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АУДАНДЫҚ  ӘКІМДІКТЕАУДАНДЫҚ  ӘКІМДІКТЕ

МАРАПАТТАЛДЫМАРАПАТТАЛДЫ
Аудандыќ мəслихаттыѕ хатшысы Н.Тлеповтіѕ 2016 жылєы 

30 ќыркїйектегі №42 ґкімімен “Мўєалім кїні” кəсіби 
мерекесіне орай, ауданныѕ білім саласындаєы кґп жылєы 
жемісті еѕбегі жəне ќоєамдыќ ґміріне белсене араласќаны 
їшін А.С.Пушкин атындаєы орта мектептіѕ сурет, сызу, 
еѕбек пəнініѕ мўєалімі Ахметова Кулаш Кенжебаевна 
жəне Їлгілі орта мектебініѕ орыс тілі жəне əдебиеті 
пəнініѕ мўєалімі Мадимарова Назгуль Жанашовна Байзаќ 
ауданыныѕ Ќўрмет грамотасыменЌўрмет грамотасымен марапатталды.

АСТАНАДА 
ЭКСПО-2017 їшін 

еріктілерді ќосымша іріктеу 
ЖАРИЯЛАНДЫ

Астанада ЭКСПО-2017 їшін еріктілерді іріктеудіѕ 
екінші кезеѕі басталды. Бўєан дейін тестілеуден ґткен 
3000 еріктілер ќатарына таєы да мыѕ жарымы ќосылатын 
болады. Мўндай ќажеттілік кґрме аясында бірќатар 
ауќымды халыќаралыќ деѕгейдегі форумдар мен іс-шаралар 

ґткізілетіндіктен туындап отыр.
Айталыќ, Бїкілəлемдік туристік ўйыммен бірлесе 

отырып, туристік форумныѕ ґткізілуі туралы келісімге 
келді, сондай-аќ, дїние жїзініѕ 165 мемлекеті ќатысатын 
Word Boxing Council Конвенциясыныѕ  55 жылдыќ 
мерейтойы мен кəсіби бокс кешін ўйымдастыру бойынша 

меморандумєа ќол ќойылды.
Таєы бір себеп – ќатысушылар кґлемін ўлєайту.

Бїгінгі таѕда халыќаралыќ мамандарылєан кґрмеге 
ќатысатындыєын 103 мемлекетпен 17 халыќаралыќ 
ўйым растады. Таєы да бірнеше мемлекеттермен жўмыс 

атќарылып жатыр.
 Сонымен ќатар, кейбір мамандар пікірінше ќатысушылар 

саныныѕ ўлєаятындыєы келтірілуде.
Алєашќы тестілеуден ЖОО студенттері ґтеді. Ґѕірлер мен 

Алматы ќаласынан ќатарєа ќосылєысы келетін еріктілер 
їшін əѕгімелесу кїздіѕ аяєына таман ўйымдастырылады.
ЭКСПО-2017 еріктісі ќатарына 18 толєан, алайда 80-

нен аспаєан кез-келген адам ќосыла алады. Талаптардыѕ 
таєы бірі – ќазаќ, орыс, аєылшын тілдерін білу. Мəдени 

іс-шараларда ќатысуы ќўпталады.
Жалпы, келесі жылы 4500-ден аса еріктілерді тарту 

жоспарланєан.

ДЇНИЕДЕГІ МАМАНДЫЌ АТАУЛЫНЫЅ ЎЛЫЄЫ-
ЎСТАЗДЫЌ. «МЎЄАЛІМ  МАМАНДЫЄЫ-БАРЛЫЌ  
МАМАНДЫЌТЫЅ  АНАСЫ»  ДЕМЕКШІ, ЎРПАЌ 
БОЛАШАЄЫ, ХАЛЌЫМЫЗДЫЅ КЕЛЕШЕГІ ЎСТАЗДЫЅ 
ЌОЛЫНДА. СОНДЫЌТАН ЎСТАЗ-ЎЛТЌА ЌЫЗМЕТ 
ЕТУШІ ,  САЛИЌАЛЫ   ШƏКІРТ  ТƏРБИЕЛЕУШІ , 
ТАЄЫЛЫМДЫ ЕЅБЕК ТУДЫРУШЫ, АЗАТ ОЙДЫЅ ИЕСІ, 
ƏРІ ЌОЄАМНЫЅ ЗИЯЛЫ ҐКІЛІ САНАЛАДЫ.

 Ґткен аптаныѕ сенбісінде  аудандыќ əл-Фараби 
атындаєы мəдениет їйінде  мўєалімдердіѕ кəсіби 
мерекесіне арналєан “Мерейі їстем-ўстазым!” 
атты салтанатты  жиын болып ґтті.
Мереке ќонаќтары алдымен мəдениет їйініѕ 

фойесіне  ќойылєан «Ўстаздыѕ келбеті» атты 
аудандаєы їздік ўстаздардыѕ жемісті еѕбектерін 
əспеттеген кґрмені, бўдан соѕ     білімді ќасиет 
тўтќан баланыѕ білімді-шыраќ деп баєалап, 
ќолдарына шыраќ ўстап, əдемі кимылдар 
жасаєан оќушылардыѕ кґрінісін тамашалады. 
Одан соѕ  мектеп оќушылары ќазаќ, орыс, 
аєылшын тілінде  білім, ўстаз туралы  жырларын 
оќыса, жїргізшілер де  їш тілде жиынды 
жїргізе отырып, сґзді аудан əкімі М.Шїкеевке 
берді.
Аудан басшысы  аймаќ мўєалімдерін тґл 

мерекелерімен ќўттыќтап, олардыѕ алдына 
жїктелген міндеттіѕ ауќымдылыєын айта келе, 
ел тəуелсіздігі, ўлт мўраты, ўрпаќ болашаєы 
жолында аянбай еѕбек етіп, тер тґгіп жїрген 
ўстаздар ќауымына шыєармашылыќ табыс 
тіледі.
Аудан əкімініѕ ќўттыќтау сґздерінен кейін 

марапаттау рəсімі басталды.
 ЌР-ныѕ Білім жəне єылым министрлігініѕ 

Алєыс хатымен аудан əкімдігі білім бґлімініѕ 
бас  маманы  Н.Унетаев , облыстыќ  білім 

басќармасыныѕ Грамотасымен Жамбыл 
орта  мектебі  тарих  пəнініѕ  мўєалімі 
З.Орынбасарова, Н.Гоголь, Н.Аќшабаев, 
Абай, Ленин атындаєы орта мектептердіѕ 
мўєалімдері З.Дарменова, М.Нўрбаева, 
Ф .Мам а е в а ,  Л .С ў л т а н б е ко в а л а р 
марапатталды.
А у д а н 

əк ім ін іѕ  Ќўрмет 
г р а м о т а с ы м е н  
“ А й г ґ л е к ”  
балабаќшасыныѕ 
м е ѕ г е р у ш і с і 
И . Аб д и к у л о в а , 
ауд а н  ə к і м і н і ѕ 
Г р а м о т а с ы м е н 
С . А б л а н о в 
а т ы н д а є ы  о р т а 
мектебініѕ мўєалімі  
З .Жума хм е т о в а , 
Сарыкемер мектеп 
г и м н а з и я с ы ны ѕ 
м ў є а л і м і  К . 
Ишанкулова, аудан 
ə к і м і н і ѕ  Ал єы с 
хатымен Бурыл орта 
мектебініѕ мўєалімі 
М. Рысбаева, сонымен ќатар бірќатар ўстаздар 
облыстыќ, аудандыќ «Нўр Отан» партиясыныѕ 
Ќўрмет грамотасымен наградталды.
Жиында  аудандыќ  «Їздік  педагог» 

байќауыныѕ жеѕімпаздары жəне Ўлттыќ 
бірыѕєай тестілеуінде жоєары білім сапасын 
кґрсеткен їздік мектеп  жеѕімпаздарына 
да ќўрмет кґрсетілді. Ўлттыќ бірыѕєай 
тестілеуінде жоєары білім сапасын кґрсеткен  

Абай атындаєы орта мектебініѕ 
басшысы Г.Асубаеваєа аудан əкімі 
атынан 100 мыѕ теѕге мектептіѕ 
материалдыќ  жабдыєын  алуєа 
сертификат табысталды. 
Мəртебелі мамандыќ иелеріне 

аудан əкімініѕ атынан  алќызыл 
гїл шоќтарымен бірге ыќылас гїлі  
ўсынылды. 

 Салтанатты шара барысында 
аудандыќ  мəслихат хатшысы Н. 
Тлепов білім саласындаєы жемісті 
еѕбегі їшін Байзаќ ауданыныѕ 
Ќўрмет грамотасымен А.С.Пушкин 
атындаєы орта мектебі  директорыныѕ 
оќу-ісі жґніндегі орынбасары К. 
Ахметованы, Їлгілі орта мектебініѕ 
мўєа л ім і  Н .Мадимарованы , 
а л ,  облыстыќ  мəслихат тыѕ 
Ќўрмет грамотасымен “Гїлсім” 
балабаќшасыныѕ меѕгерушісі Г. 
Ешееваны марапаттады.

Мўнымен  ќатар ,  жиында  б ір  топ 
ўстаздар  Ќазаќстандыќ салалыќ білім жəне 
єылым ќызметкерлері кəсіптік одаєыныѕ 
Грамотасымен ардаќталса, Сарыкемер мектеп 
гимназиясыныѕ директоры М. Нəметќўловќа  

мектептіѕ материалдыќ жабдыєын алу їшін 
50.000 теѕгеніѕ сертификаты табысталды.
Ўстаздарды ўлыќтаєан шараныѕ ажарын 

əсем əн мен тəтті кїй келтірді.Жамбыл 
облыстыќ жасґспірімдер орталыєыныѕ 
«Бозторєай” əн-би ансамблі əн мен кїйден 
шашу  шашып, мўєалімдердіѕ кґѕілін асќаќ-
татты.                               

ҐЗ тілшіміз.

ЎСТАЗДАР ЎЛЫЌТАЛЄАН КЇН

Б.ЖАҚСЫМБЕТОВ,
“Ауыл жаңалығы”.

