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«Ауыл жаңалығы» - ауданымыздың саяси-экономикалық, әлеуметтік-
мәдени өміріндегі жаңалықтарды,   ана тілімізді, мәдениетіміз бен 
өнерімізді кеңінен насихаттайтын, туған жердің мәртебесін биіктеткен 

ел азаматтарының ел азаматтарының 
ө не г е л і  і с т е р і н ө не г е л і  і с т е р і н 
ұ л ы қ т а й т ы н , ұ л ы қ т а й т ы н , 
тәуелсіз еліміздің қол тәуелсіз еліміздің қол 
жеткен табыстары жеткен табыстары 
мен  алған  асуынан мен  алған  асуынан 
кең інен  мағлұмат кең інен  мағлұмат 
беретін  басылым . беретін  басылым . 

Бүгінде басылымға 2014 жылдың екінші жартыжылдығына  жазылу 
басталды. Олай болса, өздеріңіздің сүйікті басылымдарыңызға жазылуды 
ұмытпаңыздар.

Газетке жазылу бағасы: Газетке жазылу бағасы: 
Жеке (тұлғалар) жазылушылар үшін:  бір жылға – 1939 теңге 08 тиын; Жеке (тұлғалар) жазылушылар үшін:  бір жылға – 1939 теңге 08 тиын; 

алты айға – 969 теңге 54 тиын. алты айға – 969 теңге 54 тиын. 
Мекеме, ұйымдар (заңды тұлғалар) үшін:  бір жылға – 2939 теңге 16 Мекеме, ұйымдар (заңды тұлғалар) үшін:  бір жылға – 2939 теңге 16 

тиын;  алты айға – 1469 теңге 58 тиын.  тиын;  алты айға – 1469 теңге 58 тиын.  
Газеттің индексі: 65000.Газеттің индексі: 65000.
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«Ауыл жаңалығы» - ауданымыздың саяси-экономикалық, әлеуметтік-«Ауыл жаңалығы» - ауданымыздың саяси-экономикалық, әлеуметтік-
әдени өміріндегі жаңалықтарды,   ана тілімізді, мәдениетіміз бен әдени өміріндегі жаңалықтарды,   ана тілімізді, мәдениетіміз бен 

ЌЎРМЕТТІ ОЌЫРМАНДАР!ЌЎРМЕТТІ ОЌЫРМАНДАР!

ÌÅÌËÅÊÅÒÒ IÊ ҚÛÇÌÅÒ-
ÀÁÛÐÎÉËÛ ÌIÍÄÅÒ

Әлемдегі барлық мемлекеттердің даму жолында мемлекеттік 
қызметтің қосар үлесі үлкен. Тәу етер тәуелсіздікке қол жеткізгеннен 
кейін Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен мемлекетті 
қалыптастыру  бағытында ауқымды шаралар қолға алынып 
келеді.
Оның ішінде мемлекеттік қызметкерлерге жүктелер жауапкершілік  

жылдан-жылға арта түсіп, абыройлы міндетті атқарып жүрген 
азматтар еліміздің әлеуметтік, экономикалық, мәдени даму 
жолында кәсіби деңгейде еңбек ете білді.
Мемлекеттік қызметкерлердің ерен еңбегін ескеру мақсатында 

елімізде 2013 жылдан бері – мемлекеттік қызметші күні аталып 
келеді.
Апта басында өткен алқалы жиында аудан әкімі М.Шүкеев барлық 

мемлекеттік қызметшілерді осынау мерейлі мерекемен құттықтады. 
Қазақстанның қарышты қадам жасауында мемлекеттік қызметшінің 
алар орны жайында сөз ете келе Мұратхан Жүнісәліұлы 23 маусым 
– мемлекеттік қызметші күнінің құрметіне орай, осы саладағы 
көпжылдық еңбегі және қызметтік міндеттерін адал атқара білген 
Байзақ ауданы әкімі аппаратының бас инспекторы К.Мурзабековті, 
Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы 
Г.Жолдасбекованы Құрмет грамотамен марапаттады. 
Аудан әкімінің Грамотасы Сарыкемер ауылдық округі әкімі 

аппаратының әскери есеп жүргізуші бас маманы Ж.Алишеваға табысталса, Алғыс хатпен Жаңатұрмыс ауылдық 
округі әкімі аппаратының есепші бас маманы А.Бекиева және Диқан ауылдық округі әкімі аппаратының қаржы агенті 
бас маманы Ж.Ермекова мадақталды.

*                                        *                                      *

Аудан  əкімініѕ 
Ќўрмет  грамотасымен 
марапаттау  туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы 
жергілікті мемлекеттік басќару жəне ґзін-ґзі басќару туралы» 
Заѕыныѕ 33-бабына сəйкес 23 маусым Мемлекеттік ќызметші 
кїні мерекесіне орай, мемлекеттік ќызметтегі ќызметтік 
міндеттерін їлгілі орындаєаны їшін:

1) Бекжанов Баќыт Болатўлы – Т. Рысќўлов аймаєы 
бойынша Мемлекеттік ќызмет істері жəне сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл басќармасыныѕ аса маѕызды 
істер жґніндегі офицері;

2) Мўрзабеков Кеѕесбек Ґмірбекўлы – аудан əкімі 
аппаратыныѕ бас инспекторы;

3) Жолдасбекова Гїлнар Мирзоянќызы – Сарыкемер 
ауылдыќ округі əкімі аппаратыныѕ ќўжаттама ќўрылымдыќ 
бґлімшеніѕ бас маманы аудан əкімініѕ Ќўрмет Грамотасымен 
марапатталсын.   

Аудан əкімініѕ міндетін атќарушы          Ə. Ќилыбаев.

Аудан əкімініѕ Грамотасымен 
марапаттау туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы 
жергілікті мемлекеттік басќару жəне ґзін-ґзі басќару туралы» 
Заѕыныѕ 33-бабына сəйкес 23 маусым Мемлекеттік ќызметші 
кїні мерекесіне орай, мемлекеттік ќызметтегі ќызметтік 
міндеттерін їлгілі орындаєаны їшін Сарыкемер ауылдыќ 
округі əкімі аппаратыныѕ ќўжаттама ќўрылымдыќ бґлімшеніѕ 
əскери есеп жїргізуші бас маманы Əлішева Жанат 
Жоранќызы аудан əкімініѕ Грамотасымен марапатталсын.   

Аудан əкімініѕ міндетін атќарушы           Ə. Ќилыбаев.

Аудан əкімініѕ Алєыс хатымен 
марапаттау туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы 
жергілікті мемлекеттік басќару жəне ґзін-ґзі басќару туралы» 
Заѕыныѕ 33-бабына сəйкес 23 маусым Мемлекеттік ќызметші 
кїні мерекесіне орай, мемлекеттік ќызметтегі ќызметтік 
міндеттерін їлгілі орындаєаны їшін:

1) Бекиева Айтгїл Маханќызы – Жаѕатўрмыс ауылдыќ 
округі əкімі аппаратыныѕ есепші бас маманы;

2) Ермекова Жеѕісай Ќанышќызы – Диќан ауылдыќ округі 
əкімі аппаратыныѕ ќаржы агенті бас маманы аудан əкімініѕ 
Алєыс хатымен марапатталсын.   

  Аудан əкімініѕ міндетін атќарушы        Ə. Ќилыбаев.

Аудан  əкімініѕ 
Ќўрмет  грамотасымен  
марапаттау  туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы 
жергілікті мемлекеттік басќару жəне ґзін-ґзі басќару туралы» 
Заѕыныѕ 33-бабына сəйкес, 23 маусым Ќазаќстан Республикасы 
Полициясы кїніне орай, атќарып отырєан ќызметінде елеулі 
жетістіктерге ќол жеткізіп, ќоєамдыќ тəртіпті саќтау жолында 
белсенді ќызмет атќарєаны їшін Байзаќ аудандыќ ішкі істер 
бґлімі бастыєыныѕ ќызмет жўмысы жґніндегі орынбасары, 
полиция капитаны Дауренбеков Арман Бейсенбайўлы аудан 
əкімініѕ Ќўрмет грамотасымен марапатталсын.

Аудан əкімініѕ міндетін атќарушы             Ə. Ќилыбаев.

Аудан əкімініѕ Грамотасымен 
марапаттау туралы

Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы 
жергілікті мемлекеттік басќару жəне ґзін-ґзі басќару туралы» 
Заѕыныѕ 33-бабына сəйкес 23 маусым Ќазаќстан Республикасы 
Полициясы кїніне орай, атќарып отырєан ќызметінде елеулі 
жетістіктерге ќол жеткізіп, ќоєамдыќ тəртіпті саќтау жолында 
белсенді ќызмет атќарєаны їшін:

1. Косыбаев Лес Кеѕесбекўлы – Байзаќ аудандыќ ішкі 
істер бґлімі криминалды полиция бґлімшесініѕ мїліктік 
ќылмыстарды ашу тобыныѕ аєа жедел уəкілі полиция 
майоры;

2. Манатов Марат Нўрланўлы - Байзаќ аудандыќ ішкі 
істер бґлімі əкімшілік полиция бґлімшесі учаскелік полиция 
инспекторлары тобыныѕ, учаскелік полиция инспекторы 
полиция аєа лейтенанты аудан əкімініѕ Грамотасымен 
марапатталсын.

 Аудан əкімініѕ міндетін атќарушы           Ə. Ќилыбаев.

МарапатталдыМарапатталды
Аудандыќ мəслихаттыѕ Аудандыќ мəслихаттыѕ 

хатшысы Н.Їкібаевтіѕ 2015 хатшысы Н.Їкібаевтіѕ 2015 
жылєы 19 маусымдаєы №15 жылєы 19 маусымдаєы №15 

ґкімімен, «Полиция кїні» кəсіби ґкімімен, «Полиция кїні» кəсіби 
мерекесіне орай, ќўќыќ ќорєау мерекесіне орай, ќўќыќ ќорєау 
органдарындаєы кґп жылєы органдарындаєы кґп жылєы 

адал ќызметі, жоєары кəсіптік адал ќызметі, жоєары кəсіптік 
шеберлігі жəне ќоєамдыќ шеберлігі жəне ќоєамдыќ 

тəртіпті ќамтамасыз етуге тəртіпті ќамтамасыз етуге 
ќосќан елеулі їлесі їшін ауданныѕ ќосќан елеулі їлесі їшін ауданныѕ 
ішкі істер бґлімініѕ учаскелік ішкі істер бґлімініѕ учаскелік 
полиция инспекторыныѕ полиция инспекторыныѕ 
кґмекшісі, полиция аєа кґмекшісі, полиция аєа 

лейтенанты Саулембаев Ќанат лейтенанты Саулембаев Ќанат 
Болатханўлы, ауданныѕ ішкі Болатханўлы, ауданныѕ ішкі 

істер бґлімініѕ учаскелік полиция істер бґлімініѕ учаскелік полиция 
инспекторы, полиция капитаны инспекторы, полиция капитаны 
Оразбаев Елдос Аятбекўлы, Оразбаев Елдос Аятбекўлы, 

ішкі істер бґлімініѕ тергеушісі, ішкі істер бґлімініѕ тергеушісі, 
полиция аєа лейтенанты полиция аєа лейтенанты 
Домаев Əнуар Темірбекўлы Домаев Əнуар Темірбекўлы 
Байзаќ ауданыныѕ Ќўрмет Байзаќ ауданыныѕ Ќўрмет 

грамотасыменграмотасымен
 марапатталды. марапатталды.

Сейсенбі  күні аудандық әкімдікте  
Мемлекеттік қызметшілер күніне 
орай  “Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы 
м е м л е к е т т і к 
қызмет  туралы 
Заңнамасымен 
қарастырылған 
м е м л е к е т т і к 
қызметшілердің 
к ә с і би  дең гей і 
мен  б іл і кт іл і г ін 
а р т т ы р у , 
орындаушылық 
тәртіп және жұмыс 
сапасы туралы” тақырыбында  
дөңгелек үстел ұйымдастырылып, 
оны  аудан әкімі аппаратының 
басшысы   Б .  Ақбаев  ашты . 
Алдымен  Бақтияр  Мұратұлы 
Елбасының Қазақстан халқына 
арнаған  Жолдауларындағы  
мемлекетт ік  қызметшілерге 

жү к т е п  о тыр ғ а н  м і нде т і не 
тоқталды .  Сонымен  қатар  ол 

1998 жылдың 18 қыркүйегінде  
Елбасының Жарлығымен алғаш рет 
посткеңестік  кеңістікте Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігі құрылғанын,  
мемлекеттік  қызметтің атқаратын  
жүгі ауыр болғанымен   абыройлы 
міндет  екенд і г ін  айта  келе ,  

“Мемлекеттік қызмет туралы” Заң, 
“Ар-намыс” Кодексі,  ҚР мемлекеттік 
қызметшілердің біліктілігін арттырудың 
маңызын  сөз  етт і .  Мемлекетт ік 
қызметшілердің жұмысын бағалау 
жөнінде  ойымен  де бөлісті.
Дөңгелек үстел барысында Бәйтерек 

ауылдық округі әкімінің орынбасары 
Қ.Жұманов,  Ботамойнақ ауылдық 
округі  әкімінің  міндетін  уақытша  
атқарушы  Т. Байділдаева, Сарыкемер 
ауылдық округі әкімі аппаратының бас 
маманы Г.Жолдасбекова  Елбасының 
«Ұлт жоспары. 100 нақты қадам»  
бағдарламасында  мемлекетт і к 
қызметшілерге  жүктеліп отырған 
міндеттер туралы пікірлерін ортаға 
салды.
Ауылдық округ әкімі аппаратының мен 

аудан әкімдігіне қарасты  бөлімдердің 
мамандары  қатысқан алқалы жиынды 
Б.Ақбаев қорытты.

Өз тілшіміз.



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2 23  маусым   2015  жыл

ЖАРҚЫН 
БОЛАШАҒЫМЫЗДЫҢ 

КЕПІЛІ
Е.Керімбаев,
ТарМУ-ніѕ 2-курс білімгері.

Ґткен  с ə у і р  айында  е л  болып 
Е л б а с ы м ы з д ы  с а й л а п  а л д ы ќ . 
Ќазаќстандыќтардыѕ ќалауы – кґреген 
кґшбасшы, сарабдал саясаткер Нўрсўлтан 
Əбішўлы Назарбаев болды. Ол тїсінікті 
де. Ґйткені Н.Назарбаев бїгінгі кїнге 
дейін тəуелсіз еліміздіѕ тўєырын одан 
əрі биікттетуді, экономикалыќ даму мен 
мəдени ґсіп-ґркендеуімізді – басты маќсат 
етіп ќойды. Сол жолда аянбай еѕбек етіп 
келеді. 
Елімізде баєыты айќын баєдарламалар 

мен жоспарлы Жолдаулардыѕ арќасында 
халыќтыѕ  əл-ауќатын  жаќсартатын 
білім, денсаулыќ, спорт салалары соны 
жетістіктерге жетуде.
Елбасын ўлыќтау рəсімінде жария етілген 

“Ўлт жоспары - 100 наќты ќадамды” газет 
беттерінен танысып, оќып шыќтым. 
Содан тїйген ойым - «100 наќты ќадам» – 
жаћандыќ жəне ішкі сын-талаптарєа деген 
жауап, сонымен бірге ўлттыѕ дамыєан 
отыз елі ќатарына кіру жоспары деп 
білемін. «100 наќты ќадам» -  Ќазаќстанєа 
тїрлі сынаќтардан шыєуда жол кґрсететін 
жəне «Ќазаќстан-2050» Стратегиясын іске 
асыру мен ќазаќстандыќ мемлекеттілікті 
ныєайтуєа кґмектесетін бекемдік, беріктік 
ќоры. 
Жоспардыѕ негізін Елбасыныѕ бес 

институционалды реформасы ќалады: олар 
- кəсіптік мемаппаратты ќалыптастыру, 
заѕныѕ  їстемдігін  ќамтамасыз  ету, 
индустриаландыру мен экономикалыќ 
ґсу, «болашаєы бір ўлтты» ќалыптастыру 
жəне транспарентті, есеп беруші мемлекет 
ќўру. Міне осы жолда бїгінде кґптеген  
жўмыстар ќолєа алыну їстінде.
Бір сґзбен айтќанда, «Ўлт жоспары - 100 

наќты ќадам» – жарќын болашаєымыздыѕ 
кепілі.

