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1. Жеті және одан да көп бала 
туып, тәрбиелегені үшін мына 
аналар «Алтын алқа» алқасымен 
наградталсын:

Жамбыл облысы бойынша

Етекбаева Сауле  
Мухтархановна – 
үй шаруасында, Меркі ауданы.

2. Алты бала туып, тәрбиелегені 
үшін мына аналар «Күміс алқа» 
алқасымен наградталсын:

Молдашева Анар
     Сейлхановна –
үй шаруасында, Меркі ауданы,

Танабаева Куралай
     Шаймырзаевна –
үй шаруасында, Меркі ауданы,

Хакимниязова Инжигул
     Узакбергеновна –
үй шаруасында, Меркі ауданы.

3. Осы Жарлық қол қойылған 
күннен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

  
Қазақстан Республикасының      

                Президенті
           Н.НазаРбаев 
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Республикасының
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Көп балалы аналарды 
«алтын алқа» және «Күміс 

алқа» алқаларымен 
наградтау туралы

        ҚаУЛЫ  еТеМІН:

Құрметті делегаттар! 
Қадірменді партияластар! 
Баршаңызды бүгінгі өткізгелі 

отырған «Нұр Отан» партиясы Меркі 
аудандық филиалының кезекті ХІХ есеп 
беру-сайлау конференциясымен шын 
жүректен құттықтаймын!

Партия жұмысының басты 
бағытының бірі – өткен іске есеп беру. 

Бүгін біз екі жылда атқарған 
жұмысымызды, алдағы атқарар 
істердің тиімділігі мен Елбасы, 
партиямыздың Төрағасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың алға қойған мақсат-
міндеттерін және партияның 
сайлауалды бағдарламасының 
орындалу барысын талқылауға 
жиналып отырмыз.

Ширек ғасыр тарихы бар 
Тәуелсіздік жылдары ішінде 
Қазақстанда қалыптасқан партиялық 
жүйенің  негізін «Қазақстан – 
2050» Стратегиясының ауқымды 
мақсаттарына жетуге ұлтты біріктіре 
алатын, мықты басқарушы партия 
құрайды.

Демек, «Нұр Отан» партиясы 
бүгінгі күні – бұл жауапты саяси күш, 
және ол біздің Көшбасшымызға қолдау 
жасап, Елбасының саяси бағытының 
сабақтастығын қамтамасыз етеді. 

Осыған орай, партия жұмысын 
жүргізу жүйесі толықтай жаңартылды. 
«Нұр  Отан» басқарушы халықтық 
партия ретінде, іс жүзінде ашықтық, 
тиімділік, жауапкершілік және есеп 
берушілік қағидаларын іске асыра 
отырып, нақты әлеуметтік топтармен 
нақты жұмыстарды айтарлықтай 
күшейтті. Бұл ретте басты екпін нақты 
сайлаушыға, оның мүдделері мен 
мәселелеріне берілді.  

2014 жылы өткізілген «Нұр 
Отан» партиясы Меркі аудандық 
филиалының кезекті есеп-беру сайлау 
конференциясынан бері біраз уақыт 
өтті. Өткенге көз жүгіртер болсақ, өткен 
конференциядан бүгінгі күнге дейін 
партия аудандық филиалының Саяси 
кеңесі елеулі жұмыстар жүргізгенін 
анық байқауымызға болады. 

Ішкіпартиялық және қаржылық 
тәртіпті күшейту, партия Жарғысын 
оның талаптарын орындау мақсатында 
Саяси кеңесі мен Бюро отырыстары 
жоспарға сәйкес жүргізіліп келеді. 
Есепті мерзімде Партия аудандық 
филиалының кезектен тыс 7 
конференциясы, 3 Саяси кеңесінің 
отырысы, 18 Саяси кеңесі Бюросының 
отырысы өткізілді. 

Бұл отырыстарда Партия аудандық  
филиалы мен оның бастауыш партия 
ұйымдарының, сондай-ақ, Саяси кеңесі 
мен Бюросының мақсат-міндеттері 
айқындалып, ішкі партиялық тәртіптің 
сақталуы және мүшелік жарнаны 
төлеу туралы БПҰ-ның төрағаларының 

«НұР ОТаН» ПаРТиясЫ МеРКІ аУдаНдЫҚ фиЛиаЛЫ саяси КеңесІНІң 2014 
ЖЫЛдЫң ҚаРашасЫ МеН 2016 ЖЫЛдЫң ҚаРашасЫ аРаЛЫғЫНда аТҚаРғаН 
ЖұМЫсЫ ТУРаЛЫ ПаРТия аУдаНдЫҚ фиЛиаЛЫНЫң ТөРағасЫ, аУдаН әКІМІ  

МейІРхаН азаТұЛЫ өМІРбеКОвТЫң 

есеПТІ  баяНдаМасЫ

есебін тыңдау, аудандық мәслихаттағы 
депутаттық фракция құрамын құру, 
партия аудандық филиалының жұмыс 
жоспарларын бекіту, Сайлауалды 
бағдарламасын іске асыру 
көрсеткіштерінің тізбесін бекіту сияқты 
мәселелер қаралып, тиісті қаулылар 
қабылданды.

Бүгінде ауданымызда 34 бастауыш 
партия ұйымы жұмыс жасайды. 
Мұндағы партия мүшелерінің саны 
2014 жылы 5402 адамды құраса, 
есепті мерзімде 414 адам партия 
қатарына қабылданып, бүгінгі таңда 
5816 адамды құрап отыр. Есепте 
тұрған 5816 партия мүшесінің 701-і 
мүшелік жарна төлеуден босатылған. 
Ал, 5115 партия мүшесі Жамбыл 
облыстық филиалының есеп шотына 
мүшелік жарнаны ай сайын бекітілген 
жоспарға сай, уақтылы банктік есепшот 
арқылы аударып отыр. 2014 жылдың 
қарашасы мен 2016 жылдың қарашасы 
аралығында барлық мүшелік жарна  
көлемі 27 545 109 теңгені құрап, 
жоспар 100 пайызға орындалды.

2016 жыл еліміз үшін ерекше үлкен 
мерейтой – Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы. 

Сонау алыста қалған 1991 
жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігі туралы 
Конституциялық заң қабылданған 
болатын. Бұл қоғамның, адам 
құқықтары мен бостандықтарының, 
меншіктің, және билік бөлінуінің негізгі 
қағидаларын бейнелейтін құқықтық, 
саяси және идеологиялық құжат. 
Осы іргелі ережелер Конституцияның 
негізін қалады. Еліміздің азаматтары 
үшін осы бір ерекше күн ел 
тарихының ескі сатысының аяқталып, 
Республикамыздың дамуының жаңа 
кезеңінің басталуының белгісі болып 
табылды. Ел Тәуелсіздігінің 25 жылы 
ішінде елімізді дүниежүзі танып, 

Елбасымыздың ерен еңбегінің, 
сындарлы саясатының арқасында 
саяси-экономикалық, әлеуметтік 
табыстарға қол жеткізуге мүмкіндік 
алдық. 

