілетті және әлемдегі абыройы биік 
мемлекет – жаңа Қазақстанның қалыптасуын белсенді 
түрде жалғастырушы буын болуы тиіс. 2020 жылға 
дейінгі мемлекеттік жастар саясаты тұжырымдамасының 
миссиясы осы болып табылады.

«100 мейірімді іс» акциясы
арнайы жоспарлар құрылып, 
іс-шара жоба бойынша іске 
асырылып, ауыл тұрғындарының 
жастарға деген алғыстарын 
жеткізуде. Бұл жұмыстарды 
ауылды жерлерде 2012 жылы 
жастар саясаты мамандарының 
жанынан құрылған «Қамқорлық 
бригадалары» іске асыруда. Аудан 
көлемінде әр ауылдық округте 
қамқорлық бригадасы толығымен 
құрылып, құрамында 7 ұл, 3 
қыз қызмет атқарып келеді. Бұл 
«Қамқорлық бригадалары» тек 
акция аясында ғана емес, жастар 
арасында өткізіліп отырған барлық 
шараларда, қоғамдық жұмыстарда 
өз көмектерін тигізуде. 

Жастар арасында жаңа 
қазақстандық патриотизмді 
дамытуды қалыптастыру, қоғамның 
әлеуметтiк жағынан аз қорғалған 
бөлiгiне, соның iшiнде, мүмкіндігі 
шектеулі, жетім балаларға, 
көп балалы, жағдайы төмен 
отбасыларға, қарияларды қорғау 
және қолдау көрсету, жастар 
арасында жалпы адамгершілік 
құндылықтарды насихаттау 
барысында қайырымдылық жасай 

сағай ҚЫЗғАЛдАҚ, «Меркі тынысы».

отырып, айналадағы адамдарға 
қуаныш сыйлауға үйрету, әлжуаз 
адамдарға әлеуметтiк көмек 
көрсету, жастардың қоғамға сай 
бейiмделу жүйесiн қалыптастыру 
және қоршаған ортаны қорғауға, 
тарихи мұраларды сақтауға 
атсалысу міндеті болып 
табылатын бұл акция аясында 
ұйымдастырылған іс-шараларының 
басым көпшілігі жүзеге асырылып, 
көмектер үздіксіз көрсетілуде. 
Олардың қатарында ардагерлерге 
көмек көрсету, ауласын тазартып, 
ағаштарды шауып, арам шөптерден 
тазарту  және де көп балалы 
аналарға үй шаруасына көмек 
көрсетіп, оларға сыйлықтар мен 
гүл шоқтарын тарту ету, сонымен 
қатар, мүгедек балаларға арнайы 
концерттер қойып, басқа да іс-
шаралар ұйымдастыру бар.

Аталған іс-шаралар жастардың 
бойына адамгершілік, имандылық, 
үлкенге құрмет көрсету, патриоттық 
тәрбие беру сынды ұлттық 
құндылықтарымызды сіңіру, 
жастарды еңбек етуге шақыру 
жолында үлкен нәтижеге ие болады 
деген сенімдеміз.

                                       
   Меркі ауданы бойынша болған өрт және жану 
оқиғалары, негізінен, өртке немқұрайлылықпен 
қараудан және электр тоғының қысқа 
тұйықталуынан болып отыр. Тұрғын үй 
секторларындағы өрт оқиғасының кесірінен 
болатын зардаптар – ол адам өлімі, сондай-
ақ, мал, құс өлімі және тұратын баспананың, 
құнды заттардың жойылуы.
   2016 жылдың басынан бері Меркі ауданында 
тұрғын үйлерде өрт қауіпсіздігін сақтау мақсатында 
«Өрт қауіпсіздігі  айлығы» жоспары бойынша Меркі 

ӨРТТЕн  сАҚТАнЫңЫЗдАР
аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің инженерлік 
құрамымен тұрғындар арасында өртті болдырмау 
жөнінде нұсқаулар, өрт қауіпсіздігі ережесі туралы 
оқулар, әңгімелер өткізілді.
 Құрметті аудан тұрғындары! Өртке қарсы 
қолданылатын негізгі ережелерді мұқият сақтап, 
«Қамданған қапы қалмайды» – деген халық 
даналығын жадыларыңыздан шығармаңыздар.

Меркі ауданы ТЖ бөлімі
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Несомненно, правовые но-
веллы, направленные на даль-
нейшую модернизацию судебной 
системы нашей страны очень 
своевременны и прогрессивны, 
они служат продолжением по-
ступательного развития рефор-
мы третьей ветви власти, после-
довательно осуществляемой с 
момента обретения Казахстаном 
государственной  независимо-
сти. 

Хочется отметить, что за 
годы независимости судебная 
реформа приблизила наше пра-
восудие к запросам и интересам 
граждан, существенно повысила 
качество работы судов, что спо-
собствовало росту доверия насе-
ления.

Как отметил Лидер нации, 
обновленное законодательство 
будет способствовать повыше-
нию доверия общества к судеб-
ной системе. В числе приори-
тетных задач – повышение ее 
эффективности, укрепление до-
верия населения к судам, что, 
безусловно, неразрывно связано 
с улучшением качества отправ-
ления правосудия. Именно этот 

На заседании рассмотрены 
итоги мониторинга Департамента 
за качеством оказания госуслуг, 
в частности, вопросы увеличения 
доли государственных услуг, ока-
занных госорганами, но которые 
могли быть оказаны через Го-
скорпорацию «Правительство для 
граждан» и/или портал «электрон-
ного правительства» (докладчик 
руководитель Управления госу-
дарственных услуг Департамента 
Р.Шарипов). 

В прошлом квартале этого 
года МИО области 88,9% госуслуг 
оказаны в традиционной бумажной 
форме непосредственно услугода-
телями, несмотря на возможность 
их оказания как через Госкорпар-
цию, так и в электронном форма-
те. Сложившаяся практика не ис-
ключает прямого контакта граждан 
с государственными служащими 
(работниками услугодателей), что 
в свою очередь повышает риск со-
вершения коррупционных право-
нарушений.

Вместе с тем, данное обсто-
ятельство негативно влияет на 
рейтинг области по направлению 
качества оказания государствен-
ных услуг. 

Кроме того, рассмотрены 
вопросы состояния сервисного 
обслуживания населения в уч-
реждениях здравоохранения (до-
кладчик член Общественного сове-
та И.Дастан), а также проблемные 
вопросы оказания госуслуг через 
Госкорпорацию и в электронной 
форме (докладчик и.о. директора 
Департамента ЦОН Жамбылского 
филиала НК АО «Государственная 
корпорация «Правительство для 
граждан» Б.Токтагул).

На мероприятие были при-
глашены руководители областных 
управлений, аппаратов акимов 
районов, директора департамен-
тов Жамбылского филиала НК 
АО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан».

По итогам всестороннего об-
суждения указанных вопросов 
советом выработаны рекоменда-
ции, направленные на активиза-
цию взаимодействия госорганов с 
Госкорпорацией, популяризацию 
электронного формата оказания 
госуслуг, а также на активное 
разъяснение населению порядка 
оказания госуслуг. 

Айжан МАдИМАРоВА, 
гл. специалист департамента 

Министерства РК по делам 
государственной службы 

Жамбылской области 

сосТоЯЛосЬ 
ЗАсЕдАнИЕ 

оБЩЕсТВЕнноГо 
соВЕТА ЖАМБЫЛсКой 

оБЛАсТИ По ВоПРосАМ 
ПоВЫШЕнИЯ 

КАчЕсТВА оКАЗАнИЯ 
ГосудАРсТВЕннЫХ 

усЛуГ
В целях реализации ос-

новных направлений наци-
онального Плана «100 кон-
кретных шагов», 30 июня 
т.г., по инициативе депар-
тамента Министерства по 
делам государственной 
службы Республики Казах-
стан по Жамбылской обла-
сти на очередном заседа-
нии общественного совета 
были рассмотрены вопросы 
качества оказания государ-
ственных услуг.

Осыған байланысты, Кеден 
одағына мүше мемлекеттер, 
айналымдағы өнімдердің техникалық 
регламенттер талаптарына сәйкес 
болуын қамтамасыз етеді.

Техникалық регламенттердің 
өзі 2014 жылғы 1 қазандағы 
№79 Еуразиялық экономикалық 
комиссия Кеңесінің шешімімен 
бекітілген Кеден одағының 
техникалық регламенттерін әзірлеу 
және Кеден одағының техникалық 
регламенттеріне өзерістер енгізу 
жоспарына сәйкес әзірленеді.