Ќазаќстан  Республикасы  Бас 
Прокурорыныѕ (18.09.2012 ж №110) 
бўйрыєымен бекітілген Ќазаќстан 
Республикасыныѕ  прокуратура 
органдарында, ведомстволары мен 
мекемелерінде жеке тўлєаларды жəне 
заѕды тўлєалардыѕ ґкілдерін жеке 
ќабылдау Ережелеріне сəйкес жеке 
тўлєаларды жəне заѕды тўлєалардыѕ 
ґк ілд ер ін  жеке  ќабылдауды 
Ќазаќстан Республикасыныѕ Бас 
Прокуроры, оныѕ орынбасарлары, 
Бас прокуратураныѕ ќўрылымдыќ 
бґл імшелер ін іѕ  басшылары , 
облыс прокурорлары жəне оларєа 
теѕест ір ілген   прокурорлар , 
олардыѕ орынбасарлары, Ќазаќстан 
Республикасыныѕ  прокуратура 
ведмстволары мен мекемелерініѕ 
басшылары  жїзеге  асырады 
делінген.
Жоєарыда аталєан заѕ талаптарына, 

бекітілген кестеге  жəне жергілікті 
басылым беттерінде жарияланєан 
хабарландыруларєа  сəйкес  ґткен 
сəрсенбіде аудандыќ прокуратура 
єимаратында  облыс  прокурорыныѕ 
орынбасары ,  аєа  əд ілет  кеѕе сшіс і 
А.Майлыбаев аудан азаматтарымен жеке 
ќабылдау ґткізді. 
Елімізге ќонаќ болып келе жїріп, ќазаќ 

жігітімен таєдырын байланыстырєан ґзге ўлт 
ќызыныѕ ќазаќтыѕ келіні атанєанына да міне 
6 жылдыѕ жїзі болып ќалыпты.  Ўлтымыздыѕ 
салт-дəстїрін біркісідей меѕгерген ол, бїгінде 
ќайын жўртыныѕ сыйлы келіні. Ґмірге 
сəбилер келіп, жаѕа ўрпаќ та ґсуде.
Бір ґкініштісі, тїрлі тосќаулардыѕ кесірінен 

осы уаќытќа дейін азаматтыќќа байланысты 
тиісті ќўжаттардыѕ ресімделмей келуінде 
екен. Облыс прокуроры орынбасарыныѕ 
ќабылдауына арнайы келіп, осы оќиєаныѕ мəн-
жайын ретімен баяндаєан азаматшаныѕ енесі 

ауылымызєа танымал, зейнеткер Кїльзахан апа. 
Ол кісініѕ айтуынша, осы кїнге дейін саєызша 
созылып келген бўл тїйінді мəселе жастардыѕ 
неке ќию рəсімінен басталєан кґрінеді.
Ќўзырлы органдар тарапынан берілген 

нўсќаулар, етілген талаптар бойынша тиісті 
ќўжаттардыѕ барлыєы əзірленгеніне ќарамастан, 
бўл мəселе осы кїнге дейін алєа баспаєан соѕ 
жоєарєы заѕ ќадаєалаушы органдардан ќолдау 
кґрсетуін сўрай келген екен.
Мəселеніѕ мəн-жайын мўќият тыѕдаєан 

Айдос Серікўлы кґші ќон полициясыныѕ 
облыстыќ басшылыєымен тікелей хабарласып, 
заѕ аясында мəселеніѕ аныќ-ќаныєына жетіп, 
наќты жауап беруін табыстады.
Бїгінгі таѕда ќоєамдаєы əлеуметтік кґкейкесті 

мəселеніѕ бірі – ажырасып кеткен ерлі-

АРЫЗ-ӨТІНІШТЕРДІ ҚАРАУ – МАҢЫЗДЫ ШАРА
зайыптылардыѕ балаларына тґленуге тиіс 
(алимент) ќаржылай тґлемаќыныѕ уаќытылы 
ґтелмеуі.
Осындай мəселеніѕ оѕды шешілуіне ќолдау 

кґрсетуін сўрап келген екі азаматша, Сарыкемер 
ауылыныѕ тўрєындары 1979 ж. т. Г.Ќанатбаева 
жəне 1990 ж.т. Н.Аманиязовалар.
Олардыѕ мəліметінше, аталмыш мəселе 

бойынша соттыѕ тиісті шешімі шыќќанына 
ќарамастан, сот орындаушылары тиесілі 
тґлемаќыныѕ уаќытылы жəне толыќтай ґтелуін 
ќамтамасыз ете алмай жїрген кґрінеді.
Ќолда бар ќўжаттармен жан-жаќты танысќан 

прокурор мырза оныѕ орындалмау себептеріне 
тексеру жїргізіліп , жауап беретіндігін 
жеткізді.
Сондай-аќ бўл кїнгі ќабылдауда болєан азамат 

Ќ.Ќыдырбаев жўмысќа орналасуда кедергі 
болып тўрєан мəселеніѕ заѕды шешімін сўрай 
келсе, кезінде адам денсаулыєына зияны бар 
химия саласында кґп жылдар бойы еѕбек 
етіп зейнетке шыќќан Аймантґбе ауылыныѕ 
тўрєыны Б.Аширов аќсаќал таєайындалєан 
зейнетаќыныѕ тым аздыєын алєа тартып 
келіпті.
Алєа ќойылєан бўл мəселелердіѕ біріншісі 

бойынша Айдос Серікўлы тиісті аныќтама 
алу ісіне ќолдау кґрсететіндігін айтса, екінші 
кїрделі, тіпті халыќаралыќ деѕгейде шешілуге 
тиіс мəселеге ќатысты ќўќыќтыќ тўрєыдан кеѕес 
берді.
Ґз  кезегінде ќабылдауда болєан азаматтар 

прокурор мырзаєа алєыстарын білдіріп жатты.

Р.S Газет беті ќатталып жатќанда редакцияєа 
ќоѕырау шалєан Кїлзахан апаныѕ ќуанышты 
хабарын естідік.
Баяндалєан тїйінді мəселеге аяќ астынан 

“жан бітіп”, ќўжаттар ќабылданыпты. Ендігі 
жерде бір немесе бір жарым айдыѕ шамасында 
бўл іс толыєымен шешімін  табатын болєан 
кґрінеді.

Ґз тілшіміз.

 Мектеп бітіруші түлектердің құрметіне 
арнал ғ ан  аудандық  фестивальд і ң  
шымылдығы  әсем  әуенмен ашылды.  ҰБТ-

да жоғары көрсеткіш көрсеткен ауданның  
20 мектебі ,  атап  айтқанда ,  Жамбыл, 
Берікқара, Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, 
Сарык ем е р ,  Ю .Га г а рин ,   Бурыл, 
С .Абланов ,  Н .Киікбаев ,  Ғ .Мұратбаев 

мектеп -гимназиясы ,  Көктал,  Кеңес , 
А.Суханбаев, Қазақстанның 40 жылдығы, 
Жаңатұрмыс ,  Үлгілі ,  Қарасу ,  Дихан, 
Ақшабаев, Түймекент орта мектептерінің 
ұжымы ортаға шығып, екі қатарға бой 
түзеді.  Ауданның үздік мектептерінің 
шеруінен соң жиналғандар   Қазақстанның 
40 жылдығы мектебі әзірлеген  «Тарыдай 
болып кіресің, таудай болып шығасың»  
атты қойылымын тамашалады. Бұдан соң 
қанжығасына 100-ден жоғары балл жинап, 
«Алтын белгі», «Үздік аттестат» иелері 

Ж А С  Т Ү Л Е К Т Е Р  Ө М І Р Г Е Ж А С  Т Ү Л Е К Т Е Р  Ө М І Р Г Е 
Ж О Л Д А М А  А Л Д ЫЖ О Л Д А М А  А Л Д Ы

атанған аудан мақтаныштары ортаға шығып, 
“Мектеп вальсін” дөңгелене биледі.
Қиялдың қанатына, арманның жетегіне 

ерген мектеп бітірушілер алдында   аудан 
әкімі М. Шүкеев құттықтау сөз сөйледі. 
Аудан  басшысы   өз  сөзінде   ауданның 
мәртебесін биіктеткен  “Алтын белгі” және 
“Үздік аттестат” иегерлерін  жетістіктерімен 

құттықтап ,   бүг інг і 
е л  а л дынд а  т ұ р ғ а н 
келелі міндеттерді іске 
а сыр а тын ,  т ә уе л с і з 
еліміздің  дамыған  30 
елдің қатарына  енуіне  
үлес қосатын, ел келешегі-
ж а с т а р ғ а  ж а с а л ы п 
жатқан қамқорлықтарға 

тоқталды. Ұлттық 
б і р ы ң ғ а й  т е с т 
қ о р ы т ы н д ы с ы 
б о й ы н ш а 
а у д анымызд а ғы 
білім  беру  ісінің 
облыстық деңгейде 
ІІ-орынды иеленуін  үлкен жетістік екендігін  
айтқан  Мұратхан Жүнісәліұлы жаңа өмірге 
қанат қағып, асқақ армандарға қол созған 
бүгінгі  өрімдей  жастар  болашақта  биік 
белестерді бағындырып, еліміздің еңселі 

азаматтары  болып шығатындығын айтып, ізгі 
тілегін жеткізді.
Салтанатты кеш барысында армандарын 

айға білеген «Алтын белгі»  иегерлеріне аудан 
басшысы М.Шүкеев арнайы төсбелгілерін 
салтанатты түрде табыс етті.  “Алтын белгі” 
иегерлері: Жансая Ибрагимова, Айтолқын  
Нұреке (Ғ.Мұратбаев мектеп-гимназиясы), 
Назгүл Қараманова (Бурыл орта мектебі), 
Гүлназ  Маманова (Түймекент орта мектебі) 
және  Н. Киікбаев орта мектебінің 7 түлегі- 
Нұрсұлтан   Рисбаев ,   Алмат  Орналиев , 
Нұрмұхан Жақсылықов , Дана Кенешбек , 

Нұр т а й  Жиенб а е в , 
Ай н ұ р  Е рж а н о в а , 
Айгерім Қайрат, одан 
соң    “Үздік аттестат” 
иегерлері-Сардарбек  
Азаматов (Н.Киікбаев 
о р т а  м е к т е б і ) , 
Гүлнар  Есмұратова 
(Ш .Уәлиханов  орта 
м е к т е б і ) ,  Жо л д а с 
Б и б а л а е в  ( К е ң е с 
орта мектебі), Бейбіт 
Жұлдыз (Бурыл орта 
мектебі)  сияқты мектеп 
түлектеріне  сыйлықтар 
табысталды.
Ме к т е п  б і т і р уш і 

түлектердің ата-аналары атынан сөз алған 
Р .  Дакенова  өзінің  жүрекжарды  лебізін 
білдірді. Мұнан кейін Н.Киікбаев атындағы 
орта мектебінің түлегі  Нұрсұлтан Рисбаев   
біліммен  қаруланған жастардың алатын 
шыңы биік болатындығын айтып,  «Білім 
кілтін» аудан  әкімдігі  білім  бөлімінің 
басшысы З.Дузеноваға тапсырды. 
Шынайы тілектерге толы құттықтаулардан 

кейін кезек ән мен биге берілді. Әннен шашу 
шашылып,  қыр гүліндей құлпырған балауса 
бойжеткендер мен сымбатты  бозбалалар 
шыр айнала вальс биледі. 

 Салтанатты  шара  соңында   15  жас 

т ү ле к  а рм а н  шамшыр а ғын  а с п а н ғ а 
ұшырып ,  «Ұстазым»  ән імен  түлектер 
аяулы ұстаздарына деген ыстық сезімдерін 
жеткізді. 

Өз тілшіміз.

АРЫСТАНДАЙ АЙБАТТЫ, ЖОЛБАРЫСТАЙ ЌАЙРАТТЫ, 
ЌЫРАНДАЙ КЇШТІ ЌАНАТЫ БАР БАЙЗАЌТЫЌ ЖАС ТЇЛЕКТЕР 
ЇШІН ҐТКЕН АПТАНЫЅ СЕНБІСІ ЎМЫТЫЛМАСТАЙ БОЛЫП 
ЕСТЕ ЌАЛДЫ ДЕСЕ ДЕ БОЛАДЫ. САРЫКЕМЕР АУЫЛЫНЫЅ 
ОРТАЛЫЌ АЛАЅЫ АЛЌЫЗЫЛ ШАРЛАРМЕН, ЖАЛАУШАЛАРМЕН 
БЕЗЕНДІРІЛІП, ЌЎШАЌ-ЌЎШАЌ ГЇЛ ШОЌТАРЫ  КҐПШІЛІКТІЅ 
КҐЅІЛ КЇЙІН АСПАНДАТЫП ЖІБЕРДІ.

Е.Бибосынов,
помощник прокурора района.

«100 конкретных шагов по реализации 
пяти  институциональных  реформ» 
Главы государства, озвученная на ХV 
съезде партии «Нўр Отан», - это ответ 
на глобальные и внутренние вызовы и 
одновременно План нации по вхождению 
в тридцатку развитых государств в новых 
исторических условиях.
Прежде  всего ,  он  предполагает 

формирование  профессионального 
го с уд а р с т в е н н о го  ап п а р ат а ,  т о 
есть  совершенствование  процесса 
г о с уд а р с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я , 
улучшение качества предоставляемых 
государственных услуг, повышение уровня 
профессионализма и результативности    
деятельности  госаппарата ,  то  есть 
повышение  авторитета  госслужбы , 
устранение  коррупционных  и  иных 
криминальных  проявлений  в  среде 
госслужащих .  Об  этом  говорится  в 
первой главе Плана нации «Формирование 
профессионального государственного 
аппарата, а в частности в 13 шаге – 
о  дальнейшем  усилении  борьбы 
с коррупцией, которая  предполагает 
со здание  в  Агент с тве  по  делам  
госслужбы и противодействия коррупции 
антикоррупционного  подразделения 
для  системного  предупреждения 
и  профилактики  коррупционных 
правонарушений.
Тема коррупции -одна из самых больных 

в нашей стране – и понятно, что она всегда  
актуальна. И в данном вопросе, я считаю, 
что  одна  из  наиболее  эффективных 
методов борьбы с нею – это гласность, 
полная  открыто сть  деятельно сти 
государственных органов. 
План нации конкретен, последователен 

и  ясен .  Он  нашёл  живой  отклик  в 
коллективе районной прокуратуры и наша 
обязанность приступить к выполнению 
чётко обозначенных задач, направленных 
н а  процв е т ани е  н ашей  с т р аны , 
закладывающих основы дальнейшего 
вектора  поэтапной  модернизации 
государства, экономики и общества.

ÏËÀÍ ÍÀÖÈÈ -  
ÊÎÍÊÐÅÒÍÎÑÒÜ, 

ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ
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Одной из архитектурных жемчужин 
Казахстана является его столица 
– город Астана. 6 июля 1994 года 
Верховный совет Казахстана принял 
постановление о переносе казахской 
столицы из Алма-Аты в Акмолу 

(Целиноград). 6 мая 1998 года Указом 
Президента Казахстана, город Акмола 
был переименован в город Астана 
и  была  представлена  мировому 
сообществу  как  новая  столица 
Казахстана. День столицы в Астане 
отмечают с момента приобретения 
городом столичного статуса в 1998 
году. 