Жиырма бес жылдық мерзім 
ішінде елімізде кең көлемді 
мемлекеттік түбегейлі өзгерістер 
орын алды. 2 палаталы Парламент 
құрылды, сот жүйесінің негізі қаланды, 
жаңа Елорда салынды. 120-дан аса 
ел Қазақстанды ресми түрде танып, 
тату дипломатиялық қарым-қатынас 
құрды. Қазақстан Біріккен Ұлттар 
Ұйымы мен Еуропадағы Қауіпсіздік 
және Ынтымақтастық Ұйымының толық 
құқылы және белсенді мүшесі болып 
отыр. 

Елімізде өңірлер де жыл санап 
дамып келеді. Қазір өңірімізде ірі 
индустриялық жобалар іске асырылып, 
жаңадан жұмыс орындары ашылып 
жатыр. Білім беру, денсаулық сақтау, 
мәдениет пен спорт салаларында 
жаңа нысандар бой көтеруде. «Батыс 
Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық 
автодәлізі ежелгі Ұлы Жібек жолының 
жаңғыртылуы екені баршаға аян. 
Жамбыл облысына тиесілі жол учаскесі 
2015 жылы аяқталды. 2015 жылы Керей 
мен Жәнібек хандардың ізі қалған, 
көне қала Таразда, Қазақ хандығының 
550 жылдығына арналған салтанатты 
шара өткізілді. 90-шы  жылдары халық 
саны күрт азайған Жамбыл облысында 
қазір 1 млн. 114 мың адам тұрады.

Ауданда жыл басынан өнеркәсіп 
өнімін өндіруде оң динамика 
байқалуда, оның көлемі 2016 жылдың 
қаңтар-қыркүйегінде 2015 жылдың 
қаңтар-қыркүйегімен салыстырғанда 
47,9 %-ға өсті және  29 млрд. 893,1 
млн. теңгені құрады. Негізгі өсу 
себебі Меркі қант зауытының өнімін 
ұлғайтуына байланысты.

2016 жылы индустриялық-

инновациялық даму бағдарламасы 
аясында «Орталық Азия қант бірлестігі» 
ЖШС-нің Меркі филиалы жалпы құны 
664,0 млн. теңгеге шырын тазалайтын 
цехын қайта жаңғыртып іске қосты, 
жаңа 18 жұмыс орны ашылды.  

ауыл шаруашылығы. Ауыл 
шаруашылығының жалпы өнім көлемі 
2016 жылдың қаңтар-қыркүйегінде 
12,9 млрд. теңгені құрады немесе 2015 
жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
– 105,0 %.

2016 жылы 34,0 мың гектар ақ егіс 
орылып, 85590 тонна өнім  жиналды. 
Жиналған өнім әр гектарға шаққанда 
орта есеппен 25,2 центнерден 
айналды. Былтырғы жылмен 
салыстырғанда жалпы жиналған өнім 
34247 тоннаға ұлғайып отыр. 

2017 жылдың өніміне 11980 га 
алқапқа күздік бидай себілді, бұл 
жоспардың 94,3%-ын құрайды. 

Мал шаруашылығында 2016 
жылдың 1 қазанына  өткен жылдың 
тиісті кезеңімен салыстырғанда МІҚ 
малдың саны 6,3%-ға  (38,3 мың бас), 
жылқы – 2,1%-ға (11,8 мың бас), түйе – 
3,7 %-ға (113 бас) өскен. Қой мен ешкі 
саны- 0,2 %-ға (238,5 мың бас), шошқа 
–  31,6%-ға (0,8 мың бас),  құс – 8,9%-
ға (69,9 мың бас) төмендеген.

Шаруашылықтың барлық 
санаттарында 5,9 мың тонна ет (тірі 
салмақта) өндірілді, бұл 2015 жылдың 
қаңтар – қыркүйегіне қарағанда 21,3%-
ға, сүт – 24,9 мың тонна, жұмыртқа – 
1,49 млн. дана (5,9 %-ға) артық.

«Меркі асыл тұқымды зауыты» 
АҚ-ның 62,5 % акциясының бақылау 
пакетін иеленген «Агростан» ЖШС-
гі шаруашылықтың дамуына  2 
млрд. 207,6 млн. теңге инвестиция 
салып, дүниежүзілік стандартқа және 
заманауи үлгідегі технология талабына 
сәйкес келетін 3000 бас ірі қара малға 
арналған мал бордақылау алаңы 
құрылысын  жүргізуде. Осы агрокешен 
құрылысы бойынша 600 басқа арналған 
карантинге қойылатын мал қорасының 
құрылыс жұмысы аяқталды. 

«Аймақтық мастер сүт кластерін» 
құру бойынша ауданның 42 шаруа 
қожалығының басы топтастырылған 
«Меркі өнімдері» ауыл шаруашылығы 
өндірісі кооперативі құрылып,  оның 
жаңа сүт зауытының құрылысын 
жүргізу үшін 8,3 гектар жер таңдалып, 
мемлекеттік  актісімен, төл құжаты 
алынды.      

«сыбаға» бағдарламасы бойынша 
2016 жылға мүйізді ірі қара малдың 
484 бас аналығын  сатып алу жоспары 
белгіленген болатын.  Есепті кезеңде 
562 бас сиыр сатып алынды немесе 
жоспардың орындалуы  –  116,1%.

«НұР  ОТаН» – еЛМеН  еТеНе,
әЛеУМеТПеН  әРІПТес

2016 жылдың 14 
қарашасы күні сағат 
15.00-де, аудандық 
Мәдениет үйінде, «Нұр 
Отан» партиясы Меркі 
аудандық филиалының 
кезекті ХІХ есеп беру-
сайлау конференциясы 
өтеді.

                             
    «Нұр Отан» партиясы

аудандық филиалы

ПаРТияНЫң есеП 
беРУ-сайЛаУ

 КОНфеРеНциясЫ 
өТедІ
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«алтын асық» кешенді 
бағдарламасы бойынша 2016 жылға 
сатып алынатын қой 3075 бас болып 
жоспарланған, есепті кезеңде нақты  
сатып алынған қой 15450 бас, немесе 
жоспардың орындалуы –  502,4% . 

