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Ата Заң - тұрақтылық пен бейбітшілік негізі !

Қазақстан Республикасының Конституция күні 
мерекесімен шын жүректен құттықтаймын!

Ұлтымыздың ұлан-ғайыр тарихында Қасым ханның 
«Қасқа жолы», Есім ханның «Ескі жолы», Әз Тәукенің 
«Жеті жарғысы» сияқты іргелі заңдардан бастау алған 
бүгінгі Конституциямыз – Елбасы ұсынып, халық 
қолдаған,  елімізді биік белеске шығарған, тарихи маңызы 
аса зор Ата Заң.

Ауданымыздың экономикасы қазіргі даму деңгейі 
Елбасының алдымызға қойған міндеттері кезең-
кезеңімен шешуімізге мүмкіндік беріп отыр. Бұл орайда 
аршалылықтардың әрбір белсенді азаматының еңбегі бар 
деп айтуға болады. Конституция –еліміздегі әр адамның 
құқығының кепілі. Ата Заңды ардақтау – келешекке кер-
уен тартқан мемлекетіміздегі әрбір азаматтың асыл 
парызы болмақ. Әр шаңыраққа кұт – береке, ырыс пен 
ынтымақ тілейміз. Ел іргесі аман болсын, келешегіміз 
кемел болсын!

А. ТАйЖАнов,
 Аршалы ауданының әкімі.

Аудан әкімінің құттықтауы

1 қыркүйек - Білім күні 

Аудан әкімінің құттықтауы
1 қыркүйек – Білім күні 
Қ ұ рм е т т і  ұ с т а з д а р ! 
Қымбатты оқушылар , 
ата-аналар және барша 
қазақстандықтар! Сіздерді 
алда келе жатқан жарқын 
да  қуанышты,  айтулы 
мереке – Білім күнімен 
құттықтаймын! 1 қыркүйек 
барша халықтың дәстүрлі 
мерекесі! Бұл мереке кейбір 
азаматтардың мектеп 
қабырғасын, колледж және 
жоғары оқу орындарына 
б а р ғ а н  к ү н д е р і н  е с к е 
түсірумен сипат алса, жас 
мұғалімдердің алғашқы 
жұмыс күн і  әсер і  мен 
толғанысын айғақтайтын 
ұмытылмас сәттерімен 
есте қалады. Әрбір адамның 
ө м і р і н е  е р е к ш е  ә с е р 
қалдыратын бұл күн еліміздің 
барлық тұрғындарының 
басын біріктіреді: мектеп 

т а б а л д ы р ы ғ ы н  а т т ау ғ а 
а с ы қ қ а н  б і р і н ш і  с ы н ы п 
оқушылары, өзі армандаған 
мамандыққа қол жеткізген 
Жоо-ға мақтанышпен келген 
мектеп қабырғасын жаңа 
ғана аяқтаған түлектер, осы 
күйді екінші рет бастан кешіп 
отырған ата-аналар. Білім беру 
мекемелерінің педагогтары 
мен жетекшілері 1 қыркүйек 
күні  білім қабырғаларын 
аттағалы тұрған оқушылар 
м е н  т ә р б и ел е н у ш і л е р д і 

қарсы алады, бұл күн тек 
атаулы мереке ғана емес, 
бұл біздің еліміздің болашағы 
т ә у е л д і  б о л ғ а н  қ ы з у 
қайнаған, жауапты кезеңнің 
бастамасы. Дәл осы күннен 
бастап, алғашқы қоңырау 
үнімен бірге, әр адам өмірінің 
жеке тұлға және азамат 
ретінде қалыптасу кезеңі 
басталады. Баршаңызды 
б ү г і н г і  Б і л і м  к ү н і м е н 
және жаңа оқу жылының 
басталуымен шын жүректен 
құттықтаймын. Сіздерге 
б ү г і н г і  е р е к ш е ,  жа й м а 
шуақ күні жақсы көңіл күй, 
жаңа жетістіктер мен 
ашылуларға ұдайы ізденіс, 
шығармашылық, мықты 
д е н са ул ы қ  ж ә н е  ж а ң а 
бастамаларда тек қана 
сәттілік тілеймін! 

А. ТАйЖАнов, 
Аршалы ауданының әкімі.

Аудандық мәслихаттың VI сессия-
сы туралы

18 тамыз күні аудандық әкімдіктің 
мәжіліс залында аудандық мәслихаттың 
VI сессиясы өтті. Депутаттардан 
басқа оған аудан әкімі Азамат Тайжа-
нов, дербес бөлімдердің басшылары, 
аудандық мекемелер мен қызметтердің 
өкілдері, БАҚ өкілдері, қоғамдық 
кеңес мүшелері қатысты. Сессияны 
аудандық мәслихаттың хатшысы 
Қайрат Шедербеков ашып, жүргізді.

Сессияда аудан әкіміне жүктелген 
қызметтер мен міндеттерді орындау 
мен ауданның  болашақтағы дамуының 
есебі туралы Аршалы ауданының әкімі 
Азамат Тайжанов баяндама жасады. 

Жарыссөзге Жібек жолы ауылдық 
округінің әкімі Қайрат Ахмадияров 
пен  №10 сайлау округі бойынша де-
путаты Эльман Әлиев шығып оларда 
қысқаша есеп берді. 

Аудан әкімінің есебі бойынша депу-
таттар шешім қабылдады.

Күн тәртібінде қаралған екінші мәселе 
"Аршалы аудандық мәслихатының 22 
желтоқсандағы 2015 жылғы №47/3 
"2016-2018 жылдарға арналған 
аудандық бюджет туралы "шешіміне 
өзгерістер енгізу туралы" болды. Бұл 
тақырып бойынша экономика және 
қаржы бөлімінің басшысы Елена 
Андрух баяндама жасады. Сондай-
ақ, "Қазақстан Республикасының 
жер заңнамасына сәйкес, Аршалы 
ауданының шекараларында пайда-
ланылмайтын ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерге жер 

  Ақпарат

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
салығының мөлшерлемесін жоғарлату 
туралы", "Аршалы ауданында жина-
лыстар, митингілер, шерулер, пикеттер 
және демонстрациялар өткізу тәртібін 
қосымша реттеу туралы", "Аршалы 
ауданы әкімдігі жанындағы кәмелеттік 
жастарға толмағандардың істерін 
қарау және олардың құқықтарын 
қорғау жөніндегі комиссияның жеке 
құрамын бекіту туралы","Аршалы 
ауданы әкімдігінің жеке құрамына 
өзгерістерді енгізуді келісу туралы" 
сұрақтар қаралды. Бұдан әрі депутат-
тар "Аршалы аудандық мәслихатының 
2014 жылғы 26 ақпанындағы №24/5 
"Аршалы ауданында төтенше 
жағдайлардың алдын алу және жою 
жөніндегі аудандық комиссиясының 
жеке құрамын бекіту туралы" шешіміне 
өзгерістер енгізу туралы","Аршалы 
аудандық мәслихаттың 2014 жылғы 
27 наурызындағы №25/11 "Жер 
учаскелерін меншікке және жер 
пайдалануға беру жөніндегі аудандық 
комиссияның жеке құрамын бекіту 
туралы" шешіміне өзгерістер енгізу ту-
ралы" шешімдеріне өзгерістер енгізді. 
Жұмыс соңында VI сессиясының депу-
таттары алдағы аудандық мәслихаттың 
сессияда қаралатын негізгі мәселе 
"2017-2019 жылдардағы аудандық 
бюджет туралы" шешімді бекітті. 
Баяндамашы экономика және қаржы 
бөлімінің басшысы Елена Андрух.

Аудандық мәслихаттың келесі 
сессиясының төрайымы ретінде №3 
сайлау округі бойынша сайланған де-
путат Анна Козлованы тағайындады. 

30 тамыз – Конституция күні 

АтА ЗАң - ел бірлігінің төлқұжАты

 Осы тәуелсіз мемлекетіміздің 
Ата Заңының қабылданғанына 
биыл жиырма бір жыл толып 
отыр. Жиырма бір жылдың 
ішінде еліміз өз тәуелсіздігін 
орнықтырып қана қоймай, одан 
әрі нығайтып, әлем таныған 
м ем л е кет ке  а й н а л а  б і л д і . 
Қазақстанның жүзеге асырған 
экономикалық,  әлеуметтік, 
саяси қайта құрулары мен қол 
жеткен жетістіктері түгелдей 
Конституциямызбен тығыз 
байланысты екені күмәнсіз. 
Құқықтық-д емократиялық 
зайырлы қоғам құру бағдарын 
ұстанған Қазақстан екі палаталы 
кәсіби Парламентін, биліктің 
жеке тармағы түріндегі әділетті 
сот жүйесін қалыптастырды.

 Өткен жиырма бір жылдың 
ішінде көптеген жаңа заңдар 
қабылданып, халық игілігіне 

қызмет етуде. Сол заңдардың 
қ а й н а р  к ө з і ,  б а с т а у ы  – 
Конституция. Қолданыстағы 
Ата Заңымыз азаматтардың 
өз  мүмкінд іктерін  жүзеге 
асыруларына сапалық және 
құқықтық негіз жасап, қоғамды 
одан әрі демократияландыруға 
кең жол ашты.

 Мемлекетіміздің қоғамдық 
жұмысына белсене араласқан 
ерікті азаматтардың мемлекетке 
өз үлесі мен пайдасына қызмет 
жасамаған  азаматт ардан 
беделі  жоғары тұрады. Өз 
азаматтарының құқығы мен 
жеке бас бостандығын жоғары 
қойған мемлекет күнделікті 
өмірде өзін барлық мемлекеттер 
арасында жоғары деңгейден 
көрсете алады.

 Қазақстан мемлекетінде адам 

құқығы және бостандығының 
жоғары құндылығы құқықтық 
мемлекеттің негізгі қағидасын 
реттеп отырады. Қазақстан 
мемлекеттік – құқықтық даму 
б а ғ д а рл а м а с ы н  ха л ы қ т ы ң 
өмір сүру жағдайын,  адам 
және азаматтардың құқығы 
мен бостандығының қорғалуы, 
мемлекеттің жоғары билік 
органдарына қадағалау жүргізіп, 
бақылап отырады.