ЖҰМА КҮНІ АУДАН ӘКІМІ МҰРАТХАН ШҮКЕЕВТІҢ 
ТӨРАҒАЛЫҒЫМЕН ӨТКЕН ӘКІМДІК МӘЖІЛІСІНІҢ КҮН 
ТӘРТІБІНЕ ОН БІР МӘСЕЛЕ ШЫҒАРЫЛДЫ. 
Онда “2016-2017 жылдардың жылыту 
маусымына байланысты аудандық бюджеттік 
мекемелердің қысқа дайындығының барысы 
туралы” аудан әкімдігінің тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық, жолаушылар 
көл і г і  және  ав томобиль  жолдары 
бөлімінің басшысы Рашид Қойлыбаев пен 
Қазақстан Республикасының “Қазақстан 
Республикасындағы Тіл туралы” Заңының іске 
асырылуы жөнінде аудан әкімдігі мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Сәкен 
Сыздықовтың баяндамалары тыңдалды. 
Өз баяндамасында Рашид Абсатұлы аудан 
әкімдігінің ағымдағы жылғы 29 сәуірдегі 
«Аудандағы  отын-энергетика  кешені 
объектілерін 2016-2017 жылдардың қысқы 
жылыту маусымына дайындау туралы» №194 
қаулысымен құрамында 12 адамнан тұратын 
штабтың құрылып, іс-шаралар жоспары 
бекітіліп, жоспар бойынша күзгі – қысқы 
мерзімде объектілердің тұрақты жұмыс 
істеуіне бағытталған жұмыстардың тиісінше 
атқарылғанын алға тартты.  
Баяндамашының есебіне сәйкес, білім, 
денсаулық, мәдениет және спорт салалары 

бойынша 172 нысан, оның ішінде, 32 қазандық 
қысқы жылыту маусымына дайындалса, 
32 қазандықтың  16-сы дизель электр 
генераторларымен қамтамасыз етілген. 
Сонымен қатар, 172 нысанның 69-ы газбен, 
102-і қатты отынмен, 1- сұйық отынмен, 32 
қазандықтың 14-і қатты отынмен, 17-і газбен, 
1-і сұйық отынмен жылытылмақ. 
Білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет және 
спорт салалары бойынша жылыту маусымына 
дайындық барысында атқарылған жұмыстар, 
Байзақ аудандық газ пайдалану учаскесімен 
тұрғындарды тұрақты газдандыру, аудандық 
электр жүйелері мекемесіне қарасты желілерге 

жүргізілген жөндеу жұмыстарының барысы, 
қыс мезгілінде автомобиль жолдарын күтіп-
ұстау мәселелері кеңінен қамтылды. 
Күн тәртібіндегі екінші мәселеге орай: 

“Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту 
мен қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арналған” мемлекеттік бағдарламасын іске 
асыру мақсатында аудан әкімдігінің 2014 
жылдың 30 мамырындағы №280 қаулысымен 
2014-2016 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспары бекітіліп, жоспарға сай жұмыстар 
атқарылуда-деп, бастаған Сәкен Шәмшіұлы 
аймақтағы тілдік ахуалды бейнелейтін 
басты көрсеткіш саналатын құжат айналымы 

туралы нақты мысалдар келтіре 
отырып, «Үш тілдің кеңістігі» мәдени 
жобасының кезең-кезеңімен іске 
асырылуы, үштұғырлы тіл саясатын 
дамыту жөнінде баяндап берді. 
Сондай-ақ баяндамашы тілдің 
үлкен саласының бірі – ономастика 
мәселесіне  ерекше  тоқталды . 
Мемлекетт ің  ұлттық  сипатын 
танытатын ономастика саласы 
ғылыми-практикалық , мәдени-
тарихи, сондай-ақ қоғамдық-саяси 
маңызға ие. Аудан аумағында 
көрнекі ақпараттар мен жарнама 
тілін реттеу, жүйелеу, қалыптастыру 
және олардың дұрыс жазылуы 
мен заңнамаларға сәйкестігі үнемі 
бақылауда болатынын жеткізген 

С.Сыздықов осы бағытта жүргізілген зерделеу 
жұмыстары, оның жетістіктері мен кемшіліктері 
жайлы сөз қозғады. 
Баяндама аяқталған соң жарыссөзге шыққан 
аудан әкімдігі білім бөлімінің басшысы 
Д.Ускумбаева,  Бурыл ауылдық округінің әкімі 
Е.Әліқұлов, Темірбек ауылдық округінің әкімі 
А.Амиров, Қызыл жұлдыз ауылдық округінің 
әкімі Ө.Нұрбаевтар өз салалары бойынша 
атқарылған жұмыстар туралы есеп берді. 
Әкімдік мәжілісінің күн тәртібіне бұдан өзге 
де бірқатар мәселелер қаралып, оның әрбіріне 
қатысты тиісті қаулылар қабылданды. 

ОНОМАСТИКАЛЫҚ АХУАЛ ҚАЙ ДЕҢГЕЙДЕ?
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Есеп  беру -сайлау  науќанында

А. АЛДАБЕРГЕНОВ,
“АУЫЛ ЖАЅАЛЫЄЫ”.

ЌАРИЯЛАРЄА ЌАМЌОР БОЛУ-БАРЛЫЌ ЌОЄАМНЫЅ 
ЖƏНЕ ƏРБIРIМIЗДIЅ МIНДЕТIМIЗ. ҐЙТКЕНI ЖАСЫ 
ЎЛЄАЙЄАН АДАМДАР-
МЕМЛЕКЕТ IМ IЗД IЅ 
А Л Т Ы Н  Ќ О Р Ы , 
Д Ə С Т Ї РЛ Е Р Д I Ѕ 
С А Ќ Т А У Ш Ы С Ы , 
Ж А С Т А Р Д Ы  
АДАМГЕРШІЛІКТІЅ 
БИІК ЌАСИЕТТЕРІНЕ   
ТƏРБИЕЛЕУШІЛЕР.

Ґткен аптада  “Нўр 
Отан” партиясыныѕ 
“ А р д а г е р л е р д і 
ардаќтайыќ” атты 
жоб а сы  а я сынд а 
Ќарттар кїніне орай “Нўр Отан”  партиясыныѕ мəжіліс 
залында Сарыкемер жəне Бəйтерек ауылдыќ округініѕ 
ардагерлеріне ќўрмет кґрсетілді.

“Нўр Отан” партиясы Байзаќ аудандыќ филиалы  
тґраєасыныѕ бірінші орынбасары Ш. Байтаќова  ќос 

М.МАНЕКЕЕВ,
"Ауыл жаѕалыєы".

«ЌАЗПОЧТА»  АЌ -Ы–ПОШТАЛЫЌ , 
Ќ А Р Ж Ы Л Ы Ќ ,  Л О Г И С Т И К А Л Ы Ќ , 
Б Р О К Е РЛ І К  Ж Ə Н Е  А Г Е Н Т Т І К 
ЌЫЗМЕТТЕРІН ЎСЫНАТЫН ЌАЗАЌСТАН 
Р Е С П У БЛ И К АСЫНЫЅ  ПОШТА ЛЫЌ 
БАЙЛАНЫС  САЛАСЫНДАЄЫ  ЎЛТТЫЌ 

ОПЕРАТОРЫ .  ДЇНИЕЖЇЗІЛІК  ПОЧТА 
ОДАЄЫНЫЅ МЇШЕСІ, VISA INTERNA-
TIONAL ЖƏНЕ MASTERCARD WORLDWIDE 
ХАЛЫЌАРАЛЫЌ  ТҐЛЕМ  ЖЇЙЕЛЕРІНІЅ 
ПРИНЦИПТІ ЌАТЫСУШЫСЫ. «САМЎРЫЌ-
ЌАЗЫНА» АЌ КОМПАНИЯНЫЅ ЖАЛЄЫЗ 
АКЦИОНЕРІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Халыќќа  пошталыќ  байланыс 

ќызметін  кґрсету  жылдан-жылєа 
кеѕейіп келеді. Бўл саланыѕ ќызметінсіз 
кїнімізді  де  елестете  алмаймыз . 
Мерзімді газет-журналдарды жаздырып 
алудан бастап, тїрлі коммуналдыќ 
тґлемдерді тґлеуде де «Ќазпоштаныѕ» 

ќызметіне  жїгінеміз .  Сондай-аќ , 
ел-елді аралап хат-хабар таратуда, 
тїрлі  коммуналдыќ  тґлемдердіѕ 
хабарламаларын ,  айлыќ -жалаќы 
мен  зейнетаќы ,  тїрлі  əлеуметтік 
кґмек аќшаларды жеткізіп беруде 
«Ќазпоштаныѕ» ќызметі зор. Соѕєы 
кездері “Ќазпошта” АЌ-ы кəсіпкерлікті 
дамытуєа  баєытталєан  бірќатар 
бірегей жобаларды іске асыруда. Атап 
айтќанда, постаматтар ашылды, хаттар 
мен посылкаларды жґнелту жїйесі 
жеѕілдетілді, оларды интернет арќылы 
баќылап отыру мїмкіндігі енгізіліп, 
postmarket ќызметі іске ќосылды.
Ґткен жўма кїні аудан орталыєындаєы 

«Ќазпошта» акционерлік  ќоєамы 
Байзаќ  филиалыныѕ  жаѕартылєан 
бґлімшесініѕ ашылу салтанаты болып 
ґтті. Модернизацияланєан аудандыќ 
пошта  байланыс  бґл імше с ін іѕ 
ашылу салтанатына аудан əкімініѕ 
орынбасары С.Кенжебаев, «Ќазпошта» 
АЌ-ы Жамбыл облыстыќ филиалыныѕ 
д и р е к т о р ы  Ш . Т ў р л ы б е к о в , 
директордыѕ орынбасары Д.Итибаев, 
бірќатар бґлім мен мекеме басшылары, 
жерг і л і кт і  бўќ ар а лыќ  а ќпар ат 
ќўралдарыныѕ ґкілдері ќатысты.
Ауд а н  ə к і м і н і ѕ  о рынб а с а ры 

Саєындыќ Жўмаєўлўлы:– Біз бїгін 
ерекше ќуанышты сəттіѕ куəгері болып 

отырмыз .  «Ќазпошта» 
АЌ-ы  басшылыєына  ел 
Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыќ 
мерейтойы  ќарсаѕында 
бізге жасаєан бўл тартуы їшін шексіз 
алєыс білдіруге тиіспіз,– деп аєынан 
жарылса, «Ќазпошта» АЌ-ы Жамбыл 
облыстыќ  филиалыныѕ  тґраєасы 
Шыѕєыс Ерланўлы:-«Ќазпоштаныѕ» 

Байзаќ ауданындаєы 
ф и л и а л ы  – 
б і з д і ѕ  е ѕ  о з а т 
ќўрылымдарымыздыѕ 
б і р і .  Бї г і н г і  и г і 
бастаманы  да  осы 
филиал басшылыєы 
кґт ер ген  ед і .  Б і з 
ќолдау  кґрс етт ік . 
Нə т иже с і н  к ґ р і п 
о т ы р с ы з д а р ,  а л , 
игілігін халыќ кґретін 
б о л а д ы .  А л д а є ы 
у а ќ ы т т а  ќ ы з м е т 
кґрсетудіѕ байзаќтыќ 

їлгісін Талас ауданынан басќа барлыќ 
аудандарда енгізуді ќолєа алудамыз, 
– деді. 

-Бґлімшелерді жаѕєырта отырып, біз 
тек ќызметкерлеріміздіѕ жўмыс орнын 
єана жаќсартќан  жоќпыз , сондай-
аќ ,  мїмкіндігі  шектеулі  арбамен 
жїретін жəне жас аналарымыздыѕ 
кіруіне ыѕєайлы болсын деп пандустар 
орнаттыќ. Біз ќызмет кґрсету кезінде 
ыѕєайлы жаєдайлар жасауєа тырыстыќ. 
Тўтынушылар їшін кеѕ залєа жаѕа 
жићаздар ќойдыќ. Енді клиентке касса 
терезелерінде тўрудыѕ ќажеті жоќ, 

ґйткені бґлімшелерде бір деѕгейлі, 
яєни, кедергісіз ќызмет кґрсетілетін 
болады. Таєы бір айта кететін жайт, 
жаѕа  бґлімшелерде  операциялыќ 
терезелер кґбейтілді-деді бізге берген 
сўхбатында Ш.Тўрлыбеков.
Облыстыќ филиал директорыныѕ 

айтуынша, бґлімшелердіѕ жаѕаруымен 
ќ о с а ,  о н д а єы  т е х н о л о г и я лы ќ 
ќўралдар  да  ќоса  жаѕартылєан . 
Енді  барлыќ  жаѕартылєан  пошта 
байланыс  бґлімшелері  бірыѕєай 
электронды кезек жїйесімен, бейне 
ќадаєалау жəне ґрт ќауіпсіздігімен 
ќамтамасыздандырылєан. 
Болашаќта жаѕа бґлімшеде «POST 

24» ґзіне-ґзі  ќызмет  ету  бґлмесі 
ашылады .  Мўнда  ќаржы  ќызметі 
бойынша банкоматтар жəне тґлем 
терминалдары, ал, пошта ќызметтері 
бойынша  абономенттік  жəшіктер , 
постаматтар болады. Жаѕєыртылєан 
б ґ л і м ш е д е  ќ а б ы л д а у  ж ə н е 
аудармаларды  жїргізу  валюталыќ 
кассалары да бар.
Айта  кетерлігі ,  осы  кїні  Ќосаќ 

ауылынан жаѕа отау кґтерген жас 
жўбайлары да жаѕартылєан бґлімшеніѕ 
салтанатты ашылу сəтініѕ куəгері 
болды. Жас жўбайларєа ізгі тілектер 
айтылып, бґлімше тарапынан естелік 
сыйєа тартылды. 