«Құлан» жылқы шаруашылығын 
дамыту кешенді бағдарламасы 
бойынша                     2016 жылға 
400 бас жылқы сатып алу жоспарланса, 
есепті кезеңде 620 бас жылқы сатып 
алынып, жоспар 155,0 % орындалып 
отыр. 

Есепті кезеңде 156,3 млн. теңгеге 
57 әртүрлі дана ауыл шаруашылығы 
техникалары сатып алынды. (2015 ж. 
52 дана, 142,6 млн. теңге).

ветеринария. 2016 жылы 
ветеринариялық-профилактикалық 
іс-шараларды, диагностикалық 
тексерулерді жүргізу үшін мемлекет 
тарапынан 82,0 млн. теңге қаржы 
бөлініп, есепті кезеңде 53,9 млн. 
теңгесі игерілді.  

Үстіміздегі жылдың қаңтар-
қыркүйегінде құрылыс жұмыстарының  
көлемі          2,8 млрд. теңгені құрады 
және 2015 жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 20,5%-ға өсті.

«Нұрлы жол» бағдарламасы 
бойынша Сарымолдаев ауылындағы 
600 орындық  №9 орта мектептің 
(сметалық құны – 1149,3 млн. теңге) 
құрылыс жұмыстарын мемлекеттік 
сатып алу конкурсы арқылы 
«ТаразҚұрылысДизайн» ЖШС-гі, 
жалпы соммасы 952,1 млн. теңгеге 
ұтып алып, жұмыстарды жүргізуде. 
Есепті кезеңде игерілген қаражат 468,1 
млн. теңге. Құрылыс жұмыстарының 
аяқталуы 2017 жылдың 1 шілдесі.

Негізгі капиталға салынған 
инвестициялардың жалпы көлемі 5,9 
млрд. теңгені құрады  (2015 жылдың 
деңгейіне – 128,2 %), оның ішінде 
мемлекеттік бюджеттің қаражаты 1,5 
млрд. теңге, кәсіпорындардың өз 
қаражаттары – 2,4 млрд. теңге және 
қарызға алынған қаражаттар – 2,0 
млрд. теңге. 

шағын және орта бизнес 
саласында 5141 (2015 ж. – 5088) 
кәсіпкерлік субъектілері тіркеліп, 
онда 12579 адам жұмыс істеді, 2015 
жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
кәсіпкерлік субъектілерінің саны 1,0 
пайызға артты.

«Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында банк несие 
пайызының бір бөлігін субсидиялау 
бағыты бойынша жалпы соммасы 
543,9 млн. теңгені құрайтын 13 жоба 
іске асты. 

аудан бюджеті. 2016 жылдың 
1 қазанына аудан бюджеті кірістері 
бойынша   7 млрд. 157,6 млн. теңгеге 
немесе жоспарға 100,2%-ға, өзіндік 
кірістер – 897,3 млн. теңгеге (101,7%), 
трансферттердің түсімдері бойынша – 
6 млрд. 260,3 млн. теңгеге (100,0%) 
орындалды. 

2016 жылдың қаңтар-қыркүйегінде 
аудан бюджетінің шығындары 7 млрд. 
244,2 млн. теңгені (жоспарға 99,4%) 
құрап, 2015 жылдың тиісті кезеңімен 
салыстырғанда 19,5%-ға өскен, оның 
ішінде білім саласына шығындар 
– 13,6%-ға, әлеуметтік көмек пен 
қолдауға – 19,1%-ға ұлғайған.

білім беру.  Ауданымызда жалпы 
білім беретін 38 мектеп бар, 2015-2016 
оқу жылында  аудан мектептерінде 
– 15409 оқушы оқумен қамтылған. 
Оларға 2038 мұғалім білім беруде, 
оның ішінде жоғары білімдісі – 1919, 
арнаулы орта білімдісі – 119. 

Есепті кезеңде ауданда мектепке 
дейінгі оқыту мен тәрбиемен 2438 бала 
қамтылып, қамту үлесі 35,8 пайызды 
құрады. Балабақшамен  қамту үлесін 
арттыру мақсатында  110,1 млн. 
теңгеге Жеміс-жидек ауылындағы  120 
орындық балабақша ғимаратының 
күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 
Нысан қараша айында пайдалануға 
беріледі. Жыл аяғына дейін 
мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 

«НұР ОТаН» ПаРТиясЫ МеРКІ аУдаНдЫҚ фиЛиаЛЫ саяси КеңесІНІң 2014 ЖЫЛдЫң 
ҚаРашасЫ МеН 2016 ЖЫЛдЫң ҚаРашасЫ аРаЛЫғЫНда аТҚаРғаН ЖұМЫсЫ ТУРаЛЫ 

ПаРТия аУдаНдЫҚ фиЛиаЛЫНЫң ТөРағасЫ, аУдаН әКІМІ  
МейІРхаН азаТұЛЫ өМІРбеКОвТЫң 

есеПТІ  баяНдаМасЫ
негізінде 75 орындық екі балабақша 
ашу көзделуде. Нәтижесінде мектепке 
дейінгі тәрбиемен қамтудың үлесі 39,7 
% құрайтын болады.

Ойтал ауылындағы №20 орта 
мектептің (сметалық құны – 217,6 млн. 
теңге) күрделі жөндеу жұмыстарына 
211,5 млн. теңге бөлініп, жөндеу 
жұмыстары аяқталды.

«Жұмыспен қамту Жол картасы 
– 2020» бағдарламасы аясында 
республикалық және жергілікті 
бюджеттен Меркі ауылындағы №17 
И.Трубицын атындағы ОМГ-ның 
(сметалық құны – 277,0 млн. теңге) 
күрделі жөндеу жұмыстарына –  268,8 
млн. теңге және Кеңес ауылындағы 
№6 орта мектебінің терезелерін 
ауыстыруға 9,6 млн. теңге бөлініп, 
жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 

денсаулық сақтау   саласына  1,2 
млрд. теңге  бөлініп, 2015 жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда 17,6 пайызға 
өсті. Республикалық және облыстық 
бюджеттен орталық ауруханаға 1,2 
млрд. теңге бөлінді, оның ішінде: дәрі 
дәрмекке – 132,3 млн. теңге (2015 ж. – 
110,7 млн. теңге), тамаққа – 16,4 млн. 
теңге (2015 ж. – 9,9 млн. теңге).   

Ауданда денсаулық сақтау 
саласында 250 келушіге арналған 
орталық емхана құрылысы аяқталып, 
2016 жылдың  қазан айының аяғында 
қолданысқа берілді. 