Кеден одағына мүше 
мемлекеттің бірі болып табылатын 
техникалық регламентті 
әзірлеуші мемлекеттік орган, 
әзірлеуге қатысушы органдардың 
ұсыныстарын, халықаралық, 
өңірлік және ұлттық стандарттар 
тізілімін,  техникалық регламент 
жобасын әзірлеуге негіз болған 
басқа да ұлттық регламенттерді, 
стандарттар тізілімі бойынша 
ұсыныстарды ескере отырып, 
техникалық регламент жобасының 
бірінші редакциясын, сонымен қоса 
техникалық регламентті қолданысқа 
енгізу тәртібі туралы шешім жобасын 
дайындайды.

Бұдан әрі, жобаны әзірлеуші 
уәкілетті органдардың ұсыныстарын 
ескеріп, стандарттау жөніндегі 
органдардың, стандарттау 
жөніндегі салалық техникалық 
комитеттердің өндіріс және бизнес 
қауымдастықтарының өкілдерімен 
жұмыс тобын құрады. Жұмыс тобын 
құру мен оның құрамы туралы 
ақпарат, Кеден одағына мүше 
мемлекеттерге және Еуразиялық 
экономикалық комиссияға 
жолданады.

Судебная 

реформа нА  ПРИнцИПАХ  ТРЕХЗВЕнной  сИсТЕМЫ
         судебной системе в Казахстане уделяется особое вни-

мание. В своем Послании Глава государства четко определил 
задачи по ее совершенствованию. Причем, инициируя рефор-
мы, Елбасы акцентировал внимание на том,  что судебные и 
правоохранительные органы страны нуждаются в обновлении и 
модернизации, от которых зависит улучшение отечественного 
правосудия, главная цель которого – защита прав и законных 
интересов граждан, повышение доверия к служителям Фемиды.

показатель всегда был и остается 
залогом обеспечения торжества 
справедливости, улучшения имид-
жа судов, а также успешной работы 
в условиях обновленного законода-
тельства.

В 16-м шаге Послания пред-
усмотрено одно из важных ново-
введений – оптимизация судебных 
инстанций для упрощения доступа 
граждан к правосудию, переход от  
пятиступенчатой системы правосу-
дия к трехуровневой. Она означает, 
что все дела по первой инстанции 
будут рассматриваться в районных 
судах, апелляция – в областных су-
дах, а кассация – в Верховном суде. 
Новая  модель правосудия полно-
стью соответствует международ-
ным стандартам и позволяет пере-
йти к общемировой практике. Это 
сделает работу судов еще более 
понятной и прозрачной с момента 
поступления документов в суд до 
вынесения решения.

Хочется подробнее остановить-
ся на медиации. В цивилизованных 
странах давно применяется способ 
урегулирования конфликтов или 
споров через медиатора, незави-
симого посредника, оказывающего 

помощь в поиске альтернативных 
условий в разрешении конфликта 
самими сторонами. Практика ме-
диации показывает, что большая 
часть споров не доходит до суда 
или прекращается в суде благодаря 
помощи профессионального меди-
атора.

Закон «О медиации» в Казах-
стане  действует с 2011 года. И ме-
диатор – это не защитник, не судья, 
не обвинитель, не арбитр, не кон-
сультант, не советчик и не перено-
счик информации, а независимое, 
нейтральное, беспристрастное фи-
зическое лицо, выбираемое сторо-
нами спора, который помогает сто-
ронам самим найти решение в ходе 
обсуждения их конфликта.

Преимущества медиации гово-
рят сами за себя, это: разрешение 
конфликта без суда на доброволь-
ной и равноправной основе самими 
сторонами с экономией времени, 
денег, эмоциональных сил и энер-
гии. Конфликт рассматривается 
строго конфиденциально. Решение 
принимается только самими сто-
ронами, с учетом удовлетворения 
интересов каждого участника спора. 
Целями медиации являются: дости-
жение варианта разрешения спора 
(конфликта), устраивающего обе 
стороны медиации  и, конечно же, 
снижение конфликтности сторон.

Медиация применяется в спо-
рах (конфликтах), возникающих из 
гражданских, трудовых, семейных 
и иных правоотношений, с участи-
ем физических и (или) юридических 

лиц, в ходе уголовного судопроиз-
водства по делам о преступлениях 
небольшой и средней тяжести.

Процедура медиации не при-
меняется  к спорам (конфликтам), 
возникающим из гражданских, тру-
довых, семейных и иных правоотно-
шений в случае, если такие споры 
(конфликты) затрагивают или могут 
затронуть интересы третьих лиц, не 
участвующих в процедуре медиации 
и лиц, признанных судом недееспо-
собными, к спорам (конфликтам), 
возникающим из гражданских, тру-
довых, семейных и иных правоот-
ношений, с участием физических и 
(или) юридических лиц, когда одной 
из сторон является государствен-
ный орган, по уголовным делам о 
коррупционных преступлениях и 
иным преступлениям против ин-
тересов государственной службы 
и государственного управления. И 
сегодня медиация все чаще приме-
няется, благодаря ей положительно 
решаются многие споры и конфлик-
ты.

Проводимые в стране судебные 
реформы беспрецедентны по своей 
масштабности, системности и по-
следовательности. Модернизация 
судебной системы и меры по со-
вершенствованию законодательства 
требуют от всех нас ответственного 
подхода к работе.

А.дАуРЕнБЕКоВ, 
председатель суда 

Меркенского района.

КЕдЕн  одАғЫнЫң  ТЕХнИКАЛЫҚ  
РЕГЛАМЕнТТЕРІн  ҚоЛдАну  МЕн  

ЕнГІЗу  ТӘЖІРИБЕсІ
Бәрімізге белгілі, Кеден одағының техникалық регламенті 

Кеден одағы аумағындағы өнімдерге міндетті талаптар 
орнататын, қолданып, орындауға арналған құжат.

Еуразиялық экономикалық 
комиссия, техникалық регламенттің 
бірінші редакциясын Еуразиялық 
экономикалық комиссия 
Алқасы жанындағы санитарлық, 
ветеринарлық және фитосанитарлық 
шаралар қолдану, техникалық 
реттеу жөніндегі Кеңестік комитет 
отырысында қарастыруды 
қамтамасыз етеді. Кеңестік комитет 
қарауының нәтижесінде хаттамамен 
рәсімделетін техникалық регламент 
жобасының жария талқылану мерзімі 
туралы шешім қабылданады.

Жария талқылау үшін техникалық 
регламенттің бірінші редакциясы 
және оның құжаттар жиынтығы 
Еуразиялық экономикалық 
комиссияның ресми сайтында 
орналастырылады. Техникалық 
регламент жобасы және оның 
құжаттар жиынтығының жария 
талқылану мерзімі 60 күннен кем 
болмауы керек.

Мүдделі тұлғалар мен Кеден 
одағына мүше мемлекеттердің 
және үшінші елдің техникалық 
регламент жобасы бойынша 
ұсыныстары мен ескертулері 
Еуразиялық экономикалық 
комиссияға жолданады. Ұсыныстар 
мен ескертулер де, Еуразиялық 
экономикалық комиссияның ресми 
сайтында орналастырылады.

Техникалық регламент жобасын 
әзірлеуші, Еуразиялық экономикалық 
комиссиядан ұсыныстар мен 
ескертулер алған күннен бастап 
20 жұмыс күні ішінде пікір-жауап 
дайындайды. Әзірлеуші, пікір-
жауапқа қосылған әрбір ұсыныстар 
мен ескертулерді қабылдау немесе 
оны қабылдамау себебі туралы 
ақпаратты көрсетеді.

Қажетті түзетулер мен жария 
талқылаудан кейін Еуразиялық 
экономикалық комиссия 
техникалық регламент жобасын 
мемлекетішілік келісімдер жүргізу 
үшін регламент жобасының одаққа 
мүше мемлекеттерге жолдануын 
қамтамасыз етеді.

Мемлекетішілік келісім 
нәтижесінде Еуразиялық 
экономикалық комиссия Алқасы 
отырысына қарастыруға жіберу 
мақсатында, техникалық регламент 
жобасы Кеңестік комитет 
отырысында қарастырылады.