“ҚÀÇÏÎØÒÀ” ÁӨËIÌØÅÑI 
ЖАҢАРТЫЛДЫ Ќ.ИСМАИЛ,

Диќан  ауылдыќ 
округініѕ əкімі.

Тəуелс і зд ік  –  ел 
баќыты .  Тəу  етер 

Тəуелсіздік  бізге  оѕайлыќпен 
келген жоќ. Бўл жолда ерлеріміз 
талай рет тар жол, тайєаќ кешулерді 
басынан ґткергенін тарих дəлелдеп 
береді. Сол  себепті Тəуелсіздік 
мерекесі барлыќ ќазаќстандыќ 
азаматтар їшін ерекше мереке деп 
білемін. Осынау ќуанышты кїнді 
ата-бабаларымыз єасырлар бойы 
армандап, кїтумен ґтті. Міне оєан 
да 25 жыл. Осынау 25 жыл ішінде 
Тəуелсіз ќазаќ елін ќалыптастырып, 
нарыќтыѕ ќиын ґткелдерінен аман  
ґтіп келеміз. Бїгінде Ќазаќстанды 
дїние  дидарындаєы  еѕ  мыќты 
мемлекеттер таниды.
Тəуелсіз жылдар ішінде əлеуметтік-

экономикалыќ жаєдайымыз тїзелумен 
ќатар, ќалалар ќалыпќа келтіріліп, 
ауылдарєа  ажар  беріле  бастады . 
Жаѕадан Есілдіѕ бойынан Астана 
ќаласы бой кґтеріп, еѕ жас, еѕ кґрікті 
шаћарєа айналды.
Айтып ґткенімдей егемендікпен 

бірге елдімекендер кґркейе тїсуде. 
Ауданымыздаєы  Диќан  ауылдыќ 
округінде де біршама оѕды істер 
атќарылу їстінде.

2016 жылєы бірінші жартыжылдыќта 
ауылдыќ округтегі «Аќжол-7» шаруа  
ќожалыєыныѕ басшысы Б.Момынов 
ґз ќаражатына (18 га жерге) 60 млн. 
теѕгеге кґкґніс ґнімі їшін су їнемдеу 
технологиясын  инвестицияласа , 
«Талап» шаруа ќожалыєы 150,0 млн. 
теѕгеге тамшылатып суару бойынша 
ќўрал -жабдыќтар  сатып  алды . 
Мўнымен ќоса, «ЌазАгроФрут» шаруа 
ќожалыєыныѕ басшысы Р.Сансызбаев 
Диќан ауылдыќ округініѕ жерінен 
50,0 га жерге интенсивті алма баќ 
егіп, 750,0 млн. теѕге инвестицияєа 
ќол жеткізді.

 Бїгінгі  таѕда  мемлекетімізде 
жеке кəсіпкерлікке ќолдау айрыќша. 
Елімізде жеке кəсіппен айналысамын 

В целях выполнения поручения первого 
заместителя акима Жамбылской области 
Б.Орынбекова по выполнению «Комплексного 
плана по разъяснению изменений в Налоговом 
законодательстве  РК»,  утверждённого 

Администрацией Президента РК от 31 августа 
2016 года, в зале заседаний районного акимата 
прошёл семинар.
В его работе  приняли участие руководитель 

Управления госдоходов по Байзакскому району 
А.Аскарова, главные специалисты департамента  
госдоходов по Жамбылской области О.Коспанов 
и Г.Наренова, главный специалист отдела 
внутренней политики акимата Жамбылской 
области Н.Сатымкул.
На семинар были приглашены руководители 

д е г е н  ə р б і р 
а з а м а т ќ а 
жеѕілдетілген 
несие беріліп, 
ш а р у а с ы н 
дґѕгелетуге зор 
мїмкіншіліктер 
ќарастырылєан. 
Солай демекші, 
а у ы л д а є ы 
« М ы ѕ б а й » 
ш а р у а 
ќожалыєыныѕ 
басшысы Ербол 
Мыѕбай 20 млн. 
теѕгеге  ќонаќ 

їй, кафе, кґлік жґндеу орталыєыныѕ 
ќўрылысы їшін ќўжаттар дайындап, 
«Даму» ќолдау ќорыныѕ ќолдауына 
ие  болуда .  Ал ,  «Салимов» жеке 
кəсіпкерлігі ауыл маѕынан салынып 
жатќан Батыс Ќытай-Батыс Еуропа 
жолдəл і з і   бойынан  демалыс 
орталыєыныѕ ќўрылысын бастап, 
«Бизнестіѕ  жол  картасы  -2020» 
баєдарламасы аясында несие алуєа 
ќўжаттарын тапсырды.
Ел дамуына бастайтын мемлекеттік 

баєдарламалар біздіѕ округте де ґз 
жемісін беруде. Айталыќ «Ґрлеу» 
жобасы бойынша 9 отбасына 2 261 
248 теѕге шартты аќшалай кґмек 
таєайындалса, «Агробизнес-2020» 
баєдарламасына сəйкес 1 азамат, 
«Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы 
негізінде 37 адам  жўмыспен ќамтылды. 
«Ќўлан», «Сыбаєа», «Алтын асыќ» 
баєдарламалары да ґз нəтижелерін 
беруде.
ХХІ єасыр - білім єасыры. Бїгінгі 

білімді ўрпаќ кемел келешектіѕ кепілі. 
Сол себепті Елбасыныѕ бастамасымен 
елімізде  жастарды  білімге  баулу 
жайы басты назарда. Бўл жаєынан 
келгенде округте Ленин, Берікќара 
орта  мектептері  мен  Мəметова 
негізгі мектебініѕ ўстаздары ўл-
ќыздарымыздыѕ заманєа сай озыќ 
ойлы болып ґсуіне бар кїш-жігерлерін 
сала атсалысып жатса, «Еркетай», 
«Нўрай», «Айару»  балабаќшаларында 
тəрбиеленіп жатќан 200-ге жуыќ 

кішкентай бїлдіршіндеріміз баќытты 
балалыќ шаќтарын ќызєылыќты етіп 
ґткізуде. Сонымен ќатар, мəдениет 
їйі ,  ауылдыќ  клуб ,  2 кітапхана 
да  ауылдыќтарєа  сапалы  ќызмет 
кґрсетуде.
Ауыл – тал бесігіміз. Бəрімізде 

ауы л д а  ґ с і п - ґ н д і к .  Б ї г і н д е 
ауылдыќтардыѕ жаєдайы бўрынєымен 
салыстыруєа  келмейді .  Мўныѕ 
барлыєы  егемендікт іѕ  арќасы . 
Соныѕ бір кґрінісі ретінде ауылдаєы 
шўрыќ-тесік жолдардыѕ жґнделіп 
жатќандыєын айтуымызєа болады. 

«Ґѕірлерді дамыту» баєдарламасы 
бойынша Диќан ауылыныѕ Рахманќўл, 
Ќадырбе к ,  Ис а ќ  Т і л е г е н ў лы 
кґшелеріндегі жəне Жеѕіс ауылындаєы 
Школьная кґшесіндегі асфальтты 
бетон  шўќанаќтары ,  Сїг ірбай 
кґшесініѕ 1-ші бўрылысы, Жеѕіс 
ауылындаєы Клубная, Набережная, 
Ленин кґшелеріндегі шаєал тасты 
жолыныѕ бетін ќўм  шаєал тасты 
ќоспасымен тегістеу шараларына 1835 
мыѕ теѕгеге жўмыстар жїргізілді.
Иə ,  тəуелсіздік  тəтті  ўєым .  Ел 

Президенті Н.Ə.Назарбаев айтпаќшы: 
«Тəуелсіздіктіѕ біздіѕ бəрімізге артар 
міндеті мол. Енді еѕселі ел болудыѕ 
жолына шындап тїсуіміз керек. 
Əулетіміздіѕ асуы да, дəулетіміздіѕ 
тасуы да ґз ќолымызда. Кеѕ байтаќ 
жеріміздіѕ байлыєы  осы даланыѕ 
тїпкілікті  халќына  да ,  таєдыр 
ќосып бірге ґмір сїріп жатќан басќа 
ўлт  ґкілдеріне де молынан жетеді. 
Не  істесек  те  аќылмен  істейік , 
арзан ўранєа ермейік, ўшпа сезімге 
ерік бермейік дегім келеді. Əсіресе, 
жастар ,  салќынќандылыќтан , 
їлкенді сыйлаудан, сґзге тоќтаудан 
айнымаса, ќашан да достыќќа адал 
болса, бауырмал, кеѕпейіл болса, 
халыќтыѕ атына сґз келтіретін 
ўстамсыздыќ  атаулыдан  аулаќ 
жїрсе  деп  тілейік». Ендеше  ел 
егемендігініѕ 25 жылдыєы ќўтты 
болєай! Ќазаќстанныѕ бїкіл əлем 
алдындаєы абыройы асќаќтап, еліміз 
кґркейе берсін дегім келеді.

ТƏУЕЛСІЗДІК-ЕЛ БАЌЫТЫ

ЌАРИЯЛАРДЫ  ЌУАНТТЫ
округтіѕ ардагерлерін мерекемен 
ќўттыќтап,  аудан аумаєындаєы  
ќоєамдыќ жўмыстарєа белсене 
ќатысќандары їшін алєысын айтып,  əрдайым игілікті істердіѕ 
басы-ќасында жїре берулеріне тілектестігін білдірді.

Шара аясында Бəйтерек 
ауылдыќ округі ардагерлер 
алќасыныѕ  тґраєасы  С . 
Айтбаев ,  алќа  мїшесі 
С .  Балабеков ,  аудандыќ 
а р д а г е р л е р   к е ѕ е с і 
тґраєасыныѕ орынбасары 
С. Ермековтер аудандыќ 
а рд а ге рл е р  кеѕ е с і н і ѕ  
Ќўрмет  грамотасымен  
марапатталды. 
Сонымен  ќ ат ар  о сы 

кїні  Шолпан Ќайратќызы 
жəне аудандыќ ардагерлер 
кеѕе с ін іѕ  тґраєасы  К . 

Беспаев    бўрынєы  мамандандырылєан  шаруашылыќ 
бірлестігінде ўзаќ жылдар бойы комбайншы болып жемісті 
еѕбек еткен, бїгінде еѕбек ардагері А. Тўрєановтыѕ отбасында 
болып,   ќазыналы ќарияны  тґл мейрамымен ќўттыќтап, 
сыйлыќтарын табыстады.

районного маслихата, Байзакского филиала 
партии «Нур Отан»,  Байзакского филиала 
Палаты  предпринимателей ,  депутаты , 
предприниматели района.
Це л ь  с е м и н а р а  -  п р е д о с т а в и т ь 

налогоплательщикам  свежую и полную 
информацию по изменениям в Налоговом 
законодательстве, которая позволит им  
лучше справляться с работой. Поэтому темы 
семинара были выбраны наиболее актуальные. 
Это и расширение применения электронных 
счетов – фактур с 1 июля текущего года;  
изменения и дополнения в Налоговый кодекс,  
вступающие в действие с 1 января 2017 года; 
всеобщее декларирование,  легализация 
имущества и т.д.