18 июля  2008 года  Мажилис 
одобрил законопроект "О внесении 
дополнения в Закон Республики 
Казахстан «О праздниках в Республике 
Казахстан», внесённый Комитетом по 
социально-культурному развитию, 
в результате чего  был установлен 
новый государственный праздник 
«День столицы — 6 июля». Данный 
праздник  имеет историко-культурное 
значение  для народа  и является 
символом достижений Республики 
Казахстан.
С момента приобретения городом 

статуса столицы начались массовые 
строительства, в результате которых 
Астана превратилась в один из самых 
красивых современных городов в 
Центральной Азии. Строительство 
города  расширяется  с  каждым 
днём .  Среди  самых  известных 
современных  архит ектурных 
шедевров  грандиозные  здания 
министерств и ведомств, крупные 
бизнес-центры, развлекательные и 

ÀÑÒÀÍÀ -
ÃÎÐÎÄ ÌÅ×ÒÛ«СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌПЕН КЇРЕС-ОРТАЌ ІС» 

т а ќ ы р ы б ы н  ќ а мты д ы
М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

Елдіѕ тўраќты дамуыныѕ негізгі 
басымдыєы ретінде əлеуметтік-
экономикалыќ  жəне  рухани 
ґркендеуге кедергі келтіретін 
ќўбылыс  болып  табылатын 
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы 
кїрес барлыєымызєа ортаќ іс 
екендігі белгілі. Сондыќтан да 
сыбайлас жемќорлыќпен кїрес 
мемлекет пен ќоєам алдында тўрєан 
бїгінгі  таѕдаєы  ґзекті 
мəселелердіѕ бірі екендігі 
ешкімге де жасырын емес. 
Бўл жегі ќўртќа айналєан 
дертпен еліміздіѕ ќўќыќ 
ќорєау  салаларыныѕ 
арнайы бґлімдері, «Нўр 
Отан» партиясы, сан тїрлі 
ќоєамдыќ ўйымдар, белсенді 
жанкїйер  а з аматт ар 
кїрес  жїргізіп  келеді . 
Жемќорлыќ əрекеттерді 
болдырмау, оныѕ алдын-
алу маќсатында елімізде, 
ТМД ішінде біріншілер 
ќатарында ,  тиісті  заѕ 
ќабылдаєаны, оєан заман 
талабына сай ќажетті ґзгерістер мен 
толыќтырулардыѕ енгізілгендігі, 
кеѕ бўќара, мемлекеттік жəне 
азаматтыќ таєы да басќа санаттаєы 
ќызметкерлер арасында жїргізіліп 
келе жатќан тїсіндіру, насихат 
жўмыстары  сынды  басќа  да 
кґптеген шараларєа ќарамастан, 
ќол жеткізілген  жетістіктер , 
ґкінішке орай, кґѕіл кґншітерлік 
жаєдайда емес.
Ж у ы р д а  Ќ а з а ќ с т а н 

Республикасыныѕ  Президенті 
Н .Назарбаевтыѕ  Жарлыєымен 
б е к і т і л г е н  « Ќ а з а ќ с т а н 
Республикасыныѕ  2015-2025 
жылдарєа  арналєан  сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсы Стратегиясын» 
іске  асыру  маќсатында  ґткен 
дґѕгелек їстел отырысы «Сыбайлас 
жемќорлыќпен кїрес-ортаќ іс» 
таќырыбын ќамтыды. 

Аудан əкімі аппаратыныѕ басшысы 
Б.Аќбаевтыѕ тґраєалыєымен ґткен 
дґѕгелек  їстелге  «Нўр  Отан» 
партиясы  аудандыќ  филиалы 
жанындаєы жемќорлыќќа ќарсы 
əрекет жґніндегі ќоєамдыќ кеѕес 
тґраєасы Р.Сəрсенов, Т.Рысќўлов 
аймаєы бойынша мемлекеттік ќызмет 
істері жəне сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы іс-ќимыл басќармасыныѕ 
консультанты Н.Ќуандыќов, аудандыќ 
ардагерлер кеѕесініѕ мїшелері, 
аудандыќ  əділет  басќармасы , 

мемлекеттік кірістер басќармасы, 
мемлекеттік органдардыѕ ґкілдері 
мен їкіметтік емес ўйымдардыѕ 
жəне жергілікті ќоєамдастыќ ґкілдері 
ќатысты. 
Отырыстыѕ кїн тəртібі жəне 

регламентімен таныстырєан Бахтияр 
Мўратўлы Елбасы Жарлыєымен 
бекітілген Стратегияда сыбайлас 
жемќорлыќќа  ќарсы  кїресте 
м е м л е к е т т і к  о р г а н д а р д ы ѕ 
жауапкершіліктерін ўлєайтуєа да, 
биліктіѕ барлыќ тармаќтары мен 
азаматтыќ ќоєам институттарыныѕ 
бўл мəселені шешудегі əлеуметтік 
əріптестігіне де баса мəн берілгендігіне 
тоќталды. 
Кїн  тəрт іб іне  шыєарылєан 

ґзекті таќырып аясында аудандыќ 
мəслихаттыѕ  депутаты ,  «Нўр 
Отан» партиясы аудандыќ филиалы 
жанындаєы жемќорлыќќа ќарсы əрекет 

туристические  объекты. Появляются 
всё новые достопримечательности 
– театр  оперы  и  балета  «Астана 
Опера», стадион «Астана Арена», 
крупнейший  в центральноазиатском 
регионе дельфинарий и другие. Трудно 

поверить в то, что всё это появилось в 
короткий срок.
В строительстве города принимали 

участие  не  только  казахстанские 
архитекторы, но  были привлечены 
зарубежные  специалисты .  При 
разработке архитектурного плана города 
была учтена основная идея столицы – 
придание городу евразийского облика. 
Астана, по мнению самих казахстанцев, 
город, сочетающий в себе элементы 
Востока и Запада.
Среди архитекторов, участвовавших 

в строительстве города, такие мировые 
знаменитости, как Кисе Курокава и 
Норман Фостер. Так, знаменитый 
британец является автором одного из 
самых уникальных зданий в Астане – 
Дворца Мира и Согласия.
Ещё на заре строительства в 1999 

году новой столице Казахстана была 
присуждена премия ЮНЕСКО «Города 
за мир». Это награда городам, наиболее 
успешно зарекомендовавшим себя в 
социальной, экологической сферах, 
в области развития муниципального 
сектора и вносящим практический 
вклад в культуру мира.
Как известно, в  2017 году Астана 

примет у себя выставку EXPO.
Сегодня в городе чувствуется особая 

захватывающая аура, дух патриотизма, 
гордости за свою Отчизну.

Наш корр.

жґніндегі ќоєамдыќ кеѕес тґраєасы 
Рабат Сəрсенов, аудан əкімі аппаратыныѕ 
ўйымдастыру жəне мемлекеттік 
ќўќыќтыќ жўмыстар бґлімшесініѕ 
басшысы Исмайл Ќайрат,  «Жастар 
орталыєы» мемлекеттік мекемесініѕ 
нўсќаушысы Əсет Ќўрманалиевтер 
ретімен сґз алып, ґз салаларында 
«Ќазаќстан Республикасыныѕ 2015-
2025 жылдарєа арналєан сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсы Стратегиясын» іске 
асыру маќсатында атќарылып жатќан 
жўмыстар туралы баяндай отырып, 

мемлекеттіѕ сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы іс-ќимыл саясаты əзірше тек 
ескертулермен шектелетінін, болашаќта 
əрі ќарай кїрделене тїсетіндігін, 
мемлекеттік ќызмет сапасын кґтеру, 
сыбайлас жеќорлыќтыѕ алдын алу, 
халыќ арасында жемќорлыќќа ќарсы 
мəдениетті ќалыптастыру Стратегияныѕ 
ќазіргі таѕда басымдылыќќа  ие 
міндеттері екендігін айтып ґтті.
Талќылауєа тїскен мəселеге ќатысты 

«Нўр Отан» партиясы аудандыќ 
филиалы  тґраєасыныѕ  бірінші 
орынбасары Нўржан Тлепов, аудандыќ 
тїрік этномəдени  орталыєыныѕ 
жетекшісі Мехия Раджамов, Сарыкемер 
ауылдыќ округі ардагерлер кеѕесініѕ 
тґраєасы Серік Ермековтер сыбайлас 
жемќорлыќќа  ќарсы  2015-2025 
Стратегиясын жїзеге асыру туралы 
пікір таластырып, бірнеше ўсыныстар 
білдірді.

А. Прманов,
аудан әкімі аппаратының 

ұ й ы м д а с т ы р у  ж ә н е 
мемлекеттік-құқықтық жұмыс 
бөлімшесінің бас маманы.

Мемлекеттік қызмет – бұл 
барлық мемлекеттік басқаруды 
ұйымдастырудағы жетекші рөлді 
атқаратын мемлекет жүйесінің 
ең маңызды тетіктерінің бірі. 
Кез келген қоғам мемлекеттік 
басқарусыз, яғни мемлекеттік 
қызметшілерсіз әрекет етуі 
мүмкін емес. Билікке деген сенім 
қазіргі қоғамның талаптарына 
сай мемлекеттік қызметшіден 
басталады. Өйткені әлеуметтік-
экономикалық реформалардың 
же т і с т і к т е р і ,  қ о ғ амның 
демократияландыру жолымен 
жылжуы, құқықтық мемлекетінің 
қалыптасуы мен елдің тұрақты 
дамуы мемлекет басқару тетігі 
жағдайы  және  мемлекеттік 
қызметшілердің кәсіпқорлығы 
мен олардың жігерлілігі, елдің 
таңдаған курсына байланысты 
екені баршаға мәлім. 
М е м ле к е т т і к  қ ы з м е т 

дегеніміз – бұл азаматтардың 
мемлекеттік  органдар  мен 
оның  аппара т т арында ғы 
кәсіптік қызметі. 1998 жылдың 
18  қыркүйегінде Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
Жарлығымен  тұңғыш  рет 
пос т к е ң е с т і к  к е ң і с т і к т е 
Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік  қызмет  істері 
агенттігі құрылып, ол бүгінгі 
күнге  дей ін  мемлекетт ік 
қызмет т і ң  қа з ақ с т андық 
моделінің табысты қызмет етуіне 
өз үлесін қосып келеді. 

«Мемлекеттік қызмет туралы» 
Заң  еліміздегі  мемлекеттік 
қызметшілер корпусының жаңа 
құрылымы  заң  шеңберінде 
б е к і т і л д і .  Б ү г і н г і  к ү н і 
мемлекеттік қызметшілер үш 
деңгейде: саяси, ал әкімшілік 
мемлекетт ік  қызметшілер 
басқарушылық «А» корпусы 

және атқарушылық «Б» корпусы 
болып бөлінді.
Мемлекеттiк қызметшiлер 

– Қазақстан  Республикасы 
Президентiнiң саясатын қолдауға, 
өзiнiң iс-әрекетiмен мемлекеттiк 
билiктiң беделiн нығайтуға, 
Қазақстан  Республикасы 
Конституциясын басшылыққа 
алуға, қоғам мен мемлекеттiң 
игiлiгiне қызмет етуге, жеке және 
заңды тұлғалардың құқықтарын, 
бостандықтары  мен  заңды 
мүдделерiн сақтау мен қорғауды 
қамтамасыз етуге, өтiнiштер 
бойынша белгiленген мерзiмде 
қажеттi шаралар қолдануға, 
адал, әдiл, қарапайым да сыпайы 
болуға, ел  бiрлiгi мен елдегi 
ұлтаралық келiсiмдi нығайтуға 
ықпал етуге, мемлекеттiк тiлге 
және басқа тiлдерге, Қазақстан 
халқының  с ал т т ары  мен 
дәстүрлерiне құрметпен қарауға 
міндетті.
М е м ле к е т т і к  ж ү й ен і 

д а м ы т у д а ғ ы  б а с ы м 
бағыттардың бірі – Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
қызметшісінің жағымды имиджін 
қалыптастыру және нығайту. 
Қазақстан Республикасының 
А р - н а м ы с  К о д е к с і н д е : 
«Мемлекеттiк қызмет атқару 
қоғам мен мемлекет тарапынан 
ерекше сенiм бiлдiру болып 
табылады және мемлекеттiк 
қызметшiлердің адамгершілiгiне 
және  моральдық-этикалық 
бейнесiне  жоғары  талаптар 
қояды» деп атап көрсетілген. 
ҚР Президентінің Жарлығымен 

2013 жылдың 19 ақпанында 
«Үздік мемлекеттік қызметші» 
төсбелгі бекітілді . Аталған 
төсбелг імен  мемлекетт і к 
қызметт ің  дамуына  үлес 
қосқан және 15 жылдық мінсіз 
қызметі үшін марапатталатын 
болса, 23 маусым жыл сайын 
кәсіби мереке – «Мемлекеттік 
қызметшілер күні» ретінде атап 
өтіліп келеді.
Елбасының   «100 нақты 

қадамы»-бұл жаһандық және 
ішкі сын-қатерлерге жауап және 
сонымен бір мезгілде, жаңа тарихи 
жағдайларда ұлттың  дамыған 
мемлекеттердің отыздығына кіру  
жөніндегі жоспары.Аталмыш 
қ ұж а т т ы ң  1  қ а д амын д а 
Мемлекетік қызметке қабылдау 
ресімдерін жаңғыру, Мемлекеттік 
қызметке  қабылдау  төменгі 
лауазымдардан бастлауы тиіс десе, 
2 қадам. Төменгі лауазымдарға 
кандидаттарды реттеу және одан 
әрі лауазымдық  өсу іскерлік 
қасиеттер  негіз інде  жүзеге 
асырылуы тиіс делінген. 3 қадамда 
Қазақстан  Республикасының 
мемлеке т т і к  қызмет  және 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің рөлін арттыру есебінен 
мемлекеттік  қызметке  алғаш 
рет қабылданушыларды іріктеу 
ресімін орталықтандуры. Үш  
сатылы іріктеу жүйесін енгізу. 4 
қадам. 3+3 формуласы бойынша 
мемлекеттік қызметке бірінші рет 
қабылданушылар үшін міндетті 
түрде сынақ мерзімі (тиісінше 
үш айдан кейін және алты айдан 
кейін  сәйкестілікті  межелік 
бақылау). 5 қадам. Мемлекеттік 
қызметкерлердің  жалақысын 
қызметінің нәтижесіне байланысты 
өсіру. 9 қадам. Мемлекеттік 
қызметкерлерді тұрақты түрде 
оқыту жүйесін заңды түрде бекіту-
үш жылда бір рет олардың кәсіби 
шеберліктерін арттыру сонымен 
қатар жекешелендіру құқығынсыз 
қызметтік пәтерлерді міндетті 
түрде беру  мәселелері  мемлекеттік 
қызметшілерге  қойылатын 
талаптың өсіп отырғанын, әрі 
олардың жасалтын қамқорлықты 
көруге болады.
Елб а сының  “ 1 0 0  н а қ ты 

қадамында“ қойылған міндеттер 
а у қ ы м ды  б о л ғ а н ды қ т а н 
мемлекеттік қызметшілер осы 
міндет үдесінен шығу жолында 
қажырлылықпен тер төге беретін 
болады. 
Өйткені, мемлекеттік қызмет-

мерейлі міндет.

НА СТРАЖЕ ПОКОЯ ГРАЖДАН

ДҐЅГЕЛЕК  ЇСТЕЛ  ОТЫРЫСЫ

23 июня – День казахстанской полиции23 июня – День казахстанской полиции

Р.Джакипбаева,
«Ауыл жаѕалыєы».