Ауданның еңбек нарығында 
жұмыспен қамтылуы.  Есепті кезеңде 
жұмыспен қамту бөліміне 1444 адам 
қайырылып (2015 ж. – 1178 адам), 
1097 адам жұмыспен қамтылды (2015 
ж. – 971 адам). Тіркелген ресми 
жұмыссыздардың саны 274 адам 
(2015 ж. – 229 адам). 

әЛеУМеТТІК  ҚОРғаУ.  
Есепті кезеңде ауданымызда 2505 
отбасындағы 18 жасқа толмаған 7822 
балаға 123,2 млн. теңге (2015 ж. – 
2350 отбасындағы 7333 балаға – 114,1 
млн. теңге)  мемлекеттік  балалар 
жәрдемақысы төленді. 

Ауылдық округтер жанындағы 
учаскелік комиссиялардың  
қорытындысына сәйкес, табысы 
кедейшілік шегінен төмен 33 
отбасындағы 157 азаматқа 2,5 млн. 
теңге (2015 ж. – 64 отбасындағы 300 
азаматқа – 4,2 млн. теңге) көлемінде 
әлеуметтік көмек төленді. 

«Өрлеу» пилоттық жобасы 
бойынша 88 отбасындағы 454 азаматқа 
14,0 млн. теңге шартты ақшалай 
көмек тағайындалып, бюджеттің 
қаржыландыру жоспарына сәйкес 
төленуде.

Мәдениет саласы. Есепті 
кезеңде мәдениет  және тілдерді  
дамыту бөлімі бойынша    1 аудандық 
Мәдениет үйі, 7 ауылдық мәдениет үйі, 
7 ауылдық клуб, 1 орталық кітапхана,  
1 балалар кітапханасы, 26 ауылдық 
кітапхана және 1 мұражай халыққа 
қызмет атқаруда. Есепті кезеңде 
мәдениет ошақтарының материалдық-
техникалық базасын нығайту үшін 11,0 
млн. теңге бөлінді.

Жолдар. 2016 жылға жалпы 
автомобиль жолдарына бөлінген 
қаржы 131,7 млн. теңге, оның ішінде 
облыстық бюджеттен 116,7 млн. теңге, 
аудандық бюджеттен 15,0 млн. теңге. 
Есепті кезеңде Меркі ауылындағы 
Ә.Ысмайылов көшесіне (орталық 
алаңды), Қызыл сай ауылындағы 
Рысқұлбеков көшесі мен кірме жолына, 
Т.Рысқұлов ауылындағы 180 орындық 
орта мектепке кірме автожолға орташа 
жөндеу жұмыстары жүргізілді.

Қосымша биылғы жылы 
республикалық маңызы бар 
«Қырғызстанға батыстан кірме» 7,7-
32 шқ автомобиль жолын (Екпінді 
ауылынан Андас Батыр ауылындағы 
шекараға дейін) орташа жөндеу үшін 
594,6 млн. теңге қаржы бөлініп, жөндеу 
жұмыстары жүргізілді.

ауыз су. Елді мекендердегі су 
құбырларын, ұңғымаларын қайта 

қалпына келтіру және қоршау орнату 
үшін, яғни, ағымды жөндеу жұмыстарын 
жүргізуге «Жұмыспен қамту – 2020 Жол 
картасы» бағдарламасы бойынша 36 
жобаға 25,7 млн. теңге және аудандық 
бюджеттен 14,5 млн. теңге бөлініп, 
қазіргі таңда жөндеу жұмыстары 
жүргізілуде. 

«өңірлерді дамыту» 
бағдарламасы шеңберінде 76,8 млн. 
теңге қаражат бөлініп, 29 жобаны іске 
асыру жоспарлануда. Есепті кезеңде 19 
жоба бойынша жұмыстар аяқталып, 10 
жоба бойынша жұмыстар жүргізілуде.

ауданда қылмыспен күресу 
және оның алдын алу бойынша 
жұмыстар жүргізілуде. Есепті кезеңде 
ауданда 708 (2015 ж. -749 ) қылмыс 
тіркелген, бұл 2015 жылдың тиісті 
кезеңінен 5,5 пайызға төмендеген. 
Есепті кезеңде қылмыстардың ашылуы 
48,9 пайызды (2015 ж. -39,4 %) құрады.

«Нұр Отан» партиясының басты 
әрі негізгі міндеті – бұл адамдармен 
жұмыс атқару, сол арқылы олардың 
проблемаларын анықтап және оларды 
шешу шараларын жасау. Және де 
бұл кез келген мәселені дәлме-дәл 
шешіп тастау дегенді білдірмейді. 
Партия осы проблемалардың 
шешімінің табылуына жағдай жасайды, 
мемлекеттік органдардың жұмыс 
жүйесі тиімділігін арттырады, билік 
пен халық арасындағы байланысты 
қамтамасыз етеді.

Бұл орайда партияның халыққа 
біте қайнасу тетігінің бірі – қоғамдық 
қабылдау. Қазіргі Партия Меркі 
аудандық филиалында қоғамдық 
қабылдаудың тұрақты кестесі жасалған, 
филиалдың қабылдау бөлмесінде 
аудан әкімінің орынбасарлары, 
мемлекеттік мекеме басшылары, 
барлық деңгейдегі мәслихат 
депутаттары тұрғындар талабына үнемі 
назар аударып отырады. Мәселен, 
аудандық филиалдың қоғамдық 
қабылдауында есепті мерзімде 753 
арыз-шағым түссе, оның 372-сі оң 
шешімін тапқан. Тіркелген өтініштердің 
427-сі мемлекеттік органдарға, 101-
і жеке және шағын бизнес өкілдеріне 
жолданды, 114 өтінішке заңгерлік кеңес 
берілсе, 34 өтініш  қаралу үстінде.

Партия жұмысының негізгі 
қызметтерінің бірі қоғамда сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы төзімсіздік 
мәдениетті қалыптастыру, 
жемқорлықпен күрес жүргізу болып 
табылады. Партиялық бақылау мен 
жемқорлықпен күресті ұйымдастыру, 
сондай-ақ, ішкіпартиялық тәртіпті 
нығайту бойынша Партия аудандық 
филиалының Партиялық бақылау 
комиссиясы мен жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі Қоғамдық кеңес 
мүшелері бағытты жұмыстарды 
жүргізіп келеді. Есепті мерзімде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл жөніндегі қоғамдық кеңестің 
13 отырысы, Партиялық бақылау 
комиссиясының 16 отырысы 
жоспарланып өткізілген. Отырыстар 
саны өткен 2012-2014 жылдармен 
салыстырғанда 2 есеге  артқан. 