 Алқа  отырысында 
қарастырылған техникалық 
регламент жобасы Еуразиялық 
экономикалық комиссия кеңесі 
отырысына немесе қайта түзетуге 
жіберіледі. Техникалық регламентті 
қабылдау туралы Кеңес шешімі 
Еуразиялық экономикалық комиссия 
отырысында қабылданады.

Техникалық регламентке 
өзгерістер енгізу немесе оны 
жою техникалық регламентті 
әзірлеуге ұқсас тәртіпте жүргізіледі. 
Техникалық регламентті қабылдамау 
туралы шешім Кеден одағына мүше 
мемлекеттердің ұсынысы негізінде 
немесе Кеден одағына мүше басқа 
мемлекеттердің келісімі бойынша 
Еуразиялық экономикалық комиссия 
ұсынысының негізінде жүзеге 
асырылады.

Әр техникалық регламентке КО 
ТР аббревиатурасы бар мағына, 
реттік нөмір және қабылданған жыл 
беріледі.

Сонымен қоса, техникалық 
регламенттер жобасын 
түсіндіру үшін және ұсыныстар 
мен ескертулерді жинау үшін 
Қазақстан Республикасының әр 
өңірінде Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму 

министрлігі техникалық реттеу және 
метрология комитетінің аумақтық 
департаменттерімен жергілікті 
атқарушы органмен бірлескен 
техникалық реттеу мәселелері 
жөніндегі өңірлік штабы құрылған.

Техникалық регламент 
жобаларына өз ұсыныстарыңыз 
бен ескертулеріңізді беру үшін, 
техникалық регламенттер 
жобаларымен Еуразиялық 
экономикалық комиссияның ресми 
сайтындағы техникалық реттеу 
бөлімінде таныса аласыздар.

Өңірлік штаб отырысы, 
техникалық регламенттер 
жобаларының жария талқылауға 
түсуіне қарай тұрақты түрде 
өткізіледі. Әр отырыс хаттамамен 
рәсімделіп, келіп түскен ұсыныстар 
мен ескертулер Техникалық реттеу 
және метрология комитетіне, ол 
одан әрі Еуразиялық экономикалық 
комиссияға жолданады.

Ескертулер мен ұсыныстар 
болған жағдайда Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және 
даму министрлігінің Техникалық 
реттеу және метрология комитетінің 
аумақтық департаменттеріне 
сәйкесінше хатпен жолдауға болады.

 
А.БЕйсЕнБАЕВ, 

Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму 

министрлігі Техникалық реттеу 
және метрология комитетінің 

Жамбыл облысы бойынша 
департаментінің бас маманы
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1. что необходимо для открытия ин-
дивидуального пенсионного счета за счет 
обязательных пенсионных взносов, обяза-
тельных профессиональных пенсионных 
взносов?

Для открытия индивидуального пенсион-
ного счета за счет обязательных пенсионных 
взносов физическому лицу необходимо обра-
титься лично в любое отделение АО «ЕНПФ», 
имея при себе оригинал документа, удосто-
веряющего личность, и подать заявление об 
открытии индивидуального пенсионного счета.

Также открыть индивидуальный пенси-
онный счет можно через доверенное лицо с 
представлением следующих документов:

– оригинала  документа, удостоверяющего 
личность доверенного лица;

– оригинала нотариально удостоверенной 
доверенности либо ее нотариально засвиде-
тельствованной копии;

– нотариально засвидетельствованной ко-
пии документа, удостоверяющего личность фи-
зического лица.

В случае представления интересов физи-
ческого лица, находящегося в местах лишения 
свободы, допускается представление оригина-
ла документа, удостоверяющего его личность.

Для открытия индивидуального пенсион-
ного счета за счет обязательных профессио-
нальных пенсионных взносов (далее – ОППВ) 
агентом по уплате ОППВ в пользу физического 
лица, за которое перечисляются ОППВ, пред-
ставляются следующие документы:

– копия устава и его оригинал для обозре-
ния либо копия заявления, принятая регистри-
рующими органами, о регистрации юридиче-
ского лица, осуществляющего деятельность 
на основании типового устава, и оригинал для 
обозрения (представление типового устава не 
требуется);

– копии свидетельства о государственной 
регистрации и оригинал для обозрения. Воз-
можно представление справки о государствен-
ной регистрации, содержащей электронную 
цифровую подпись, при этом, к пакету доку-
ментов приобщается именно оригинал справ-
ки;

– оригинал доверенности либо ее нотари-
ально удостоверенная копия, выданная аген-
том, с предоставлением полномочий третьим 
лицам на подписание заявления об открытии 
ИПС по учету ОППВ;

– документ, удостоверяющий личность 
третьего лица (оригинал), уполномоченного 
на подписание заявления об открытии ИПС по 
учету ОППВ;

– банковские реквизиты агента:  (биз-
нес-идентификационный номер (БИН), банков-
ский идентификационный код (БИК), индиви-
дуальный идентификационный код (ИИК), код 
бенефициара (КБе). 

2. что нужно для того, чтобы заклю-
чить договор по добровольным пенсион-
ным взносам?

Добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – 
это деньги, которые вкладчик вносит по своей 
инициативе в ЕНПФ или  добровольный пен-
сионный накопительный фонд. Добровольные 
взносы можно вносить как в свою пользу, так и 
в пользу третьих лиц, к примеру, своих близких 
или работодатель может отчислять взносы за 
своих сотрудников.

 Для заключения  договора о пенсионном 
обеспечении за счет ДПВ в свою пользу вклад-
чику необходимо представить документ, удо-
стоверяющий личность (копию и оригинал для 
обозрения). Если договор заключается физи-
ческим лицом в пользу третьего лица, необ-
ходимо документы, удостоверяющие личность 
(копию и оригинал),    предоставить обоим – и 
вкладчику, и получателю. 

Для заключения договора в пользу треть-
его лица вкладчик, являющийся юридическим 
лицом, представляет следующие документы:

– нотариально засвидетельствованную ко-
пию устава юридического лица и лицензию (в 
случае, если деятельность вкладчика лицензи-
руется);

– справку о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица или но-
тариально засвидетельствованную копию сви-
детельства о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица с указа-
нием БИН;

– документ, подтверждающий полномочия 
(статус) первого руководителя юридического 
лица;

– оригинал доверенности юридического 

5 вопросов о ЕнПФ

   о  ПЕнсИоннЫХ  нАКоПЛЕнИЯХ  
    И  ПЕнсИонной  сИсТЕМЕ

В редакции газет, на сайт www.enpf.kz, на страницы ЕнПФ в социаль-
ных сетях, в контакт-центр Фонда постоянно поступают вопросы от тех, 
кто хочет больше узнать о пенсионных накоплениях и пенсионной системе 
в целом. ответы на самые популярные из них приведены в очередной ру-
брике «5 вопросов о ЕнПФ».

лица с указанием  полномочий по подписанию 
договора от имени юридического лица;

– оригинал документа, удостоверяющего 
личность лица, уполномоченного подписывать 
договор от имени юридического лица; 

– заверенные юридическим лицом копии 
документов, удостоверяющих личность учре-
дителей юридического лица (за исключением 
документов акционерных обществ, а также до-
кументов учредителей хозяйственных товари-
ществ, в которых ведение реестра участников 
хозяйственного товарищества осуществляется 
регистратором).

Получатель представляет документ, удо-
стоверяющий личность (оригинал).

Договор о пенсионном обеспечении за 
счет ДПВ также могут заключать несовершен-
нолетние граждане. В этом случае законный 
представитель, действующий от имени несо-
вершеннолетнего лица до 14 лет, представля-
ет следующие документы: 

– свидетельство о рождении несовершен-
нолетнего лица (оригинал);

– документ, удостоверяющий личность за-
конного представителя (оригинал);

– при отсутствии родителей: документ, 
подтверждающий назначение опеки (ориги-
нал) – справку о назначении опекуна/договор 
о передаче ребенка на воспитание под патро-
нат. При этом, договор подписывает законный 
представитель.

В возрасте от 14 до 18 лет несовершенно-
летнее лицо заключает договор самостоятель-
но с письменного согласия законного предста-
вителя и представляет следующие документы.

В возрасте от 14 до 16 лет:
– свидетельство о рождении несовершен-

нолетнего лица (оригинал);
– документ, удостоверяющий личность за-

конного представителя (оригинал);
– при отсутствии родителей: документ, 

подтверждающий назначение попечительства 
(оригинал) – справку о назначении попечителя 
либо договор о передаче ребенка на воспита-
ние под патронат.