Одним словом, задачей семинара было 
помочь разобраться в изменениях налогового 
законодательства, повысить грамотность 
налогоплательщиков по исполнению налоговых 
обязательств.
С изменениями в Налоговом законодательстве 

с 1 июля 2016 года и о положениях налогового 
кодекса на 2017 год присутствующих  грамотно 
и доступно ознакомил главный специалист 
департамента госдоходов по Жамбылской 
области О.Коспанов.   В частности он говорил о 
вопросах  легализации имущества и капитала,  
также о всеобщем декларировании.
Главный специалист департамента госдоходов 

по Жамбылской области Г.Наренова выступила 
по вопросам порядка налогообложения 
недропользователей. 
Также с изменениями в части начисления 

и уплаты акцизов, выдачи лицензии по 
алкогольной продукции; с изменениями, 
вступившими в силу с 1 января 2016 года по 
налогу на имущество, земельному налогу, 
налогу на транспортные средства и т.д., 
ознакомили начальники отделов районного 
Управления  госдоходов  А .Сыздыков , 
К.Алгазиева, Ж.Абдуалиева.
После всех выступлений докладчики ответили 

на вопросы участников семинара. Наибольшее 
количество вопросов было связано с порядком 
налогообложения недропользователей и  
всеобщего декларирования.            

НАШ корр.

Г Р А М О Т Н О  И  Д О С Т У П Н О ЖАЌЫНДА АУДАН ОРТАЛЫЄЫНДАЄЫ №3 
«БАЙЗАЌ» КОЛЛЕДЖІНДЕ “ЌАЗАЌСТАНДАЄЫ 
МЕДИАЦИЯ” АТТЫ ТАЌЫРЫПТА СЕМИНАР 
ҐТТІ.

 Семинарды аудандыќ соттыѕ тґраєасы Д.Тасыбаев 
ашып, білімгерлерге 2011 жылдыѕ 28 ќаѕтарында 
ќабылданєан Ќазаќстан Республикасыныѕ «Медиация 
туралы» Заѕыныѕ басты міндеті туралы кеѕінен айтып 
берді.

- Медиация-тараптардыѕ ерікті келісімі бойынша 
жїзеге асырылатын, олардыѕ ґзара ќолайлы шешімге 
ќол жеткізуі маќсатында медиатордыѕ (медиаторлардыѕ) 
жəрдемдесуімен тараптар арасындаєы дауды (дау-
шарды) реттеу рəсімі.
Ќазіргі уаќытта сотта істерді ќарау кезінде татуластыру 

рəсімдерін, соныѕ ішінде медиацияны кеѕінен ќолдану 
заѕ їстемдігін ќамтамасыз етудегі басым баєыттардыѕ 
бірі болып табылады,-дей отырып сот тґраєасы   
медиацияны ќолдану аясы туралы  баяндама жасады.
Семинарда  «Паритет» медиация  жəне  ќўќыќ 

орталыєыныѕ директоры, кəсіби медиатор К.Данабаева, 
М.Х.Дулати атындаєы ТарМУ заѕ факультетініѕ 
аєа оќытушысы А.Ќадырќўлов, кəсіби медиатор 
С.Айтбаевтар сґзге шыєып,  медиацияныѕ жеке жəне 
заѕды тўлєалардыѕ ќатысуымен азаматтыќ, еѕбек, 
отбасы жəне басќа да ќўќыќтыќ ќатынастардыѕ 
арасында ќолдану ерекшеліктері жайында  айтып 
берді.
Алќалы  жиында  оќытушылар  мен  білімгерлер 

тарапынан  туындаєан сауалдарєа  Дəулет Еркебекўлы   
жан-жаќты жауап беріп отырды.

ҐЗ тілшіміз.

МАЅЫЗДЫ СЕМИНАР
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Ќазаќстан Республикасы Дін істері жəне 
азаматтыќ  ќоєам  министрлігі  Дін  істері 
комитеті бірќатар БАЌ беттерінде еліміздегі 
мешіттерде ресми уаєыздардан кейін ќосымша 
тїрде  оныѕ  орыс  тілінде  тїсініктемесі 
айтылуы ќажет деген мəселе тґѕірегінде 
туындаєан талќылауларєа ќатысты тїсіндірме 
беруді ќажет деп есептейді.
Ќазаќстан  Республикасы  Парламенті 

Мəж і л і с і н д е  ґ т кен  э кс т р еми зм  мен 
терроризмніѕ алдын алу мəселелеріне арналєан 
дґѕгелек  їстелде  жекелеген  мешіттерде 
уаєыздардан кейін имамдардыѕ орыс тілін 
пайдалануы  туралы  мəселе  Министрлік 
тарапынан емес, осы шараєа ќатысушылардыѕ 
бірімен кґтерілген болатын. Сəйкесінше, ЌР 
Дін істері жəне азаматтыќ ќоєам министрі 
аталєан  іс-шара  барысында  осы  мəселе 
тґѕірегінде журналистер тарапынан сўраќтар 
ќойылєаннан соѕ біршама тїсініктеме берген 
болатын.
Министрлікке  исламєа  ќызыєушылыќ 

танытып жїрген бірќатар діндарлардыѕ мешіт 
имамдарыныѕ уаєыздарын толыќ тїсінбейтіні 
туралы ел азаматтарынан ґтініштер тїсіп 
отырады. Ґтініштерде сондай діндарлардыѕ 
осы себепті ислам туралы аќпаратты Ќазаќстан 
мўсылмандары діни басќармасыныѕ ресми 
кґздерінен тыс жерлерден, оныѕ ішінде теріс 
діни аєымдардыѕ ўстанушыларынан алуєа 
мəжбїрлік танытатыны туралы айтылады. 
Сəйкесінше ,  ґтініш  жасаушы  азаматтар 
халыќаралыќ тəжірибені ескере отырып мешіт 
имамдары ресми уаєыздардан кейін ќазаќ тілін 
айтарлыќтай меѕгермеген азаматтар їшін 
орыс тілінде тїсіндірме беруді ўсынады.
Осы ретте, аталєан мəселе тўрєындарыныѕ 

ќўрамы  кґптеген  ўлтт ардан  тўратын 
елдімекендердегі жекелеген мешіттерге єана 
ќатысты екендігін айта кетуіміз керек.
Министрлік, ґз кезегінде, азаматтардан тїсіп 

отырєан кез-келген ґтініштерді ќарастыруєа 
жəне оларды талдап отыруєа міндетті. Осы 
орайда Министрлік ќўзіретіне Ќазаќстан 
мўсылмандары діни басќармасыныѕ ішкі 
мəселелерініѕ  шешімін табу кірмейтінін 
айта кеткіміз келеді. Сондыќтан жоєарыда 
аталып отырєан мəселе бойынша мешіттерге 
келушілердіѕ пікірлерін ескере отырып шешім 
ќабылдауы тиіс Ќазаќстан мўсылмандары 
діни басќармасына хабарласуды ўсынамыз.
ЌР  Дін  істері  жəне  азаматтыќ  ќоєам 

министрлігі Дін істері комитеті еліміздіѕ 
Конституциясында  кепілдік берілген сґз 
бостандыєына  ќўрметпен  ќарай отырып, 
отандыќ  бўќаралыќ  аќпарат  ќўралдарын 
дін тəрізді ґткір салада туындап отыратын 
мəселелер туралы екіўдай аќпарат беруге 
жол бермеуге жəне тўрєындарєа шынайы 
аќпаратты дўрыс жеткізуге шаќырады. 

ЌР Дін істері жəне азаматтыќ ќоєам 
министрлігі Дін істері комитетініѕ 

баспасґз ќызметі.

Н.СЇГІРБЕКОВ,
“Ауыл жаѕалыєы”.

ЌАЗАН АЙЫНЫЅ АЛЄАШЌЫ  ЖЕКСЕНБІСІНДЕ  
АТАП  ҐТІЛЕТ ІН  ЎСТАЗДАР  КЇНІ  КƏСІПТ ІК 
МАМАНДЫЌ ИЕЛЕРІН ДАЯРЛАУЄА СЇБЕЛІ ЇЛЕС 
ЌОСЫП ОТЫРЄАН №3 БАЙЗАЌ КОЛЛЕДЖІ ЇШІН 
ЇЛКЕН МЕРЕКЕ.  
Осы орайда, сенбі кїні колледжде ўстаздар 

кїніне арналєан «Ўстаз-аты биік, əрі мəѕгілік» 
атты салтанатты кеш жастар флешмобымен 
ашылды. 

Ўстаздарєа ерекше ќўрмет кґрсетіліп, əн-кїй, 
билер орындалып, ўстаздар атына жаќсы тілек-
лебіздер айтылєан кешті колледждіѕ студенттік 
деканаты ўйымдастырды.
Ўстаз бен шəкірттіѕ арасындаєы алтын кґпірдей 

болєан ќызыќты кеш барысында, М.Їрлепбаев, 
Ə.Абдуллаев, Є.Тəжиева, Ќ.Жембеков, А.Тґрен, 
Ə.Тілеужан сынды əншілер əн-жырларын 
арнаса, «ЕТ-14» тобыныѕ ќыздары мыѕ бўрала 
би билеп, “Газ дəнекерлеуші” тобыныѕ жігіттері 
кавказ ўлтыныѕ “Лезгинкасын” наќышына 
келтіре орындады. 
Мерекелік кеште колледж директоры Мўхит 

Нысанбаев жас ўрпаќќа білім мен тəрбие 
беруде талмай еѕбек етіп жїрген ўстаздарды тґл 
мерекелерімен ќўттыќтады.

 -Ўстаздыќ -ќоєамдаєы еѕ ќўрметтi де ќадiрлi 

мамандыќтардыѕ  бiрi. Тəуелсiз елiмiздiѕ 
алєашќы кїнiнен бастап бiлiм берудi дамыту, 
адами капиталды жетiлдiру Президентiмiз, 
Елбасы Нўрсўлтан Əбішўлы Назарбаевтыѕ 
мемлекеттiк саясатыныѕ мызєымас басымдыєы 
болып келедi. «Ел болашаєы – білімді ўрпаќта» 
деген Елбасымыздыѕ сґзі бар. Сондыќтан, 
елімізде білім саласына ерекше ќамќорлыќ 
жасалып келеді-дей келе, ўстаздар ќауымына 
сəттілік тіледі.
Сондай-аќ, бірќатар  ўстаздарды, атап айтќанда,  

ґндірістік оќыту шебері К.Керейбаева, химия-
биология  пəнініѕ 
о ќ ы т у ш ы с ы 
Н . Аб д и б е к о в а , 
фи з и к а  п ə н і н і ѕ 
о ќ ы т у ш ы с ы 
Г.Ахметова, аєа шебер 
А .Жайл ауб е ко в , 
ə д і с к е р 
Г.Ќаржауловаларды 
облыс тыќ  б і л ім 
б а с ќ а рм а с ы ны ѕ 
Ќўрмет грамоталары 
м е н  Ж а м б ы л 
облыстыќ кəсіподаќ 
ўйымыныѕ  Алєыс 
х а т т а р ы м е н 
марапаттады. 
Осы мерекеге орай, 

техникалыќ  жəне 
кəсіптік білім беру саласында мамандар даярлау 
ісіндегі жауапкершіліктері, жас ўрпаќты оќыту 
мен тəрбиелеудегі еѕбектері мен ќоєамдыќ 
жўмыстардаєы белсенділіктері їшін Д.Есжанов, 
З .Молдабаев ,  Л .Айманова ,  Ф .Избайрова , 
А.Абдибаева, Н.Егембердиев, А.Сыздыкова, 
Ж.Дайрабаева, Н.Турлыбаевалар №3 Байзаќ 
колледжі директорыныѕ Алєыс хаттарымен 
мадаќталды. Осылайша ўстаздар мерекесі ќўрмет 
пен марапатќа ўласты. Кеш соѕында ўлаєатты 
ўстаздар колледж білімгерлері дайындаєан 
фуршеттен дəм татты.
Ўстаз–мектеп жїрегі, мектеп–білім жїрегі, 

білім–ґсіп-ґркендеудіѕ кепілі. Əр адам ўстаздарєа 
еѕ ќымбат, болашаќтыѕ баянды негізін ќалайтын 
ўрпаќтарын сеніп тапсырып отыр. Ўстаздарды сол 
сенім биігінен  кґре беретінімізге  сенімдеміз.