СИСТЕМА  МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  РК  23 
ГОДА  ЯВЛЯЕТСЯ  ОДНИМ 
ИЗ  ОСНОВНЫХ  ОПЛОТОВ 
Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О С Т И , 
У В Е Р Е Н Н О  С Т О И Т  Н А 
СТРАЖЕ ЗАКОНА, ИНТЕРЕСОВ 
ГРАЖДАНИНА  И ОБЩЕСТВА. 
СОТНИ  ТЫСЯЧ  РЯДОВЫХ 
И ОФИЦЕРОВ БЕЗЗАВЕТНО, 
С  ЧЕСТЬЮ  И  ДОБЛЕСТЬЮ 
СЛУЖАТ ОТЕЧЕСТВУ. 
ОДНИМ  И З  Т ЕХ ,  КТО 

С Т О И Т  Н А  С Т Р А Ж Е 
ПОРЯДКА  И  НЕСЁТ  СВОЮ  
ПОВСЕДНЕВНУЮ НЕЛЁГКУЮ 
СЛУЖБУ ,  ПРЕДУПРЕЖДАЯ 
П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Я , 
Я В Л Я Е Т С Я  С Т А Р Ш И Й 
УЧАСТКОВЫЙ  ИНСПЕКТОР 
Т У Й М Е К Е Н Т С К О Г О 
СЕЛЬСКОГО  ОКРУГА ,  КАПИТАН  ПОЛИЦИИ 
БАХЫТХАН  ИСАКОВ ,  КОТОРЫЙ  СЛУЖИТ  В 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ УЖЕ ОКОЛО  
15 ЛЕТ.
После окончания школы в селе Дихан 

нашего района он два года отслужил в 
артиллерийских войсках и демобилизовался 
в  звании  сержанта .  Быть  полицейским 
он хотел всегда, тем более, что было на 
кого равняться: два его дяди отслужили в 
полиции  и заслуженно ушли в отставку в 
звании майора.
Сразу после армии Б.Исаков заочно поступил 

на юридический факультет Центрального 
Азиатского университета, который успешно 
окончил. Пока учился, набирался опыта: 
работал судебным исполнителем в Байзакском 
районном  территориальном  отделе  по 
исполнению судебных актов, учреждении 
158/7, затем во взвод-охране Департамента 
внутренних  дел  Жамбылской  области . 
После получения юридического образования  
перевёлся в Байзакский районный отдел 
внутренних дел в инспекцию по делам 
несовершеннолетних, где и получил звание 
лейтенанта. Прошёл хорошую школу – работа 
с несовершеннолетними правонарушителями 
не самая лёгкая в органах, как считают 
многие. Именно здесь, работая с подростками, 
он  многому  научился :  к  малолетним 

правонарушителям 
необходим  особый 
подход, надо быть не 
только законником, 
но и педагогом. 
В  2 0 1 2  г о д у , 

у ж е  в  з в а н и и 
капитана  полиции 
-  стал  участковым 
и н с п е к т о р о м  в 
Т у й м е к е н т с к о м 
с ель ском  окру ге . 
Округ объединяет 9 
населённых пунктов, 
плюс предпесковая 
зона  – всего  около 
15 тысяч населения. 
Э т о  о д и н  и з 
г у с тон а с е л ё нных 
о к р у г о в  р а й о н а . 
О б ъ ё м  р а б о т ы 
большой. 
Вскоре он возглавил 

группу инспекторов, 
став старшим инспектором на своём участке. 
Под его началом три участковых инспектора 
и один помощник. Работа ответственная 
и  непростая  – следить  за  обстановкой 
большого региона, отвечать за правопорядок 
на участке. 
Б. Исаков работает старшим участковым 

три года, знает всех жителей, иначе в его 
работе нельзя, в этом заключается специфика 
работы участкового – знать, чем живут и 
дышат люди на его участке.

«Б .Исаков  –  один  из  лучших  наших 
участковых  инспекторов ,  -  говорит 
заместитель начальника РОВД по службе 
А .Даур е н бе ко в .  –  Отв е т с т в е нный , 
исполнительный,  пользуется заслуженным 
уважением  у  населения .  Если   нужно , 
работает не считаясь со временем, – такой - 
каким и должен быть участковый инспектор, 
отвечающий за порядок на вверенном ему 
участке».
У Бахытхана Абилхановича большая семья 

– живёт с родителями-пенсионерами. У него 
шесть братьев и сестёр, сам отец четверых 
детей. Супруга тоже юрист по образованию, 
работает в районном  суде.
В канун праздника хочется пожелать всем, 

кто стоит на страже порядка мирного неба 
над головой, счастья, здоровья, успехов в их 
нелёгкой и небезопасной службе.

Билікке деген сенім-мемлекеттік 
қызметшіден басталады



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»4  23  маусым   2015  жыл

Г.Н.Шойкин, 
председатель Комитета по делам религий 

Министерства культуры и спорта РК, к.п.н. 

10-11 июня текущего года уже в пятый раз духовные 
и политические лидеры, религиозные и общественные 
деятели, эксперты со всего мира соберутся в Астане – 
столице Казахстана.
Они приедут по приглашению Лидера нации – 

Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 
на V Съезд лидеров мировых и традиционных 
религий чтобы вместе обсудить важнейшие вопросы 
современности, продолжить межконфессиональный 
диалог в интересах обеспечения духовного согласия 
и стабильного развития государств и всего мирового 
сообщества.
Как известно, Казахстан, обладая уникальным 

этнокультурным и религиозным многообразием, 
на протяжении всей своей истории сохраняет 
межэтнический и межрелигиозный мир, поддерживает 
баланс интересов различных этнокультурных 
сообществ. 
Сегодня многоконфессиональный Казахстан по 

праву гордится собственными достижениями в 
построении стабильного общества, обеспечении 
мирного сосуществования различных этнокультурных 
и религиозных традиций. Для нашей страны стало 
реальностью использование естественных различий 
в духовном опыте, истории и культуре людей 
различных конфессий для всеобщего блага и прогресса 
государства. Казахстан под руководством Лидера нации 
смог сформировать собственную успешную модель 
межэтнического и межконфессионального согласия, 
являющуюся предметом для изучения экспертов со 
всего мира.
При этом консолидирующими факторами, 

обеспечивающими и укрепляющими единство и 
согласие нашего общества, являются уважение и 
толерантность государствообразующего казахского 
народа к другим этносам и религиям. По сути, для 
граждан нашей страны вопрос сосуществования 
различных наций и религий является вопросом 
сохранения внутренней гармонии и ментальности, 
которые формировались на протяжении многих 
столетий.
Более того, Казахстан с самого начала своей 

независимости избрал путь мирного разрешения любых 
международных конфликтов, закрыв Семипалатинский 
полигон и первым во всем мире отказавшись от 
имевшегося ядерного оружия.
Все это ещё раз подчеркивает, что независимый 

Казахстан и его Президент Н.А.Назарбаев имеет 
не только политическое, но и моральное право на 
инициирование такой глобальной диалоговой площадки 
как Съезд лидеров мировых и традиционных религий. 
Именно Съезд позволяет продемонстрировать всему 
миру имеющийся опыт Казахстана в сфере организации 
диалога религий внутри своей страны, а также 

способность и авторитет 
нашего  го сударства 
организовать такой диалог 
на международном уровне.
Всем  известно ,  что 

каждый этап в истории 
обогащает мир новым 
социальным  опытом , 
в результате которого 
человечество становится 
мудрее и прозорливее, 
глубже и тоньше понимает 
себя  и  окружающую 
действительность. В этом 
плане, можно сказать, что 
опыт предыдущих четырёх 
Съездов лидеров мировых 
и традиционных религий 
являет собой ценный вклад 
Казахстана в сокровищницу 
м и р о в о й  к ул ь т у р ы 
межцивилизационного 
общения.
Астанинские  съезды 

еще  раз  подтвердили 
исключительное богатство и культурное разнообразие 
человечества, находящее прямое отражение в религиях 
и их вечных гуманистических ценностях.
Съезды духовных лидеров стали примером 

совме стного  поиска  выхода  из  тупика 
мировоззренческих, политических и социальных 
противоречий, мешающих развитию социума. 
Встречи и выступления религиозных лидеров явили 
миру истинные гуманные ценности мировых и 
традиционных конфессий, продемонстрировали 
реальный опыт организации межконфессионального 
диалога как наиболее разумного и эффективного 
средства разрешения споров и конфликтов в противовес 
методам насилия и террора. 
В течение всего этого времени на площадках 

Съезда продуктивно обсуждались актуальные 
проблемы межцивилизационных и межрелигиозных 
отношений, меры практического участия духовных 
лидеров в продвижении принципов мира и согласия 
на планете. 
Динамика развития Съезда и расширение диапазона 

рассматриваемых проблем свидетельствует о 
неизменно растущем авторитете форума, укреплении 
его влияния на процесс консолидированного поиска 
ответов на порождаемые современностью сложные 
вопросы межчеловеческих и межгосударственных 
отношений.
Благородные инициативы Съездов находят 

поддержку у людей разных наций и конфессий, что 
ещё раз доказывает востребованность и жизненность 
высоких идеалов нравственности и духовности, 
присущих различным религиям.
По сути, со дня своего первого созыва Съезд 

преобразовался в авторитетную 
международную платформу 
по межрелигиозному диалогу. 
За 12 лет со дня его первого 
созыва Астанинский духовный 
саммит получил международное 
признание и превратился в один 
из глобальных межрелигиозных 
форумов ведущих религиозных 
лидеров со всего мира. 
Кроме того, четыре прошедших 

форума  способствовали 
дальнейшему повышению 
авторитет а  Ре спублики 
Казахстан на международной 
арене  как  го сударства , 
инициирующего и вносящего 
реальный  вклад  в  дело 
организации диалога различных, 
порой конфликтующих сторон и 
решения актуальных проблем и 
вызовов современности.
Важно  отметить ,  что 

м е ж р е л и г и о з н ы й  и 
межкультурный  диалог 

востребован, в том числе в свете ряда факторов, 
негативно сказывающихся на международной 
обстановке в настоящее время.
Во-первых, сегодня в мире всё сильнее проявляются 

последствия глобализации. Человечество во всём 
своём разнообразии находится на стадии необратимого 
пересечения всех сфер жизни – экономической, 
политической, культурной и духовной. Ценностные 
ориентиры и модели развития становятся предметом 
конкуренции, приобретая межцивилизационное 
измерение. Это – естественный и объективный процесс. 
Люди различных этносов, культур и религиозных 
взглядов всё чаще живут и трудятся вместе, оказываются 
соседями и поставлены перед необходимостью строить 
отношения друг с другом и это, к сожалению, не 
всегда происходит гладко. Совместное проживание 
разнородных этнических, религиозных групп приводит 
к необходимости взаимного приспособления друг 
к другу, воспитанию способности к преодолению 
потенциальных конфликтов. 
Во-вторых, в настоящее время человечество 

располагает большими материальными, научно-
техническими и интеллектуальными возможностями. 
Но всё явственнее становится то, что без изменения 
отношения к жизни как наивысшей ценности, 
утверждения всеобщего понимания приоритета 
духовно-нравственной первоосновы человека, 
невозможно достичь общего прогресса человечества. В 
этой связи важным становится преодоление имеющих 
место ценностного кризиса и деградации людей, 
культа жестокости и потребительства, девальвации 
культурных и морально-нравственных принципов 
развития человечества. 

В-третьих, в условиях усложняющихся глобальных 
процессов, появляются новые угрозы, растёт 
дефицит доверия, продолжаются локальные 
войны и активизируются радикальные движения 
псевдорелигиозного характера в ряде регионов 
мира, которые остро ставят вопрос о необходимости 
международных усилий по обеспечению безопасности 
и стабильности, недопущению использования религии 
в деструктивных целях. 
Всё это заставляет нас вновь задуматься о перспективах 

мирного сосуществования представителей различных 
цивилизаций, путях и способах преодоления 
угроз человеческому существованию. Вызовы 
современности требуют активизации межкультурного и 
межрелигиозного диалога, являющимися важнейшими 
элементами стабильности любого общества.
Всё  чётче становится ясным, что сегодня востребовано, 

что бы религиозные лидеры и политические деятели 
отвечали на вызовы современности и вместе находили 
новые пути обеспечения безопасности, основанные 
на принципах открытости, взаимного уважения, 
толерантности и взаимопонимания. Они должны быть 
готовы принять участие в переустройстве отношений 
в мире, основанных на новых, более совершенных 
ценностных началах.
Учитывая вышеизложенное, центральная тема V 

Съезда «Диалог религиозных лидеров и политических 
деятелей во имя мира и развития» является очень 
актуальной с точки зрения объединения усилий 
государств и народов в деле обеспечения мира и 
согласия, преодоления существующих барьеров и 
разногласий, поиска взаимопонимания и консенсуса.
Ожидается, что в рамках пленарного и секционных 

заседаний Астанинского духовного форума примут 
участие более 500 иностранных религиозных и 
политических деятелей, журналистов. Они вместе 
с казахстанскими  участниками продолжат поиск 
общих интересов и ценностей, способных объединить 
усилия на благо мирного развития всего общества, 
тем самым продемонстрируют своё умение слушать и 
понимать друг друга, даже придерживаясь различных 
религиозных и политических взглядов.
Всех их объединяет общее понимание того, что только 

на пути взаимопонимания и взаимоуважения, мира и 
толерантности, поиска компромиссов человечество 
сможет достичь успеха, укрепить стабильность и 
атмосферу созидания в современном обществе, 
сохраняя уникальные особенности всех религий 
и культур, составляющих многоцветную палитру 
мирового пространства.
При этом, каковы бы ни были дальнейшие пути 

развития человечества, какие бы преграды не стояли 
на его пути, исторический опыт Съездов лидеров 
мировых и традиционных религий всегда будет 
оставаться одним их успешных ключей к поиску 
религиозными деятелями и политиками совместного 
решения насущных проблем современного мира.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÇÍÀ×ÈÌÎÑÒÜ V ÑÚÅÇÄÀ ËÈÄÅÐÎÂ ÌÈÐÎÂÛÕ È ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÕ ÐÅËÈÃÈÉ

  А. Бейсебаева,
“Мемлекеттік тілді оќыту  орталыєы” Байзаќ 

аудандыќ бґлімшесініѕ оќытушысы.

«Ќазаќстанныѕ тəуелсіздігі  деген ґте  ќасиетті 
ўєым. Бабалардыѕ аѕсаєаны біздіѕ буынныѕ баќытына 
келді. Оны саќтау бəріміздіѕ парызымыз. Керей 
мен Жəнібек 1465 жылы алєашќы хандыќты ќўрды, 
ќазаќтыѕ мемлекеттілігініѕ тарихы сол кезден бастау 
алады» деп Елбасымыз айтќандай, їстіміздегі жылы 
Ќазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыќ торќалы тойын 
тойламаќшымыз. Мемлекет деѕгейінде   аталып ґтетін 
мерейлі мерекеніѕ тарихи маѕызы  кїннен кїнге 
артыпк еледі.

 Кеѕ байтаќ  жерімізді найзаныѕ ўшымен, білектіѕ 
кїшімен  ќорєаєан бабаларымыздыѕ ерлік жолдары 
мен ќазаќ хандыєын ќўру жолындаєы ерен еѕбегі 
жайында “Мемлекеттік тілді оќыту орталыєы” Байзаќ 
аудандыќ бґлімшесінде шара ґткізілді. Іс-шара 
барысында дəріс алушыларєа Ќазаќ хандыєыныѕ 
ќўрылуы туралы аќпарат берілді. Онда 1456-шы жылы 
Алтын Ордадан бґлініп шыќќан Керей мен Жəнібек 
Шу мен Талас ґзендерініѕ арасындаєы аймаќќа 
орналасып, ќазаќтыѕ туын кґкке кґтергені туралы, 
яєни ќазаќ хандыєыныѕ ќўрылуы туралы тарихшы 
Мўхаммед Хайдар Дулатидіѕ «Тарихи Рашиди» атты 
шыєармасынан деректер келтірілді.
Мўнымен ќатар,   тыѕдаушылар ґздерін толєандырєан 

мəселелер  туралы  ойларымен  бґлісіп ,  Ќазаќ 
хандыєыныѕ тарихи деректері жайында ґзара пікір 
алмасты.

Ќазаќ хандыєыныѕ  
550 ЖЫЛДЫЄЫНА 
а р н а л ды 1. Жалпы ережелер

1. «Ауылдыќ елді мекендерде 
тўратын  жəне  жўмыс  істейтін 
əлеуметтік сала мамандарына отын 
сатып алу бойынша əлеуметтік кґмек 
таєайындау» мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызметі.

2 .  Мемл е ке т т і к  ќы зм е т т і 
аудандардыѕ жəне облыстыќ маѕызы 
бар ќалалардыѕ жўмыспен ќамту жəне 
əлеуметтік баєдарламалар бґлімдері 
(бўдан əрі – кґрсетілетін ќызметті 
беруші) кґрсетеді.
Ґтініштерді  ќабылдау  жəне 

мемлекетт ік  ќызмет  кґрсету 
нəтижелерін беру:

1) кґрсетілетін ќызметті беруші;
2) Ќазаќстан Республикасы Кґлік 

жəне коммуникация министрлігі 
Мем л е к е т т і к  ќ ы з м е т т е р д і 
а втомат т андыруды  баќылау 
жəне  халыќќа  ќызмет  кґрсету 
орталыќтарыныѕ ќызметін їйлестіру 
комитетініѕ  «Халыќќа  ќызмет 
кґрсету орталыєы» шаруашылыќ 
жїргізу ќўќыєындаєы республикалыќ 
мемлекеттік кəсіпорны (бўдан əрі 
– ХЌО);

3) тўрєылыќты жері бойынша 
кґрсетілетін ќызметті беруші болмаєан 
жаєдайда кент, ауыл, ауылдыќ округ 
əкімі (бўдан əрі – ауылдыќ округ 
əкімі) арќылы жїзеге асырылады.

2. МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТТІ КҐРСЕТУ 
ТƏРТІБІ

4. Мемлекеттік ќызметті кґрсету 
мерзімі:

1) кґрсетілетін ќызметті берушіге 
не ХЌО-єа ќўжаттардыѕ топтамасын 
тапсырєан сəттен бастап – 10 (он) 
жўмыс кїні ішінде;
тўрєылыќты жері бойынша ауылдыќ 

округтіѕ əкіміне – 15 (он бес) жўмыс 
кїні ішінде;

2) кґрсетілетін ќызметті алушы 
жїгінген кїні сол жерде ќўжаттардыѕ 
топтамасын тапсыру їшін кїтудіѕ 
рўќсат етілген еѕ ўзаќ уаќыты кезектегі 
адамдардыѕ санына байланысты, 
кґрсетілетін ќызметті берушіде 
немесе ауылдыќ округтіѕ əкімінде – 
30 минут, ХЌО-да – 15 минут;

3) кґрсетілетін ќызметті берушіде 
немесе ауылдыќ округтіѕ əкімінде 
кґрсетілетін ќызметті алушыєа 
ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат етілген еѕ 
ўзаќ уаќыты – 30 минут, ХЌО-да – 15 
минут.

5. Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметті 
нысаны: ќаєаз тїрінде.

6. Мемлекеттік ќызметті кґрсету 
нəтижесі  –  əлеуметтік  кґмек 
таєайындау туралы хабарлама.
Мемлекеттік ќызметті кґрсету 

нəтижесін ўсыну нысаны: ќаєаз 
тїрінде.

7. Мемлекеттік ќызмет тегін 
кґрсетіледі.

8. Жўмыс кестесі:
1) кґрсетілетін ќызметті беруші 

– www.enbek.gov.kz интернет-
ре сурсында ,  «Мемлеке т т і к 
кґрсетілетін ќызметтер» бґлімінде 
орналастырылєан;

2) ауылдыќ округтіѕ əкімі – 
Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек 
заѕнамасына  сəйкес  демалыс 
жəне мереке кїндерінен басќа, 
дїйсенбіден бастап жўманы ќоса 
алєанда, саєат 13.00-ден 14.00-ге 
дейін тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 
18.00-ге дейін.
Ќабылдау алдын ала жазылусыз 

жəне жеделдетіп ќызмет кґрсетусіз 
кезек тəртібінде жїзеге асырылады;

3 )  Х Ќ О  –  Ќ а з а ќ с т а н 
Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына 
сəйкес  демалыс  жəне  мереке 
кїндерінен басќа, дїйсенбіден 
бастап сенбіні ќоса алєанда, жўмыс 
кестесіне сəйкес тїскі їзіліссіз саєат 
9.00-ден 20.00-ге дейін. 
Ќабылдау алдын ала жазылусыз 

жəне жеделдетіп ќызмет кґрсетусіз 
«электрондыќ кезек» тəртібінде 
жїзеге асырылады. Кґрсетілетін 
ќызметті алушыныѕ ќалауы бойынша 
портал арќылы электрондыќ кезекті 
«броньдауєа» болады.

9. Кґрсетілетін ќызметті алушы 
(не сенімхат бойынша оныѕ ґкілі) 
кґрсетілетін ќызметті берушіге, кент, 
ауыл, ауылдыќ округ əкіміне не ХЌО-
єа жїгінген кезде мемлекеттік ќызмет 
кґрсету їшін ќажетті ќўжаттардыѕ 
тізбесі:

1) еркін нысанда ґтініш;
2) жеке басын куəландыратын 

ќўжат;
3) тўрєылыќты тўратын жерi 

бойынша тiркелгенiн растайтын 
ќўжат (мекенжай аныќтамасы не 
ауыл əкімдерініѕ аныќтамасы);

4) жўмыс орнынан аныќтама;
5) екінші деѕгейдегі банкте немесе 

банк операцияларын жїзеге асыруєа 
тиісті лицензиясы бар ўйымдарда 
дербес шоты бар екенін растайтын 
ќўжат.
Кґрсетілген ќўжаттардаєы аќпарат 

мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерде 
расталєан  кезде  кґрсетілетін 
ќызметті алушыныѕ жеке басын 
куəландыратын, тўрєылыќты жері 
бойынша тіркелгенін растайтын 
ќўжаттардыѕ кґшірмелерін ўсыну 
талап етілмейді.
Кґрсетілетін ќызметті беруші, 

ХЌО  мемлекеттік  ќызметтер 
кґрсету кезінде, егер Ќазаќстан 
Республикасыныѕ  заѕдарында 
ґзгеше кґзделмесе, аќпараттыќ 

жїйелерде  ќамтылєан ,  заѕмен 
ќорєалатын  ќўпияны  ќўрайтын 
мəліметтерді пайдалануєа кґрсетілетін 
ќызметті алушыныѕ жазбаша келісімін 
алады.

10. Кґрсетілетін ќызметті алушы 
осы мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет 
стандартыныѕ 9-тармаєында кґзделген 
тізбеге сəйкес ќўжаттардыѕ толыќ 
топтамасын ўсынбаєан жаєдайда, ХЌО 
ќызметкері ќўжаттарды ќабылдаудан 
бас тарту туралы ќолхат береді.

3.  Мемлекеттік  ќызметтер 
кґрсету  мəселелері  бойынша  
кґрсетілетін ќызметті берушініѕ 
жəне (немесе) оныѕ лауазымды 
адамдарыныѕ, халыќќа ќызмет 
кґрсету орталыќтарыныѕ жəне 
(немесе) оныѕ ќызметкерлерініѕ 
шешімдер іне ,  əрекеттер іне 
(əрекетсіздігіне) шаєымдану тəртібі

11. Мемлекеттік ќызметтер кґрсету 
мəселелері бойынша кґрсетілетін 
ќызметті берушініѕ жəне (немесе) 
оныѕ лауазымды адамдарыныѕ, 
ХЌО-ныѕ  жəне  (немесе) оныѕ 
ќызметкерлерініѕ шешімдеріне, 
əрекеттеріне  (əрекетсіздігіне ) 
шаєымдану: шаєым осы мемлекеттік 
кґрсетілетін ќызмет стандартыныѕ 14-
тармаєында кґрсетілген мекенжайлар 
бойынша кґрсетілетін ќызметті беруші 
басшысыныѕ не Астана жəне Алматы 
ќалалары, аудандар жəне облыстыќ 
маѕызы бар ќалалар əкімдерініѕ (бўдан 
əрі – əкім) атына беріледі.
Шаєым жазбаша нысанда почта 

арќылы не кґрсетілетін ќызметті 
берушініѕ немесе Астана жəне Алматы 
ќалалары, аудандар жəне облыстыќ 
маѕызы бар ќалалар əкімдіктерініѕ 
(бўдан  əрі  –  əкімдік )  кеѕсесі 
арќылы жўмыс кїндері ќолма-ќол 
ќабылданады.
Кґрсетілетін ќызметті берушініѕ 

немесе əкімдіктіѕ кеѕсесінде шаєымды 
ќабылдаєан адамныѕ тегі мен аты-
жґнін, берілген шаєымєа жауап алу 
мерзімі мен орнын кґрсете отырып 
шаєымды тіркеу (мґртаѕба, кіріс нґмірі 
жəне кїні), оныѕ ќабылданєанын 
растау болып табылады. Шаєым 
т іркелгеннен  кей ін  жауапты 
орындаушыны айќындау жəне тиісті 
шаралар ќабылдау їшін кґрсетілетін 
ќызметті берушініѕ басшысына немесе 
əкімге жіберіледі.
ХЌО ќызметкерініѕ əрекеттеріне 

(əрекетсіздіг іне )  шаєым  ХЌО 
басшысына  о сы  мемлекетт ік 
кґрсетілетін ќызмет стандартыныѕ 14-
тармаєында кґрсетілген мекенжайлар 
бойынша жəне телефондар арќылы 
беріледі.
ХЌО кеѕсесіне ќолма-ќол да, пошта 

арќылы да келіп тїскен шаєымды тіркеу 
(мґртаѕба, кіріс нґмірі жəне тіркеу кїні 
шаєымныѕ екінші данасына немесе 
шаєымєа ілеспе хатќа ќойылады), 
оныѕ ќабылданєанын растау болып 
табылады. Шаєым тіркелгеннен кейін 
жауапты орындаушыны айќындау 
жəне тиісті шаралар ќабылдау їшін 
ХЌО басшысына жіберіледі.
Кґрсетілетін ќызметті берушініѕ 

немесе  əкімніѕ  мекенжайына 
келіп тїскен кґрсетілетін ќызметті 
алушыныѕ шаєымы тіркелген кїнінен 
бастап 5 (бес) жўмыс кїні ішінде 
ќаралуєа жатады.
Кґрсетілген мемлекеттік ќызмет 

нəтижелерімен келіспеген жаєдайда, 
кґрсетілетін  ќызметті  алушы 
мемлекеттік ќызметтер кґрсету 
сапасын  баєалау  жəне  баќылау 
жґніндегі уəкілетті органєа шаєыммен 
жїгіне алады.
Мемлекеттік ќызметтер кґрсету 

сапасын  баєалау  жəне  баќылау 
жґніндегі  уəкілетті  органныѕ 
мекенжайына келіп тїскен кґрсетілетін 
ќызметті алушыныѕ шаєымы тіркелген 
кїнінен бастап 15 (он бес) жўмыс кїні 
ішінде ќаралуєа жатады.

12.  Кґрсетілген  мемлекеттік 
ќызмет нəтижелерімен келіспеген 
жаєдайларда, кґрсетілетін ќызметті 
алушы Ќазаќстан Республикасыныѕ 
заѕнамасында белгіленген тəртіпте 
сотќа жїгінуге ќўќылы.

4. Мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызметті, оныѕ ішінде электрондыќ 
нысанда кґрсету ерекшеліктерін 
ескере отырып ќойылатын ґзге де 

талаптар
13. Денсаулыќ жаєдайына байланысты 

ХЌО-єа ґзі баруєа мїмкіндігі жоќ 
кґрсетілетін ќызметті алушылардыѕ 
мемлекеттік  ќызмет  кґрсетуге 
ќажетті ќўжаттарын ќабылдауды 
ХЌО ќызметкері кґрсетілетін ќызметті 
алушыныѕ тўрєылыќты жеріне барып 
жїргізеді.

14. Мемлекеттік ќызметті кґрсету 
орындарыныѕ мекенжайлары:

1) Министрліктіѕ – www.enbek.
gov.kz, «Мемлекеттік кґрсетілетін 
ќызметтер» бґлімінде;

2)  ХЌО-ныѕ  – www.con.gov.
k z  инт е рн е т -р е сур с т а рында 
орналастырылєан.

15. Кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ 
мемлекеттік  ќызмет кґрсетудіѕ 
мəртебе с і  туралы  аќпаратты 
кґрсетілетін ќызметті берушініѕ 
аныќтамалыќ ќызметтері, сондай-
аќ мемлекеттік ќызметтер кґрсету 
мəселелері  жґніндегі  бірыѕєай 
байланыс орталыєы арќылы алуєа 
мїмкіндігі бар.
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НОВЕЛЛЫ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Д.Нурмаханбетова,
ст. инспектор СП отдела Байзакского района, ст. 

лейтенант юстиции.

Целями  нового  уголовно-исполнительного 
законодательства Республики Казахстан являются 
восстановление социальной справедливости, исправление 
осуждённых, предупреждение совершения новых 
уголовных правонарушений как осужденными, так и 
иными лицами. Согласно одной из новелл УИК, правовое 
положение осуждённого меняется, в зависимости от 
степени исправления, либо в сторону расширения, 
либо в сторону ограничения  объёма его прав. В период 
отбывания наказания осуществляется объективная оценка 
поведения осуждённого на основе документированных 
материалов. То есть, если осуждённый встал на путь 
исправления, имеет поощрения в течение определённого 
времени и положительную характеристику, то он 
может претендовать на послабление режима отбывания 
наказания.
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М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

ЖУЫРДА  АУДАН  ОРТАЛЫЄЫНДАЄЫ 
«А С Т А Н А »  Б А Л А Б А Ќ Ш А С Ы Н Д А 
СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌТЫЅ КЕЗ-КЕЛГЕН 
КҐРІНІСІНЕ  ТҐЗБЕУШІЛІК  АХУАЛЫН 
ЌАЛЫПТАСТЫРА  ОТЫРЫП ,  БЇК І Л 
ЌОЄАМДЫ, ОНЫЅ ІШІНДЕ, ЖАСТАРДЫ 
СЫБАЙЛАС  ЖЕМЌОРЛЫЌЌА  ЌАРСЫ 
ЌОЗЄАЛЫСЌА  ТАРТУ ,  ЖЕМЌОРЛЫЌЌА 

ЌАРСЫ ТЎРАРЛЫЌ МƏДЕНИЕТТІ, БІЛІМ МЕН 
ТƏРБИЕНІ ЌАЛЫПТАСТЫРУ МАЌСАТЫНДА 
«ЖЕМЌОРЛЫЌСЫЗ-НЎРЛЫ БОЛАШАЌ» 
ТАЌЫРЫБЫНДА ІС-ШАРА БОЛЫП ҐТТІ.
Т.Рысќўлов  аймаєы  бойынша 

мемлекеттік  ќызметістері  жəне 
сыбайлас  жемќорлыќќа  ќарсы іс-
ќимыл басќармасыныѕ консультанты 
Нўржан  Ќуандыќов ,  аудан  əкімі 
аппаратыныѕ  ўйымдастыру  жəне 
мемлекетт і к  ќўќыќтыќ  жўмыс 
бґлімшесініѕ бас маман, заѕгері Асќар 
Прманов, балабаќша ќызметкерлері 

жəн е  ат а - а н а л а р  коми т е т і н і ѕ 
ќатысуымен  ґткен  шараны  аудан 
əкімдігі  білім  бґлімініѕ  сектор 
меѕгерушісі  Шары  Əбдірəсілов 
ашып, жїргізіп отырды. 
Ша р а  б а р ы с ы н д а  Н ў р ж а н 

Жамбылўлы «2015-2025 жылдарєа 
арналєан  сыбайлас  жемќорлыќќа 
ќарсы кїрес» Стратегиясына кеѕінен 
тоќтала отырып, бїгінгі кїні кїллі 
əлем жаћандыќ даєдарыспен бетпе-
бет келіп отырєанда Ўлт Кґшбасшысы 

ÆÅÌҚÎÐËÛҚ ÑÛÇ  - 
Н Ў Р Л Ы  Б О Л А Ш А Ќ

Н.Назарбаевтыѕ кґрегендік танытып, 
мемлекетімізді  тыєырыќтан алып 
шыєатын «Нўрлы жол - болашаќќа 
бастар жол!» атты Ќазаќстан халќына 
Жолдауын  жариялаєанын  т ілге 
тиек етті. Осы орайда, жоєарыда 
айтылєан  биік  маќсаттар  мен  ел 
азаматтарыныѕ  алдына  ќойылєан 
міндеттерді, «Мəѕгілік ел» идеясын 
жїзеге асыруда басты кедергі болып 
отырєан  ќоєам  дерті  -  сыбайлас 

жемќорлыќ. Елбасы атап ґткендей: 
«Мемлекет пен ќоєам жемќорлыќќа 
ќарсы кїресетін бір кїш болуєа тиіс. 
Жемќорлыќ-жай ќўќыќ бўзушылыќ 
емес. Ол мемлекеттіѕ тиімділігіне  
сенімді  сетінетеді  жəне  ўлттыќ 
ќауіпсіздікке тґнген тікелей ќатер 
болып саналады»-деді. 
Сондай -аќ  ґз  кезег інде  аудан 

əкімі  аппаратыныѕ  ўйымдастыру 
жəне мемлекеттік ќўќыќтыќ жўмыс 
бґлімшесініѕ  бас  маман ,  заѕгері 
Асќар Ќондыбайўлы «Жемќорлыќсыз 

-  нўрлы  болашаќ» таќырыбында 
дəріс оќыса, балабаќша меѕгерушісі 
Лейла Жарылќапова ґзі басшылыќ 
ет іп  отырєан  мекемеде  «2015-
2025 жылдарєа арналєан сыбайлас 
же м ќ о р л ы ќ ќ а  ќ а р с ы  к ї р е с » 
Стратегиясыныѕ орындалу барысы 
жґнінде есеп берді. 
Жиынды ќорытындылаєан тґраєа 

Ш.Əбдірəсілов  шара ќатысушыларын 
жемќорлыќпен ќарсы кїреске бір 
кісідей жўмылуєа шаќырды.