В случае отсутствия реквизита ИИН в сви-
детельстве о рождении несовершеннолетнего 
лица (с датой рождения до августа 2007 года) 
необходимо представление в дополнение к 
свидетельству о рождении оригинала свиде-
тельства о регистрации ИИН либо оригинала 
паспорта гражданина Республики Казахстан;

В возрасте от 16 до 18 лет:
– документ, удостоверяющий личность 

несовершеннолетнего лица (оригинал), и сви-
детельство о рождении несовершеннолетнего 
лица (оригинал);

– документ, удостоверяющий личность за-
конного представителя (оригинал);

– при отсутствии родителей: документ, 
подтверждающий назначение попечительства 
(оригинал) – справку о назначении попечителя 
либо договор о передаче ребенка на воспита-
ние под патронат.

Ставка ДПВ, порядок уплаты и последую-
щей выплаты пенсионных накоплений, сфор-
мированных за счет ДПВ, устанавливаются по 
соглашению сторон договора о пенсионном 
обеспечении за счет ДПВ.

3. Кто имеет право на получение вы-
плат из ЕнПФ по обязательным пенсион-
ным взносам?

Право на пенсионные выплаты за счет 
обязательных пенсионных взносов,  согласно 
положениям статьи 31 Закона Республики Ка-
захстан «О пенсионном обеспечении в Респу-
блике Казахстан» (далее – Закон) имеют лица, 
имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ:

1) при достижении пенсионного возраста:
– мужчины по достижении 63 лет,
– женщинам по достижении 58 лет.
– с 1 января 2018 года – по достижении 

58,5 лет;  с 1 января 2019 года – по дости-
жении 59 лет; с 1 января 2020 года – по до-
стижении 59,5 лет; с 1 января 2021 года – по 
достижении 60 лет;  с 1 января 2022 года – по 
достижении 60,5 лет;  с 1 января 2023 года – 
по достижении 61 года;  с 1 января 2024 года – 
по достижении 61,5 года;  с 1 января 2025 года 
– по достижении 62 лет;  с 1 января 2026 года 
– по достижении 62,5 лет;  с 1 января 2027 
года – по достижении 63 лет.

2) при достаточности пенсионных накопле-
ний для обеспечения выплаты, не ниже раз-
мера минимальной пенсии, при условии за-
ключения договора пенсионного аннуитета со 
страховой организацией:

– мужчины по достижении 55 лет; 

– женщины по достижении 50 лет (с 1 мар-
та 2016 года);  с 1 января 2018 года –  50,5 
года;  с 1 января 2019 года  – 51 года;  с 1 
января 2020 года – 51,5 года;  с 1 января 2021 
года  – 52 лет;  с 1 января 2022 года – 52,5 
года;  с 1 января 2023 года  – 53 лет;  с 1 янва-
ря 2024 года – 53,5 года;  с 1 января 2025 года 
– 54 лет;  с 1 января 2026 года – 54,5 года;  с 
1 января 2027 года – 55 лет.

3) инвалиды первой и второй групп, если 
инвалидность установлена бессрочно;

4) выехавшие на постоянное место жи-
тельства за пределы Республики Казахстан 
иностранцы и лица без гражданства, предста-
вившие документы, определенные законода-
тельством Республики Казахстан, подтвержда-
ющие факт выезда.

Вместе с тем, в случае смерти* лица, име-
ющего пенсионные накопления в ЕНПФ за счет 
обязательных пенсионных взносов, они насле-
дуются в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан.

4. Кто имеет право на получение пен-
сионных накоплений, сформированных 
за счет обязательных профессиональных 
пенсионных взносов?

Право на пенсионные выплаты за счет 
обязательных профессиональных пенсионных 
взносов, согласно положениям статьи 32 За-
кона, имеют лица, имеющие пенсионные нако-
пления в ЕНПФ:

1) достигшие пятидесятилетнего возраста, 
за которых уплачены обязательные професси-
ональные пенсионные взносы, в совокупности 
не менее шестидесяти календарных меся-
цев, путем заключения договора пенсионно-
го аннуитета со страховой организацией при 
достаточности пенсионных накоплений для 
обеспечения выплаты не ниже минимального 
размера пенсии, установленного на соответ-
ствующий финансовый год законом о респу-
бликанском бюджете;

2) при наступлении условий, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 11 Закона, а именно:

– мужчины по достижении 63 лет;
– женщины по достижении 58 лет (с 1 ян-

варя 2018 года – 58,5 лет; с 1 января 2019 года 
– 59 лет; с 1 января 2020 года – 59,5 лет; с 1 
января 2021 года – 60 лет; с 1 января 2022 
года – 60,5 лет; с 1 января 2023 года – 61 года; 
с 1 января 2024 года – 61,5 года; с 1 января 
2025 года – 62 лет; с 1 января 2026 года –  62,5 
лет; с 1 января 2027 года – 63 лет).

3) инвалиды первой и второй групп, если 
инвалидность установлена бессрочно;

4) выехавшие на постоянное место жи-
тельства за пределы Республики Казахстан 
иностранцы и лица без гражданства, предста-
вившие документы, определенные законода-
тельством Республики Казахстан, подтвержда-
ющие факт выезда.

В случае смерти* лица, имеющего пенси-
онные накопления в ЕНПФ за счет обязатель-
ных профессиональных пенсионных взносов, 
они наследуются в порядке, установленном за-
конодательством Республики Казахстан.

5. При каких условиях можно получать 
выплаты из накоплений, сформированных 
за счет добровольных пенсионных взно-
сов?

Право на пенсионные выплаты за счет до-
бровольных пенсионных взносов, согласно по-
ложениям статьи 33 Закона, имеют лица, име-
ющие пенсионные накопления в ЕНПФ:

1) достигшие 50-летнего  возраста;
2) являющиеся инвалидами;
3) выезжающие или выехавшие на постоян-

ное место жительства за пределы Республики 
Казахстан иностранцы и лица без гражданства, 
представившие документы, определенные за-
конодательством Республики Казахстан,  под-
тверждающие намерение или факт выезда.

Кроме того, в случае смерти* лица, имею-
щего пенсионные накопления в ЕНПФ за счет 
добровольных пенсионных взносов, они насле-
дуются в порядке, установленном законода-
тельством Республики Казахстан.

* В случае смерти получателя, а также 
лица, имеющего пенсионные накопления в 
ЕНПФ и не достигшего пенсионного возраста, 
его семье либо лицу, осуществившему погре-
бение, ЕНПФ выплачивается единовременная 
выплата на погребение, в пределах размера 
52,4-кратного месячного расчетного показа-
теля, установленного на соответствующий фи-
нансовый год законом о республиканском 
бюджете, но не более имеющихся на индиви-
дуальном пенсионном счете средств.

А.КуЛуШБЕКоВА, 
начальник центра обслуживания Мерке 

Ао «Единый накопительный 
пенсионный фонд».

2017 жылға  дейін Дүниежүзілік  
экономикалық  форумның Жаһандық  
бәсекелестікке  қабілеттілік  индексінің  
көрсеткішін  жақсарту мақсатында орта, 
ірі және шағын кәсіпкерлік өкілдерімен 
кездесу және соған қатысты түрлі іс-шаралар 
жүргізілуде.

Осыған орай, заңды тұлғаларды  тіркеу  
мен жас кәсіпкерлерге өз істерін ашу  қандай  
тәртіппен жүргізілетіндігін түсіндіру,  құқықтық 
көмек көрсету қарастырылған.

Жыл   басынан   «Жасыл   Меркі»   ЖШС-гі,   
«Е.Самат и К», «Меркі», «Ақ ниет» 
санаторийлері, «Жылы бұлақ-Меркі», 
«Меркі құрылыс», «Сәнді Астана»  ЖШС-гі 
мүшелерімен өзекті   тақырыптарда  дөңгелек 
үстелдер, дәрістер, семинар-кеңестер 
өткізілді.  Сондай-ақ, «Дүниежүзілік  Банктің  
«Doing Business» бағдарламасы бойынша, 
басты мақсат – елімізде кәсіпкерлікті қолдау 
мен олардың санын көбейтіп, Дүниежүзілік 
экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік индексінің  рейтингтеріндегі 
Қазақстанның ұстанымын жақсарту болып 
тұр. Сондықтан, оларға берілген жеңілдіктер 
мен мүмкіндіктер, басымдықтары  жайлы 
халыққа жеткізу керек.