ЎСТАЗДАР КЇНІНЕ АРНАЛДЫ
Жамбыл 

гидрометеорология 
орталыєыныѕ  ќазан 

айына  ауа  райы 
болжамы

А.АЛИМЖАНОВ,
Ќазаќстан  Республикасы  ќоршаєан 

ортаны ќорєау министрлігі «Казгидромет» 
шаруашылыќ  жїргізу  ќўќыєындаєы 
республикалыќ  мемлекеттік  кəсіпорны 
Жамбыл облысы бойынша филиалыныѕ 
директоры.

Ауаныѕ орташа айлыќ температурасы 10-13 оС 
жылы болады деп кїтіледі, бўл ќалыпты мґлшер 
шамасынан 2 оС-ќа жоєары (ќалыпты мґлшері: 
8-11 оС жылы).
Бірінші онкїндікте ауа температурасы тїнде 

13-18 оС жылыдан 7-12 оС жылыєа, кей жерлерде 
2 жылыєа дейін, кїндіз 22-27 оС жылыдан, кей 
жерлерде 32 жылыєа дейін ауытќуы кїтіледі.
Екінші онкїндікте ауа температурасы тїнде 

2-7 оС жылыдан, кей жерлерде 3 оС аяздан 7-12о 

жылыєа дейін, кїндіз 8-13 оС жылыєа дейін 
ауытќуы кїтіледі.
Їшінші онкїндікте ауа температурасы тїнде 

7-12 оС жылыдан, 0-5 оС жылыєа дейін, кїндіз 
18-23 оС жылыдан 5-10 оС жылыєа, кей жерлерде 
15 оС жылыєа дейін тґмендеуі кїтіледі. Кейін 
ауа температурасы тїнде 5-10 оС жылыєа, кей 
жерлерде 0оС градусќа дейін, кїндіз 10-15 
оС жылыєа, кей жерлерде 5 оС жылыєа дейін 
жоєарылайды.
Жауын-шашынныѕ айлыќ мґлшері таулы жəне 

тау бґктерлі аудандарда мґлшер шамасында, 
облыстыѕ ќалєан бґлігінде мґлшер шамасынан 
тґмен болады деп кїтіледі (мґлшері: 11-64 мм).
Бірінші  онкїндіктіѕ  соѕында ,  їшінші 

онкїндіктіѕ ортасында жəне соѕында кей 
жерлерде жаѕбыр жаууы кїтіледі, екінші жəне 
їшінші онкїндікте кей жерлерде жанбырдыѕ 
жылбысќы ќарєа айналып жаууы ыќтимал.
Бірінші онкїндіктіѕ соѕында жəне екінші 

онкїндіктіѕ басында солтїстік-шыєыстан соєатын 
желдіѕ кїші кей жерлерде 15-20 м/с-ќа кїшеюі 
кїтіледі.

Г. ƏБДІЌЎЛОВА,
“Ауыл жаѕалыєы”.

1990 жылєы 14 желтоќсанда БЎЎ Бас 
Ассамблеясы бекіткен Халыќаралыќ 
ќарттар кїні  елімізде кеѕінен аталып 
келеді.Мерекеніѕ  басты  маќсаты-

ќо є ам  на з арын  ќар т  жас т а єы 
азаматтардыѕ  проблемаларына 
аудару болып табылады.
Мерейл і  мереке  кїн і   аудан  əк ім і 
жанындаєы əйелдер істері жəне отбасы-
демографиялыќ саясат  жґніндегі комиссия 
мїшелері мен аудандыќ іскер əйелдер 
ќауымдастыєыныѕ  бастамасымен  аудан 
ќарияларына  сыйлыќтар табысталды.
Аталмыш  комиссияныѕ  хатшысы  С . 
Иманова,   мїшелері  С. Тлеуќўлова, Ə. 
Саќќўлова жəне кəсіпкер Г. Дəулетбаевалар  
ардаќты   ќарияларды  мерекелерімен 
ќўттыќтап,  ќазіргі таѕда республикада 
2 миллионнан астам ќарт азамат бар 
екендігін, оларєа мемлекет тарапынан 
жасалып жатќан ќамќорлыќтарды айта 
келіп,  тəуелсіз еліміздіѕ ґсіп-ґркендеуіне, 
жастарды отансїйгіштікке тəрбиелеу мен 
ел бірлігін саќтаудаєы ардагерлердіѕ 
ќосып  отырєан  їлесін іѕ  басымдыєын 
айтып,  мыќты денсаулыќ тілеп, тарту-
таралєыларын табыстады.
Аудан  ќариялары  атынан  сґз  алєан 
аудандыќ ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы К. 
Беспаев ґздерін ќадірлеп жатќан   аруларєа  
алєысын айтып, батасын берді.

  
САРЫКЕМЕР АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ:

 “Асар” Жамбыл облысы мїгектермен 
жўмыс істейтін ўйымдар одаєыныѕ басшысы 
М.Тусиповтіѕ демеушілігімен Сарыкемер 
ауылдыќ округініѕ ќариялары їшін арнайы 
дастархан жайылып, сыйлыќтар табысталды. 
Мўнымен ќатар округтегі 18  мїмкіндігі 
шектеулі жандарєа  ойыншыќтармен ќатар 
тəтті салынєан ќорапшалар берілді.
Сарыкемер ауылдыќ округі əкімшілігініѕ 
ўйытќы болуымен ґткен ќайырымдылыќ 
шарасында сґз алєан округтегі ардагерлер 

алќасыныѕ  тґраєасы Б.Сарсенов  жомарттыќ 
танытќан  атпал  азаматќа   алєысын 
білдірді.

БƏЙТЕРЕК АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ:
Халыќаралыќ  ќарттар  кїн іне  орай 
Ю.Гагарин атындаєы орта мектебінде тəлімгер 

А.Торланбаеваныѕ 
ўйытќы болуымен 
“Ќарты бар елдіѕ 
ќ а з ы н а с ы  б а р ” 
т а ќ ы р ы б ы н д а 
к е з д е с у  к е ш і 
ґтт і .  Кездесуде 
с ґ з  с ґ й л е г е н 
а уы л ды ќ  о к р у г 
əкімі М.Ќилыбаев 
ќ а р т т а р -
ќазынамыз, оларды 
ќўрметтеу, ќадірлеу 

кейінгі буынныѕ басты борышы екендігін 
айтса, мектеп директоры Ш.Ќапарова 
ауыл аќсаќалдарын тґл мерекемен 
ќўттыќтап, игі тілектерін жеткізді.
Кездесуде  мектептег і  “Жасўлан” 
ўйымыныѕ мїшелері мəнерлеп ґлеѕ 
оќып ,  жырдан  шашу  шашты .  Абыз 
ата-əжелер  баєалы  сыйлыќтармен 
марапатталды.
Мўнымен ќатар  округте “Ќарттарым-
а сыл  ќа зынам ”  а т ты  к е зде с уде 
ардагерлерге баєалы сыйлыќтармен 
Алєыс хаттарды  округ əкімі М. Ќилыбаев 
табыстап ,   аєа  буын  ґк ілдер ін іѕ 
ќоєамдаєы рґліне тоќталды.

 Кездесуде  аталмыш  окру г те г і 
ардагерлер алќасыныѕ тґраєасы С. 
Айтбаев   ардагерлерге  кґрсеткен  
ќамќорлыќтары їшін  ризашылыєын 
білдірсе, Бəйтерек ауылдыќ округініѕ 
“Жастар  іс і  жґніндегі” нўсќаушысы  А . 
Айтенованыѕ  ўйытќы болуымен  15 ќартќа  
кґмек кґрсетілді.

МЫРЗАТАЙ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ:
Мырзатай орта мектебініѕ директоры 
Ж.Сəдірмекованыѕ мўрындыќ болуымен 
ауылдыќ клубта ґткен жиынды округ əкімі 
Н.Абдуалиев ашып,  елімізде ќарияларєа 

жасалып жатќан ќамќорлыќтарды сґз 
ете келе, ауылдыѕ ґсіп-ґркендеуіне 
сїбелі їлес ќосќан аќ жаулыќты 
аналар мен ќариялардыѕ еѕбегін 
атап ґтіп, оларды тґл мерекесімен 
ќўттыќтады.
Ардагерлердіѕ ќўрметіне жайылєан 
дастархан басында ќариялар аталмыш 
округтегі-Мырзатай орта мектебі, Дихан 
тірек мектебі жəне Еѕбек бастауыш 
мектептерініѕ  ґнерпаздарыныѕ 
к о н ц е р т т і к 
б а є д а р л а м а с ы н 

тамашалады. Ќариялардыѕ  
ерен еѕбегіне ќўрмет кґрсетіп, 
демеушілік жасаєан кəсіпкер 
Н . Ам и р о в к е ,   ша р а ны 
ўйымдастырєан азаматтарєа   
ќарттар  алєыстарын айтып, 
еѕбектеріне табыс тіледі. 
Шара соѕында кґпті кґрген 
ардагерлерге  сыйлыќтар 
табысталды.

К Ґ П Т Е Р Е К  А У Ы Л Ы  Ə К І М І 
АППАРАТЫ:

«Біздіѕ кїш-ќуатымыз - баќытты 
адамдарда» депті  бір  данышпан . 
Шындыєында да  ґмірі єибратќа толы 
ќазыналы  ардагерлеріміздіѕ  əзім 
торлаєан жїзінен кґп сырды аѕєаруєа 
болады .Ґѕір  шаруашылыєыныѕ 
ґрлеуіне елеулі їлес ќосып, еѕбекпен 
шыѕ д а л є а н  а т а л а р ымы з  б е н 
апаларымыздыѕ ґткен жолы ґнегеге 
толы.

 Ќарттар кїніне орай ауылдыѕ дамуы мен 
ґркендеуіне ґз їлесін ќосќан зейнеткерлер 
мен  ардагерлерге  арнайы  дастархан 
жайылды.
Кґптерек ауылы əкімі Ќанат Телеуовтіѕ 
бастамасымен ґткерілген ќайырымдылыќ 
шарасында 30-єа жуыќ  ќариялар мен 

а ќ ж а у л ы ќ т ы 
а н а л а р  к е ѕ 
д а с т а р х а н 
б а с ы н д а  
е м е н -ж а р ќ ы н 
ə ѕ г і м е л е с і п , 
ауылдыќ клубтыѕ 
меѕгерушіс і  Г . 
Бейсебаеваныѕ 
ə з і р л е г е н 
к о н ц е р т т і к 
баєдармаласын 
тамашалады.
А є а  б у ы н 
ґ к і л д е р і 
а т ы н а н  с ґ з 
алєан  Кґптерек 
а у ы л д ы ќ  
а р д а г е р л е р 
а л ќ а с ы н ы ѕ 

тґраєасы Б.Ермаханбетов  ќарияларын 
сыйлаєан елдіѕ рухы биік болатындыєын 
тілге тиек ете отырып, ел алдында тўрєан 
келелі міндеттерді біркісідей атќарып, 
ауыл бірлігін саќтау мен ґскелеѕ ўрпаќты 
патриоттыќ рухта тəрбиелеудіѕ маѕызын 
сґз етті. Алєысын білдірді.
Дəл  осы  кїні  Кґптерек  ауылы  əкімі 
Ќанат  Рысбайўлы  Кеѕес  ауылындаєы  
абыз ана Мəреш Нысанбаеваныѕ  иыєына  
орамал жауып, зерделі камзол кигізді. 
Еѕбек ардагері Парымбек Кїсемісовке де  
сияпатын ўсынды. Сонымен ќатар, Кґптерек 
ауылы əкімі аппаратыныѕ бас маманы 
С.Кїсемісов  пен есепші Э.Кїлегешова  
еѕбек ардагерлері Барбол Мəделиев пен 
Бекбала Ахметоваєа сыйлыќтарын тарту 
етті.
Осылайша ауылдаєы  зейнет жасындаєы  
ќариялар мен ардагерлер мерекелерінде 
бір жасап ќалды.                