 К о н с т и т у ц и я м ы з д ы ң 
келешекте еліміздің алдыңғы 
қатардағы мемлекет болуына, 
д е м о к р а т и я н ы ң ,  т и і м д і 
экономикалық реформалардың 
қ а л ы п т а с у ы н а  ж а ғ д а й 
жасайтын басты нормативтік 
құжат болатыны анық. Бұған 
қол жеткізу үшін әрбір азамат 
Конституцияда көрсетілген өз 
құқықтары мен міндеттерін 
терең түсініп, сақтауы қажет.

 Конституция күні қарсаңында 
жас ұрпаққа отаншылдыққа 
т ә р б и е л е й т і н  о с ы н д а й 
жетістіктерімізді еске алу және 
жоспарларды жұртшылыққа 
жет к і зу  -  ә р  а з а м а т т ы ң 
парызы.

А. БАйЖҰмА.

    Әкімдік жаңалығы

Аудан әкімі Азамат Тайжановтың 
қатысуымен өткен кезекті 

аппараттық кеңесте Аршалы ауданының 
жеті айдағы әлеуметтік-экономикалық 
дамудың қорытындылары, алдағы 
астық жинау барысына дайындық 
мәселесі қарастырылды.

Аршалы ауданының экономика және 
қаржы бөлімінің басшысы Елена 
Андрухтың жасаған баяндамасын 
тыңдай келе, аймақ басшысы 2016 
жылдың қаңтар-шілде айларындағы 
ауданның әлеуметтік-экономикалық 
даму қарқыны оң болғанына 
қарамастан, бізге әлі де көп жұмыстар 
жасау керек- деді. Атап айтқанда, ау-
данда сиыр басының төмендеуіне жол 
берілді. "Сыбаға", "Құлан" және т. б. 
мемлекеттік бағдарлама бойынша мал 
шаруашылығын дамытуға тиісті түрде 
жұмыс істемеуде. 

Азамат Айтбайұлы ауылдық округтер 
әкімдеріне мемлекеттік бағдарлама 
бойынша мал шаруашылығын 

АТҚАРылАТын шАРуАлАР Әлі ДЕ АлДА 
дамытуды жүзеге асыру жеке 
жауапкершіліктерінде екенін ескертті.

– Барлық басқа да көрсеткіштердің 
орындалуы туралы да ұмытпаған 
жөн. Бұл – мал басының өсуі, ет, сүт 
және басқа да ауыл шаруашылық 
өнімдерін өндіру және сату – деді ол. 
Сондай-ақ, барлық көрсеткіштері бой-
ынша жасалған меморандумдардың 
да маңыздылығы айтылды. Бұдан 
әрі аппарат кеңесінде ауданның 
агроөнеркәсіптік кешенін және егін 
жинау науқанына дайындық ба-
рысы туралы ақпаратпен Аршалы 
ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі 
басшысының м.а. жүрген Меңгүл 
Ибраева шықты. Ақпаратты тыңдай 
келе, аймақ басшысы биыл ауданда 
дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар 
жақсы шыққанын атап өтті. Барлық 
егінді ұқыпты әрі шығынсыз жинау 
керек. Бұл үшін бізге ұйымшылдық 
пен ауызбірлік және жеделдік қажет. 
Қазірдің өзінде астықты сақтайтын 

қоймалар жеткілікті ме?- соны 
білу қажет. Ауа-райының қолайсыз 
жағдайында астықты кептіру сын-
ды маңызды сұрақтарды ойластыру, 
сондай-ақ көктемгі және күзгі дала 
жұмыстарына байланысты мемлекет-
тен алған несиені уақтылы қайтару. Аза-
мат Айтбайұлы ауылдық әкімдерінің 
алдында жеке жем-шөппен қамтамасыз 
ету міндетін жүктеді. Әзірге, әлі де 
уақыт бар кезде халықты жем-шөппен 
қамтамасыз ету керек. Кейін бұл мәселе 
қыс кезінде қайта туындамасын, – деп 
атап өтті.

Аппараттық кеңесті қорытындылай 
келе, аудан әкімі Азамат Тайжанов 
аудандық құрылымдардың басшылары 
мен ауылдық округ әкімдеріне жылу 
беру маусымына дайындық мәселелерін, 
жаңа оқу жылына, аудандық бюджетті 
орындау, кешенді даму жоспарын іске 
асырудың маңыздылығы туралы үнемі 
бақылауда ұстау керектігін тағы бір 
мәрте еске салды.

1995 жылғы 30 тамызда бүкілхалықтық 
референдум өткізу жолымен қабылданған 
Конституция – жас мемлекетіміздің 
өркендеуіне қол жеткізген, зайырлы және 
құқықтық ел екенімізді айқындайтын бірден-
бір төлқұжат.
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АудАн әкімі АзАмАт  тАйжАновтың есебі
ҚҰРмЕТТі оҚыРмАн! СіЗДЕРгЕ АРшАлы АуДАнының ӘКімі АЗАмАТ АйТБАйҰлы ТАйЖАновТың 2016 ЖылДың 1 ЖАРТы ЖылДығының 

ҚоРыТынДыСы БойыншА АРшАлы АуДАнының ӘлЕумЕТТіК - эКономиКАлыҚ ДАмуы ТуРАлы АуДАнДыҚ мӘСлихАТТың 
СЕССияСынДА ЖАСАғАн БАянДАмАСын нАЗАРлАРыңыЗғА ҰСынАмыЗ.

Құрметті депутаттар мен сессияға 
қатысушылар!

Қазақстан Республикасы Президентінің 
2006 жылға 18 қаңтардағы № 19 
«Әкімдердің мәслихаттар алдында 
есеп беруін өткізу туралы» жарлығына 
сәйкес 2016 жылдың 1 жарты жылдығы 
бойынша ауданның әлеуметтік-
экономикалық дамуының қорытындысы 
туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. 

Осы уақыт ішінде біздің жұмысымыз 
елбасымыздың жергілікті билік 
органдарына қойылған талаптарын 
орындауға бағытталды. 

Ауданның мемлекеттік басқару 
құрылымы аудан әкімі мен мәслихат 
аппаратынан, Аршалы кенті және 
12 ауылдық округтерден, 13 дербес 
атқарушы органдардан құралған.

Ауданның атқарушы органдарында 
мемлекеттік қызметшілердің штаттық 
саны 135 адам, нақты саны 122 адам. 
Мемлекеттік қызметшілердің 98 жоғары 
білімді, 24 орта арнайы білімді. 11 
мемлекеттік қызметшіде екі жоғары 
білімі бар. Мемлекеттік қызметшілердің 
орташа еңбек өтілі 8 жыл. Әйелдер үлесі 
60 пайызды құрайды. Орта жас 39 жасты 
құрайды.

Жұмыс жоспарына сәйкес ағымдағы 
жылы 13 әкімдік отырысы өтіп, онда 
жергілікті атқарушы органның қызметі 
бойынша 27 мәселе қаралды.

Ағымдағы жылы әк імд ікте 
155 нормативтік-құқықтық актілер 
қабылданды.

Аудандық әкімдіктің жұмысын халыққа 
хабарлау бойынша аудан әкімінің сайты 
жұмыс істеп, онда мемлекеттік қызмет, 
кадрлық қамтамасыз ету, жер учаскесі 
және тұрғын үйді алуға, балабақшаға 
балалардың кезектілік тізімдері, ауданда 
өткізіліп жатқан спорттық, мәдени және 
тағы басқа маңызды жаңалық ақпараттары 
екі тілде орналастырылған. 

Аудан әкімінің аппаратына, ауылдық 
және селолық округтердің әкімдіктері 
мен дербес бөлімдердің есепті кезеңінде 
1,5 мың жеке тұлғалардан және 590 
заңды тұлғалардан өтініш келіп түскен. 
Оның ішінде 1,3 мың қанағаттандырған. 
Бірінші жарты жылдықта менің жеке 
қабылдауымда 102 адам болды. 

Мемлекет басшысының тапсырмасын 
орындау барысында барлық елді 
мекендерде халық алдында жыл сайын 
есептік кездесулер өткізіп, барлық түскен 
ұсыныстар жинақталып, облыстық әкім 
аппаратына беріледі.

Осы кездесулер барысы жөнінде 
аудандық және облыстық газеттерде 
мақалалар жарияланды. Талдау нәтижесі 
көрсеткендей, іс-шараларға байланысты 
халықтың белсенділігі айтарлықтай 
өсті. Бұл әлеуметтік-экономикалық 
мәселелерді табысты іске асыруға 
арналған бағдарламалардың, соның 
ішінде Жол картасы бағдарламасының 
іске асырылуы болып отыр. 2016 жылы 
есеп беру кездесулерінде 2 тапсырма 
айтылып және қабылданып, қазіргі 
уақытта 1 тапсырма орындалып, 
(Тәшенов және Писарьева, Аршалы 
кенті көшелерін жарықтандыру ), 1 
орындалу сатысында (Сараба селосынан 
Сары-Оба стансасына дейін жол 
жөндеу жұмыстары). Оларды іске 
асыру бойынша ақпарат тоқсан сайын 
аудандық газеттерде жарияланып тұрады. 
Атқарушы органдардың басты мақсаты 
өнеркәсіп пен ауыл шаруашылықты және 
әлеуметтік саласының дамуға нақты қол 
жеткізу және оның тиімділігін арттыру 
болып табылады.

Ауданда алты айдың қорытындысы 
бойынша негізгі салаларда оң даму 
қарқыны сақталған. Өнеркәсіп пен ауыл 
шаруашылығы бойынша барлық негізгі 
көрсеткіштер артығымен орындалды. 
Өткен жылмен салыстырғанда негізгі 
капиталға салынған инвестициялардың, 
тұрғын үй құрылысы, ауыл шаруашылығы, 
құрылыс жұмыстарының, бөлшек сауда 
айналымы мен басқа да көрсеткіштер 
көлемі өсті.

Өнеркәсіп 
Мәселен, өнеркәсіптік өнім көлемі 7,7 

млрд. теңгені құрады, бұл 2015 жылға 
қарағанда 2,2 млрд. теңгеге жоғары. 
Нақты көлем индексі-123,8 % құрады. 

Ауданның негізгі өңдеуші өнеркәсіптік 
кәсіпорыны "Казшпал" АҚ болып 
табылады. Зауыт бірінші жарты 
жылдықта жалпы сомасы 785 млн. 
теңге өнім өндірген немесе 2015 жылғы 
кезеңімен салыстырғанда (377 млн. 
теңге) яғни 2,1 есеге артық тиісті өнім 
өндірген. Темір-бетонын, құрастыру 
бойынша 31 мың тонна немесе өткен 
жылдың деңгейінен 1,6 есе (19,5 мың 
тонна) өнім өндірген.