«Нұр Отан» партиясының Меркі 
аудандық филиалдың Саяси кеңесі 
Бюросының қаулысымен және 
VІ шақырылған Меркі аудандық 
мәслихатының 2016 жылдың 24 
наурызындағы №1 сессиясының 
шешімімен, фракция Ережесіне сәйкес, 
партияның депутаттық фракциясы 
құрылып, тіркелді. Аудандық 
мәслихаттың 15 депутатының 13-і өз 
өтініштерімен фракция мүшелігіне 
кірді.

Депутаттық  фракция  құрылған  
күннен  бастап  әрбір  фракция  мүшесінің  
сайлауалды  бағдарламасына және  
сайлаушылардың  ұсыныс  пікірлеріне  
сәйкес  іс-шаралар жасап, партияның 
«Қазақстан-2021: Бірлік. Тұрақтылық. 
Жасампаздық» атты сайлауалды 
бағдарламасындағы міндеттердің 
ауданда жүзеге асырылуына өзіндік 

ықпал қосып келеді.  Фракцияның 
жұмыс жоспарына сәйкес есепті 
мерзімде аудандық  филиалмен  
бірлескен 9 Бюро отырысы, 3 
Саяси Кеңес отырысы өткізілді. Күн 
тәртібінде  ауданымыздың  әлеуметтік-
экономикалық  мәселелері  қаралып,  
талқыланды. Сондай-ақ, аудандық 
мәслихаттағы депутаттық фракция 
мүшелері өз сайлау округтерінде 
сайлаушыларға берген аманаттарын 
орындауда. 

Жалпы, есепті мерзімде 
партияның аудандық мәслихаттағы 
депутаттық фракциясының 14 отырысы 
өткізіліп, онда ауданның әлеуметтік-
экономикалық жағдайын жақсартуға 
арналған мәселелер қаралып, тиісті 
шешімдер қабылданды. 

Фракция отырыстарында 
көтерілген мәселелердің оң шешімін 
тапқандары жетерлік.

Мысалы: Партияның Меркі 
аудандық мәслихатындағы депутаттық 
фракциясының мүшелері «Нұрлы жол» 
бағдарламасы аясында Сарымолдаев 
ауылындағы №9 Савва атындағы орта 
мектебінің құрылысына республикалық 
бюджеттен қаражат бөлінуіне 
ықпал етіп, бүгінгі таңда фракция 
мүшелері «Нұрлы жол» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында салынып 
жатқан мектеп құрылысының сапасы 
мен оған бөлінген қаражаттың мүдделі 
жұмсалуын бақылауға алған. 

Бүгінде партия өзінің негізгі 
қызметін айқындайтын 9 партиялық 
жобаны қабылдап, осы жоба бойынша 
жүйелі жұмыстар жүргізуде. Яғни, 
олар заманның қалыптастып отырған 
талабына сай жоғары деңгейлі зейін 
аударуды қажет ететін, ең өзекті 
сұрақтарды, қоғамның барлық 
әлеуметтік топтарының мүдделерін 
қамтып отыр. Атап айтатын болсақ, 
есепті мерзімде партиялық жобалар 
бойынша әр форматтағы 301 іс-шара 
ұйымдастырылып, оған шамамен 
20000-нан астам адам қатысқан. 

Олар бойынша қысқаша тоқталып 
өтетін болсақ: 

«Ардагерлерді ардақтайық» 
жобасы ҰОС ардагерлерін, «Ерлікке 
мың тағзым!» акциясы аясында 
Ұлы Отан соғысы ардагерлері 
мен мүгедектері және соған 
теңестірілгендер туралы мәліметтер 
базасы жасақталса, аудан жастары 
арасында «Жас қамқоршылар» 
жасақтарын құрып, ҰОС, еңбек және 
жалғыз басты ардагерлерге тұрақты 
түрде көмек көрсетілуде.

 Сондай-ақ, «Нұр Отан» партиясы 
Меркі аудандық филиалының 
ұйымдастыруымен «Жайлы үй» 
волонтерлік акциясы өткізілді. Акция 
аясында партия аудандық филиалы 
Саяси кеңесі мүшелері мен БПҰ 
төрағалары ҰОС ардагерлері, еңбек 
және тыл ардагерлері мен жалғыз 
ілікті қарттарға бекітілді. Нәтижесінде, 
бекітілген Саяси кеңес мүшелері мен 
БПҰ төрағалары қарияларымыздың 
үйлеріне барып, тұрғын үйді 
жөндеуде көмек көрсету бойынша 
шаралар қабылдау үшін Ұлы Отан 
соғысына қатысушыларының және 
мүгедектерінің өмір сүру жағдайларын 
тексеру жұмыстарын жүргізді. 
Қажетіне қарай, оларды медициналық 
тексеруден өткізіп, керекті дәрілер мен 
дәрумендік препараттарын таратып, 
әлеуметтік көмектер көрсетілді. 

Бүгінгі күні нұротандықтардың 
алдында тұрған басты мақсаттардың 
б і р і – « Қ а з а қ с т а н – 2 0 5 0 » 
Стратегиясының жүзеге асу барысын 
бақылау. Біз бұл міндеттерді   қалай 
жүзеге асыру керектігін білеміз. Ол 
міндеттердің барлығы партияның 
Саяси доктринасында, сайлауалды 
бағдарламада, партиялық жобаларда 
біріктірілген. Біз бірігіп қоғам мен 
мемлекет өмірінің барлық саласында 
қарқынды және тиімді дамуды 
қамтамасыз ету мақсатында жұмыс 

атқаруымыз керек. Сондықтан, 
Елбасының стратегиялық ойларын 
іске асыру мақсатында, «Нұр Отан» 
партиясының жоғарыда айтып өткен 
құжаттарын басшылыққа ала отырып, 
бізге келесідей міндеттерді орындау 
қажет:

Партия жұмысы бойынша:
– партия ұйымдары, жергілікті 

атқарушы органдарды басқаратын 
партия мүшелері ең алдымен 
мемлекеттік бағдарламалардың  
ойдағыдай  орындалуын  қадағалау 
керек –  бұл бәріміз үшін басты міндет;

– әрбір партия мүшесінің ұйымның 
беделіне нұқсан келтірмейтіндей, 
қайта абыройын арттыратындай 
қызмет етуі тиіс.