Ендігі кезекте, Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық 
актілерінде Қазақстан Республикасында 
кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды түбегейлі 
жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы  Заңның 
шеңберінде жеке кәсіпкерлерге біраз 
жеңілдіктер қарастырылды. Енгізілген 
өзгерістер  бойынша  қазіргі таңда электронды 
үкімет порталы арқылы  (www.egov.kz ) шағын 
және орта кәсіпкерлік субьектілері үшін 
тіркеу мерзімі өтінішті берген кезден бастап 
жұмыс күні 1 сағатқа қысқартылды. Одан 
өзге, шағын, орта кәсіпкерлік субьектілеріне 
жататын заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 
және қызметін тоқтатуды тіркеу кезіндегі 
тіркеу алымы жойылды, яғни, қызмет тегін 
көрсетілетін болды.

Жоғарыдағы  заңға енгізілген 
өзгерістердің артықшылығы өз ісін бастаймын 
деген қазақстандық жас кәсіпкерлерге үлкен 
көмек болмақ.

М.КАнИ, 
аудандық Әділет басқармасының бас 

маманы                       

Соревнования проводились по швейцар-
ской системе в двух возрастных группах – до 
18 лет и старше 18 лет. Победителями и при-
зерами в своих возрастных группах стали:

– до 18 лет: 
І-место – Е.Рустембек, ІІ-место – Д.Ну-

супбеков, ІІІ-место – А.Тажихан, ІІІ-место – 
Г.Нусипбекова.

– старше 18 лет: 
І-место – С.Нусипбеков, ІІ-место – М.Кал-

маханбетов, ІІІ-место – Р.Турлугулов, ІІІ-ме-
сто – Ж.Абдыкадырова.

На торжественном закрытии соревнова-
ний турнира победителям и призерам были 
вручены дипломы соответствующих степеней 
и ценные призы.

А.осМАноВ, 
руководитель отдела физической 

культуры и спорта
акимата Меркенского района                                                     

БАсТЫ  МАҚсАТ – 
КӘсІПКЕРЛІКТІ  

ҚоЛдАу  МЕн  оЛАРғА  
КӨМЕК  КӨРсЕТу

Қазақстан Республикасы 
Әділет Министрлігімен 
дүниежүзілік экономикалық 
форумның Жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік (бұдан әрі – дЭФ ЖБҚ)   
рейтингісіндегі  позицияларды  
жақсарту  мақсатында отыз 
елдің  қатарына    кіру жоспары  
белгіленген.

ТУРНИР  
ПО  ШАШКАМ

29 июля 2016 года, в здании 
шахматного клуба федерации шах-
мат Меркенского района, были про-
ведены соревнования турнира по 
шашкам среди спортсменов с огра-
ниченными возможностями, посвя-
щенные 25-летию независимости 
Республики Казахстан.
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Войсковая часть 2093 Регио-
нального управления «оңтүстік» 

Пограничной службы КнБ РК.

(начало в №86-87, 
№89-90, №92-93.

Продолжение следует)

ЗАКон РЕсПуБЛИКИ КАЗАХсТАн 
оТ 16 ЯнВАРЯ 2013 ГодА №70-V                                                                               
«о ГосудАРсТВЕнной ГРАнИцЕ 

РЕсПуБЛИКИ КАЗАХсТАн»

Разъясняем Закон

настоящий Закон регулирует общественные отношения в области защиты 
Государственной границы Республики Казахстан.

статья 25. 
Ведение хозяйственной, 
промысловой или иной                   

деятельности, проведение 
общественно-политических,                   

культурных или иных 
мероприятий на Государственной                   
границе и в пограничной полосе 

1. Для   ведения  хозяйственной,   
промысловой   или   иной деятельно-
сти, проведения общественно-поли-
тических, культурных или иных меро-
приятий на Государственной границе 
и в пограничной полосе Пограничной 
службой Комитета национальной без-
опасности Республики Казахстан вы-
даются пропуска на въезд и пребыва-
ние в пограничной полосе в порядке, 
определяемом Правительством Ре-
спублики Казахстан.

Пограничная служба Комитета на-
циональной безопасности Республики 
Казахстан с учетом интересов защиты 
Государственной границы может вно-
сить ограничения или временно при-
останавливать действие  пропусков в 
соответствии с настоящим Законом.

2. При внесении представлений в 
Пограничную службу Комитета наци-
ональной безопасности Республики 
Казахстан на получение пропуска фи-
зические и юридические лица вносят 
сведения о характере, месте, участ-
никах, времени производства работ 
или проведения мероприятий, ис-
пользуемых промысловых и иных су-
дах, транспортных и иных технических 
средствах, а в необходимых случаях 
- месте и времени пересечения Госу-
дарственной границы, если это огово-
рено в международных договорах Ре-
спублики Казахстан с сопредельным 
государством.

3. Хозяйственная, промысловая 
или иная деятельность, обществен-
но-политические, культурные или 
иные мероприятия, осуществляемые 
(проводимые) на Государственной 
границе и в пограничной полосе, не 
должны:

1) наносить ущерб национальной 
безопасности Республики Казахстан, 
сопредельных государств или содер-
жать угрозу причинения  ущерба;

2)  создавать препятствия содер-
жанию Государственной границы и 
выполнению задач Пограничной служ-
бой Комитета национальной безопас-
ности Республики Казахстан;

3)  нарушать установленный поря-
док на Государственной границе.

4. Ведение охоты в пограничной 
полосе с целью промысла запреща-
ется. Указанное ограничение также 
действует в полосе местности от 
внешней границы пограничной поло-
сы до линии инженерно-технических 
средств Пограничной службы Комите-
та национальной безопасности Респу-
блики Казахстан.

5. По представлению местных 
исполнительных органов Погранич-
ной службой Комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан 
устанавливаются места производ-
ства забора воды, купания, водопоя 
животных в водах пограничных рек, 
озер и иных водоемов, находящихся 
в пограничной полосе, где допускает-
ся временное приостановление дей-
ствия режимных ограничений  при на-
личии положительной экологической 
экспертизы и соответствия водных 
источников санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям. 

статья 26. 
Карантинная полоса 

1.  В целях недопущения перено-

са заразных болезней непосредствен-
но вдоль Государственной границы 
оборудуется карантинная полоса.

2.  Содержание карантинного ре-
жима в пределах карантинной полосы 
определяется в порядке, предусмо-
тренном законодательством Респу-
блики Казахстан. 

статья 27. 
Разрешение пограничных 

инцидентов 

1. Разрешение пограничных ин-
цидентов осуществляется в порядке, 
установленном законами Республики 
Казахстан и международными дого-
ворами, ратифицированными Респу-
бликой Казахстан.

2. Разрешение пограничных ин-
цидентов достигается путем од-
ностороннего или совместного с 
сопредельным государством рассле-
дования, рассмотрения пограничных 
инцидентов на заседаниях погранич-
ных представителей Республики Ка-
захстан и сопредельного государства.

3. Для обмена информацией 
устанавливаются пункты обмена кор-
респонденцией на Государственной 
границе.

4. Совместные расследования 
по пограничным инцидентам и иные 
заседания пограничных представите-
лей проводятся в пунктах встреч по-
граничных представителей. В случае 
необходимости указанная деятель-
ность может быть организована не-
посредственно в месте пограничного 
инцидента.

5. Деятельность по разрешению 
пограничных инцидентов осуществля-
ется Пограничной службой Комитета 
национальной безопасности Респу-
блики Казахстан.

При разрешении пограничных ин-
цидентов в воздушном пространстве 
в качестве экспертов привлекаются 
представители Вооруженных Сил Ре-
спублики Казахстан.

6. При разрешении пограничных 
инцидентов Пограничная служба Ко-
митета национальной безопасности 
Республики Казахстан может привле-
кать к расследованию силы и сред-
ства иных уполномоченных органов.

7. Пограничные инциденты, не 
урегулированные Пограничной служ-
бой Комитета национальной безопас-
ности Республики Казахстан, разре-
шаются Министерством иностранных 
дел Республики Казахстан. 

статья 28. 
Пограничные представители 

1.   Пограничные представители в 
своей деятельности руководствуются 
международными договорами Респу-
блики Казахстан, настоящим Законом 
и иными нормативными правовыми 
актами Республики Казахстан.