ҚÀÐÈßËÀÐҒÀ ҚÀÌҚÎÐËÛҚ ÆÀÑÀËÓÄÀ ТЇСІНІКТЕМЕ

Прокуратурамен 
жоба іске асырылуда!

«Табиєи монополиялар жəне реттелетін нарыќтар 
саласында тўтынушылардыѕ ќўќыќтарын ќорєау» 
туралы жобасын жїзеге асыру аясында облыс 
прокуратурасымен  тўтынушылар  алдында 
орын алатын ерекше мəселелерді аныќтау жəне 
оларды шешудіѕ жолын ќарастыруєа баєытталєан 
жўмыстар атќарылуда.
Сондыќтан прокуратура органы, ЌР ЎЭМ 

ТМРжБЌК  Жамбыл  о блы сы  б ойынша 
Департаменті, жергілікті атќарушы органы, 
а й м а ќ т ы ќ  к ə с і п к е р л е р  п а л а т а с ы ны ѕ 
ќызметкерлерінен  жəне  басќа  да  мїдделі 
ќоєамдыќ  ўйымдардыѕ  ќатысуымен  жўмыс 
тобы ќўрылды.
Осыєан орай, барлыќ облыс тўрєындарына осы 

жобаны іске асыруєа белсене ќатысуды ўсынамыз 
жəне Сіздердіѕ табиєи монополия субъектері 
тарапынан  бўзєан  ќўќыќтарыѕыз  туралы , 
олардыѕ жўмыстарын жаќсартуєа баєытталєан 
ўсыныстарыѕызды жəне басќада сўраќтармен 
ўялы 87012276044, жўм. 8 (7262) 45-59-32 
телефондарымен А.Х. Азаматовќа немесе Байзаќ 
аудандыќ  прокуратурасына  З .Айтжановаєа 
872637-2-13-32 телефонына хабарлауыѕызды 
сўраймыз.

Жамбыл облысыныѕ прокуратурасы. 

ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÐÎÅÊÒ!
В рамках реализации проекта «Защита прав 

потребителей в сфере естественных монополий 
и регулируемых рынках» органами прокуратуры 
области  проводится  работа  по  выявлению 
наиболее проблемных вопросов, возникающих 
перед потребителями и разработке путей их 
решения.
Для этого создана рабочая группа, из числа 

сотрудников  прокуратуры ,  ДКпРЕМ  и  ЗК 
МНЭ РК по Жамбылской области, местных 
исполнительных  органов ,  региональной 
Палаты предпринимателей, а также других 
заинтересованных общественных объединений.
В  этой  связи  предлагаем   всем  жителям 

области принять активное участие в реализации 
данного проекта и сообщать обо всех фактах 
нарушений Ваших прав со стороны субъектов 
естественных монополий, предложениях по 
улучшению их работы и по другим вопросам по 
тел. - сот.: 8 701 227 60 44 (раб.), 8 (7262) 45-59-
32 - А.Х.Азаматову или к работнику Байзакской 
районной прокуратуры З.Айтжановой  - 8 (726 
37) 2-13-32. 

Прокуратура Жамбылской области.

1990 жылєы 14 желтоќс
б б і

ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÐÎÅÊÒ!

Ауаныѕ орташа айлыќ температурасы 10-13 оС 
б і і б
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жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Редактордың уақытша міндетін атқарушы
Г. ЕРМҰРАТОВА

К е з е к ш і  А .Шот б а с о в а

ДИРЕКТОР   Б .ЖАҚСЫМБЕТОВ

Сарыкемер ауылы, Д. Ќонаев кґшесі 
117 їй,  аныќтама їшін телефон:7-90-
51 факс:2-18-67.
Аќжар ауылындаєы  С.Сейфуллин 

атындаєы орта мектептіѕ бос тўрєан 
директоры  лауазымына  (1 бірлік) 
конкурс жариялайды.
Мекеменіѕ атауы: Байзаќ ауданы 

əкімдігі білім бґлімініѕ С.Сейфуллин 
атындаєы орта мектебі коммуналдыќ 
мемлекеттік мекемесі.
Орналасќан жері: Жамбыл облысы, 

Байзаќ  ауданы ,  Аќжар  ауылы , 
С.Сейфуллин  кґшесі.  Пошталыќ 
индекс: 080 117
Телефон (872637) 5-08-69.
Электрондыќ почтасы:baizak_seifyl-

lina@mail.ru,

Мекеме ќызметініѕ негізгі баєыты: 
Білім беру ўйымыныѕ ќызметін оныѕ 

жарєысына жəне басќа да  нормативтік 
ќўќыќтыќ актілерге сəйкес басќарады. 
Мемлекеттік жалпыєа міндетті білім 
беру  с т андартын  педа го гикалыќ 
жəне  əдістемелік  кеѕеспен  бірлесе 
отырып іске асыруды ўйымдастырады. 
Жўмыс  жоспарын ,  баєдарламалар 
мен  жўмыс  жоспарларын  бекітеді . 
Бек іт ілген  учаскедег і  балаларды 
жалпыєа міндетті оќытумен ќамтамасыз 
ету заѕына сəйкес жалпыєа міндетті 
оќытумен  ќамтамасыз  етеді .  Оќу -
тəрбие процесін єылыми-əдістемелік 
жəне материалдыќ-техникалыќ базасын 
ўйымдастырады  жəне  жетілдіреді . 
Оќу -тəрбие  процес ін  əд істемелік 
ќамтамасыз  етуді  ўйымдастырады 
жəне  жетілдіреді .  Ќазіргі  заманєы 
аќпараттыќ технологиялардыѕ дамуын 
ќамтамасыз  етеді .  Педагогикалыќ 
ўйымдар ,  əдістемелік  бірлестіктер , 
балалар ўйымдары ќызметіне ыќпал 
етеді. Білім беру ќўќыєы лицензиясына 
сəйкес  оќушылар ,  тəрбиеленушілер 
ко н т и н г е н т і н  ќ а лып т а с тыр а ды , 
оќушылар  мен  тəрбиеленушілерді 
əлеуметт ік  ќорєауды  ќамтамасыз 
етед і .  Жетім  жəне  ат а -анасыныѕ 
ќамќорлыєынсыз ќалєан балалардыѕ 
арасынан шыќќан тəрбиеленушілердіѕ 
заѕды ќўќыєы мен мїдделерін (жеке, 
мїліктік, баспаналыќ, еѕбек жəне басќа 
да) ќорєайды ,  олардыѕ  туысќандыќ 
байланысын ќолдай отырып, оларєа 
жаєдай жасайды. Тəрбиеленушілер 
мен білім алушыларды асырап баєу 
їшін белгіленген мґлшерден кем емес 
жаєдаймен ќамтамасыз етеді. Оќу-тəрбие 
процесі кезінде білім алушылардыѕ 
(тəрбиеленушілердіѕ )  жəне  біл ім 
беру ўйымы   ќызметкерлерініѕ ґмір 
ќауіпсіздігі мен денсаулыєын саќтауєа 

ќажетті жаєдай жасайды. Оќушыларды 
ќорєау жəне олардыѕ денсаулыєын ныєайту 
маќсатында тамаќтану жəне медициналыќ 
ќызмет кґрсету жўмысын ўйымдастырады 
жəне оєан  баќылау жїргізеді. Белгіленген 
заѕнама шегінде білім беру ўйымыныѕ 
мїлкі мен ќўралдарына басшылыќ етеді, 
жыл сайын ќўрылтайшылардыѕ ќаржылыќ 
жəне материалдыќ ќаражаттыѕ тїсуі жəне 
жўмсалуы туралы есебін береді. 
Нормативтік талаптарєа сəйкес есеп 

жїргізіп , оќу-материалдыќ  базаныѕ 
с аќталуын  жəне  толыќтырылуын 
ќамтамасыз етеді, ішкі еѕбек тəртібі 
ережесін ,  санитарлыќ -гигиеналыќ 
режимді, еѕбекті ќорєау жəне техника 
ќауіпсіздігін саќтау їшін жауап береді.
Педагог кадрларды жəне ќосымша 

ќызметшілерді іріктеуді жəне жўмысќа 
тартуды  жїзеге  асырады ,  басќару 
ќўрылымын, ќызметкерлердіѕ штаттыќ 
кестесін ,  лауазымдыќ  нўсќаулыєын 
бекітеді, олардыѕ кəсіби шеберлігін арттыру 
їшін жаєдай жасайды. Педагогикалыќ 
кеѕесті басќарады. Белгіленген тəртіп 
бойынша ќызметкерлерді аттестаттауды 
жїргізеді. Ќызмет барысында айрыќша 
кґзге тїскен оќытушылар мен білім 
беру  ўйымдарыныѕ  ќызметкерлерін 
ґзініѕ ќўзыретіне ќарай марапаттауєа 
жəне кґтермелеуге ўсынады жəне ґз 
ќўзыретініѕ аясында жаза белгілейді.
Жўртшылыќпен, ата-аналармен (немесе 

оларды алмастырушылармен) байланысты 
жїзеге  асырады .  Мемлекеттік  жəне 
басќа да ўйымдарда білім беру ўйымын 
танытады, ќажетті есеп ќўжаттарын 
дайындауды жəне ўсынуды ќамтамасыз 
етеді.  
Ко н к у р с ќ а  ќ а ты с ушыл а р є а 

ќойылатын талаптар: 
1) жоєары жəне жоєары білімнен кейінгі 

білімніѕ болуы (педагогикалыќ немесе 
бейіні бойынша);

2) педагогикалыќ  жўмыс  ґтілініѕ 
бес жылдан кем болмауы немесе білім 
беру ўйымыныѕ бейініне сəйкес білім 
беру ўйымдарында немесе ўйымдарда 
басќарушылыќ ќызметте жўмыс ґтілініѕ 
бір жылдан кем болмауы;

3) бірінші немесе жоєары біліктілік 
санатыныѕ болуы;

4) їш жылдан кем емес педагогикалыќ 
салада əкімшілік жўмыс тəжірибесініѕ 
болуы немесе білім беру ўйымыныѕ 
бейініне сəйкес білім беру ўйымдарында 
немесе  ўйымдарда  басќарушылыќ 
ќызметте жўмыс ґтілініѕ бес жылдан 
кем болмауы;

5) облыстыќ білім басќармасыныѕ 
кандидатура  бойынша  келісімініѕ 
болуы;

6) сотталмаєан болуы тиіс.