– бастауыш партия ұйымдарының 
жұмысын жаңа дәрежеге көтеру; 

– партия ұйымдарының сапалық 
құрамын реттеу; 

– партия жанындағы «Жас Отан» 
жастар қанатының жұмысын нығайту. 
Талантты, іскер жалынды жастарды 
тәрбиелеп, партия қатарына тартып,  
лайықтыларды қызметте өсіру;

– басшылық қызметтегі партия 
мүшесі халықпен жұмыс істей білуі 
керек. Әрбір адамның өтініш-пікіріне 
құлақ түріп, тыңдай білу, әділ, орынды 
уақтылы жауабын бергенде ғана жұмыс 
нәтижесіне қол жеткіземіз;

– қоғамдық қабылдау бөлімдері 
жұмысының пәрменділігін арттырып, 
шалғай елді-мекендерге барып 
қабылдаулар өткізу жұмыс дағдысында 
үнемі болуы тиіс;

– қоғамдағы кез келген, әсіресе, 
ұлтаралық негіздегі теріс әрекеттердің 
алдын алып, жол бермеу шараларын 
қарастыру;

– партияның саяси бағытын іске 
асыру үшін өкілді органдарда партияның 
депутаттық фракцияларының қызметін 
үйлеструді күшейту, олардың ықпалын 
барынша пайдалану. 

Біз өзіміздің күш-жігерімізді ауыл 
тұрғындарының өмір сүру сапасын 
жақсартуға бағыттауымыз керек, ол 
үшін мынадай міндеттер тұр:  

–  барлық мектептерде сапалы 
білім беруді дамыту. Елбасы 
бастамашы болған «Балапан» 
бағдарламасын іске асыра отырып, 
ауылдағы балабақшалар желісін 
дамытуды жалғастыру.

– медициналық қызметтер 
сапасын арттыру; 

– аудан экономикасының өсу 
қарқынын қамтамасыз ету; 

– Елбасының үдемелі 
индустриялық-инновациялық дамыту 
бағдарламасын іске асыру; 

– өңірімізде қолайлы іскер және 
инвестициялық ахуал құру; 

– өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз 
еткен, жұмыссыз және аз қамтылған 
халықты тұрақты жұмыспен қамтуға 
жәрдемдесу арқылы халықтың кірісін 
арттыру;

– адамдарды табыс табуға үйрету 
және жеке басының және кәсіби өсуі 
үшін барлық қажетті жағдай жасау; 

– азаматтарға сапалы мемлекеттік 
қызметтер көрсету; 

– жұмысымыздағы маңызды 
басымдықтардың бірі болып табылатын 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылды жалғастыру;  

– біздің басты жетістігіміз – халық 
бірлігін дамыту, бейбітшілікті сақтау 
және қоғамдағы келісімді әрі қарай 
нығайту жұмыстарын жалғастыру. 

Құрметті делегаттар!
«Нұр Отан»  –  нақты істер партиясы! 

Сондықтан да Мемлекет басшысы 
сіздер мен біздерге артып отырған 
сенімін абыроймен ақтап, алдағы 
уақытта еліміздің өркендеп, гүлденуі 
бағытында атқарар жұмыстарымызға 
сәттілік тілеймін!

  (соңы. басы 1-бетте)
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Берік БОлсЫН, ТуҒаН елдіҢ ТҰҒЫрЫ,
НҰрлЫ БОлсЫН, Тәуелсіздік ҒҰМЫрЫ!

  АҚЕРМЕН  АУЫЛДЫҚ  ОКРУГІ

Ең алдымен, 2001 жылы Алтын арық 
ауылындағы №41 бастауыш мектебі 
пайдалануға беріліп, шәкірт тәрбиелеуге 
кірісті. Мектепке дейінгі тәрбие ісі 
ақсап, ауданда небәрі үш-ақ балабақша 
болғанда, 2004 жылы  Ақермен 
дәрігерлік амбулаториясының бос 
ғимараты алынып, күрделі жөндеуден 
өткізіліп, «Бүлдіршін» балабақшасы 
ашылды.

Кезінде жекеменшікке өткен 
Ақермен мәдениет үйі 2004 жылы 
жеке кәсіпкерден 2 млн. теңгеге  кері 
сатып алынып, 2005 жылы 10 млн. 
теңге (6 млн. мемлекеттік бюджеттен, 
4 млн. «Меркі асыл тұқымды зауыты» 
АҚ) көлемінде қаржы бөлініп, күрделі 
жөндеуден өткізілді.

2006 жылы Алтын арық ауылындағы 
«Алтын арық» фельдшерлік пункті де 
күрделі жөндеуден өткізіліп, тұрғындарға 
қызмет ете бастады.

2008 жылы Ә.Хасенов атындағы №11 

Шаруашылықтағы 17400 бас 
қойдың 10030 басы саулық малы. 
Бүгіндері 4000 бас қой бордақылауға 
кіргізілген. Таяу күндері 60-70 
бас жылқы малы бордақылауға 
қойылмақ. Бордақылау базында 
20 адам еңбек етуде. Желтоқсан 
айында бордақыланған малдар 

Арман қуып, Тараз қаласындағы 
педагогикалық институтқа оқуға 
түсті. Студенттік жылдар зуылдап 
өте шыққан.1984 жылы Айсұлу 
Иманбайқызы диплом алып, физика 
пәнінің мұғалімі атанды. 32 жыл.  
Айсұлу осыншама уақыттан бері №11 
Ә.Хасенов атындағы орта мектебінде 
физика пәнінен сабақ беріп, 
шәкірттерінің осынау пәнге деген 
қызығушылығын тудырып келеді.Өзі 
оқытатын пәннен 2014-2015 оқу жылы 
мен 2015-2016 оқу жылында 100 
пайыздық білім сапасын көрсеткен.
Мектепте ол араласпайтын жұмыс жоқ 
шығар, қашанда маңызды істердің, игі 
бастамалардың ортасынан табылады.

Біз білім шаңырағында 
болған кезде, Алипбаева Айсұлу 
Иманбайқызы мектеп директорының 
уақытша міндетін атқаруда екен. 
Білгіміз келген барлық сауалдарға 
нақты, қызығушылықпен жауап беріп, 
білім ордасының тыныс-тіршілігінен 
хабардар етті.

– Мақсатымыз – білім мазмұнын 
жаңарту, жаңа инновациялық 
технологияларды енгізе отырып, 
білім сапасын арттыру. Қазіргі таңда 
ҰБТ-ның жаңа форматын іске асыру 
бағытында жұмыс істеудеміз, – деді 
Айсұлу Иманбайқызы.

Мектепте барлығы 364 оқушы 
білім алып жатса, оның 23-і 
Қайыңдысайдан, 43-і Алтын арықтан 
тасымалдануда.Оқушыларға 54 ұстаз 
(жоғары білімдісі – 53, арнаулы орта 
білімдісі – 1) білім беруде. Олардың 
11-і – жоғары санатты, 20-сы – І 
санатты, 12-сі – ІІ санатты педагогтар.