2. Деятельность пограничных 
представителей является одной из 
форм международного сотрудниче-
ства и направлена на развитие дру-
жественных отношений Республики 
Казахстан с сопредельными государ-
ствами. 

статья 29. 
нарушение режима 

Государственной границы 

1. Нарушением режима Государ-
ственной границы признается несо-
блюдение установленного порядка:

1) содержания Государственной 
границы (за исключением участка 
Государственной границы на Каспий-

ском море);
2) пересечения Государственной 

границы;
3) пропуска лиц, транспортных 

средств, грузов и товаров через Госу-
дарственную границу;

4) въезда, временного пребы-
вания, проживания, передвижения в 
пограничной полосе и осуществления 
полетов над пограничной полосой;

5) ведения хозяйственной, про-
мысловой или иной деятельности, 
проведения общественно-политиче-
ских, культурных или иных меропри-
ятий на Государственной границе и в 
пограничной полосе;

6) разрешения с иностранными 
государствами пограничных инциден-
тов, связанных с нарушением Госу-
дарственной границы.

2. Любое несанкционированное 
нарушение установленного порядка 
пересечения Государственной грани-
цы лицами и транспортными сред-
ствами является нарушением Госу-
дарственной границы. 

статья 30. нарушители 
Государственной границы 

Нарушителями Государственной 
границы признаются:

1) лица, пересекшие или пыта-
ющиеся пересечь Государственную 
границу любым способом вне пунктов 
пропуска или в пунктах пропуска, но с 
нарушением установленного порядка 
ее пересечения;

2) лица, проникшие или пытающи-
еся проникнуть на казахстанские или 
иностранные транспортные средства 
заграничного следования с целью не-
законного выезда из Республики Ка-
захстан;

3) иностранные невоенные суда и 
военные корабли, зашедшие в терри-
ториальные воды (море) или внутрен-
ние воды, а также в казахстанскую 
часть вод пограничных рек, озер и 
иных водоемов в нарушение установ-
ленного порядка захода в эти воды, 
в том числе иностранные подводные 
лодки и другие подводные средства 
(объекты) в случае пересечения ими 
Государственной границы в подво-
дном положении или нахождения в 
этом положении во время плавания 
и пребывания в водах Республики Ка-
захстан;

4) воздушные суда и иные лета-
тельные аппараты, в том числе беспи-
лотные, пересекшие Государственную 
границу в нарушение установленного 
порядка, а также нарушившие уста-
новленные правила использования 
воздушного пространства при следо-
вании от Государственной границы в 
аэропорты или аэродромы назначе-
ния либо транзитном пролете через 
воздушное пространство Республики 
Казахстан;

5) иные лица, технические и иные 
средства, пересекшие или пытающие-
ся пересечь Государственную границу 
без надлежащего на то разрешения 
или в нарушение установленного по-
рядка.

Дегенмен,  соңғы  жылдары  діннің 
атын жамылған саяси діни ағымдар, 
елдің тыңыштығы мен татулығына 
сызат түсіру мақсатында жас-кәрі 
демей адамдардың саналарын 
улап, қылмыстық әрекеттерге дейін 
итермелеуде. Әрине, әрбір діни 
ағымдардың артында геосаясат 
жатқаны баршамызға белгілі. Ал, 
сыртқы күштердің мақсаты  діни 
сауаты төмен азаматтардың санасына 
бақылау жасап, еліміздің тыныштығы 
мен татулығын бұзу. Сондай діни 
ағымдардың бірі сәләфизмді 
(уаххабилік) айтсақ болады.

Сәләфилік ағымының тарихына 
қысқаша тоқталатын болсақ, негізін 
XIIІ ғасырда Ибн Таймия салған, XVIII  
ғасырда Мұхаммед ибн Абдулуаххаб 
(1704-1787) ілімін дамытқан. 
Мұхаммед ибн Абдулуаххаб 
өзінің еңбектерінде өздері сияқты 
сенбейтін адамдарды күпірлікке 
айыптап қарулы жиһадқа үндеген. 
Өздерін «сәләфпіз» деп санайтындар 
мұсылмандарды Алланың бірлігіне 
шақыру, ислам дінін хұрафат-бидағат 
(дінге енген жаңалық) амалдардан 
тазалау, дінімізді Пайғамбар 
заманындағыдай, яғни, орта 
ғасыр адамдары секілді өмір сүру, 
араб әлемін біріктіру сияқты діни 
фундаменталді идеяларды ұранға 
айналдырып, көптеген адамдарды 
тура жолдан тайдырған. Сәләфилік 
ағымының шейхы Мұхаммед ибн 
Абдулуаххаб практикада ханбали 
мазһабын ұстанғанымен ақида 
(сенімде) ханбали мәзхабы бойынша 
дінді ұстанбайды. Мұхаммед ибн 
Абдулуаххаб ХVІІІ ғасырдың 40 
жылдарынан бастап араб елдерін 
біріктіру деген ұранмен Дария 
кентінің әміршісі Мұхаммед ибн 
Саудты (Суғуд) өз жолында күресуге 
шақырып, кейіннен династияның 
ресми идеологиясына айналдырып, 
қазіргі кезге дейін олар барлық 
жерде өкіметті қолға алу және 
сол арқылы өз мақсатына жету 
үшін тоқтаусыз күрес жүргізуде. 
Ал, негізінде сәләфилік терминнің 
анықтамасы «алдыңғы өткендер», 
«бұрынғылар» деген мағынаны 
береді. Кейбір ислам ғұламалары 
мұсылмандардың алдыңғы үш 
толқынын «сәләфилер» деп атады. 
Олар – сахабалар (пайғамбарды 
көргендер), тәбиғиндер (сахабаларды 
көргендер) және табаға-тәбиғиндер 
(табиғиндерді көргендер). Бұл 
дегеніміз «сәләф» ұрпағына VII, 
VIII, IX, ғасырларда өмір сүрген ізгі 
адамдар мен Имам Әбу Ханифа, 
Имам Тахауи, Имам Шафи, Имам 
Мәлики т.б. ғалымдарды жатқызса 
болады. Ал, X ғасырдан бастап біздің 
заманымызға дейін  өмір сүрген 
ислам ғұламаларын «хәләф» – деп 
атаған. Оған Имам Матуруди, Имам 
Ашари, Қожа Ахмет Яссауи т.б. кіреді. 

Бірақ қазіргі сәләфилерміз 
дегендердің діни танымы радикалды. 
Өткен ғасырдағы сахабалар мен 
табиғиндердің діни танымдарына 
мүлдем сай келмейді. Себебі, 
Мұхаммед ибн Абдулуаххаб 
«Китабт-таухид», (Сенім кітабы), 
«Кәшфуш-шубуһат», (Күмәнді 
нәрселерден арылту), және «Китабул-
усулис-сәләсә», (Үш негіз кітабы) 
еңбектерінде таухид (сенім), ширк, 
бидғат (дінге енген жаңалық) деп 
өзге ұлттардың сан ғасырдан бері 
ислам дінімен ұштасып келе жатқан 
салт-дәстүрін харамға, шірікке теңеп 
өз отанының дұшпаны қылуда. Ұлттық 
құндылықтарын білмеген, онымен  
мақтанбаған азаматтарда елге, 
жерге деген сүйіспеншілік сезімі 
жойылуда. Мәселен, Американдық 

Е.ЖАҚЫПоВ, 
облыс әкімдігі «дін 

проблемаларын зерттеу 
орталығы» КММ-нің жоспарлау 

және ұйымдастыру бөлімінің 
басшысы.

дІнИ  АғЫМ  
сӘЛӘФИЗМнІң  ҚАТЕРІ

сарапшы Марк Сейджманның  
зерттеуі бойынша «Террористердің 
төрттен бірі ғана жағдайы төмен 
отбасынан шыққан. Террористердің 
басым көпшілігі жоғары таптан 
шыққан, жартысы орта таптан 
шыққан, көбісі отбасылы, діни білім 
алғандары өте аз, заңгер, дәрігер, 
инженерлер. Олардың террорист 
болу себебі дәстүрлі діни таным 
негізінен айырылып, не батыстық 
мәдениетті қабылдамады немесе өз 
мәдениетін білмегендіктен террорист 
болды» – деп тұжырым жасаған. Сол 
секілді қаншама қазақтың қаракөз 
қыздары мен ұлдары тарихын, ата-
бабалары ұстанған дәстүрлі діни 
танымын білмегендіктен, жалған 
діни ағымдардың жетегіне кетіп, 
бірі Сирия мен Иракқа кетіп жатса, 
енді бірі туған елінде лаңкестік 
әрекет жасауда. Лаңкестердің 
негізгі мақсаты дін үшін күрес емес, 
керісінше билік пен байлыққа жету. 