Ауыл шаруашылығы
Ауыл шаруашылығында жалпы өнім 

көлемі 3,5 млрд. теңгені құрады, бұл 2015 
жылға қарағанда 53% - ға жоғары. Нақты 
көлем индексі 110,2% құрады. 

Ағымдағы жылы жаздық егіс ауданы 
бойынша 190,4 мың га құрады, соның 
ішінде дәнді және дәнді-бұршақты 
дақылдар173,1 мың га жерге 
орналастырылған, бұл өткен жылдың 
деңгейінен 7,3 мың га жоғары.

Бұл ретте негізгі азық-түлік дақылы 
- жаздық бидай 1 47,2 мың га алқапқа 
орналастырылды , бұл өткен жылмен 
салыстырғанда 7,7 мың га жоғары, осы 
мәдени бидай үлесі 77,3 % құрады. 
Майлы дақылдар алқабы 9,1 мың га, 
азықтық дақылдар алқабы 11,8 мың га 
құраса, картоп және көкөніс егу алаңдары 
былтырғы жыл деңгейінде қалуда (картоп 
1 048,4 га және көкөніс 159,6 га).

Көктемгі дала жұмыстарына аудан 

бойынша 2 600 тонна бөлінген, ол 
ауыл шаруашылық құрылымдарына 
сүйене отырып, жоспарланған егіс 
алқаптарының құрылымы бойынша 
бөлінген. 

Көктемгі - егіс жұмыстарын "ҰК Азық-
түлік корпорациясы" АҚ желісі бойынша 
ауданнан 177,5 млн. теңге мөлшерінде 
ақшалай қаржы бөлінді. Осы салалардың 
жұмыс нәтижелеріне материалдық-
техникалық базасы маңызды рөл атқарады. 
Тек есепті кезең ішінде ауданның 
ауыл шаруашылық құрылымдарына 
жаңадан 7 комбайн, 4 егіс кешені және 
7 трактор әр түрлі модификациялары 
сатып алынды. Тұтастай алғанда егіс 
науқанына осы жылы 35 егіс кешендері, 
114 агрегаттарды (агрегаттық тракторлар 
К-700, Т-4, ДТ-
75) 630 тұқым 
сепкіші қатысты. 
Өткен жылмен 
салыстырғанда ет 
16%, сүт 2% - ға, 
жұмыртқа 21% 
өсіммен өндірілді. 
Қой мен ешкі саны 
5,6% - ға, жылқы-
11,6% - ға, шошқа 
7,7 %, бірақ, ІҚМ 
басы аздап өсуімен 
қамтамасыз етілген, 
оның ішінде сиыр 
саны.

Ағымдағы жылы 
ауданда "Сыбаға", 
"Алтын Асық" 
ж ә н е  " Қ ұ л а н " 
сынды мемлекеттік 
бағдарламаларды 
ж ү з е г е  а с ы р у 
жо с п а рл а н уд а .
Ондағы мақсат 
тұқымдық және 
өнімділік қасиеттері 
арқылы ірі қара 
малдың сапасын 
ж а қ с а р т у ғ а 
бағытталған, қой 
мен жылқы малын 
өсіру. "Сыбаға" 
б а ғ д а р л а м а с ы 
бойынша 120 бас 
ірі қара сатып алу 
жо с п а рл а н уд а , 
"Алтын Асық" 
бағдарламасы - 
225 бас, қой мен 
қошқарлар, "Құлан" 
б а ғ д а р л а м а с ы 
бойынша шамамен 
100 бас жылқы 
сатып алу жоспарда 
бар. 

Б ү г і н г і  к ү н і 
" С ы б а ғ а " 
б а ғ д а р л а м а с ы 
бойынша "Азаров" 
Ж К  4 0  б а с 
(Константинов а/о) және "Чаус" ЖК 
20 бас ( Арнасай а/о) сатып алуға жоба 
мақұлданды.

"Құлан" бағдарламасы бойынша 
"Агроөнім" ШҚ 100 бас (Жібек жолы 
а/о) сатып алуға жобасы мақұлданса 
, "Қуаныш" ФШ (Жібек жолы а/о) 30 
бас, "Сулейменов" ШҚ (Жібек жолы 
а/о) 30 бас сатып алуға құжаттарды 
жинау, кепілді бағалау сынды жұмыстар 
жүргізілуде.

"Алтын асық" бағдарламасы бойынша 
"Жігер" ЖК (Сароба а/о) 200 бас, "Ерлік" 
ЖК (Жібек жолы а/о) 100 бас сатып алуға 
құжаттар мен кепілді бағалау сынды 
жұмыстар жүргізілуде.

инвестициялар
Аудан экономикасына 7,5 млрд. теңге 

инвестиция тартылды немесе өткен 
жылмен салыстырғанда 123% құрады. 
Нақты көлем индексі 117,3%.

Тұрғын үй құрылысына салынған 
инвестициялардың көлемі 765 млн. 
тг. өткен жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда 1,4 есеге артты.(2015 
жылы-547 млн. тг).

Құрылыс жұмыстарының көлемі 164%, 
яғни 4,0 млрд. теңгені құрады. Нақты 
көлем индексі-155,9%.

2016 жылдың 1 жарты жылдығында 
14,4 мың м2 пайдалануға берілді, оның 
ішінде халық қаражаты есебінен (ЖТҚ) 
тұрғын үй, жалпы көлемі – 7,7 мың тг. м2 
яғни 109,0 пайызды құрады.

Бюджет
2016 жылдың 1 шілдесінде бюджетке 

түскен салықтар мен басқа да міндетті 
төлемдер 1,1 млрд. теңге немесе 129,7% 
құрап, оның ішінде республикалық 
бюджет – 432 млн. теңге (143,3%), 
жергілікті бюджет 667 млн. теңге 
(122,2%), оның ішінде аудандық бюджет– 
463 млн. т. 136,3% - ды, (2015 жылы 
50,7%) құрады. Өсу қарқыны өткен 
жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 
109% - ға қамтамасыз етілген оның ішінде 
аудандық бюджет -130% құрады. Бұл 
бюджеттің шығыс бөлігінің, яғни, жоспар 
бойынша қаржыландыру 1 млрд. 495 
млн. тг., кассалық орындалуы – 1 млрд. 
492 млн. т. немесе 99,8%. Объективті 
себептер бойынша игерілмеген 3,0 
млн. тг.

индустрияландыру картасы
2016 жылы өңірлік үйлестіру кеңесі 

отырысында 2 жоба мақұлданды: 
 "LK-KZ" ЖШС жобасы бойынша – 

кірпіш зауытын кеңейту (4,0 млн. дана, 
жылына 12,0 млн. дана). Жобаның құны – 
100 млн. тг., меншікті қаражат. Іске асыру 
мерзімі – 2016 ж. мамырынан - қарашасына 
дейін, жобалық қуаттылығына шығуы 
–Волгодон селолық округінде 2020 
жылдың екінші жарты жылдығында 

жүзеге асырылады.
" Гранит ДС "ЖШС жобасы бойынша 

– өндірістік комбинатының құрылысы 
(пескоблок цех қуаттылығы жылына 50 
мың. м3 – кеспе, бордюрлер, поребрики, 
бетон цехы, қуаттылығы 20 мың м3 ЖБИ 
– сақина, ФБС, баспалдақтар). Жобаның 
құны – 400 млн. тг., меншікті қаражат. Іске 
асыру мерзімі – 2016 ж. мамыры - 2018ж 
желтоқсаны, жобалық қуаттылығына 
шығуы – Жібек жолы ауылдық округінде 
2020 жылдың екінші жарты жылдығына 
дейін іске асырылады.

Кәсіпкерлік
Ауданда 1719 шағын кәсіпкерлік 

субъектісі, соның ішінде 136 заңды 
тұлғалар, 309 шаруа қожалықтары, 1274 
жеке кәсіпкерлер тіркелген. 

Бөлшек сауда тауар айналымының 
көлемі 1,4 млрд. теңге немесе 120,9% - ға 
2015 жылмен салыстырғанда (1,2 млрд 
теңге) құрады. 

Бағаны негізсіз көтеру ауданда тіркелген 
жоқ. Бағаларды тұрақтандыру және 
мониторинг бойынша штаб құрылып, 
жұмыс істеуде.

инфрақұрылымды дамыту
Әрине, аудан тұрғындары үшін 

маңызды мәселелердің бірі тіршілікті 
қамтамасыз ету инфрақұрылымдарының 
тұрақты жұмыс істеуі - жергілікті билік 
органдарының негізгі бағыттарының 
бірі. Бұл, ең алдымен жылу және сумен 
қамтамасыз ету, автомобиль жолдарын 
дамыту.

Халықтың тіршілік етуіне қолайлы 
жағдай жасау және коммуналдық 
инфрақұрылымды жақсартуды 
қамтамасыз ету мақсатында бірқатар 
іс-шаралар атқарылуда.

2016 жылға ҚР ұлттық қорынан 
қаражат бөлінді:

-Аршалы кентіндегі Писарев көшесіне 
инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылым салу бойынша 95,8 
млн. тг бөлінді.

2016 жылға облыстық бюджеттен:
-Аршалы кентіндегі кәріздік желілерді 

қайта жаңғыртуға бюджеттен 56,9 млн. 
теңге.

-16 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысын 
аяқтауға коммуналдық тұрғын үй 
қорынан 31,2 млн. тг бөлініп, игеріліп, 
нысан пайдалануға берілді.

- Аршалы кентіндегі көшелерді 
ағымдағы жөндеуге бюджеттен 20,0 
млн. тг бөлініп, "Валерия ММ" ЖШС 
фирмасымен жалпы сомасы 17,8 млн. 
тг. шарт жасалып 100% игерілді. 42 
разъездінің су құбыры желілерінің 
құрылысына 104,6 млн. тг бөлінді.

Аудандық бюджеттен:
- Сараба с. және ст. Сары-Оба жолына 

ағымдағы жөндеу жұмыстарына 
бюджеттен 22,8 млн. тг бөлініп, "Валерия 
ММ" ЖШС фирмасымен 20,4 млн. 
тг. келісім-шарт жасалып, жұмыстар 
жүргізілуде.