ДАРХАННЫҢ ЖЫЛЫЖАЙЫ
М.Шалєынбай,
«Ауыл жаѕалыєы».

Кїні кешеге дейін жылыжайда ґскен 
кґкґніс десе, кґз алдымызєа дəріленген 
баќша  ґнімдері  елестейтін .  Оны 
денсаулыєымызєа зияны бардай кґріп, 
алуєа ќўлќымыз бола бермейтін. Одан 
гґрі ашыќ аспан астында 
ґскен  табиєи  ґнімді 
алуєа ўмтылатынбыз. 
Сґйтсек, шындыєында, 
а у а - р а й ы н ы ѕ 
ќ о л а й с ы з д ы є ы н а 
т əуелс і з  жылыжай 
шаруашылыєы  ашыќ 
жермен салыстырєанда 
сапалы мол ґнім алуєа 
мїмкіндік береді екен. 
Шаєын  жəне  жəне 

орта бизнесті дамытуєа 
мемлекет  тарапынан 
жасалєан ќамќорлыќтыѕ 
н ə т и ж е с і н д е 
ауданымызда   кґпте-ген 
игі бастамалар кґтеріліп, 
жаѕа нысандар салынып 
жаты р .  Сол а р дыѕ 
ішіндегі тыѕ жобасы – 
жылыжай салып, ґтімді 
ґнім алу. Кґктемде єана егін егіп, кїзде 
жинап алып, ќыс бойы соєым жеп жататын 
біздіѕ ґѕір їшін жылыжай деген осы кезге 
дейін таѕсыќ дїние болып келгені рас. 
Алайда, жаѕа заманныѕ сўранысы мен 
талабына сай байзаќтыќтар ќысы-жазы 
їзбей ґнім беретін жылыжайдыѕ да тетігін 
тауып, бїгінде ґнім алып отыр. Соныѕ 
бірі – Ќостґбе ауылдыќ ауылдыќ округінде 
орын тепкен «Серік» шаруа ќожалыєы.  
Міне, жуырда єана сол жылыжай иелері 

алєашќы ґнімдерін жинап жатыр деген 
хабарды ќўлаєымыз шалысымен шаруа 

ТЎТЫНУШЫЛАРДЫ САПАЛЫ ҐНІММЕН ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕ
ќожалыќ жетекшісі Дархан Аќќўмановпен 
байланысып, жылыжайєа барудыѕ сəті 
тїскен болатын. Əлбетте,  бастаманыѕ 
бастаушысы болу – батылдыќты, ґз ісіне 
деген сенімділікті талап етері сґзсіз. Айтса 
айтќандай, тыѕєа тїрен салу, жасалєан 
бастаманы баянды ету – əркімніѕ де 
ќолынан келе беретін оѕай шаруа емес. 

Сґзіне ќўлаќ тїрсек, ќолыныѕ шеберлігі 
мен кəсіпке деген ќўлшынысы Дарханды 
несие алып, жылыжай салу ісіне алып 
келіпті. Алдымен жылыжайды салудыѕ, 
ґнім ґсірудіѕ ќыр-сырларын іздене жїріп, 
їйреніп алєан ол, жылыжайдыѕ заманауи 
їлгісін арнайы орында жасатып, тўрєызады. 
Оны тўрєызу жўмыстары барысында, 
ішіне керекті жылыту ќондырєысы, ауа 
алмастырєыш ќўрылєы, тамшылатып 
суару ќўбыры сияќты ќондырєылар 
орналастырылып, барлыєын талапќа сай 
етіп жасалады. 

Жаѕа  заманєа  сай  жасаќталєан 
жылыжай ішінде кґкґністі суару їшін 
тамшылатып  суару  əдісінен  бґлек 
жерасты ќўдыєы да ќазылып, ґнім алуєа 
толыќ жаєдай  жасалыпты . Аталєан 
жайда бїгінде орта есеппен бес тоннаєа 
жуыќ ґнім алынып, тўтынушыларєа 
ўсынылып отыр. Базардаєы баєадан 

екі еседей тґмен баєада 
сатылып, сапалы, жаѕа 
піскен кїйдегі ќызанаќ, 
шеттен келген ґнімдерге 
ќараєанда  əлдеќайда 
тиімді екені айтпаса да 
тїсінікті. Бўл ґнімдермен 
шектеліп ќалмайтынын 
айтќан Дархан алдаєы 
уа ќыт т а  ќи я р  жəн е 
б а с ќ а  д а  д а ќыл д а р 
егетін екінші жылыжай 
жўмысын ќолєа алмаќшы. 
Осылайша шаєын жəне 
орта бизнеске жасаєан 
мемлекет ќамќорлыєын 
тиімді пайдалана білген 
ол, болашаќта жылыжай 
ґнімдерімен тек аудан 
тўрєындарын емес, ґзге 
де аймаќтарды ќамтуды 
жоспарлап отыр.

Біз барєан тўста ќызанаќ жиналып 
жатыр екен. Жылыжайдаєы 12 ќызметкер 
ґз ісініѕ наєыз маманына айналєан. 
Бўл жерде жайќалып ґскен əрбір ґнім 
олардыѕ тынымсыз еѕбегініѕ нəтижесі 
екені даусыз. 
Экономикамыздыѕ тірегі саналатын 

осындай кəсіпкерлер екені аныќ. Ендеше, 
ауданымыздыѕ абыройын асќаќтатып, 
елдіѕ еѕсесін  кґтеруге їлес ќосып 
жїрген «Серік» шаруа ќожалыєыныѕ 
еѕбеккерлеріне істеріѕіз жемісті болып, 
жўмыстарыѕыз жана берсін демекпіз!

М.Ма
«Ауыл
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Алаш арысы Ахмет Байтўрсыновтыѕ 
«Ќай  е л д і ѕ  б а с п а с ґ з і  мыќ ты 
болса ,  сол  елдіѕ  ґзі  де  мыќты» 
деген  ќанатты  сґз ініѕ  ќашанда 
мəн -маєынасы  жоєары .  Мўнда 
«жыланды  да  інінен  шыєаратын» 
сґз бен «тас жаратын немесе бас 
жаратын» тілдіѕ ќўдіретін баєалау 
бар.  Еларалыќ ќарым-ќатынасты 
ќалыптастыруда, ел экономикасыныѕ 
дамуында ,  ел  тўрєындарыныѕ 
əлеуметтік-тўрмыстыќ жаєдайыныѕ 
жаќсаруында, бəрі-бəрінде баспасґз 
осы баєалауєа лайыќ рґл атќарып 
отырєаны даусыз. Бїгінде тəуелсіз 
Ќазаќстан  ќол  жеткізген  барлыќ 
табысќа баспасґздіѕ ќосќан їлесі зор. 
Ќазаќстанда танымал басылымдар 
ќатарындаєы «Ќазаќстан- ZAMAN» 
халыќаралыќ ќоєамдыќ-саяси газеті 
осындай белсенді басылымдардыѕ 
бел ортасында.
Олай дейтініміз, газет ґзі шыєып 

келе жатќан ширек єасырєа жуыќ 
уаќыт ішінде барлыќ саладан барлыќ 
таќырыпта маќалалар жариялап, аса 
маѕызды мəселелердіѕ шешілуіне 
атсалысып  келеді .  «Жїйелі  сґз 
жїйесін табар, жїйесіз сґз иесін 
табар» ўстанымындаєы бўл басылым 
еѕ  алдымен  тіл ,  діл ,  дін ,  салт -
дəстїр, əдет-єўрып секілді ўлттыќ 
ќўндылыќтарымыздыѕ жанашыры. 
Оларды  кґзд іѕ  ќарашыєындай 
саќтауда кґп белсенділік танытады. 
«Турасын айтып туєанына жаќпай 
ќалєан» кездері де бар. Біраќ ќай 
мəселені болса да орынды ќозєап, 
оќырман ойынан шыєап жїргеніне 
ел куə.

«Ќа з а ќ стан - Z A M A N »  – 
ха лыќтыќ  б а сылым

С і з  бўл  г а з е т т ен  ке з -кел ген 
таќырыпта  келелі  мəселені  арќау 
еткен маєыналы да мəнді, дəйекті 
дəлелдермен кґкейдегіні дґп басќан 
маќалаларды  оќи  аласыз .  Оныѕ 
бетінде ґзіѕізді толєандырып жїрген 
мəселе жґнінде ойыѕызды ортаєа 
салып ,  оќырманмен  пікір  алмаса 
аласыз. Ґзіѕіздіѕ ќуанышыѕызды 
бґлісіп, ґкпе-ренішіѕізді де білдіре 
аласыз. Тіпті, «айтпаса сґздіѕ атасы 
ґледі» деп ,  бір  жеѕілденіп  ќалу 
їшін, жанайќайыѕызды  да жазып 
жіберуіѕізге  болады .  Біраќ  газет 
аќтаушы да, даттаушы да, жазалаушы 
да емес екені есіѕізде болсын. Газет – 
ќоєамдыќ мінбер, ќоєамныѕ ќозєаушы 
кїші .  Ол  маќалаларымен  ќоєам 
дамуына ґз їлесін ќосады.

«Ќазаќс т ан -  Z A M A N »  г а з е т і 
жоєарыда  айтылєан  мəселелердіѕ 
б а рлы єын  д а  б атыл  к ґ т е р і п , 
адамдар санасында ќоєамдыќ пікір 
ќалыптастыруєа ,  олардыѕ  ќоєам 
д амуында єы  бел с енд і л і к т е р і н 
арттыруєа  лайыќты  їлес  ќосып 
келеді.
Ол – сеніѕ рухани досыѕ, сырласыѕ, 

а ќылшыѕ ,  ќўрме т т і  оќырман ! 
Сондыќтан екінші жартыжылдыќта 
да жаздырып алуєа асыќ. Ґкінбейсіѕ! 
Есесіне жаныѕ азыќтанып, рухани 
байлыєыѕ арта тїседі.
Жаздырып алуєа еш кедергі жоќ. 

Кез-келген пошта бґлімшесі сізге 
ќызмет кґрсетуге дайын.
Їл г е рм е г е н  жа є д а й д а ,  к е з -

келген айдыѕ 10 жўлдызына дейін 
жазылсаѕыз , келесі  айдан  бастап 
газетіѕізді ала аласыз.

ЖАЗЫЛЫМ – 2015

Ќ Z A M A NЌ
ЖАЗЫЛЫМ – 2015

Н.Бейсенов,
Тїймекент ауылы.

Халќымызда  «Ќарты  бар  елдіѕ 
ќазынасы бар» деген наќыл сґз бар. 
Бїгінгі еліміздіѕ кґркейіп-гїлденуі, 
ўрпаќтарымыздыѕ  шат-шадыман , 
баќытты тўрмысќа кенелуі, əрине, аєа 
ўрпаќтыѕ маѕдай терініѕ, елге сіѕірген 
еѕбегініѕ жемісі екендігіне сґз жоќ. 
Ґмірі ґнегеге толы аќ жаулыќты 

ана  Мария Бекболатќызы да ґскелеѕ 
ўрпаќтыѕ ґсіп-ґнуіне ґзінше їлес 
ќосќан жан.  
Мария  Биболатова  Кавказдаєы 

Ќарашай  автономиялыќ  облысы , 
Микоян  Шаћар  ауданы ,  Аќќала 
ауылында 1928 жылдыѕ 10 наурызында 
дїниеге келген. Əкесі Бекболат, анасы 
Суфиаттан 4 ќыз, 2 ўл болєан. Сол 
əкесі ертеректе ґмірден ґтіп, анасы, 
аєасы бастап жанўя мїшелерін сўрапыл 
соєыс жїріп жатќан тўста жер аударып 
жібереді. Бір-аќ тїнде ќызыл эшелон 
вагонєа отырєызылып, 1943 жылдыѕ 
2 ќарашасында Жамбыл жеріне келіп 
тїседі. Бґтен ел, бґтен жер  алєашында 
ќиыныраќ болєанымен, ќазаќ халќыныѕ 
кеѕ мінезді, ќонаќжайлылыєыныѕ 
арќасында біртіндеп бўл жаќќа да 
їйренісе бастайды. Ол кезеѕ жайлы 
кейіпкеріміз былай дейді: “1943 жылдыѕ 
10 ќарашасы болуы керек. Кавказдан 
келген біздерді ат арбамен  Жамбыл 
облысы, Байзаќ ауданына ќарасты 
(бўрынєы Свердлов) Кґкґзек ауылына 
колхоздыѕ бастыєы ґзі басы-ќасында 
жїріп əкеліп орналастырды. Бізге їйініѕ 
бір бґлмесін бґліп берді. Жататын 
жеріміз бґлек демесек, бір есіктен 
кіріп-шыєамыз, тіпті бір кездерде бір 
їзім нанды бґліп жеген кезіміз болды. 
Айтайын дегенім, ќайсар мінезді 
ќазаќтардыѕ ынтымаєы мен тату тірлігі 
болмаєанда біздіѕ жай-кїйіміз не болары 
бір Аллаєа єана аян еді. Сол їшінде 
осынау дархан кґѕілді халыќќа əлге 
дейін алєысымды айтып жїремін.
Ќан майдан адамзат баласын əбігерге 

салєаны белгілі. Ауыл тўрєындары 
мыналар жер ауып келді деп бґтенсімей, 
ќайта ќолындаєы ќўрт, айранын, ет, 
нанын беріп, ауќаттандырды. Біз де 
сол ілтипатќа лайыќты еѕбек етуді 
жґн санадыќ. Ќиын-ќысталаѕ кезеѕде 
халыќќа ќолдау білдіріп, егістікте 
ќант ќызылшасын ґсіруге ќолєабыс 
кґрсеттік. Жўмыстыѕ еѕ ауырын əсіресе 
əйелдер мен ќыздар, жас балалар, 

Естімеген елде көп. Бұрын-соңды болмаған 
жаңалық Қостөбе ауылынан келіп жетті.  Осында 
тұратын Тимур Дервиш пен 
Мейрам Абдуллазенің бағып 
отырған  буаз  сиыры  бір 
күнде бірден 4 бұзауды туды. 
Бұған тек сиыр егелері ғана 
емес, бүкіл ауыл тұрғындары 
таңданыспен қарауда.
Істің мән-жайымен  ауылдық 

ветеринар дәрігері Сембек 
Кашкинбаев та қанығыпты. 
Мал дәрігерінің айтуынша, 
туылған  төлдерд ің  де , 
олардың анасының да денсаулығында еш кінәрат 
жоқ. 
Біз төртем туған сиырдың егелерін әңгімеге 

тартқанымызда: «Жасым біразға жетіп қалды. 
Мұндайды еш көргенім жоқ. Буаз сиырымыздың 

кəрі кісілер де атќарды єой. Ал, ер 
азаматтар майданєа аттанып жатты. Ол 
уаќыттыѕ ауыртпалыєын ауызбен айтып 
жеткізу ќиын. Енді еш соєыс болмасын 
деп тілеймін” - деді, бізбен болєан 
əѕгімесінде тыл ардагері Мария апай.