Сол себепті сәләфилер 
(уаххабилер) адамдарды өздерінің 
отандарынан жат қылу үшін неше 
түрлі құйтырқы айлаға барады. 
Солардың бірі – туған туыстарынан, 
ұлттық бірегейлігінен, соңында өзі 
тұрып жатқан мемлекетін жат қылып,  
өз еліне қарсы соғысуға үгіттейді. 
Қарулы жиһадқа шақырмас бұрын 
беташар, сәлем салу, ас беру, құран 
бағыштау, деген секілді дәстүрлерді 
ширк, харамға теңеп әбден саналарын 
улап қоғамнан оқшаулайды. 

Бірақ соған қарамастан 
сәләфилер (уаххабилік) өзара 
саяси мәселеде бірнеше топтарға 
бөлінуде. Бұлай бөлінуіне барлық 
ағымға тән құбылыс. Пайда болған 
кез-келген ағым уақыт өте келе 
өзара келісе алмай тармақтарға 
бөлінетіні ақиқат. Олардың бұлай 
бөлінуіне бірнеше себептер түрткі 
болған. Мәселен, амал етпеген 
жан «кәпір ме, әлде мұсылман 
ба?», «кәпірлермен одақтасуға 
бола ма, болмай ма?» «басшыға 
бағыну», «патшаның саясатын 
қолдау немесе қолдамау» секілді 
әрі ақидаға (сенім), әрі саясатқа 
қатысты мәселелер төңірегінде 
келісе алмай «мадхалиттер», 
«сурурилер», «такфирлер» болып 
бөлініп кеткен. Аталмыш ағым 
өкілдерінің ұстаздары мен негізге 
алатын әдебиеттері бір бола тұра бір-
бірлерін адасушылықпен, күпірлікпен 
айыптап, тек өздерін ғана тура жолда 
жүрген мұсылман ретінде санауы, 
шын ислам дініне жат нәрсе. Ал 
бұндай түсінікті батыстық ғалым 
Э.Трельч айтпақшы «Діни ағымдарға 
тән қасиет, тек өздерінің сенімін 
ғана дұрыс санайды және қоғамнан 
оқшауланып жүреді» – деген. 
Қоғамнан оқшауланып, заманға сай 
өмір сүрудің орнына орта ғасырдағы 
адамдар секілді өмір сүруді аңсайтын 
сәләфилерді сыңаржақ діни ағым 
екенін аңғаруға болады. Еліміз 
дамушы мемлекет болғандықтан діни 
фундаменталдық идеялар елімізді 
прогреске емес, регреске апаратыны 
айтпаса да белгілі.

Сондықтан пайғамбармыз 
«Мұсылманды балағаттау – пасықтық, 
қанын төгу – күпірлік», – деп 
айтқандай қазіргі кезде бидғатпен, 
күпірлікпен айыптап жүргендердің 
діни танымы адасқан екенін халыққа 
жеткізу керек.

діннің басты принциптері 
адамдарды жақсылыққа 
шақырып, жамандықтан 
тыятын қасиетті құндылықтарға 
негізделген жүйе, тәртіп 
десек болады. Адамзат 
баласы жаратқан бір иенің 
құдіретіне, пәктігіне сеніп, 
рухани құлазыған жандар 
рухани азық алу үшін дінге бет 
бұратыны шындық. себебі, 
дін адамдарды рухани кемелдендіріп, өмірдегі қыйындықтар мен 
қайғы-қасіретке жұбаныш болу рөлін атқара алады. сондықтан  
діндердің барлығы игілік пен татулыққа, тыныштыққа негізделген.



оказывает широкий спектр медицинских услуг по санатор-
но-курортному оздоровлению и лечению заболеваний: 

– костно-мышечной системы; гинекологических; 
нервной системы; органов пищеварения; мочеполовой 
системы в период ремиссии; заболевания обмена ве-
ществ и эндокринной системы; органов дыхания.

В нашем санатории применяются уникальные методики и 
современные методы лечения: иглотерапия, гирудотерапия, 
физиотерапия, подводное вытяжение, спелеотерапия, стоунте-
рапия, грязелечение, парафинолечение, ручной и электромас-
саж, лечебные ванны и души, лечебная физкультура, фитобоч-
ка и др.

Подробнее можно узнать по тел.: +7(72632) 43404; 43400.
E-mail: san  akniet@mail.ru
официальный сайт: www.akniet-san.kz
Ждем вас по адресу: Жамбылская обл., Меркенский 

р-н, с. ойтал, ул. чистый пруд, 20.

Тоо  «сАнАТоРИй  «АҚ  нИЕТ» 

счИТАТЬ  нЕдЕйсТВИТЕЛЬнЫМ

*   *   *

*   *   *

ìåíøiê èåñi: 
       

"ìåðêi òûíûñû"-
Бàñïàñû" 

жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

 директор – 
   Бàñ  рåäàêòîð  

   Әтіркүл ИсАЕВА

Индекс: 080500,
  Æàìáûë îáëысы, 

Мåðêі ауданы, 
Ә.Ыñìàйыëîâ көшесі,  

¹349. 

      ТАРАЛЫМЫ:  2584 дана

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

жұма  êүíäåði  øûғàäû.  Ðåäàêöèÿ 
àâòîðëàðäûң êөçқàðàñû šүøií өçiíå 

æàóàïêåðøiëiê æүêòåìåéäi.
Ãàçåò  ЖК  ЖТо  «Али ЗА»  

баспа орталығында áàñûëғàí.
Мекен-жайы: Тараз қаласы,

 Төле би көшесі №36                              

Òåëефондар: Бас 
ðåäàêòîð – 

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

4-07-58;  
есепші – 4-07-34  

vestnik-merke@mail.ru

Қаçàқñòàí  Ðåñïóáëèêàñû 
инвестициялар және даму министрлігі

Байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитеті

Мерзімді баспасөз басылымын және 
ақпараттық агенттікті есепке 

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

КЕЗЕКШІЛЕР: н.Жолдасбаева, о.Мазур

  Ақ тілек

Открылось наследство после смерти Шолпанбаевой Бубузайры Акче-
кеевны, умершей 26 марта 2013 года. Наследников просим обратиться по 
вопросу оформления наследственных прав в течение одного месяца по-
сле опубликования к нотариусу М.Байдаулетову по адресу: с. Мерке, ул. 
Исмаилова, 224.

Открылось наследство после смерти Микалидзе Найма Ашуровича, 
умершего 15 июня 2009 года. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение одного месяца после опубли-
кования к нотариусу Э.Омаровой по адресу: с. Мерке, ул. Мусабекова, 1.

Открылось наследство после смерти Гладкий Петра Игнатьевича, умер-
шего 22 мая 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформ-
ления наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия на-
следства к нотариусу Э.Омаровой по адресу: с. Мерке, ул. Мусабекова, 1.

на равноценную квартиру в г. Астане или Алматы новый кирпичный 
дом в с. Интернациональном, со всеми удобствами, из 7 комнат, об-
щей площадью 200 кв.м., расположенный на участке 0,49 га. Имеются 
времянка, баня, гараж на 2 машины, плодоносящий сад. По периметру 
участка высокий забор. 

Обращаться по тел.: 87014042237; 87017000635.

ПРодАМ или оБМЕнЯю

Құттықтаймыз!

*   *   *

учИТЕЛЯ  АнГЛИйсКоГо  ЯЗЫКА  
с  ВЫсоКИМ  уРоВнЕМ  ЗнАнИй

ТРЕБуюТсЯ 

официальное трудоустройство (пенсионные и со-
циальные отчисления). 

Заработная плата 60000-100000 тг.
Резюме высылайте на эл.почту: enjoy-english@bk.ru

Тел.: +77014506630; 
+77021112784 (WhatsApp)

оБЪЯВЛЕнИЕ

14 августа в 11.00 ч. открываются  

КуРсЫ  АнГЛИйсКоГо  ЯЗЫКА «Enjoy English».
Адрес: с. Мерке, ул. Омарходжаева, 2, 

(возле автопарка).
Тел.: 87021112784; 87014506630

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

В связи с прекращением 
предпринимательской дея-
тельности Молдабекова Бо-
латхана Дуйсеновича, ИИН 
530825301300, все претензии 
принимаются в течение одного 
месяца после опубликования по 
адресу: с. Мерке, ул. Курманга-
зы, 19.