- Аршалы кенті Писарев көшесіне 
инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылым салу бойынша 
бюджеттен 3 млн. тг;

- Ж і б е к  жо л ы  ау ы л ы н д а ғ ы 
"Новоалександров" қосалқы бекетін 
қайта жаңғыртуға 5 млн. тг бөлінді.

"Жол картасы жұмыспен қамту-2020 " 
бағдарламасының бірінші бағытын іске 
асыру шеңберінде 2016 жылға 356,2 млн. 
тг. бөлінген, оның ішінде 319,6 млн. тг. 
республикалық бюджеттен 36,6 млн. тг. 
аудандық бюджеттен:

- білім беру нысандарын ағымдағы 

жөндеуге бюджеттен 19,2 млн. тг.
- мәдени нысандарын ағымдағы жөндеу 

жұмыстарына 5,0 млн. тг.
- абаттандыруға 32,0 млн. тг.
- жолдарға ағымдағы жөндеу 

жұмыстарына бюджеттен 300 млн. тг 
бөлінген. 2016-2017 жылға жылыту 
маусымына байланысты ағымдағы 
жөндеу жұмыстарына және жылу 
трассасын жүргізуге облыстық 
бюджеттен 12,0 млн. теңге бөлінген. 

Алдағы жылыту маусымына 3 930 тонна 
көмір – 27,5 млн. теңгені құрайды.

Ағымдағы жылы аудандық бюджет 
қаражаты есебінен Сарыоба орта 
мектебінің жылу жүйесіне 3,1 млн. 
теңгеге бөлініп, ағымдағы жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде. «Жол картасы 

жұмыспен  қамту-2020» 
бағдарламасының 
бірінші бағыттын 
іске асыру шеңбері 
б о й ы н ш а  2 0 1 6 
жылға Қойгелді ШО 
қазандығын ағымдағы 
жөндеуге  2,8 млн 
тг., Құтпанұлы ОМ 
жылыту жүйе сін 
жөндеуге 2,3 млн.
т г . ,  а у д а н д ы қ 
мәдениет  үйін ің 
жылу қазандықтарын 
ауыстыруға аудандық 
бюджеттен 1,3 млн. 
тг. Арнасай ауылдық 
клубындағы жылыту 
жүйесін ауыстыруға 
3,7 млн. теңге бөлінді. 
Білім және мәдениет 
нысандарына көмір 
с атып  а лу  үшін 
"Солтүстік Көмір" 
ЖШС мен  шарт 
жасалды.

2 9  д е н с а у л ы қ 
сақтау нысандарына 
косметикалық жөндеу 
жұмыстары жүргізілді.  
Бұл  жұмыстарға 
облыстық бюджеттен 
бөлінген қаражат 
сомасы 1,2 млн. теңге. 
Орталық аудандық 
ауруханаға құны 1,5 
млн. теңгелік қазандық 
сатып алынды.

Абаттандыру
Аршалы ауданы 

б о й ы н ш а  т и і с т і 
санитарлық тәртіпке 
келтіру мақсатында 
елді- мекендерде 
санитарлық тазалау, 
абаттандыру мен 
көгалдандыру айлығы 
өткізілді. 

Аршалы ауданының 
барлық ауылдарда 
1 9  э кол о г и я л ы қ 

сенбіліктер мен таза бейсенбіліктер 
ұйымдастырылып, оған 25 680 адам 
қатысты. Барлығы 455 бірлік техника 
жұмылдырылды. 

 Қоқыс үйінділерін жою іс-шаралары 
бойынша ( 114 қоқыс анықталып, 
92 жойылды),14,7 мың м3 қоқыс 
шығарылды. 2 086 ағаштар мен 
бұталар отырғызылды. 273 адам ақылы 
жұмыстарға тартылды.

Ауыл ішіндегі жолдарды қалпына 
келтіру, көму, қиыршық тас төсеу сынды 
жұмыстар жүргізілді. Жол төсемінің 
ұзындығы 158,5 шақырым. «Жол картасы 
жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы 
бойынша бірінші бағытты іске асыру 
шеңберінде 2016 жылға жолдарды 
ағымдағы жөндеу жұмыстарына Ижев с., 
Бірсуат а., Анар а., Арнасай с., Михайлов 
с., Жібек жолы а., Бұлақсай с., Ақбұлақ 
с., Түрген с. сынды әрбір ауылға 30 
млн. тг. жалпы сомасы 300 млн. тг 
бөлінді. Аршалы кентінде жарықтандыру 
аспаптары, көше шамдарын ауыстыру, 
376 дана энергия үнемдейтін шамдары 
сынды жұмыстар жүргізіліп, қалпына 
келтірілді.

Аршалы ауданында көріктендіру, 
көгалдандыру және санитарлық тазалау 
бойынша айлықтар мен сенбіліктердің 
аяқталуына қарамастан "таза бейсенбілер" 
жалғасуда.

жұмыспен қамту
Экономикалық тұрғыдан белсенді 

халықтың саны 17,0 мың адам, оның 
ішінде жұмыспен қамтылғандар 16,3 
мың адам, жұмыссыздар (700 адам)

Тіркелген жұмыссыздар үлесі 
экономикалық тұрғыдан белсенді 
халыққа шаққанда - 0,3% құрайды; 

Жұмыспен қамту орталығына 334 
жұмыссыз келіп тіркеліп, оның 272 
адамы жұмысқа орналастырылды. 
Тіркелген жұмыссыздар саны 2016 
жылдың 1 шілдедегі жағдайы бойынша 
52 адамды құрады. 104 жұмыссыз ақылы 
қоғамдық жұмыстарға жіберілді. 2016 
жылға Аршалы аудандық "Жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
орталығы"КММ « бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарламасы аясында 
жүзеге асырылатын шараларға 9,7 млн. 
теңге, оның ішінде:

- жастар тәжірибесі – 15 адамға 3,4 
млн. теңге;

- әлеуметтік жұмыс орындарына – 22 
адамға 4,9 млн. теңге;

- кәсіптік даярлау – 6 адамға 1,4 млн. 
теңге бөлінді.

Экономикалық өсім іс жүзінде барлық 
қызмет түрлерінде орташа айлық жалақы 
14,6% - ға өсті. Алайда, 81703 теңге 
өскенмен облыстық орташа деңгейден 
13,2% - ға әлі де төмен.

Күнкөрістің ең төменгі деңгейінің 
шамасы 12,4% артып, 2015 жылмен 
салыстырғанда  21118 теңге (18780 теңге) 
құрады.

Білім беру
Ауданда білім беру үшін 28 күндізгі 

жалпы білім беретін және 1 кешкі 
мектеп, аграрлы-техникалық колледжі 
филиалы жанындағы ЕЦ 166/5 мекемесі, 
28 мектепке дейінгі балалар ұйымдары 
халыққа қызмет көрсетеді . ҰБТ орташа 
ұпай саны 79,2% құрады. 

 Педагогикалық қызметкерлердің 
сапалық құрамына ерекше назар 
аударылып келеді. Бүгінгі таңда жалпы 
оқытушылардың 48% - да жоғары және 
бірінші санаттары бар. 

Аудан мектептері жаңа модификациялы 
кабинеттермен 45,4% қамтылған.

Жергілікті бюджеттен Михайлов 
ауылындағы орта мектептің терезе 
жақтауларын ауыстыруға 5 млн. теңге, 
сондай-ақ Константин  балабақшасынның 
терезе және есіктерін жөндеуге 700,0 
мың теңге бөлінді. 2016 жылға "Жол 
картасы жұмыспен қамту-2020" 
бағдарламасының бірінші бағытын іске 
асыру шеңберінде Нововладимиров  ОМ 
ағымдағы электрмен жарықтандыру 
жөндеу жұмысына 4,8 млн. тг., Бірсуат 
ОМ ағымдағы жұмсақ шатырды жөндеу 
4,5 млн. тг. және Бірсуат балабақшасына 
3,5 млн. тг бөлінді.

Өңірлерді дамыту бағдарламасы 
аясында ағымдағы жөндеу жұмыстары 
білім беру ұйымдарына 11 млн. 843 мың 
теңге бөлінді.

Мектепке дейінгі тәрбиемен және 
оқытумен 1686 бала қамтылды, оның 
ішінде балабақшаларда – 778, шағын 
орталықтарда – 504, мектепалды даярлық 
топтарда және сыныптарда - 404. 

1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды 
мектепке дейінгі тәрбиемен және 
оқытумен қамту 55,1% - ға құрады , 
3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды 
мектепке дейінгі тәрбиемен қамту – 84,2% 
құрап отыр.

денсаулық сақтау
Емдеу-алдын алу ұйымдары Аршалы 

аудандық орталық аурухана бойынша 75 
төсектік тәуліктік стационар, 70 төсек-
орынға арналған күндізгі стационар бар. 
Бастапқы медициналық-санитарлық 
ұйымдарының желісі емханасының қуаты 
бір ауысымда 200 адам қабылдайды. 8 
дәрігерлік амбулатория жалпы қуаты 
340 адам қабылдайтын 16 медициналық 
пункт, 4 фельдшерлік-акушерлік пункт 
жұмыс істеуде. 

Ауданда 47 дәрігер және 149 орта 
медициналық қызметкерлер, сондай-ақ 3 
фармацевтикалық қызметкер бар.

Құрт ауру және онкологиялық аурулары, 
ана өлімі тіркелген жоқ, бала өлімінің 1 
жағдайы тіркелді.

қылмыс
Есепті кезеңде 226 қылмыстық іс 

тіркелсе, қылмыстың артуы өткен жылмен 
салыстырғанда 3% - ға (01.07.2015 ж. 
– 219). өскен. Қылмыстардың ашылуы 
87,2%.пайызды құрады.

қоғамдық-саяси жағдай
Жалпы Аршалы ауданында қоғамдық-

саяси ахуал тұрақты, даулы жағдайлар мен 
ұлтаралық және дінаралық негіздегі, оның 
ішінде әлеуметтік тұрғыдағы шиеленіс 
ошақтары жоқ. Егер қандай да бір 
әлеуметтік мәселелер туындаған жағдайда 
шешімін міндетті түрде табады. 

Ауданы экономикалық тұрғыдан 
айтарлықтай дамып келеді. 

Ауданда қазіргі уақытта 2 саяси партия, 5 
қоғамдық және 3 діни бірлестіктер, жұмыс 
істейтін 12 жастар ҮЕҰ тіркелген.

Ауданда 45 мәдениет нысандары болса, 
соның ішінде: 20 клуб мекемесі, 25 
кітапхана бар. 