Сарыкемер ауылы, Д.Ќонаев кґшесі 
117 їй,  аныќтама їшін телефон:  7-90-51 
факс:2-18-67.
Тїймекент ауылындаєы орта мектептіѕ 

бос тўрєан директоры лауазымына (1 
бірлік ) конкурс жариялайды.
Мекеменіѕ  атауы: Байзаќ  ауданы 

əкімдігі білім бґлімініѕ Тїймекент орта 
мектебі  коммуналдыќ  мемлекеттік 
мекемесі.
Орналасќан жері: Жамбыл облысы, 

Байзаќ  ауданы ,  Тїймекент  ауылы ,  
Д .Ќонаев  кґшесі  №16.  Пошталыќ 
индекс: 080 117.
Телефон 8(726 37) 29-6-41.
Электрондыќ почтасы:
baizak_tuimekent@mail.ru,

Мекеме ќызметініѕ негізгі баєыты: 
Білім беру ўйымыныѕ ќызметін оныѕ 

жарєысына жəне басќа да  нормативтік 
ќўќыќтыќ актілерге сəйкес басќарады. 
Мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру 
стандартын педагогикалыќ жəне əдістемелік 
кеѕеспен бірлесе отырып іске асыруды 
ўйымдастырады .  Жўмыс  жоспарын , 
баєдарламалар мен жўмыс жоспарларын 
бекітеді. Бекітілген учаскедегі балаларды 
жалпыєа міндетті оќытумен ќамтамасыз ету 
заѕына сəйкес жалпыєа міндетті оќытумен 
ќамтамасыз етеді. Оќу-тəрбие процесін 
єылыми-əдістемелік жəне материалдыќ-
техникалыќ базасын ўйымдастырады жəне 
жетілдіреді. Оќу-тəрбие процесін əдістемелік 
ќамтамасыз етуді ўйымдастырады жəне 
жетілдіреді. Ќазіргі заманєы аќпараттыќ 
технологиялардыѕ дамуын ќамтамасыз 
етеді. Педагогикалыќ ўйымдар, əдістемелік 
бірлестіктер, балалар ўйымдары ќызметіне 
ыќпал етеді. Білім беру ќўќыєы лицензиясына 
сəйкес  оќушылар ,  тəрбиеленушілер 
контингентін ќалыптастырады, оќушылар 
мен тəрбиеленушілерді əлеуметтік ќорєауды 
ќамтамасыз етеді. Жетім жəне ата-анасыныѕ 
ќамќорлыєынсыз  ќалєан  балалардыѕ 
арасынан шыќќан тəрбиеленушілердіѕ 
заѕды ќўќыєы мен мїдделерін (жеке, 
мїліктік, баспаналыќ, еѕбек жəне басќа 
да)  ќорєайды ,  олардыѕ  туысќандыќ 
байланысын ќолдай отырып, оларєа жаєдай 
жасайды. Тəрбиеленушілер мен білім 
алушыларды асырап баєу їшін белгіленген 
мґлшерден кем емес жаєдаймен ќамтамасыз 
етеді. Оќу-тəрбие процесі кезінде білім 
алушылардыѕ (тəрбиеленушілердіѕ) жəне 
білім беру ўйымы   ќызметкерлерініѕ ґмір 
ќауіпсіздігі мен денсаулыєын саќтауєа 
ќажетті жаєдай жасайды. Оќушыларды 
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Лауазымдыќ жалаќысы

Санаты

Лауазымдыќ жалаќысы, 
ќызмет атќарєан 

жылдарына байланысты
Мыѕ 

теѕгеден
Мыѕ теѕгеге 

дейін
А-1-3 113394 130670

Кəсіби біліктілігі:
Ќ а з а ќ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ѕ 

К о н с т и т у ц и я с ы н ,  Ќ а з а ќ с т а н 
Республикасыныѕ  „Білім  туралы“, 
„Ќ а з а ќ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ѕ 
„Т ілдер  тур а лы “ ,  „Бала  ќўќыєы 
туралы“, Ќазаќстан Республикасыныѕ 
„Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес 
туралы“, Ќазаќстан Республикасыныѕ 
„Нормативт і к  ќўќыќтыќ  акт і л ер 
туралы“,  „Еѕбек  кодексін“,  «Неке 
жəне  отбасы  туралы», «Ќазаќстан 
Ре с п ублика сынд а  мї г е д е к т i г i 
бойынша, асыраушысынан айырылу 
жаєдайы  бойынша  жəне  жасына 
байланысты берiлетiн мемлекеттiк 
əлеуметтiк жəрдемаќылар туралы», 
«Кемтар балаларды əлеуметтік жəне 
медициналыќ-педагогикалыќ  тїзеу 
арќылы ќолдау туралы»,  «Кəмелетке 
толмаєандардыѕ  арасындаєы  ќўќыќ 
бў зушылыќт а р  мен  б а л а л а рдыѕ 
ќадаєалаусыз жəне панасыз ќалуыныѕ 
алдын  алу  туралы» Заѕдарын  жəне 
басќа  да  біл ім  беруді  дамытудыѕ 
баєыттары мен келешегін айќындайтын 
нормативт ік  ќўќыќтыќ  акт ілерд і ;  
педагогика мен психология негіздерін; 
мемлекеттік жалпыєа міндетті  білім 
беру  ст андартын ;  педагогиканы , 
п е д а г о г и к а л ы ќ  п с и хо л о г и я н ы , 
педагогикалыќ єылым мен практиканыѕ 
жетістіктерін; менеджмент негіздерін, 
ќаржы-шаруашылыќ  ќызмет  туралы 
заѕнамаларды ;  еѕбекті  ќорєаудыѕ , 
техника ќауіпсіздігі жəне ґртке ќарсы 
ќорєанудыѕ ережелері мен нормаларын; 
Ќазаќстан Республикасы  Денсаулыќ 
саќтау  министрініѕ  2014 жылєы  29 
желтоќсандаєы  №179 бўйрыєымен 
бек і т і л ген  Жалпы  б іл ім  берет ін 
жəне  ин т е рн ат тыќ  ўйымдардыѕ 
ќўрылымына ,  кїт іп -ўстауєа  жəне 
оќыту  жаєдайларына  ќойылатын 
санитариялыќ -эпидемиологиялыќ 
талаптар“ санитариялыќ  ережесін 
жəне басќа да білім беруді дамытудыѕ 
баєыттары мен келешегін айќындайтын 
нормативтік ќўќыќтыќ актілерді білуі 
тексеріледі. 
Конкурсќа  ќатысу  їшін  ќажетт і 

ќўжаттар осы хабарландыру бўќаралыќ 
а ќ п а р а т  ќ ў р а л д а р ы ны ѕ  р е с м и 

басылымында  («Ауыл  жаѕалыєы»-
«Сельская новь») жарияланєан сəттен 
бастап 15 жўмыс кїннен кешіктірмей 
Сарыкемер ауылы, Д.Ќонаев кґшесі, 
№117 їйде орналасќан аудан əкімдігініѕ 
білім бґліміне ґткізілуі тиіс.
Конкурсќа ќатысуєа ниет білдірген 

тўлєалар хабарландыруда кґрсетілген 
ќўжаттарды  ќабылдайтын  мерзімде 
ўйымєа  ќолма -ќол  неме се  пошта 
а р ќы лы  мына д ай  ќ ўжат т а рды 
ўсынады.

1) конкурстыќ  комиссия  тґраєасы 
атына тўрєылыќты тіркеу орнын, наќты 
тўратын жерін, байланыс телефондарын 
кґрсетумен ќоса ґтініш;
нотариалды  куəландырылєан  жеке 

т ў л є а ны  к у ə л а н дыр атын  ќ ўж ат 
кґшірмесі;

2) нотариалды куəландырылєан білім 
туралы ќўжат кґшірмесі;

3) нотариалды куəландырылєан еѕбек 
кітапшасыныѕ кґшірмесі;

4) бўрынєы жўмыс орны кадр ќызметі 
куəландырєан фотомен кадрды есепке 
алу жґніндегі жеке іс параќ;

5) бар жазалар мен кґтермелеулерді 
кґрсете  отырып  бўрынєы  жўмыс 
орнынан ґндірістік мінездеме;

6 )  нотариалды  куəландырылєан 
бар біліктілік санат немесе єылыми 
дəрежесі туралы ќўжат кґшірмесі;

7) медициналыќ куəландырудан ґтуі 
туралы ќўжат;

8 )  сотты  болмаєандыєы  туралы 
аныќтама ўсынуы ќажет.
Аталєан ќўжаттардыѕ бірініѕ болмауы 

кандидатты конкурсќа ќатыстырмауєа 
негіз болуы мїмкін.
Конкурсќа ќатысуєа кандидат комиссия 

ќарауына ґзініѕ кəсіби жетістіктері, 
біліктілігін арттыру, єылыми зерттеулер, 
ґзініѕ  педагогикалыќ  тəжірибесін 
ќорытындылау, наградалары туралы 
ќандайда болмасын деректі расталєан 
аќпаратты ўсынуєа ќўќылы.
Конкурстыѕ  ґтет ін  кїні :  2016 

жылєы 2 ќараша.
Конкурстыѕ ґтетін орыны: Байзаќ 

ауданы, Сарыкемер ауылы Д. Ќонаев 
кґшесі №117, аудан əкімдігініѕ білім 
бґлімі.
Электрондыќ  пошта :  b a i z a k _

raiono@mail.ru
Конкурсќа  жіберілген  їміткерлер 

конкурстыќ  ереже  талаптарына  сай 
əѕгімелесуден ґтеді.

Осы  бос  лауазымдыќ  орынєа 
орналасќан  тўлєа  їшін  кґтерме 
шыєындар  тґленбейд і ,  тўрєын 
ї й  жəн е  ґ з г е  д е  жеѕ і л д і к т е р 
берілмейді.

ќорєау жəне олардыѕ денсаулыєын ныєайту 
маќсатында тамаќтану жəне медициналыќ 
ќызмет кґрсету жўмысын ўйымдастырады 
жəне оєан  баќылау жїргізеді. Белгіленген 
заѕнама шегінде білім беру ўйымыныѕ 
мїлкі мен ќўралдарына басшылыќ етеді, 
жыл сайын ќўрылтайшылардыѕ ќаржылыќ 
жəне материалдыќ ќаражаттыѕ тїсуі жəне 
жўмсалуы туралы есебін береді. 
Нормативтік талаптарєа сəйкес есеп 

жїргізіп ,  оќу-материалдыќ  базаныѕ 
с а ќ т а луын  жəне  толыќ тырылуын 
ќамтамасыз  етеді ,  ішкі  еѕбек  тəртібі 
ережесін, санитарлыќ-гигиеналыќ режимді, 
еѕбекті ќорєау жəне техника ќауіпсіздігін 
саќтау їшін жауап береді.
Педагог  кадрларды  жəне  ќосымша 

ќызметшілерді іріктеуді жəне жўмысќа 
т артуды  жїзеге  асырады ,  басќару 
ќўрылымын, ќызметкерлердіѕ штаттыќ 
кестесін, лауазымдыќ нўсќаулыєын бекітеді, 
олардыѕ кəсіби шеберлігін арттыру їшін 
жаєдай жасайды. Педагогикалыќ кеѕесті 
басќарады. Белгіленген тəртіп бойынша 
ќызметкерлерді аттестаттауды жїргізеді. 
Ќызмет барысында айрыќша кґзге тїскен 
оќытушылар мен білім беру ўйымдарыныѕ 
ќызметкерлерін ґзініѕ ќўзыретіне ќарай 
марапаттауєа жəне кґтермелеуге ўсынады 
жəне  ґз  ќўзыретініѕ  аясында  жаза 
белгілейді.
Жўртшылыќпен, ата-аналармен (немесе 

оларды алмастырушылармен) байланысты 
жїзеге асырады. Мемлекеттік жəне басќа да 
ўйымдарда білім беру ўйымын танытады, 
ќажетті есеп ќўжаттарын дайындауды жəне 
ўсынуды ќамтамасыз етеді.  
Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын 

талаптар: 
1) жоєары жəне жоєары білімнен кейінгі 

білімніѕ болуы (педагогикалыќ немесе 
бейіні бойынша);

2)  педагогикалыќ  жўмыс  ґтілініѕ 
бес жылдан кем болмауы немесе білім 
беру ўйымыныѕ бейініне сəйкес білім 
беру ўйымдарында немесе ўйымдарда 
басќарушылыќ ќызметте жўмыс ґтілініѕ 
бір жылдан кем болмауы;

3) бірінші немесе жоєары біліктілік 
санатыныѕ болуы;

4) їш жылдан кем емес педагогикалыќ 
салада əкімшілік жўмыс тəжірибесініѕ 
болуы  немесе  білім  беру  ўйымыныѕ 
бейініне сəйкес білім беру ўйымдарында 
немесе ўйымдарда басќарушылыќ ќызметте 
жўмыс ґтілініѕ бес жылдан кем болмауы;

5) облыстыќ  білім  басќармасыныѕ 
кандидатура бойынша келісімініѕ болуы;

6) сотталмаєан болуы тиіс.