В связи с прекращением де-
ятельности КХ «Тілеу-Ерасыл», 
на имя Сейтказиева Каната Тле-
уовича, ИИН 690817301438, все 
претензии принимаются в тече-
ние одного месяца после опу-
бликования по адресу: с. Мерке, 
ул. Т.Бокина, пер. 3/2.

военный билет, выданный на имя Егорова Александра Николаевича, 3 
февраля 1976 года рождения, в 1994 году, (который служил с 1993 по 1994 
гг.), в связи с утерей. 

Кеңес ауылының тұрғыны, сүйікті апамыз, 
алтын алқа иегері Қадірқұлова сейсекүлді 
4 тамызда 70 жасқа толған мерейжасымен 
шын жүректен құттықтаймыз!

Осындай мерекелі, берекелі күні 
отбасымыздың ұйытқысы ақылшымыз, 
аяулы апамызға мықты денсаулық, ұзақ 
та баянды ғұмыр тілейміз. Жасыңызға жас 
қосылып, қажымай-талмай, жүзіңізден 

Сарымолдаев ауылының тұрғыны, 
сүйікті әкеміз Шалбаев Құралбай 
сейсенбайұлын 11 тамызда асқаралы 60 
жасқа толатын туған күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Осындай мерейлі, қуанышты күні 
асқар таудай тірегіміз, сүйенішіміз 
асыл әкемізге зор денсаулық, жарқын 
да мағыналы өмір, бақыт пен береке, 
қажымас қайрат тілейміз. Жүзіңізден шуақ 
кетпей, ортамызда күліп-ойнап, шаттыққа 

шуақ кетпей ортамызда ойнап-күліп, біздің қазынамыз болып жүріңіз. 
Немерелеріңіздің тек қана қызығын көріңіз. Өзіңізбен әр таңымыз – 
арайлы, әр күніміз – шырайлы.
70 жас қарттық емес, қазына жас,
Бала мен немеренің назына мас.
Біз Сізге бақ тілейміз ортаймайтын,
Басыңыздан ешқашан ажырамас.

Өміріңіз ұрпаққа өнеге мың,
Тілейміз қуанышқа бөленгенін,
100-ге келіп марқайып отырыңыз,
Қылығына қуанып шөберенің.

Ізгі ниетпен: ұлы-келіні – Шархан-Гүлвира, немерелері – 
Әлихан, Аружан, Арсен, Іңкәр, Інжу.

кенеліп, бақытқа бөленіп жүріңіз. Сіз біздің алып бәйтерегімізсіз. Өзіңіз 
барда біз бақыттымыз. Бүгінде немере, шөберелеріңіз сол бәйтеректің 
саясында жайқалып өсуде. Балапандарыңыздың қылықтарын қызықтап, 
темірқазықтай қалпыңыздан таймай, жадырап-жайнап жүріңіз, өмірдің 
қызығына кенеліңіз. Көрер қуаныштарыңыз молынан болсын. Той тойға 
ұлассын!
Құтты болсын алпыс деген жасыңыз,
Жақсылық пен қуаныштан тасыңыз.

Бала-шаға қызығына кенеліп,
Әлі талай асулардан асыңыз.

Ізгі ниетпен: жұбайы – Баян, ұлдары-келіндері – ғалия, 
нұржан-Гүлзия, нұрлан-Айнұр, күйеу баласы-қызы – Жұмат-
назира, немерелері – Райымбек, салтанат, нұрғали, Аружан, 
Бақдәулет, Аяжан, Бақжан, шөберелері – нұрислам, Әбілмансұр

және Шалбаевтар әулеті.

2016 жылдың 13 тамызы 
күні  «Кеңес» ауылдық мәдениет 
үйінде «Айхай, дүние» атты әзіл 
кеші өтеді. Келем деушілерге есік 
ашық. Бағасы 200 теңге. Келіңіздер, 
көріңіздер, өнер жанашырлары! 
Келгендеріңізге өкінбейсіздер, 
тартымды әзіл, жарасымды қалжың 
тыңдап, демалып қайтыңыздар. 
Іс-шараның алдында «Менің 
кінәлі періштем» атты кинофильм 
көрсетіледі. 

АудАндЫҚ  МӘдЕнИЕТ  ҮйІ

КИно КонцЕРТКЕ  ШАҚЫРАМЫЗ

ХАБАРЛАндЫРу
«Нұр Отан» партиясы 

облыстық филиалы 2016 
жылдың 1 қыркүйегінен бастап 
дәстүрлі «Үздік бастауыш 
партия ұйымы» республикалық 
байқауының өткізілетіндігін 
хабарлайды.

Байқау 3 кезеңнен тұрады: 
І кезең – 2016 жылдың 1 

қыркүйегінен 1 қазанына дейін 
аудандық (қалалық) деңгейі;

ІІ кезең – 2016 жылдың 1 
қазанынан 1 қарашасына дейін 
облыстық деңгейі;

ІІІ кезең – 2016 жылдың 
1-30 қарашасы аралығында 
республикалық деңгей.

Бастауыш партия ұйымдары 
байқауға 3 санат бойынша 
қатысады: 100-ге дейінгі, 100-
ден 500-ге дейінгі, 500 және 
одан астам партия мүшелері бар 
бастауыш партия ұйымдары.

Байқауға қатысу үшін 
бастауыш партия ұйымының 
төрағасы тиісті аумақтық байқау 
комиссияларына өтінім ұсынуы 
тиіс. 

Байқау қорытындысы 
жергілікті БАҚ-да және партияның 
ресми сайтында жарияланады.

Байқауды ұйымдастыруға 
және өткізуге «нұр отан» 
партиясының облыстық, 
Тараз қалалық және аудандық 
филиалдары жауапты.

Анықтама үшін байланыс 
телефондары: 8(7262)459989, 
8(7262)542688, 8(7263)240025. 

Меркі ауданының білім саласында 
ерекше орны бар, беделді басшы болған, 
үлгілі ұстаз, спорт саласын дамытуда өз 
орны бар еңбек ардагері, адал азамат, 
ақпейілді қамқоршы, сүйікті жан, аяулы 
әке, отбасымыздың тірегі де арқа сүйері 
болған КҮнТу КЕРІМБАйҰЛЫнЫң 
дүниеден өткеніне де бір жыл болды.

2016 жылғы 14 тамыз күні сағат 13.00-
де «Тұран» ресторанында (Астана қаласы, 
Б.Момышұлы даңғылы, 21) жылдық асы 
берілетінін хабарлап, ағайын-туыс пен 
көз көрген дәмдес, сыйлас жамағатты 
шақырып, аяулы әкеміздің жатқан жері 
жайлы, топырағы торқа, жаны жұмақта 
болсын деп дұға етеміз.

ЖЫЛдЫҚ  АсҚА  ШАҚЫРу

Бір жыл өтті асқартауым құлағалы,
Бір жыл өтті анам іздеп жылағалы.

Әр күніміз сағынышпен өткенімен,
Жүрегім әкешім деп соғады әлі.

Еске алушылар: жұбайы – Гүлбарам, қызы – салтанат

Открылось наследство после 
смерти Дабылбековой Айман Са-
лыкбековны, умершей 7 января 
2015 года. Наследников просим 
обратиться по вопросу оформления 
наследственных прав в течение од-
ного месяца после опубликования к 
нотариусу Э.Омаровой по адресу: 
с. Мерке, ул. Мусабекова, 1.

Газетіміздің 5.08.2016 жылғы  №100-101 санындағы аудан әкімі 
М.Өмірбековтың аудандық мәслихат депутаттары алдындағы есебіндегі 
3-беттің 3-абзацындағы «төсек жабдықтарын сатып алуға (матрац, 
көрпе,т.с.с.) 3 мың теңге» деген жолдар: «төсек жабдықтарын сатып алуға 
(матрац, көрпе,т.с.с.) 3 млн. теңге» – деп, ал,  8-абзацындағы «Көмірмен 
жылынатын қазандықтарға 222 мың теңгеге» деген жолдар: «Көмірмен 
жылынатын қазандықтарға 3 млн. 222 мың теңгеге», – деп, әрі қарай 
мәтінмен оқылсын.

ТҮЗЕТу