Ауданда 50-ден астам ұлт өкілдері 
тұрады. Олар үшін барлық жағдай 
жасалған. Мемлекеттік тілді оқыту 
орталығының базасында тілдерді оқыту 
курстары ұйымдастырылып, мемлекеттік 
тілді оқыту бойынша үш деңгейлі 
бағдарламасы енгізілген. 

Биылғы жылы Аршалы ауданының 
шығармашылық ұжымдары облыстық 
"Ақмола жұлдыздары" халық 
шығармашылығы байқауында жүлделі 2 
орынды иеленді.

Аудан спортшылары сайыстардың 
жекелеген түрлерінен жақсы нәтижелер 
көрсетті.

Ағымдағы жылдың шілдесінде Аршалы 
кентінің орталық стадионында 30 жазғы 
аудандық спартакиадасының финалдық 
жарыстары өткізілді. Спорттың 8 түрі 
енгізілген спартакиада бағдарламасында 
аймақтан 1100 адам қатысып, жарыс 
қорытындысы бойынша Волгодон 
ауылдық округі тағы да бірінші орынды 
иеленді.

Қысқы облыстық спартакиадада аудан 
командасы шайбалы хоккей бойынша 
9-шы жыл қатарынан бірінші орынды 
алуда. Біздің спортшылар еркін күрес, 
ауыр атлетика, шахмат және т. б спорт 
түрлерінен жақсы нәтиже көрсетті. 

Жазғы облыстық спартакиадада аудан 
командасы шахматтан және волейболдан 
ерлер командасы 2 орынды иеленді. 

Бұл жетістіктер арқасында балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебінде оның 
филиалдарында 582 адам тұрақты түрде 
спортпен айналысуда.

құрметті Аршалылықтар!
 сөзімнің соңында сіздерге 

айтатыным, осындай табыстарға, 
ж е т і с т і к т е р г е  ж е т к е н і м і з , 
барлығымыздың бірлесе, ынтымақ 
пен бірлікте, келісіммен жұмыс 
жасағанымыздың арқасы. 

Алдағы уақытта да ауданымыздың, 
еліміздің әлеуметтік - экономикалық 
жағдайын жақсартуға барлығымыз 
бірігіп ат салысып, үлесімізді қосамыз 
деп сенемін.



26 тамыз 2016 жыл  3 бетАршалы айнасы

міндетті зейнетақы жар-
налары, міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналары есебінен 
жеке зейнетақы шотын ашу 
үшін не қажет?

Міндетті зейнетақы жарналары 
есебінен жеке зейнетақы шотын 
ашу үшін жеке тұлға кез кел-
ген «БЖЗҚ» АҚ бөлімшесіне 
өзінің жеке басын куәландыратын 
құжаттың түпнұсқасын алып 
келіп, жеке зейнетақы шотын ашу 
туралы өтініш бере алады.

Жеке зейнетақы шотын төмендегі 
құжаттарды тапсыра отырып, 
сенім білдірілген тұлға арқылы да 
ашуға болады:

- сенім білдірілген тұлғаның 
жеке басын куәландыратын құжат 
түпнұсқасы;

- нотариат куәландырған сенімхат 
түпнұсқасы не оның нотариат 
куәландырған көшірмесі;

- жеке тұлғаның жеке басын 
куәландыратын құжаттың нотари-
ат куәландырған көшірмесі.

Бас бостандығынан айыру 
орындарындағы жеке тұлғаның 
мүддесін білдірген жағдайда, 
оның жеке басын куәландыратын 
құжат түпнұсқасын беруге бо-
лады.

Міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары (бұдан әрі – МКЗЖ) 
есебінен жеке зейнетақы шо-
тын ашу үшін МКЗЖ аударыла-
тын жеке тұлғаның пайдасына 
МКЗЖ төлейтін агент төмендегі 
құжаттарды береді:

жарғы көшірмесі және көзбен 
шолу үшін оның түпнұсқасы не 
қызметін үлгі жарғы негізінде 
жүзеге асыратын заңды тұлғаны 
тіркеу туралы тіркеуші органдар 
қабылдаған өтініштің көшірмесі 
және көзбен шолу үшін оның 
түпнұсқасы (үлгі жарғыны ұсыну 
талап етілмейді); 

мемлекеттік тіркеу туралы 
куәліктің көшірмесі және көзбен 
шолу үшін оның түпнұсқасы. 
Электрондық цифрлық қолтаңбасы 
бар мемлекеттік тіркеу тура-
лы анықтама беруге болады, 
бұл ретте құжаттар топтамасы-
на анықтаманың түпнұсқасы 
қосылады;

үшінші тұлғаларға МКЗЖ есепке 
алу бойынша ЖЗШ ашу туралы 
өтінішке қол қою өкілеттігімен 
агент берген сенімхат түпнұсқасы 
не оның нотариат куәландырған 
көшірмесі;

МКЗЖ есепке алу бойынша ЖЗШ 
ашу туралы өтінішке қол қоюға 
өкілеттігі бар үшінші тұлғаның 
жеке басын куәландыратын құжат 
(түпнұсқа);

агенттің банк деректемелері: 
бизнес-сәйкестендіру нөмірі 
(БСН), банк сәйкестендіру коды 
(БСК), жеке сәйкестендіру коды 
(ЖСК), бенефициар коды (БеК).

2. Ерікті зейнетақы жарнала-
ры бойынша шарт жасау үшін 

Қазақстан-2050

Бжзқ турАлы 5 сАуАл
газеттердің редакциларына, www.enpf.kz сайтына, әлеуметтік 

желілердегі БЖЗҚ парақшаларына, Қордың байланыс орталығына 
зейнетақы жинақтары мен жалпы зейнетақы жүйесі туралы 
көбірек білгісі келетіндерден сауалдар келіп түседі. олардың 
ішіндегі ең көп қойылатын сауалдарға жауапты «БЖЗҚ туралы 
5 сауал» айдарынан оқи аласыздар.

не қажет?
Ерікті зейнетақы жарналары 

(ЕЗЖ) – салымшының БЖЗҚ-
ға немесе ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорына өз еркімен са-
латын ақшасы. Ерікті жарналарды 
өзің үшін де, үшінші тұлғалар үшін 
де, мысалы, өз жақындарыңның 
пайдасына салуға болады немесе 
жұмыс беруші өз қызметкерлерінің 
пайдасына сала алады.

ЕЗЖ есебінен зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы шартты 
өз пайдасына жасау үшін салым-
шы жеке басын куәландыратын 
құжатты беру керек (көшірмесі және 
көзбен шолу үшін түпнұсқасы). 
Егер шартты жеке тұлға үшінші 
тұлғаның пайдасына жасаса, жеке 
басты куәландыратын құжатты 
(көшірмесі және түпнұсқасы) са-
лымшы да, алушы да береді.

Үшінші тұлғаның пайдасына 
шарт жасау үшін заңды тұлға 
салымшы төмендегі құжаттарды 
береді:

заңды тұлға жарғысының но-
тариат куәландырған көшірмесі 
және лицензия (егер салымшы 
қызметіне лицензия берілетін 
болса); 

заңды тұлғаны мемлекеттік 
тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
анықтама немесе БСН көрсетілген 
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) куәлігінің нотариат 
куәландырған көшірмесі;

заңды тұлғаның бірінші басшысы-
ның өкілеттігін (мәртебесін) рас-
тайтын құжат;

заңды тұлға атынан шартқа қол 
қою өкілеттігі көрсетілген заңды 
тұлға сенімхатының түпнұсқасы;

заңды тұлға атынан шартқа қол 
қоюға уәкілетті тұлғаның жеке 
басын куәландыратын құжат 
түпнұсқасы;

заңды тұлға құрылтайшылары-
ның жеке басын куәландыратын 
қ ұ ж ат т а рд ы ң  з а ң д ы  т ұ л ғ а 
куәландырған көшірмелері 
(акционерлік  қоғамдардың 
құжаттары, сондай-ақ шаруашы-
лық серіктестік қатысушыларының 
тіз ілімін тіркеуші жүргізе-
тін шаруашылық серіктестік 
құрылтайшыларының құжаттары 
қосылмайды).

А л у ш ы  ж е к е  б а с ы н 
куәландыратын құжат береді 
(түпнұсқа). 

ЕЗЖ есебінен зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы шартты 
кәмелетке толмаған азаматтар да 
жасай алады. Бұл жағдайда, 14 
жасқа дейінгі кәмелетке толмаған 
тұлғаның атынан әрекет ететін 
заңды тұлға төмендегі құжаттарды 
береді: 

1) кәмелетке толмаған тұлғаның 
туу туралы куәлігі (түпнұсқа);

2) заңды өкілдің жеке ба-
сын куәландыратын құжат 
(түпнұсқа);

3) ата-анасы болмаған кезде: 

қорғаншылық тағайындалғанын 
растайтын құжат (түпнұсқа) – 
қорғаншы тағайындалғаны ту-
ралы анықтама/баланы патронат 
тәрбиеге беру туралы шарт.

Мұндайда шартқа заңды өкіл 
қол қояды.

14 жастан бастап 18 жасқа 
дейінгі кәмелетке толмаған тұлға 
шартты заңды өкілдің жазбаша 
келісімімен өз бетінше жасай-
ды және төмендегі құжаттарды 
береді:

14 жастан бастап 16 жасқа 
дейін:

 кәмелетке толмаған тұлғаның 
туу туралы куәлігі (түпнұсқа);

з а ң д ы  ө к і л д і ң  ж е ке  б а -
сын куәландыратын құжат 
(түпнұсқа);

ата-анасы болмаған кезде: 
қорғаншылық тағайындалғанын 
растайтын құжат (түпнұсқа) – 
қорғаншы тағайындалғаны тура-
лы анықтама не баланы патронат 
тәрбиеге беру туралы шарт.

Кәмелетке толмаған тұлғаның 
(туған күні 2007 жылғы тамызға 
дейін) туу туралы куәлігінде 
ЖСН деректемелері болмаған 
жағдайда, туу туралы куәлікке 
қосымша ЖСН тіркеу тура-
лы куәліктің түпнұсқасын не 
Қазақстан Республикасының аза-
маты төлқұжатының түпнұсқасын 
беру қажет;

16 жастан бастап 18 жасқа 
дейін:

кәмелетке толмаған тұлғаның 
жеке басын куәландыратын 
құжат (түпнұсқа) және кәмелетке 
толмаған тұлғаның туу туралы 
куәлігі (түпнұсқа);

з а ң д ы  ө к і л д і ң  ж е ке  б а -
сын куәландыратын құжат 
(түпнұсқа);

ата-анасы болмаған кезде: 
қорғаншылық тағайындалғанын 
растайтын құжат (түпнұсқа) – 
қорғаншы тағайындалғаны тура-
лы анықтама не баланы патронат 
тәрбиеге беру туралы шарт. 