1941-1945 жылдарды шарпыєан Ўлы 
Отан соєысы əрбір жанўяєа ґз ызєарын 

тигізгені аныќ.  Аяулы жанныѕ жолдасы 
Сəбденəлі Туєанбаев отты жылдардыѕ 
ортасында болєан екен.
Əѕгімемізді əріден бастар болсаќ, 

Мария Биболатова ќазаќ елінде, ќазаќ 
жігітімен отау ќўрып, ќазаќ ўлтыныѕ 
келіні атанады. Туєанбаев Сəбденəлімен 
жўп жарастырєан кейіпкеріміз ол кезде 
небəрі 18 жаста єана болєан. Ал, 23-
тегі жігіт аєасы шаѕыраќ кґтеруден 
бўрын ќан майданєа ќатысып ќайтќан 
кґрінеді.

«Меніѕ ерім Туєанбаев Сəбденəлі 
1923 жылы 1 ќаѕтарда Жамбыл облысы, 
Свердлов ауданы, Кґкґзек ауылында 
туылєан. 1942 жылы Свердлов ауданыныѕ 
əскери коммиссариатынан шаќырту ќаєаз 
келіп, бір ауылдан Тґлепалды, Əшім, 
Ґрік деген жігіттермен бірге Сəбденəлі 
де Отан алдындаєы борышын орындауєа 
аттанады. Алдымен Алматыдаєы 147-ші 
запастаєы  кавалериялыќ полкке одан, 
кґп ўзамай 1943 жылы аќпан айында 
Сталинград майданындаєы ќанды 
ќырєынєа ќатынасып, ерлік кґрсетеді. 
Минск, Харьков, Киев ќалаларын жау 

ќолынан азат етуге ќатысады. 1944 
жылдыѕ ќазан айында Карпаттаєы 
немістердіѕ  тылына  жіберіледі . 
С.Туєанбаев ќўрамында болєан полк 
ќайта толыќтырылып, Польша арќылы 
Германияныѕ бўрынєы шекарасын 
басып ґтеді. Жолдасым 1945 жылдыѕ 
ќыркїйегінде елге аман-есен оралды. Ал, 
біздіѕ отау ќўрєанымыз 1946 жылдыѕ 
мамыр айы болатын» деді ескі папкада 
жинаќталєан ќўжат-ќаєаздарды аќтара 
отырып М.Биболатова.
С .Туєанбаевтыѕ  Отан  ќорєау 

жолындаєы ќаћармандыєы ескеріліп 
«Отан  соєысы» ордені ,  «Ерлігі 
їшін» медалі ,  Украина  майданы 
ќолбасшысыныѕ маќтау ќаєаздары мен 
тїрлі Алєыс хаттар берілген екен.
Соєыста жаумен арпалысќан жаужїрек 

жауынгер, елге оралєан соѕ да еселі 
еѕбегімен кґзге тїседі. Ўстаздыќ 
ќызмет атќарады. Жарасымды жўп 8 
ўл-ќыз тəрбиелеп ґсіреді. Əттеѕ етер 
тўсы, С.Туєанбаев осыдан тґрт жыл 
бўрын ауыр науќастан ќайтыс болды. 
Əйтсе де абыз ана ќазаќ елінде ќазаќ 
жігітімен тўрмыс кешкен талай кїндерін  
еѕ баќытты сəт деп санайды. Мария 
Биболатова мен Сəбденəлі Туєанбаевтан 
тараєан ўл-ќыздардан бїгінде 20  немере, 
21 шґбере бар. Міне, сол жас ўрпаќтыѕ 
ортасында баќуатты єўмыр кешкен 
Батыр ана ќаншама ќилы кезеѕдерді 
кґзімен кґрсе де, ќарапайым ќалпынан 
танбай, кейінгі буынєа їлгі болып жїр. 
Ґзініѕ  87 жасына ќарамастан їй 

шаруасына мыєым, тіпті жастардан 
шираќ ќимылдайды десе де болады. 
Немере -шґберелер іне  кґз імен 
кґріп, кґѕілге тїйгендерін естелік 
ретінде айтып отыратын аяулы ана 
бар білгендерін оларєа їйретуден де 
шаршамайды.
Иə, «Отбасы –Отан тірегі» деген міне, 

осы шыєар.  Отбасыныѕ киесі де, иесі 
де – ата-апаларымыз  аман болєай!

Редакциядан: Байзаќ аудандыќ 
«Ауыл жаѕалыєы»-«Сельская новь» 
газетініѕ штаттан тыс тілшісі, 
маќала авторы Ниязхан Бейсенов 
маусым айыныѕ 25 жўлдызында 
75 жасќа  толєалы  отыр  екен .  
Ќашанда белсенділігімен танылып, 
ќолынан ќаламын тїсірмей тїрлі 
таќырыпта талмай жазып жїрген 
ќаламгер ќариямызды осынау торќалы 
тойымен  бізде шын жїректен 
ќўттыќтаймыз. 

О Т БА СЫ  –  О Т А Н  Т І Р Е Г І

Ќазаќ
табысќ
Ќазаќ
ќатары

төлдейтін уақыты таяп қалған болатын. Алайда, 
бірден 4-еу туады дегенді ойламаппыз. Алғашында 

екеу, араға минөттерді салып 
үшінші ,  сосын  төртіншіс і 
дүниеге келді. Маусым айының 
басында туылған бұзаулардың 
қазіргі таңда жағдайы жақсы. 
Жүгіріп, ойнап жүр. Тәбеттері 
де жаман емес. Қайдан білейін, 
Құдайдың  қалауы  шығар . 
Алайда, қай нәрсені болмасын 
жақсылыққа балайтынымыз 
бар ғой. Бұзаудың 3-еуін тірідей 
таратып беріп жатырмын. 

Қалған біреуін өзім бағып-қағамын деп шештім» 
дейді М.Абдуллазе.
Бір мезетте бірнеше бұзау туған сиыр тек мұнысымен 

ғана емес, бір сауғанда 25 литр сүт беретіндігімен де 
ерекшеленеді екен.                               Өз тілшіміз.
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“Телемаркет”. 19.00 “Əулиеата апта”. 19.30 “Сіз ќайда жїрсіз?”. 
19.40 Т/х. 20.30 Деректі фильм “Жамбыл батырлары”. 21.10 
“Межпрограмка”. 21.15 “Жамбылспорт”. 21.25 ”Телеблокнот”. 
21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Кїй кїмбірі”. 21.50 Кґркем фильм. 
23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

31 канал
06.00 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 07.00 “Ќазаќша концерт”. 
08.00 Шоу розыгрышей “Ризамын”. 09.00 
“Ералаш”. 10.00 Х/ф “Там, где живут 
чудовища”. 12.00 “Налегке”. 12.30 М/ф 
“Приключения Алдара Косе”. 15.00 Т/с 
“Моя новая жизнь”. 19.00 Х/ф “Папаша”. 

21.00 Фильм-концерт “Онер ќырандары”. 23.00 Шоу пародий 
“100”. 00.00 Х/ф “Радиоволна”. 02.00 Х/ф “Сплетня”. 04.00 
“Ќазаќша концерт”. 

ЕВРАЗИЯ
06.00 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 06.35 “Контрольная закупка”. 
07.00 Т/с “Чёрные кошки”. 08.35 Жаѕалыќтар”. 08.45 
“Воскресные беседы”. 09.00  Новости. 09.10 “Здоровье”. 
10.10 “Казлото”. 10.45 “Идеальный ремонт”. 11.55 “Кешкі 
кездесу”. 13.05 “Караоке такси”. 13.40 “101 кеѕес”. 14.05 “Əн 
дария” баєдарламасы. 15.05 М/ф “Тэд Джонс и затерянный 
город”. 16.50 Х/ф “Не было бы счастья-2”. 21.00 “Аналитика”. 
22.00 “П@ytina+”баєдарламасы.  23.05 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты”. 01.05 “Что? Где? Когда?”. 02.10 
“П@ytina+”баєдарламасы. 02.55 Фильм “Кин-дза-дза”. 

09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30 Деректі фильм. 09.55 
“Балаќай”. 10.10 “Ґз ґмірініѕ тəлімгері”. 10.25 “Телеблокнот”. 
10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Балаларєа 
базарлыќ”. 11.05 “Сыр-перне”. 11.35 “Сґз маржан”. 11.40 
“Телеблокнот”. 11.45 “Сіз ќайда жїрсіз?”. 11.55 Кґркем 
фильм. 13.00 “Жамбылспорт”. 13.10 “Балапан арансы”. 
13.50 “Телемаркет”. 14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 
“Телеблокнот”.  16.10 Мультфильм. 16.30 “Обменный фонд”. 
17.00 Д/ф “Жамбыл батырлары”.  17.55 “Телеблокнот”. 18.00 
“Əулиеата əуендері”. 18.10 “Общество и закон”. 18.25 Деректі 
фильм.  18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Айша 
бибі”.  19.30 Т/х. 20.30 “Киноlife”. 20.40 “Ел ертеѕі”. 21.15 
“Тосќауыл”. 21.25 “Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 
“Сазды əуен”. 21.50 Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 
Концерттік баєдарлама. 

        ( Т е ле б а ғ д а р л а м а л а р д а  ө з г е р і с т е р   б о л у ы  
м ү м к і н . )

31 канал
06.00 Шоу розыгрышей “Ризамын”. 09.00 Шоу пародий “100”. 
10.00 М/ф “Кролик Багз Банни и дорожный бегун”. 12.00 “Сəт 
сапар”. 13.00 Х/ф “Папаша”. 14.30 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 15.00 Х/ф “Золото дураков”. 17.00 М/ф “Шрэк-2”. 
19.00 Х/ф “Игрок”. 21.00 Фильм-концерт. “Ґнер ќырандары”. 
23.30 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 00.30 Х/ф “Пока 
не сыграл в ящик”. 02.30 Х/ф “На расстоянии любви”. 04.30 
“Ќазаќша концерт”.

07.05 М/с “Астробой”. 07.25 “Бен 10. Омниверс”. 07.45 “КТК” 
ќоржынынан”. 09.35 “Звёздная жизнь”. 10.30 Т/с “Однолюбы” 
(закл. сер.). 14.50 “Дорога домой”. 15.00 “ЌТК” ќоржынынан” 
ойын-сауыќты баєдарлама.16.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.20 “Бахар 
Наваси-2015”. Ќазаќстан халыќы Ассамблеясыныѕ 20 жылдыєына 
арналєан концерт. 20.00 “Ґнерлі отбасы”. 21.00 “Портрет недели”. 
22.00 “Слуги народа”. 22.55 Х/ф “Жестокая любовь”. 01.00 “Удиви 
меня!”. Реалити-шоу. 02.00 “КТК” ќоржынынан”. 03.25 К/ф 
“Попрыгунья”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

07.05 К/ф “Розыгрыш”. 08.40 “Жїрекжарды”. 09.20 “Алдараспан”. 
10.05 “Кривое зеркало”.  12.00 Новости. 12.35 “Наша правда”. 
13.35 “Звёздная жизнь”. 14.30 “Путь на Олимп”. 15.00 “КТК” 
ќоржынынан”. 16.00 Т/с “Махаббат мўѕы”. 17.20 “Жаѕа əзіл-
жаѕа əн 2015”. 18.00 Т/х “Карадайы”.  21.00 “Другая правда”. 
22.00 “Очная ставка”. 23.00 “Беременна в 16”. 23.55 “Той BEST-
STAR-3” сазды-ойын-сауыќты баєдарлама. 01.20 “Ґнерлі отбасы” 
отбасылыќ ойын-сауыќ думаны. 02.05 Х/ф “Неадекватные люди”. 
03.45 Х/ф “Розыгрыш”.

КТК

08.00 Əн шашу. 09.05 “Əзілстан” жасырын тїсірілім. 09.20 
“Суперпапа”. 10.00 “Сделка”. 10.25 М/ф “Ну, погоди!”. 11.00 
“Дїние жарыќ”. 11.30, 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.00 Т/с 
“Настоящие”. 15.05 Х/ф “Старик Хоттабыч”. 16.45 “Ќалжыѕ-
ќоржын”. 17.05 “Əн мен əзіл” концерттік. 18.05, 20.05  “Ел 
аузында”. 20.30 “20:30. Біздіѕ уаќыт”. 21.20 “SKY-студия”. 22.10 
Х/ф “Исчезновение Элис Крид”. 00.10 Т/х “Ўмытылмас”.

АСТАНА

08.00 Əн шашу. 08.25 “Такси”. 08.55 “Ел аузында”. 09.40 
“Астана кеші кґѕілді” концерттік шоуы. 10.55 “Кїлдірген”. 
11.20 Т/х “Ќыз єўмыры”. 12.40 Т/с “Настоящие”. 14.50 Х/ф 
“Невпопад”. 16.50 “Сырты бїтін...”. Деректі драма. 17.20 
“Сырласу”. Ток-шоуы. 18.10 Шоу-лотерея “Бай бол”. 18.30 
Т/х “Ќыз єўмыры”. 20.05 Арнайы жоба. “Той жыры”. 20.30 
“20:30”. 21.20 “Нўр сўѕќар” сыйлыєын табыстау салтанаты. 
22.20 Х/ф “Убойные каникулы”. 00.10 Т/х “Ўмытылмас”. 

АСТАНА

07.02  “Ќалжыѕ ќоржыны”. 08.30 “Əсем əуен”. 08.55 “Бармысыѕ, 
бауырым?”. 09.40 “Продвопрос”. 10.00 “Спорт без границ”. 
10.25 М/ф “Марко Макако”. 11.40 Х/ф “Цирк”. 13.15 “Орталыќ 
хабар”. 14.15 “Тур де хабар”. 14.45 “Жўлдызды дода”. 16.15 Х/ф 
“Моя большая греческая свадьба”. 18.00 Медеу Арынбаевтыѕ 
“Айналайын алтыным” атты концерті. 19.45 “Бенефис-шоу”. 
21.00 Аќпарат арнасы “Жеті кїн”. 22.00 Х/ф “Пленницы”. 00.35 
Т/х “Астана - махаббатым меніѕ”.

ХАБАР

07.02  “Ќалжыѕ ќоржыны”.  08.30 “Айбын”. 09.00 Аќпарат арнасы 
“Жеті кїн”. 10.00 “Асарќау”. 10.30 “Спорт əлемі”. 11.00 Сказки 
братьев Гримм. “Рапунцель”. 12.00  М/с “Динофроз”. 12.30 
М/ф “Дельфин: История мечты”. 14.00 “Бенефис-шоу”. 15.15 
Х/ф “Ќош бол, Гїлсары”. 17.00 “Бўйымтай”. 17.35 Церемония 
награждения и гала-концерт “TOP HITS AWARO-2015 г”. 19.50  
“Ду-думан”. 21.00 Аќпарат арнасы “Жеті кїн”. 22.00 Х/ф “Поезд 
на Юму”. 00.15 Х/ф “Ана болу оѕай ма?”. 02.15 Д/ф “Бразиялия 
Майкл Пейлин бірге”.

ХАБАР

КТК

           Жұма  26  маусым
ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. 11.00 Т/с “Неслучайная встреча”. 12.00 М/с. 13.00 М/ф. 
14.00 Т/х  “Мен саєан єашыќпын”. 15.00 “Əзіл студио”. 16.00 
“Ералаш”. 17.00 “КАЗАХSTAR”. 18.00 Т/с “Дворняжка Ляля”. 
19.00 “Уральские пельмени”.  20.00 “Информбюро”. 21.00 
Т/х  “Сїйген сўлу”. 23.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 00.00 
“Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 01.00 Х/ф “Секс в 
большом городе-2”. 03.00 Х/ф “Там, где живут чудовища”. 05.00 
“Ќазаќша концерт”. 

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.  09.30 
Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды 
əуен”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 “112 ескертеді”. 10.50 ”Иман 
нўры”. 11.00 “Балаларєа базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30 
“Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х “Əпке”. 12.35 
Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости.  13.20 
“Балаларєа базарлыќ”. 13.45  “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 
13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05 -17.50 -техникалыќ їзіліс. 
17.55 “Бірінші студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 
“Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 19.15 Т/х 
”Əпке”.   20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 
20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Денсаулыќ”. 21.15 “Ґз ґмірініѕ 
тəлімгері”. 21.25 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 
“Телеблокнот”. 21.45 ”Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 
23.25 Т/х.  00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 
00.45 “Сазды əуен”. 