Осыдан тура 25 жыл бұрын еліміздің Тәуелсіздігін 
ақермендіктер  де ерекше қуанышпен қарсы алған-ды. ата-
бабаларымыз аңсаған азаттықтың ақ таңының атқанынан олар 
көп үміт күтіп, елмен бірге еңбек етті. Нарықтың қыспағын да, 
оңтайландырудың қиындықтарын да бастан өткерді. бірлік 
пен ынтымақты серік еткен үлкен ауылдың азаматтары көп 
ұзамай, нәтижесін де көре бастады.

алпыс саТЫбаЛдиев,
ақермен ауылдық округінің әкімі 

АҚЕРМЕНДЕЙ  
АУЫЛЫМ...

ОМ-не жылыту қазандығы орнатылып, 
орталық жылыту құбырлары тартылып, 
бір орталықтан жылытуға қосылды.

2010 -2011 жылдар бұл округке мол 
қуанышын ала келді. Кентай ауылында, 
«Меркі асыл тұқымды зауыты» АҚ-на  
тиесілі,    6 отбасыға арналған тұрғын үй 
пайдалануға берілді. Кентай ауылының 
орталық жолының бойы мен Ақермен 
ауылындағы Төле би көшелеріне түнгі 
жарықтандыру жүргізілді.

Ауыз су – тіршілік нәрі, оның сапалы 
болуы – маңызды мәселе. 2012 жылы 
Кентай мен Алтын арық ауылдарындағы 
су құбырлары күрделі жөндеуден өтіп,  
екі ауылдың тұрғындары қуанышқа 
кенелді.

2013 жылы «Өңірлерді дамыту – 
2020» бағдарламасы бойынша Ақермен 
ауылының орталығында  600 шаршы 
метр алаңға балалардың ойын алаңы 
салынып, пайдалануға берілді. Осы 
жылы «Ақбұлақ» бағдарламасы бойынша 

Ақермен ауылында орталықтанған су 
жүйесі іске қосылды. 

Ақермендіктер үшін 2014 жыл да 
игілікті істермен есте қалды. Ақермен 
ауылдық округі аумағындағы, жалпы 
ұзындығы 2,0 шақырым болатын, 
3 көшеге шағыл тас төселініп, 
ағымды жөндеуден өтті. Кентай 
ауылындағы «Кентай» фельдшерлік 
пунктінің құрылысы аяқталды. Осы 
жылы «Өңірлерді дамыту – 2020» 
бағдарламасы бойынша Ақермен 
ауылындағы орталық спорт алаңы 
қоршалып, спорттық алаңы жаңартылып, 
көрермендерге арналған орындық 
орнатылып, төбесі жабылды.

2015 жылы  «Өңірлерді дамыту – 
2020» бағдарламасы бойынша бөлінген 
3743000  (үш млн. жеті жүз қырық 
үш мың) теңге қаражатқа,  жергілікті 
қоғамдастық жиынының шешімімен, 
Кентай ауылынан ұзындығы 2,0 

шақырым аралыққа,  жаяу жүргіншілер 
жолына тас, оның 1125 метріне асфальт 
төселінді.

2015 жыл тағы бір игілікті қадаммен 
дараланды. Ол – Ақермен, Кентай 
және Алтын  арық ауылдарына көгілдір 
отынның  келуі еді.  Қазіргі уақытта әр 
үйге газ кіргізу жұмыстары жалғасын 
табуда.

2015 жылы «Өңірлерді дамыту 
– 2020» бағдарламасы бойынша 
2014 жылы  жаңартылған Ақермен 
ауылындағы орталық спорт алаңына 
ауылдың әлеуметтік-экономикалық 
дамуына үлесін қосқан азамат Ошан 
Тоғысовтың аты беріліп, Тоғысовтар 
отбасы 1000000 (бір млн.) теңге 
көлемінді демеушілік жасап, спорт 
алаңының күншығыс жағы 50 метрге 
ұзартылып, шахмат, волейбол, 
баскетбол ойын алаңдары соғылды.

Осы жылы Ақермен ауылындағы 

«Меркі асыл тұқымды зауыты» АҚ тиесілі 
ғимарат күрделі жөндеуден өткізіліп, 
«Ақермен» тойханасы іске қосылса, ҰОС 
ардагерлерінің ескерткішіне ағымды 
жөндеу жұмыстары жүргізілді.

2016 жылы Ақермен ауылындағы 
О.Тоғысов атындағы орталық саябақты 
абаттандыру жұмыстары барысында 
350 түп (қара тал, терек, шырша) ағаш 
отырғызылды. Кентай ауылындағы 
О.Келдеубаев және С.Жадраев 
көшелерінің аяқ жағын (сүтті-сиыр 
фермасына барар жол), Алтын арық 
ауылындағы А.Аспетов көшесіне және 
Ақермен ауылындағы М.Мәметова 
көшелерінің, жалпы ұзындығы 2,5 
шақырымдық жолына, қиыршық тас 
төсету үшін – 11843000  (он бір млн. 
сегіз жүз қырық үш мың) теңге бөлініп, 
қазіргі уақытта жеңімпазы анықталып, 
тиісті жұмыстар атқарылуда.

Биыл Алтын арық ауылындағы №41 
бастауыш мектебіне күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізіліп, жеке кәсіпкердің 
демеушілігімен су құбыры орнатылды.

Сонымен қатар, Кентай ауылындағы 
С.Жадраев көшесіндегі су ұңғымасын 
қалпына келтіруге және ағымды жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге 343000 (үш жүз 
қырық үш мың)  теңге көлемінде қаржы 
бөлінген.

Қазіргі таңда, «Өңірлерді дамыту» 
бағдарламасы бойынша бөлінген 
2172,0 мың теңге қаражатқа Кентай 
ауылындағы О.Келдеубаев көшесіндегі, 
өткен жылы қаржының жетпеуіне 
байланысты асфальтталмай қалған, 
жаяу жүргіншілерге арналған жолдың 
874 метрі және Ақермен ауылының аяқ 
жағындағы 300 метр жаяу жүргіншілерге 
арналған жол тегістеліп, асфальт төсеу 
жұмыстары жүргізілуде.

ЕҢБЕК, БƏРІН  ДЕ  жЕҢБЕК
биылғы жылы 4700 гектар алқаптың егіні орылып 

алынды. Оның ішінде 2000 гектер жердегі арпаның әр 
гектарынан 11,3 центнерден, 2700 гектардағы бидайдан 
13,5 центнерден өнім алынды. 

берік хаМиТұЛЫ,
«Меркі қой зауыты» аҚ-ның Президенті

ҰсТаздЫҚ  еТкеН  ЖалЫҚПас ...