ЕЗЖ мөлшерлемесі, оны төлеу 
және кейіннен ЕЗЖ есебінен 
құралған зейнетақы жинақтарын 
төлеу тәртібі ЕЗЖ есебінен 
зейнетақымен қамсыздандыру ту-
ралы шарт тараптарының келісімі 
бойынша белгіленеді.

міндетті зейнетақы жарна-
лары бойынша БЖЗҚ-дан төлем 
алуға кімнің құқығы бар?

«Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы» Қазақстан Республикасы 
заңының (бұдан әрі - Заң) 31-
бабының ережелеріне сай міндетті 
зейнетақы жарналары есебінен 
зейнетақы төлемдеріне құқық 
БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары 
бар тұлғаларға беріледі: 

1) зейнет жасына толған соң:
63 жасқа толған ерлер, 
58 жасқа толған әйелдер:
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 58,5 жас;
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 59 жас;
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 59,5 жас;
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 60 жас;

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 
- 60,5 жас;

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 
- 61 жас;

2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 
- 61,5 жас;

2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 
- 62 жас;

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 
- 62,5 жас;

2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 
- 63 жас;

2)  сақтандыру ұйымымен 
зейнетақы аннуитеті шартын 
жасаған жағдайда, зейнетақы 
жинақтары ең аз зейнетақы 
мөлшерінен кем емес төлемді 
қамтамасыз етуге жеткiлiктi 
болған кезде:

55 жасқа толған ерлер;
50 жасқа толған әйелдер (2016 

жылғы 1 наурыздан бастап):
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 50,5 жас;
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 51 жас;
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 51,5 жас;
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 52 жас;
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 52,5 жас;
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 53 жас;
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 53,5 жас;
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 54 жас;
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 54,5 жас;
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 

- 55 жас;
3) егер мүгедектiгi мерзiмсiз 

болып белгiленсе, бiрiншi және 
екiншi топтардағы мүгедектер;

4) Қазақстан Республикасының 
аумағына тысқары жерлерге 
тұрақты тұруға кеткен, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
айқындалған кету дерегін рас-
тайтын құжаттарды ұсынған 
шетелдiктер мен азаматтығы жоқ 
тұлғалар.

С о н ы м е н  қ ат а р  м і н д е т т і 
зейнетақы жарналары есебінен 
БЖЗҚ-да зейнетақы жинағы бар 
тұлға қайтыс болған* жағдайда, 
зейнетақы жинақтары Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен мұраға 
беріледі.

міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары есебінен құралған 
зейнетақы жинақтарын алуға 
кімнің құқығы бар?

Заңның 32-бабының ережелеріне 
сай міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары есебінен зейнетақы 
төлемдеріне  құқық БЖЗҚ-
да зейнетақы жинақтары бар 
тұлғаларға беріледі:

1 )  з е й н е т а қ ы  ж и н а қ т а р ы 
республикалық бюджет тура-
лы заңда тиісті қаржы жылы-
на белгіленген ең аз зейнетақы 
мөлшерінен кем емес төлемді 
қамтамасыз етуге жеткiлiктi болған 
кезде сақтандыру ұйымымен 
зейнетақы аннуитеті шартын 
жасау арқылы жалпы алғанда 
міндетті кәсіптік зейнетақы жар-
налары кемінде алпыс күнтізбелік 

ай төленген, елу жасқа толған 
тұлғалар;

2 )  З а ң н ы ң  1 1 - б а б ы н ы ң 
1-тармағында көзделген жағдайлар 
орын алған кезде, атап айтқанда:

- 63 жасқа толған ерлер; 
- 58 жасқа толған әйелдер (2018 

жылғы 1 қаңтардан бастап - 58,5 
жас; 2019 жылғы 1 қаңтардан 
бастап - 59 жас; 2020 жылғы 1 
қаңтардан бастап - 59,5 жас; 2021 
жылғы 1 қаңтардан бастап - 60 
жас; 2022 жылғы 1 қаңтардан 
бастап - 60,5 жас; 2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап - 61 жас; 2024 
жылғы 1 қаңтардан бастап - 61,5 
жас; 2025 жылғы 1 қаңтардан 
бастап - 62 жас; 2026 жылғы 1 
қаңтардан бастап - 62,5 жас; 2027 
жылғы 1 қаңтардан бастап - 63 
жас); 

3) егер мүгедектiгi мерзiмсiз 
болып белгiленсе, бiрiншi және 
екiншi топтардағы мүгедектер;

4) Қазақстан Республикасының 
аумағына тысқары жерлерге 
тұрақты тұруға кеткен, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
айқындалған кету дерегін рас-
тайтын құжаттарды ұсынған 
шетелдiктер мен азаматтығы жоқ 
тұлғалар.

Міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары есебінен БЖЗҚ-да 
зейнетақы жинағы бар тұлға 
қайтыс  болған*  жағдайда , 
зейнетақы жинақтары Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен мұраға 
беріледі.

Ерікті зейнетақы жарналары 
есебінен құралған жинақтардан 
төлемдерді қандай жағдайда 
алуға болады? 

Заңның 33-бабының ережелеріне 
сай ерікті зейнетақы жарналары 
есебінен зейнетақы төлемдеріне 
құқық БЖЗҚ-да  зейнетақы 
жинақтары бар  тұлғаларға 
беріледі:

1) 50 жасқа толған тұлғалар;
2) мүгедектер;
3) Қазақстан Республикасының 

аумағына тысқары жерлерге 
тұрақты тұруға кететін немесе кет-
кен, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында айқындалған кету 
ниетін немесе дерегін растайтын 
құжаттарды ұсынған шетелдiктер 
мен азаматтығы жоқ тұлғалар.

Сонымен қатар ерікті зейнетақы 
жарналары есебінен БЖЗҚ-да 
зейнетақы жинағы бар тұлға 
қайтыс  болған*  жағдайда , 
зейнетақы жинақтары Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен мұраға 
беріледі.

* Алушы, сондай-ақ БЖЗҚ-да 
зейнетақы жинақтары бар және 
зейнет жасына толмаған тұлға 
қайтыс болған жағдайда, оның 
отбасына не оны жерлеген тұлғаға 
БЖЗҚ республикалық бюджет 
туралы заңда тиісті қаржы жы-
лына белгіленген айлық есептік 
көрсеткіштің 52,4 еселенген 
мөлшері шегінде, бірақ жеке 
зейнетақы шотындағы қаражаттан 
аспайтын мөлшерде жерлеуге 
арналған бір жолғы төлем жа-
сайды.

Алматы, Казақстан, 2016 
жылғы 7 шілде – Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры 
қызмет көрсетуді жетілдіре оты-
рып, салымшылар (алушылар) 
үшін байланыс орталығына 
қоңырау шалатын 1418 - қысқа 
нөмірін іске қосты. 

енді Бжзқ салымшылары 
(алушылары) күн сайын сағат 
8:00-ден 20:00-ге дейін қысқа 
әрі тез жатталатын нөмірді 
тере отырып, қорға қоңырау 

«Бжзқ» Ақ 1418 қысқА нӨмірін ісКе қосты
шалып, өздеріне керекті барлық 
сұрақ бойынша кеңес алатын 
болады. 

осы нөмірге қр кез келген 
ұялы байланыс операторының 
т е л е ф о н  н ө м і р і н е н  ж ә н е 
стационарлық (қалалық) теле-
фоннан қоңырау шалу тегін әрі 
қолжетімді.

1418 нөмірі қалалық теле-
фоннан тегін қоңырау шалы-
натын «Бжзқ» Ақ байланыс 
орталығының 8 800 080 11 77 

нөмірімен қатар жұмыс істейтін 
болады. 

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 та-
м ы зд а  « Г Н П Ф »  Ж З Қ »  А Қ 
негізінде құрылды. Қазақстан 
Рес п у бл и ка с ы н ы ң  Ү к і м ет і 
Қазақстан Республикасы Қаржы 
Министрлігінің «Мемлекеттік 
мүлік және жекешелендіру» 
М М  а р қ ы л ы  Б Ж З Қ - н ы ң 
құрылтайшысы әрі акционері 
болып табылады. Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі 

«БЖЗҚ» АҚ-ның зейнетақы 
активтерін  сенімгерлікпен 
басқарады.  2016 жылғы 1 
қаңтардан бастап зейнетақы 
активтерін басқару тиімділігін 
арттыру жөніндегі ұсынымдар 
жасау функциялары Қазақстан 
Республикасының Президенті 
басшылық ететін Ұлттық Қорды 
басқару кеңесіне берілді. 

Зейнетақы заңнамасына сәйкес 
БЖЗҚ міндетті зейнетақы 
жарналарын, міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналарын, ерікті 
зейнетақы жарналарын тартуды, 
зейнетақы төлемдерін, зейнетақы 
жинақтары мен төлемдерін жеке 
есепке алуды жүзеге асырады, 
салымшыға (алушыға) зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы 
ақпарат береді (толығырақ www.
enpf.kz). 

 «Бжзқ» Ақ Баспасөз 
орталығы

БАқ үшін байланыстар: 
press@enpf.kz

Б і р  к ү н і  а р д а қ т ы  М ұ х а м м е д 
Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) қызы Фатима 
әкесінен сұрайды: 

- Әкетай! Дүние жүзінде ең бірінші 
жұмаққа кіретін кім? 

- Анау төменгі ауылда, пәлен үйде тұратын 
бір кісі бар. Бірінші жұмаққа кіретін сол.

Хазреті Фатима бұл кісіні көруге 
құмартады. Айтқан үйге барып, есікті 
қағады. Арғы жақта қартайған бір әйел 
кісінің дауысы шығады: 

  Артық болмас білгенің Ең БіРінші ЖҰмАҚҚА КіРЕТін ӘйЕл
- Бұл кім екен? 
- Мен ғой, Фатима. Хазреті Пайғамбардың 

қызы Фатима.
Енді әлгі дауыстің қиналып, абыржып 

шыққаны байқалады: 
- Айналайын, қызым! Сен ренжімеші! 