31 канал

06.00 Т/с “Чёрные кошки”. 06.50 Жаѕалыќтр. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Х/ф “Каждый за себя” (закл. сер.). 11.55 Т/с 
“Братство десанта”. 12.55 Т/х “Сїйген жар”. 13.45 Т/х “Джодха 
жəне Акбар”. 14.40 “Жўма уаєызы”. 14.55 “Ќылмыстыќ іс №”. 
15.30 “112”. 15.40 Х/ф “Жизнь после жизни”.  17.40 “Жди меня”. 
Казахстан.   18.50  “Поле чудес”. 20.00 “Главные новости”. 
20.40 Т/х “Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х 
“Джодха жəне Акбар”. 23.20 “П@ytina” баєдарламасы. 23.50 
“Три аккорда”. 02.00 “П@ytina” баєдарламасы. 02.20 Т/с “Чёрные 
кошки”. 04.50 “Ќылмыстыќ іс №”баєдарламасы.

06.05 Д/с “Вау”. 06.25 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты 
баєдарлама. 07.10 Т/х “Сарай ханымдары”. 08.00 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 08.20 Жаѕалыќтар. 08.50 Т/х “Карадайы”. 10.10 Т/с 
“Отец Матвей”. 12.00 Новости. 12.35 “Наша правда”. 13.35 Т/с 
“Балабол”. 15.40 “Семейные драмы”. 16.40 “КТК” ќоржынынан” 
ойын-сауыќты баєдарлама. 17.45 Т/х “Карадайы”. 20.30 
Жаѕалыќтар.  21.00  Вечерние новости. 21.35 “Наша правда”. 
Ток-шоуы. 22.35 Х/ф “Долина Роз”. 01.00 “Тайный шоу-бизнес”. 
02.00 ”ТОЙ BESTSTAR “. 03.10 Жаѕалыќтар. 03.35 “КТК” 
ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 04.20 Т/х “Карадайы”. 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00 Т/х “Ќазына”. 
10.50 “Айтуєа оѕай...”. 11.35, 19.35 Т/х “Болашаќ”. 12.30, 17.30, 
20.30, 00.05, 03.00 Жаѕалыќтар. 12.40 “Иман айнасы”. 13.00, 
02.05 “Индустрияландыру: Ўлттыќ ґндіріс”. 13.25 “Кґкпар”. 
Ўлттыќ ойын. 14.10 “Баламен бетпе-бет”. 14.30 М/с “Стич”. 
14.50 М/с “Джунгли кітабы”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 
16.10 , 22.40 Т/х “Келін”. 17.00 “Жан жылуы”. 17.25 “Еѕбек тїбі - 
береке”. 17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 “Єасырлар їні”. 18.40 “Бірегей 
іскер”. 19.00 “Меніѕ Ќазаќстаным”.  21.05 “Айтуєа оѕай...”. 21.50, 
03.50 “Шын жїректен!”. Реалити-шоуы. 23.35, 02.30 ”Тїнгі 
студия Нўрлан Ќоянбаев”. 00.35, 03.30 “Ґзекжарды”. 00.55 К/ф 
“Долана”.

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00, 00.35 Əн шашу. 07.10, 20.30 Новости “20:30”. 07.40, 10.00, 
13.00, 20.00 Жаѕалыќтар. 08.10 “Əзілстан” жасырын тїсірілім.  
08.30 “Такси”. 09.00, 15.15 Т/х “Жетім ґссе”. 10.10 Т/х “Жетім 
ґссе”. 10.30 Т/х “Фериха”.  11.30, 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 
13.10 “Сырты бїтін...”. Деректі драма. 13.40 “Кїлдірген”. 14.00 
Новости. 14.10, 21.00 Т/с “Охота на Берию”. 16.40 “Такси”. 17.05 
Т/х “Фериха”. 23.00 “Ел аузында”. 23.25 Т/х “Мўрагер”. 

АСТАНА

07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00  Жаѕалыќтар. 10.10 Т/с 
“Гречанка”. 11.00 Новости. 11.15 “Əр їйдіѕ сыры басќа”. Деректі 
драма.11.45 “Магия кухни”. 12.20 “Подари детям жизнь”. 12.25 
М/с “Маша и медведь”. 12.35 М/с “Джейк и пираты Нетландии”. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные  мелодрамы”. 14.00 
Т/с “Женский доктор”. 15.00 Новости. 15.15 “Бўйымтай”. 16.00 
Т/х “Ґмір сабаќтары”. 16.30 “Ўлт саулыєы”. 17.00 Жаѕалыќтар. 
17.15 “Бармысыѕ, бауырым?”. 18.00 Новости.  18.15 Т/х “Сўлтан 
Сїлейман”. 19.05 “Орталыќ хабар”. 20.00, 02.20 Жаѕалыќтар. 
20.30 “Сильные духом”. 21.00, 02.50  Новости.  21.30 Х/ф 
“Возмездие”. 23.40 Т/х “Астана - махаббаттым меніѕ”. 01.20 Д/ф 
“Ботокс туралы аѕыз”.

ХАБАР

Õ À Á À Ð Ë À Í ÄÛÐ Ó Ë À Ð 

 C.Абланов атындағы орта мектебінің 
ұжымы мен кәсіподақ ұйымы осы 
мектептің дене шынықтыру пәнінің 
мұғалімі Үмбетбаев Ержанға зайыбы

ЖАҢЫЛДЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты  
қайғырып, көңіл айтады. Т-225-06-61,62.

ЌЎТТЫЌТАЙМЫЗ!
Т ї й м е к е н т 

а у ы л ы н ы ѕ 
тўрєыны, ардагер 
ўстаз ,  ќазыналы 
ќария  Ниязхан 
Бейсеновті  2 5  
маусымда  –  75 
ж а с ќ а  т о л у  
мерейтойымен 
шын  жїр е кт е н 
ќўттыќтаймыз.
Н.Бейсенов 1940 

жылы ауданымызєа 
ќарасты «Аќжар» 
ауылында дїниеге 
келген.  Осындаєы 
о р т а  м е к т е п т і 

бітіргеннен  кейін ,  1963 жылы  Шымкент 
мемлекеттік педагогикалыќ институтыныѕ 
филиология факультетін тəмəмдайды. Еѕбек 
жолын Амангелді атындаєы орта мектепте 
мўєалім болып бастаєан Ниязхан Бейсенов 
осы білім ордасы директорыныѕ оќу-тəрбие 
жўмыстары жґніндегі орынбасары, ал, 1982 
жылдан бастап зейнетке шыќќанєа дейін 
Тїймекент орта мектебінде ўстаздыќ етті.
Жастарды білім нəрімен сусындатќан ўлаєатты 

ўстаз ќоєамдыќ іс-шаралардан тыс ќаламай, 
бїгінге дейін белсенділігімен ерекшеленіп 
келеді.  Ауылдаєы аќсаќалдар кеѕесініѕ мїшесі 
ретінде жас ўрпаќќа тиімді тəрбие беру жолында 
жўмыс атќарып жїрген айтулы азаматты осынау 
кемел шаќќа келгенімен ќўттыќтап, деніне 
саулыќ, єўмырыныѕ ўзаќ болуын тілейміз.

Т-222-06-61,62. Жамбыл облысы, Байзақ 
ауданы, Қарасу  ауылы, Қосы батыр көшесі, №40 
үйдің тұрғыны болған Ержанов Байкадамның 
2015  жылдың 27 ақпаны күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру 

жарияланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  
Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов 
көшесі    орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері  С.Коскееваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-223-06-61,62. 2013-2014 оқу жылында 

Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөліміне 
қарасты Кеңес орта мектебінің 11-сыныбын 
бітіргендігі туралы Ордакулов Дархан 
Үсенұлының атына берілген сериясы ЖОБ 
№0778411 нөмірлі аттестат жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

ИМАНЌЎЛ  
ЖАЌСЫЄЎЛОВ

Їстіміздегі жылдыѕ 
23 маусымында Ўлы 
О т а н  с о є ы с ы ны ѕ 
ардагер і  Иманќўл 
Жаќ сыє ў л ов   9 8 
ж а с ќ а  ќ а р а є а н 
шаєында  дїниеден 
озды.
И м а н ќ ў л 

Жаќ сы є ў л о в  1 9 1 8 
жылы  1  ќ а ѕ т а рд а 
Жам бы л  о б лы сы , 
Свердлов  ауданына 
ќ а р а с т ы  Б а т ы р а ќ 
а у ы л ы н д а  ш а р у а 

отбасында туылєан. Еѕбек жолын малшы 
болып бастаєан  ол, 1941 жылы ел басына 
кїн туєан шаќта Отан ќорєауєа аттанады. 
Дайындыќтан ґткен соѕ  сапер болып, 
Кеѕес жауынгерлерініѕ алєа жылжуына  
ґзіндік їлес ќосќан.
Елімізге  зор  ауыртпалыќтар  əкелген 

Ўлы Отан соєысында  толарсаќтан саз 
кешіп ,  жанкешті  ќаћармандыєымен 
дараланєан Иманќўл Жаќсыєўлов  батыр 
халыќтыѕ ўрпаєы екендігін  дəлелдеп, 
ўрыс алаѕында батылдыќ танытты. Оныѕ 
бґл імшес і   1942  жылы  Подвязьмде 
ќоршауєа тїседі. Ќоршаудан шыќќан соѕ  
Орел облысындаєы партизан жасаќтарына 
ќосылєан  бґлімшеніѕ  жауынгері Иманќўл 
Жаќсыєўлов  ќиянкескі шайќаста ќатты 
жараќат алып,  1943 жылы елге оралєан. 
Елге келген соѕ  ќираєан шаруашылыќты 
ќалпына келтіру жолында   аянбай  еѕбек 
етті. Мал шаруашылыєында  кґп жылдар 
бойы  жемісті  еѕбек  етіп ,1979 жылы 
зейнетке шыєады. 
Ўлы Отан соєысы жылдары кґрсеткен 

ерліктері їшін 2-ші дəрежелі «Отан соєысы» 
орденімен,   Маршал Жуков  медалімен, 
“Еѕбек ардагері”  таєы да басќа  кґптеген 
медальдармен марапатталєан  Иманќўл 
Жаќсыєўлов  болмысынан кішіпейіл,  кґпшіл 
болатын. Еѕбек майданында шыныќќан  ол 
бейбіт ґмірде де ґзгелерге ґнеге бола білді.  
Ґзі-туып ґскен Суханбаев ауылдыќ округіне 
ќарасты Жаќаш ауылыныѕ ґсіп-ґркендеуіне 
айрыќша їлес ќосќан  аќсаќал 3 ўл мен 1 
ќыздан  5 немере, 3 шґбере кґрді.
Кґненіѕ  кґзі  болєан  ардаќты  ќария 

Иманќўл Жаќсыєўловтыѕ жарќын бейнесі 
оны  білетіндердіѕ  жанында   мəѕгілік 
саќталатын болады.

  Аудан əкімі  жəне аудандыќ 
мəслихат аппараттары, аудандыќ 

ардагерлер кеѕесі.

ПОЖАРЫ НА 
АВТОТРАНСПОРТЕ

Суханбаев ауылдық округінің 
әкімшілігі  мен ауылдық  ардагерлер  
алқасы Ұлы Отан соғысының 
ардагері, қазыналы қария  
ИМАНҚҰЛ ЖАҚСЫҒҰЛОВТЫҢ 

қайтыс  байланысты марқұмның 
отбасы мен туған-туыстарына көңіл 
айтады. Т-224-06-61,62.  Жақаш ауылында орналасқан “Айнұр” 

балабақшасы мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорнының ұжымы балабақшаның 
шаруашылық жөніндегі меңгерушісі

КАРИБАЕВА НҮРИЛА 
ОРЫНБЕКҚЫЗЫНЫҢ

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 
отбасы мен туған-туыстарына  қайғырып, 
көңіл айтады. Т-226-06-61,62.

Ж.Танабаев,
ст. инженер ОЧС Байзакского района.

Пожары автомобилей, как и любые другие 
пожары, могут быть результатом проявления 
случайного стечения обстоятельств (например, 
неисправности системы топливоподачи или 
бортовой электросистемы), или же возникать в 
результате умышленных действий, направленных 
на намеренное уничтожение транспортного 
средства. 
Пожары автотранспортных средств могут 

происходить в различных ситуациях: при ДТП, 
при движении автомобиля, при кратковременной 
остановке, при продолжительном нахождении 
на открытой стоянке или в гараже. Указанные 
различия неизбежно отражаются и на характере 
проявления причины возникновения пожара, его 
динамике и последствиях.
Несмотря на то, что из года в год государственной 

противопожарной службой ОЧС Байзакского района 
проводится определённая работа по обеспечению 
пожарной безопасности на автотранспорте, с 
ростом автотранспорта растёт и количество 
пожаров на нём. Причём, они происходят, как во 
время поездки, так и на стоянке.
Наибольшее количество пожаров связано 

с автомобилями, находящимися  в личном 
пользовании.
С начала этого года инспектора ЧС провели 

агитационную работу в области пожарной 
безопасности на  автостоянках и стоянках такси 
с охватом более 30 человек. Работа в данном 
направлении продолжается.
В целях предотвращения пожаров и улучшения 

противопожарного состояния автотранспортных 
средств, при проведении технических осмотров, 
отделом ЧС рекомендует особое внимание 
обратить на следующие вопросы:

• герметичность соединения системы питания; 
• надёжность крепления эл. проводки к элементам 

кузова и приборного щитка; 
• правильность установки дополнительного эл. 

оборудования / блока электронного зажигания, 
противотуманных фар, дополнительных сигналов 
и т.п./; 

• наличие исправного огнетушителя. 
В помещениях автостоянок / гаражах / не 

допускать:
• отстоя машин с течью топливных баков, 

топливопроводов, карбюраторов, а также не 
отключёнными системами электроснабжения; 

• соединение электропровода без пайки или 
опрессовки; 

• производить окраску автомобилей, заправку и 
установку в количествах, превышающих норму; 

• промывать детали легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями; 

• проводить ремонтные работы с применением 
открытого огня. 

Сіз оќытќан бўл аймаќта бала аз ба,
Їлгі болєан Алматы мен Таразєа.
Мўсылманныѕ əдебінен аспастан,
Жыєылдыѕыз бес уаќыт намазєа.

Орындадыѕ жўмысты екі еткізбей,
Аќсаќалдыѕ болса бəрі тек Сіздей.
Жетпіс бесте аяєыѕыз ныќ əлі,
Жаяу жїрсек кетесіз-ау жеткізбей.

Абыройлы ќызметіѕді атќарып,
Игілікті ісіѕ жатыр жатталып.
Шаттыќќа толы кїндеріѕді ґткізгей,
Жўбайыѕыз Тазагїлмен маќтанып.

Жолдарыѕыз жатыр алда жосылып,
Сґйлегенде кґрген жоќсыз тосылып.
Жўбайыѕмен бірге ґмір сїре бер,
Ортасында немереѕніѕ ќосылып.

Ел-жўртыѕныѕ ќамын əркез ойлаѕыз,
Əр кїн сайын жаќсылыќќа бойлаѕыз.
Жетпіс беске келгеніѕіз бір тґбе,
Алла берген жасын талай тойлаѕыз.

Тґрт тїлікке толєан ґсіп бауыры,
Ынтымаќты, берекелі ауылы,
Туєан кїніѕ ќўтты болсын ќария,
Ќўттыќтайды аќсаќалдар ќауымы.

Ізгі тілекпен ќўттыќтаушылар: Тїймекент 
ауылдыќ округі аќсаќалдар кеѕесініѕ мїшелері 
Б.Оразалы, К.Аќназаров, С.Мамырбаев, 
Н .Кенесариев ,  Т.Əшімов ,  Л .Бїтінбаев , 
Л .Ќалабаев ,  М .Халилаев ,  И .Тґребаев , 
Е.Ќўдайбергенов, Б.Битабаров, С.Сəменов, 
А.Ўласханов. Т-221-06-61,62.