Лауазымдыќ жалаќысы

Санаты

Лауазымдыќ жалаќысы, 
ќызмет атќарєан 

жылдарына байланысты
Мыѕ 

теѕгеден
Мыѕ теѕгеге 

дейін
А-1-3 113394 130670

Кəсіби біліктілігі:
Ќ а з а ќ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ѕ 

К о н с т и т у ц и я с ы н ,  Ќ а з а ќ с т а н 
Республикасыныѕ  „Біл ім  туралы“ , 
„Ќазаќстан Республикасыныѕ „Тілдер 
туралы“, „Бала ќўќыєы туралы“, Ќазаќстан 
Республикасыныѕ „Сыбайлас жемќорлыќќа 
ќ ар сы  кїр е с  тур а лы “ ,  Ќаз аќ с т ан 
Республикасыныѕ „Нормативтік ќўќыќтыќ 
актілер туралы“, „Еѕбек кодексін“, «Неке 
жəне  отбасы  туралы»,  «Ќазаќстан 
Республикасында мїгедектiгi бойынша, 
асыраушысынан айырылу жаєдайы 
бойынша жəне жасына байланысты 
бер iлет iн  мемлекетт iк  əлеуметт iк 
жəрдемаќылар  туралы» ,  «Кемтар 
балаларды əлеуметтік жəне медициналыќ-
педагогикалыќ  тїзеу  арќылы  ќолдау 
туралы»,  «Кəмелетке толмаєандардыѕ 
арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќтар мен 
балалардыѕ ќадаєалаусыз жəне панасыз 
ќалуыныѕ алдын алу туралы» Заѕдарын 
жəне басќа да білім беруді дамытудыѕ 
баєыттары мен келешегін айќындайтын 
нормативт і к  ќўќыќтыќ  акт і л ерд і ;  
педагогика мен психология негіздерін; 
мемлекеттік жалпыєа міндетті  білім беру 
стандартын; педагогиканы, педагогикалыќ 
психологияны, педагогикалыќ єылым мен 
практиканыѕ жетістіктерін; менеджмент 
негіздерін, ќаржы-шаруашылыќ ќызмет 
туралы заѕнамаларды; еѕбекті ќорєаудыѕ, 
техника ќауіпсіздігі жəне ґртке ќарсы 
ќорєанудыѕ ережелері мен нормаларын; 
Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау 
министрініѕ 2014 жылєы 29 желтоќсандаєы 
№179 бўйрыєымен бекітілген Жалпы білім 
беретін жəне интернаттыќ ўйымдардыѕ 
ќўрылымына, кїтіп-ўстауєа жəне оќыту 
жаєдайларына ќойылатын санитариялыќ-
эпидемиологиялыќ талаптар“ санитариялыќ 
ережесін  жəне  басќа  да  білім  беруді 
дамытудыѕ  баєыттары мен келешегін 
айќындайтын  нормативтік  ќўќыќтыќ 
актілерді білуі тексеріледі. 
Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар 

осы хабарландыру бўќаралыќ аќпарат 
ќўралдарыныѕ ресми басылымында («Ауыл 

жаѕалыєы»-«Сельская новь») жарияланєан 
сəттен бастап 15 жўмыс кїннен кешіктірмей 
Сарыкемер ауылы, Д. Ќонаев  кґшесі, №117 
їйде орналасќан аудан əкімдігініѕ білім 
бґліміне ґткізілуі тиіс.
Конкурсќа  ќатысуєа  ниет  білдірген 

тўлєалар хабарландыруда кґрсетілген 
ќўжаттарды ќабылдайтын мерзімде ўйымєа 
ќолма-ќол немесе пошта арќылы мынадай 
ќўжаттарды ўсынады.

1) конкурстыќ комиссия тґраєасы атына 
тўрєылыќты тіркеу орнын, наќты тўратын 
жерін, байланыс телефондарын кґрсетумен 
ќоса ґтініш;
нотариалды  куəландырылєан  жеке 

тўлєаны куəландыратын ќўжат кґшірмесі;
2) нотариалды куəландырылєан білім 

туралы ќўжат кґшірмесі;
3) нотариалды куəландырылєан еѕбек 

кітапшасыныѕ кґшірмесі;
4) бўрынєы жўмыс орны кадр ќызметі 

куəландырєан фотомен кадрды есепке алу 
жґніндегі жеке іс параќ;

5) бар жазалар мен кґтермелеулерді 
кґрсете отырып бўрынєы жўмыс орнынан 
ґндірістік мінездеме;

6) нотариалды куəландырылєан  бар 
біліктілік санат немесе єылыми дəрежесі 
туралы ќўжат кґшірмесі;

7) медициналыќ куəландырудан ґтуі 
туралы ќўжат;

8) сотты болмаєандыєы туралы аныќтама 
ўсынуы ќажет.
Аталєан ќўжаттардыѕ бірініѕ болмауы 

кандидатты конкурсќа ќатыстырмауєа негіз 
болуы мїмкін.
Конкурсќа ќатысуєа кандидат комиссия 

ќарауына  ґзініѕ  кəсіби  жетістіктері , 
біліктілігін арттыру, єылыми зерттеулер, 
ґз ін іѕ  педагогикалыќ  тəжірибе с ін 
ќорытындылау,  наградалары  туралы 
ќандайда болмасын деректі расталєан 
аќпаратты ўсынуєа ќўќылы.
Конкурстыѕ ґтетін кїні: 2016 жылєы 

2 ќараша.
Конкурстыѕ ґтетін орыны: Байзаќ 

ауданы, Сарыкемер ауылы ,Д. Ќонаев 
кґшесі №117 їй, аудан əкімдігініѕ білім 
бґлімі.
Электрондыќ пошта: baizak_raiono@

mail.ru
Конкурсќа  жіберілген  їміткерлер 

конкурстыќ  ереже  талаптарына  сай 
əѕгімелесуден ґтеді.
Осы  бо с  лауа зымдыќ  орынєа 

орналасќан  тўлєа  їшін  кґтерме 
шыєындар тґленбейді, тўрєын їй жəне 
ґзге де жеѕілдіктер берілмейді.

БАЙЗАЌ АУДАНЫ ТЇЙМЕКЕНТ АУЫЛЫНДАЄЫ ТЇЙМЕКЕНТ ОРТА МЕКТЕБІНІЅ БОС 
ТЎРЄАН  ДИРЕКТОРЫ ЛАУАЗЫМЫНА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
Т-333-10-96. Утерянные  документы на 

имя Каримова Наимбека Балабековича, 
15.08.1997 г.р. (удостоверение личности  
-  034912721,  выданное  МВД  РК 
26.06.2013 г., и  аттестат об общем 
среднем образовании - ЖОБ №0845417 
об окончании средней школы Бурыл, 
выданный отделом образования акимата 
Байзакского района Жамбылской области 
в 2015 году, регистрационный номер 26, 
считать недействительными.

       *                  *                   *
Т-334-10-96. 1996-1997 оқу жылында 

Жамбыл  облысы ,  Байзақ  ауданы , 
Т.Ақбозов атындағы орта мектебінің 
9 -сыныбын  біт іргенд іг і  туралы 
Уристембеков Нурбек Аманбековичтің 
атына берілген сериясы НМК №0214795 
нөмірлі куәлік жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп табылады.

        *                  *                   *
Т-335-10-96. Утерянный гос.акт 

на право частной собственности на 
земельный участок   для ведения личного 
подсобного хозяйства (№0027809 от 
08.11.2000 г., кадастровый номер -06-
087-003-184, площадь -0,0654 га) на имя 
Жылкыбаева Самата Аскаровича, 
выданный на основании решения   
Сарыкемерского сельского округа   
23.09.1999 г. за №118, расположенный 
по адресу: Жамбылская область, 
Байзакский район, с.Сарыкемер, 
ул. Байзак батыра, д.88, считать 
недействительным.

         *                  *                   *
Т-336-10-96. Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Байзақ ауылы, Аймауытов 
көшесі №129 үй тұрғыны болған 
Абдуллаева Буриштың 2016  жылдың 
6 мамыры  күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып 
отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру 

жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім 
ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер 
ауылы, Смаилов көшесі  №1 “а” 
үйде орналасқан   нотариалдық кеңсе 
қызметкері Г.Мудуароваға жолығулары 
керек.

Т-337-10-96. Жамбыл облысы, Байзақ 
ауданы, Талас  ауылы, Қ.Рысқұлбеков 
көшесі №8 үй тұрғыны болған 
Сабденбеков Макулбектің 2016  
жылдың 19 сәуірі  күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып 
отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру 

жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім 
ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер 
ауылы, Медеулов көшесі  б/н үйде 
орналасқан   нотариалдық кеңсе 
қызметкері С.Көскееваға  жолығулары 
керек.

     *              *             *
Т-338-10-96. Утерянные гос.акты  на 

имя  Несипбаевой Кулдархан на право 
частной собственности на земельный 
участок для ведения личного подсобного 
хозяйства (№212329, кадастровый номер 
-06-087-02-1084, площадь - 0,1000 га), 
расположенный по адресу: Жамбылская 
область, Байзакский район, Бурылский 
с/о, с.Бурыл, ул. Конаева, участок 
№1/Б; изготовленный  22.02.2012 
г. за №15227;  на право частной 
собственности на земельный участок 
для размещения здания ресторана 
(№214630, кадастровый номер -06-
087-01-1410, площадь -0,1500 га) 
расположенный по адресу: Жамбылская 
область, Байзакский район,  с.Бурыл, ул. 
Конаева, участок №2/А; изготовленный  
23.12.2016. г. за №1154; на право частной 
собственности на земельный участок для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(№209786, кадастровый номер -06-
087-019-1447, площадь -0,0650 га), 
выданный на основании решения акима 
Бурылского аульного округа 17 октября 
2007 года за №786, расположенный 
по адресу: Жамбылская область, 
Байзакский район, с.Бурыл, ул. Конаева, 
уч. 1/Г, считать недействительными.

 *              *             *
Т-339-10-96. Утерянный договор 

купли-продажи земельного участка  
по адресу: Жамбылская область, 
Байзакский  район, с.Бурыл, ул. 
Конаева, участок 1 “б” за №1048994, 
кадастровый номер-06-087-019-1171 
(покупатель  Несипбаева Кулдархан), 
удостоверенный нотариусом 
Назарбековой Зауреш Омаровной 
по адресу: Республика Казахстан,  
Жамбылская область, Байзакский район, 
с.Сарыкемер 24 января 2012 года; 
утерянный договор купли-продажи 

земельного участка  по адресу: 
Жамбылская область, Байзакский 
район, с.Бурыл, ул. Конаева, участок 1/Г 
за №1048906, кадастровый номер-06-
087-019-1447  (покупатель  Несипбаева 
Кулдархан), удостоверенный  
нотариусом Назарбековой Зауреш 
Омаровной по адресу: Республика 
Казахстан,  Жамбылская область, 
Байзакский район, с.Сарыкемер 25 января 
2012 года, считать недействительными. 