Бірақ отағасының рұқсаты болмаса, сені үйге 
кіргізе алмаймын. Мен бүгін рұқсат сұрап 
қояйын. Сен ертең келе аласың ба?

Бұл Фатима үшін күтпеген жағдай еді. 
Алғашқыда сасып қалады. Бірақ кері қайтып 

кетеді. Ертеңіне әлгі қақпаны тағы барып 
ұрады. Қасына сүйікті ұлдары Хасан мен 
Хусейнді ертіп алады. Әлгі әйел тағы да 
жөн сұрайды: 

- Бұл кім, қасыңдағы кімдер? 
- Бұл мен ғой, Фатима. Қасымдағы ба-

лаларым. 
- Жаным, Фатима, айыпқа бұйырмашы. 

Мен күйеуімнен тек сен үшін рұқсат сұрап 
едім. Балаларың келетінін білмедім ғой. Тағы 
да ертең келесің бе? Рұқсат алып қояйын.

Фатима кері қайтады. Күн өткен сайын таң 
қалысы артып жатыр. Ертесіне тағы келеді. 

- Бұл кім? 
- Фатима.
Сол кезде есік ашылады. Міне, қызық, ке-

шеден бері дауысына қарап, үлкен апа шығар 
деп жүргені жап-жас, әп-әдемі келіншек 
екен. Фатима таң қалып сұрайды: 

- Менімен сөйлесіп жүрген апа қайда? 
Әлгі әйел ауызындағы тасты шығарып 

алып тастады да: «Ол мен ғой.» - деді. 

- Ұртыңызға неге тас салып алғансыз? 
- Жолдан әрі-бері өтушілер болып қалып, 

менің себебімнен күнәлі болып қалмасын 
деген ниетім еді.

Міне, жұмаққа алғаш кіретін әйел осындай 
болған екен. Осы оқиғадан үлгі алуымыз 
керек-ақ. Күйеуіне соншалықты адал, діндар 
әйел. Сондай-ақ әйел кісінің даусының 
өзі кейде адамды күнәға батырып қоюы 
ықтимал.
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1 қыркүйек - Білім күні

Қыркүйектің бірі – ерекше 
күнтізбелік күн

Аталған күннің шығу тарихын 
іздегіміз келсе, б.з. ІV ғасырларға 
с а п а р  ш е г у і м і з г е  т у р а 
келеді. Мұның сыры мынада: 325 
жылы атақты Рим императоры 
Ко н с т а н т и н  ә л е м д і  т а ң 

Білім күні неге  Бірінші 
қыркүйекте?

Бірінші қыркүйек... Сары күздің ең алғашқы күнінде мектептердің 
есігі миллиондаған оқушылар үшін айқара ашылмақ. он бір жыл 
бойы дәл осы мерекені атап өтіп жүріп, «Білім күні» неге бірінші 
қыркүйекте аталып өтетіндігін ойланып көрдіңіз бе? Әй, қайдам?! 
Ендеше бүгін осы сауалдың жауабын бірге іздейтін боламыз.

қалдырған алып шіркеу тұрғызып, 
бірінші қыркүйек күні Жаңа Жыл 
мерекесін тойлау туралы шешім 
шығарады.
Алайда қаулы бірден өз күшіне 
еніп кете алған жоқ. Ресейде 
және басқа да мемлекеттерде 
Ж а ң а  ж ы л  н а у р ы з - с ә у і р 

айларында атап өтіліп жүрді. 
Жүздеген жылдарды араға 
салғаннан кейін, 1492 жылы ІІІ 
Иоаннаның бұйрығымен Жаңа 
Жылды тойлау дәстүрі бірінші 
қыркүйекке ауыстырылады.
Бірінші қыркүйек – Білім күні
Б ұ л  ж ы л д а р ы  м е кт е п т е р 

ш і р к е у  қ а б ы р ғ а л а р ы н д а 
орналасқандығынан хабардар 
боларсыз.  Осы себепті оқу 
жылының баст алуы Жаңа  
жылмен бірдей етіп белгіленеді. 
Айтпақшы, бұл күні Жаңа жыл, 
Білім Күні мерекелері ғана 
емес, салық жиналатын күн 

болған,  және дәл осы күні 
п а т ш а л ы қ т ы ң  м ұ р а г е р і н 
таныстыру шаралары өткізіліп, 
«Дәндер» күні де атап өтіледі 
екен. Дәстүр бойынша, мерекеде 
адамдар өз аулаларындағы 
ағаштарға ленталар байлап, 
шырақтармен, моншақтармен 
безендірген.
Дәстүрдің озығы бар, тозығы 
бар
Иоаннаның жарлығынан кейін 
кыркүйектік «жылбасы» жалғаса 
берген болатын, тек 1699 жылы 
Еуропалықтардан ерекшеленбес 
үшін Жаңа жылды тойлау бірінші 
қаңтарға ауыстырылды. Бір 
қызығы, дәл осы жыл – төрт айға 
ғана созылған екен (1 қыркүйек 
– 1 қаңтар). Неге оқу жылының 
басталу күні өзгертілмеді? 
Өйткені, жылдың төрт айға 
созылуына рұқсат берілсе де, 
оқушылардың білім алуына кедергі 
келтіруге болмайтын еді. Олай 
болған жағдайда, балалар бір 
сыныпты төрт айда аяқтап 
тастаулары керек болатын. Ал 
бұл мүмкін емес. Бір жағынан 
климаттың да әсері болғанға 
ұқсайды, өйткені оқушыларға 
күздің қара суық күндеріне 
қарағанда жаздың жаймашуақ 
күндерінде демалған әлдеқайда 
ыңғайлы еді.
Осылайша, жұмбақтың шешуін де 
таптық! Оқушылардың мектепке 
қыркүйектің бірінде баруларының 
себебі: бағзы замандарда бұл 
күні күздің алғашқы күні ғана 
емес, күнтізбенің алғашқы күні 
басталатын болған. 1984 жылдан 
бастап, «Білім күні» күнтізбеде 
қызылмен белгіленетін болды.

Спорт күнін мерекелеу 
ш е ң б е р і н д е  А р ш а л ы 

ауданының орталық алаңында 19 
тамызда "Жаттығуға сапқа тұр" 
атты ауқымды спорттық акция-
сы өтіп, онда денешынықтыру 

ЖАТТЫҒУҒА САПҚА ТҰР!

жаттығулары өтті. 
 Балалар мен жасөспірімдер 

спорт мектебінің бапкері Жанти 
Алмасбек жаттығуларды көрсету 
үшін сахнаға шақырылды 
.Акцияның мақсаты – ағзаның 
физикалық жағдайын жақсарту 
және көңіл-күйді көтеру. Акцияға 
мемлекеттік қызметшілер, 

бюджеттік сала қызметкерлері, 
аудан жастары қатысты.Мемлекет 
басшысы Н.А. Назарбаев: "Ұлт 
денсаулығы – біздің табысты 
болашағымыздың негізі"-деген бо-
латын. Иә бұл, шынында да солай. 

Дені сау адамның ғана жүгіруге, 
күлуге, қиялдауға және дені сау 
адамның ғана – оның тұлғалық 
қалыптасуы мен әлеуметтік 
дамуы жақсара түсетіні анық.
Ертеңгілік жаттығуды жасаған 
барлық акцияға қатысушылар 
одан арға жұмыс күнін тамаша 
көңіл-күймен бастады.

Аршалы ауданының 2016-2017 
оқу жылға білім беру жүйесінің 

жағдайы қалай?
Қазіргі заман талабына сай, сапалы 
білім беру мемлекеттік маңызы бар іс 
болып табылады. Елбасымыздың өзі 
білім саласын дамытуда үнемі жете 
көңіл бөліп, білім қызметкерлерінің 
алдына нақты міндеттер қойып отыр. 
Осыған орай, білім қызметкерлері 
де заман талабына сай білім беруді 
жетілдіруге барынша назар аударып 
келеді.
2016 оқу жылында ауданда 28 мектеп, 
оның ішінде 19 орта мектеп, 7 негізгі 
мектеп, 2 бастауыш мектеп, 10 
балабақша, 3 мектептен тыс мекеме 
(ЖТС, БШО, БММ), 1 кешкі мектеп 
білім береді. Онда 4118 оқушы білім 
алады. Бір кешкі мектеп контингентіне 
36 оқушы қатысады. Аршалы 
ауданының 2016-2017 жылдарына 
арналған білім беру жүйесіне келетін 
болсақ, 2015- 2016 жылдарында 
ауданда 28 мектепке дейінгі ұйымдарда 
- 1332, 10 балабақшада - 778, 18 шағын 
орталықта - 504 тәрбиеленіп, білім 
алуда.
Мектепке дейінгі біліммен қамту 
және оқытумен 3-6 жастағылар 84,2 % 
құрайды, 0-ден 6 жасқа дейінгі балалар 
саны 55,1% - ға өсті.
18 жалпы білім беретін мектептер 
базасында мектепалды сыныптар 
ұйымдастырылып, онда 5-6 жасқа 
дейінгі 404 бала оқиды. Ауданда 
төрт (4) қазақ мектебі, он үш (13) 
орыс мектебі және он бір 11 аралас 
мектептер білім береді. Жиырма сегіз 
(28) мектепте төрт мың бір жүз он сегіз 
(4118) оқушы білім алуда. Олардың 
ішінде: мемлекеттік тілде оқытатын 
төрт (4) мектепте тоғыз жүз жиырма 
(920) оқушы білім алуда, орыс тілінде 
оқытатын он (13) мектепте бір мың 
алты жүз сексен үш (1683) оқушы, 
ал 11 аралас мектепте бір мың он бір 
(1011) оқушы білім алуда.
 Биылғы оқу жылында мемлекеттік 
тілде білім беретін мектептер саны 
азаймайды, бала саны төрт жүз қырық 
сегіз (448) оқушыға көбейді. 
Педагогикалық кадрлар жүйесінде 

ЖАңА оҚу Жылының БАСТАлуынА БАйлАныСТы АуДАнДыҚ Білім Бөлімінің БАСшыСы нүРКЕн ТілЕуБАЕвПЕн 
БолғАн СҰхБАТТы нАЗАРлАРыңыЗғА ҰСынАмыЗ. 

  Денешынықтыру

Қазақ тілі бай, таза іргелі жұрт тілі 
деп бәріміз де айтамыз… Бірақ құр 
бай, таза деумен тіліміз өздігінен 
сақталып, әдебиетіміз өрбіп кете ала 
ма? Қай жұрттың тілі болса да ту 
басында біздікі секілді таза да, бай 
болған. Бірақ олар көрші жұрттардың 
сөзі қосыла-қосыла, жүре бұзылған. 
Біздің қазақ тілі бұрын ылғалсыз таза 
болса да, бұл кезде басқа жұрттармен 
араласа бастадық, басқа жұрттардың 
оқуын оқыдық… Бір жағы Бұхар, бір 

Даналар сөзі
жағы Мекке, Медине, Стамбұлдардың 
да оқып қайтқандарымыз бар. 
Солардың бәрі елге ноғайшылап, 
арабшылап, сартшылап қайтып жүр. 
Бұлардың сөйлеген сөзінде, жазған 
хатында шет жұрттардың тілі аңқып 
тұр… Қазақ тілін сақтаймыз, ба-
лаларымызды қазақша болсын де-
генде бұлардың бәрінің негізі “Тіл 
құралы” екенін ұмытпасқа керек”. 

міржАқып  дулАтов

Білім-адам Баласының ортақ қазынасы

қандай өзгерістер бар?
Педагогикалық кадрларға келетін 
болсақ, жұмыс істейтін педагогтардың 
саны 593, оның ішінде 543 (92,3%) 
мұғалімнің жоғары білімі бар (облыс 
бойынша-88,3%). Жоғары және 
1-ші санатты-313 адам немесе 52,7 
% (облыс бойынша-49,1%). Аудан 
мектептері кадр тапшылығын сезініп 
отырған жоқ.
Педагогикалық қызметкерлердің 
орташа еңбекақысы – 98,2 мың теңге 
(санаты жоқтар – 57,6 мың теңге).
Балабақшаларда барлығы 114 
тәрбиеші болса, оның ішінде 47 
педагогтың жоғары білімі, 65 арнайы 
орта білім және 2 педагогтың жалпы 
орта білімі бар. 1 жоғары санатты, 28 
бірінші санатты, 26 екінші санатты 
және 59 санаты жоқ оқытушы қызмет 
етеді.
Мектепалды даярлық топтарда - 
39 педагог, оның ішінде 9 жоғары 
білімді, 28 орта білімді, 2 жалпы 
орта білімді қызметкерлер жұмыс 
істейді. 2016 жылғы оқу жүйесіндегі 
ҚІД педагогтардың қорытындысы 
бойынша жоғары білімді 56 (36,6%), 
орта арнайы білімді 89 (58%), орта 
білімі бар 4 (5,7%) құрайды. Биылғы 
оқу жылынан бастап мектептерде 
білім берудің жаңа жүйесі енгізілмек. 
Бірнеше жылға созылатын бұл жүйені 
жүзеге асыру бірінші сыныптан 
басталады. Ақпан-тамыз айлары 
аралығында бастауыш сыныптарға 
сабақ беретін 60 мұғалім білім берудің 
жаңа жүйесі бойынша біліктіліктерін 
арттырған.
Биылғы ҰБТ қорытындысы 
жайында не айтасыз, оқушылар 
үмітті ақтады ма?
2016 жылғы ҰБТ 119 мектеп 
түлектерінің 89 түлегі қатысты, ол 
75% құрады, соның ішінде 31 оқушы 
қазақ тілінде және 58 орыс тілінде 
тапсырды. ҰБТ-ға 30 түлек қатысқан 
жоқ, олар қорытынды аттестаттауды 
дәстүрлі емтихан түрінде тапсырды .
 ҰБТ-ға қатысу бойынша ең көп 
үлесті:Аршалы ауданының №2 ОМ, 
И. Құтпанұлы атындағы ОМ және 
Волгодон ОМ оқушылары құрады.

2016 жылғы аудандағы ҰБТ-ның 
орташа ұпай саны 79,2 балды құрады. 
(облыс бойынша 78,24), 2015 жылы 
-82,56, (2014 жылы – 80,9 балл) 
құраған.
 ҰБТ бойынша жоғары нәтиже 
көрсеткен мектептер: И. Құтпанұлы 
атындағы орта мектеп – 99,2, Вячеслав 
ОМ – 91,5, Аршалы № 2 ОМ -87,6. 
ҰБТ бойынша келесі мектептер 

төмен нәтижелер көрсетті: Ижев 
ОМ – 68,6 балл, Орталық ОМ-69 
балл. 2 "Алтын белгі" үміткері өз 
білімдерін дәлелдей алған жоқ. Олар 
Бірсуат ОМ - Гүлназ Үстенбекова (102 
балл), Новоалександров ОМ - Әсел 
Нұртазина (105 балл).
5 үздік аттестатқа үміткердің тек 1 
үміткер Новоалександров ОМ түлегі 
Мұратбек Ильяс ғана растап, 113 ұпай 
жинады.
Түлектердің сапалық үлгерім 
көрсеткіші 64,4% құрады. 
Жалпы орта білім беру сапасын 
арттыру үшін 2017 жылы қайта 
құрылымдау желісінде ресурстық 
орталықтар және шағын мектептер 
жұмыстарын жалғастырады. Орта 
білім беру сапасын арттыру үшін 
мектептерді жаңа модификациялы 
оқу кабинеттерімен қамтамасыз ету 
керек.
Жаңа модификациялы кабинеттермен 
қамту бойынша 2015 жылға 49 бірлік 
(47,1%), оның ішінде: лингафонды-
мультимедиялық кабинеттер – 13 
бірлік (28,3%); физика кабинеттері – 

20 бірлік (43,5,0%); химия кабинеттері 
– 9 бірлік (15,2%); биология кабинеті 
– 7 (13%). Аудан бойынша 20 мектеп 
«Қауіпсіздік Интернет» қызметі 
қорғауымен қамтамасыз етілген, 
қалған 8 мектепте «Қазақтелеком» 
акционерлік қоғамының техникалық 
ақауларына байланысты қосыла алмай 
отыр. Бір компьютерге 9 оқушы 
жұмыс істейді, облыстық көрсеткіш 
бойынша 10 оқушы.
оқушылардың тамақтануын 
ұйымдастыру, оқулықтар мен 
қамтамасыз ету және оларды 
тасымалдау сынды жұмыстар 
жайында айтып өтсеңіз?
Жаңа басталар оқу жылы қарсаңында 
балалар үшін де, ата-аналар үшін де 
маңызды мәселе болып табылатын 
оқулықпен қамту. Сол себептен 
сіздерді қуантатын жағдай жүз пайыз 
оқулықпен барлық аудан оқушылары 
қамтылады.
Қазақстан Республикасының 
білім беруді дамытудың 2012-2016 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламаны іске асыру барысында 
2017 жылы барлық жалпы білім 
беретін мектептердің оқушыларын 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
және республикалық бюджет арқылы 
оқулықтар кестесіне сәйкес қайта 
басу кезең-кезеңмен және жыл сайын 
сатып алу арқылы тегін оқулықтармен 
және оқу-әдістемелік кешендермен 
100 % қамтамасыз ету жоспарлануда. 
2017 жылғы кесте бойынша 
басылымдармен оқушыларды 
тегін оқулықтармен қамтамасыз 
ету толық орындалды.2016-2017 
жаңа оқу жылына оқулықтар сатып 
алуға жергілікті бюджеттен 12 млн. 
572 мың теңге, республикалық 
бюджеттен бөлінген 11 млн 572 мың 
теңге бөлінген. Жоспар бойынша 
мына сыныптарға оқулықтар сатып 
алынды; 
4 - сынып- ағылшын тілі, 1-сынып 
барлық пәндер бойынша,8 сыныпқа 
– барлық пәндер бойынша, 9 сыныпқа 
дінтану және зайырлылық, 2, 5, 6, 
7, 9, 10, 11 сыныптарға – қосымша 
барлық пәндер бойынша. Балаларды 

қосымша білім беру ұйымдарына 
805 бала қатысады. (Қосымша білім 
беру ұйымдары дегеніміз: Балалар 
музыка мектебі – 76 бала, балалар 
шығармашылық орталығы - 457 бала, 
жас техниктер станциясы — 272 
оқушы). Балаларды тасымалдауды 
жүзеге асыру үшін 5 автобус, 4 газель 
жұмыс істейді.Олар мектептері жоқ 
елді- мекендерден оқушыларды 
жеткізуді жүзеге асырады. Бұл 
елді мекендерге: Красное озеро - 
а/о, Түрген; Байдалы а/о -Бірсуат; 
Ақтасты с/о- Ақбұлақ; Донецкое - Анар 
с/о: Вишневка ст - Аршалы кенті: 
Шөптікөл ст - с/о Ижевск; Ақжар с- а/о 
Бұлақсай; 42 разъезд - Волгодон с/о 
тасымалдайды. Барлығы 317 оқушы 
тасымалданады. Болашақта жаңа 
автобустар мен мектептер қамтамасыз 
етіледі.
Ыстық тамақпен 3429 (83,7 %) оқушы 
қамтылды. Аз қамтылған отбасы 
балалары ыстық тамақпен қамтылуы 
100% - ды құрайды (292 оқушы).
Алда жүзеге асыратын маңызды 
міндеттерге тоқталып өтсеңіз? 
 Бірінші кезекте ауданның барлық 
мектептерін ыстық тамақпен 
қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Аудан 
бойынша ыстық тамақпен қамту 
көрсеткішін 90% - ға дейін жеткізу.
 Мәселені шешу жолдары мынандай:
1. Асханаларды технологиялық құрал-
жабдықтармен толық жабдықтау.
2.Мектептер асханасында қоректендіру 
болмаған кезде жылы қалпында 
сақтайтын ыдыстармен жабдықтау 
керек.
 Жаңа оқу жылына әріптестеріңіз 
бен ата- аналарға тілегіңіз?
«Ұрпағы білімді халықтың болашағы 
бұлыңғыр болмайды»,- дегендей, 
жас ұрпаққа сапалы, мән- мағыналы, 
өнегелі тәрбие мен білім беру- бүгінгі 
күннің басты талабы. Сондықтан 
әріптестеріме шығармашылық табыс, 
қажырлы еңбек, ал ата- аналарға 
дендеріне саулық, отбасыларына 
береке тілеп, еліміз тыныш, аспанымыз 
ашық болсын деймін.
Әңгімеңізге рахмет! 

сұхбаттасқан м. мырзАтхАн.