алипбаева айсұлу иманбайқызы (суретте) жастайынан 
білімге құштар, ізденгіш жан болып өсті. Оны өзіне білім берген, 
тәрбиелеген ұстаздары қатты қызықтыратын. сондықтан да 
болар, орта мектепті бітіргенде ол көп ойланбастан ұстаз болып, 
шәкірт тәрбиелеуді шешті. 

Мектепте жас мамандарға 
бағыт-бағдар беріп, оларды ұжымға 
тарту тұрақты назарға алынған. 
Ілияс Мұқатов (дене шынықтыру), 
Анар Оразбаева (ағылшын тілі), 
Жанерке Мұхамеджанова (психолог) 
сынды жас педагогтар бүгіндері өз 
пәндерін қызыға оқытуда. Сонымен 
қатар, Қалдыбай Камалов (орыс 
тілі),  Дариякүл Мұратова (бастауыш 
сынып мұғалімі), Қалбүбі Шоншабаева 

(география), Роза Исмаилова (химия) 
сынды тәжірибелі ұстаздар – мектеп 
мақтаныштары.Олардың барлығы да – 
жоғары санатты ұстаздар.

Мектеп оқушылары түрлі 
пәндер бойынша олимпиадаларға, 
байқауларға, спорттық жарыстарға 
қатысып отырады. Мысалы, 2015-
2016 оқу жылында 17 оқушы аудандық 
олимпиадаға (негізгі пәндерден) 
қатысса, соның 13-і жүлделі 
орындарды иемденген. Ғылыми 
жоба бойынша, тарих пәнінің мұғалімі 
Қарлығаш Ақбаеваның шәкірті Алина 
Ермаханова І орынды иемденіп, 
облысқа жолдама алды. Биология 
пәнінің мұғалімі Замира Шарғынның 
шәкірті Жаннұр Демесінова ІІІ 
орынды, физикадан Айнұр Нұрланова 
жетекшілік еткен Диана Әбсаттарова 
ІІІ орынды жеңіп алды. Мектеп 
оқушылары республикалық қашықтық 
олимпиадасына, «Ақбота», «Кенгуру» 
интеллектуалдық байқауларына 
қатысып, жүлделі орындардан көрінді.

Республикалық “Ғұмырдария 
байқауында мәнерлеп оқудан Ернұр 
Төтен ІІ орынды иеленді. Жетекшісі 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі Мәдина Қоңырбаева.

«Ұстаздық еткен жалықпас, 

сойыла бастағанда тағы 15-20 адам 
жұмысқа тартылады.

Жоспарға сәйкес, 4000 гектар 
алқапқа күздік егілмек. Көктемде 
тағы 4000 гектарға арпа, 200 
гектарға жоңышқа  себілетін 
болады.

Өткен  жылы құмда 18 қашар 
және шопанға арналған 21 
құрастырмалы үй (канадалық) 
соғылды. Ал, биылғы жылы 
құмда 5 құдық қазылған. 
Олардың әрқайсысына 3 отардан 
отырғызылатын болады. Аз күнде 
тағы 1500 бас тоқты сатып алу 
жоспарлануда. 20 отар қой 20 
шопанға сеніп тапсырылған. Оларға 
жақын арада 10 қазақ үй мен қазіргі 
заманғы пештер сатып алынып, 
таратылды.

Ірі қараны бордақылауға 
арналған, 3600 басқа бордақылау 
алаңы соғылмақ. Ол 2017 жылдың 
жазында бітетін болады. Сол 
кезде 40-50 адамға жұмыс орны 
да ашылады. Келешекте оның 
көлемін 12000 басқа дейін жеткізу 
көзделінуде.

үйретуден балаға» – демекші, 
өскелең ұрпаққа сапалы 
білім, саналы тәрбие беруде 
ұйымшылдықпен еңбек етіп 
жүрген, Айсұлу Иманбайқызы 
басқарып отырған ұстаздар 
қауымына мол табыс, сәттілік 
тілеп, жолға шықтық.
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты 
ахуалда: Өсім. Реформалар. Даму» атты 
Жолдауында: «Біздің халқымыз ешқашан 
бүгінгідей бақуатты тұрмыс кешіп көрген 
жоқ. Тәуелсіздік алғаннан бері 1300-
ден астам денсаулық сақтау нысаны 
мен 1700-ден астам білім беру ошағын 
салдық. Олардың барлығын ең соңғы 
үлгідегі құралдармен жабдықтадық. Аса 
күрделі операцияларды өз елімізде, 
өз дәрігерлеріміз жасайтын жағдайға 
жеттік. Жалпы, халықтың тұрмысының, 
денсаулығының түзелуі, санының өсуінің 
нәтижесінде қазақстандықтардың 
орташа өмір ұзақтығы 72 жасқа 
жуықтады» –  деп нақты айтқан болатын. 

Меркі аудандық  денсаулық сақтау 
жүйесін қаржыландыруға 2005 жылы 
430526,0  млн. теңге бөлінсе, 2016 
жылы – 1,661812,0 млн. теңге бөлінді, 
яғни, 11 жыл ішінде ол – 3,8 есеге артты.

2016 жылдың 1-қыркүйегінде 
бөлінетін қаражат көлеміне жоспар 
1661812 теңгені құраса, оның ішінде 
жергілікті бюджеттен 143230,0 млн. 
теңге, республикалық бюджеттен – 
1518582,0 теңге болды.

Атқарылған мақсатты шаралар 
арқасында денсаулық сақтау 
саласындағы негізгі көрсеткіштердің 
төмендеуі байқалды: жалпы өлім-жітім 
көрсеткіші соңғы 25 жылды талдау 
арқылы (1992 ж. – 7,8, 2016 ж. – 6,2) 
1992 жылдан 25,0 пайызға төмендеді..
Нәрестелік өлім (1992ж.– 35,5, 2016 
ж. – 7,6) 1992 жылдан 69,2 пайызға 
төмендеген.

Денсаулық сақтау нысандарын соғу 
екпіні де жоғары. Егер, 1991 жылдан 
2009 жылға дейін 1 ғана денсаулық 
сақтау нысаны соғылса, 2009-2015 
жылдар аралығында 10 нысан ел 
игілігіне пайдалануға берілген.

«350 дәрігерлік амбулатория, 

2016  жылдың 20 наурызында 
өткен  Мәжіліс және жергілікті жердегі 
мәслихат сайлауында халықтың  
басым  дауысына ие болған 
«Нұр Отан» партиясы еліміздің 
барлық аймағында депутаттық 
фракцияларын құрып, іске кіріскен-
ді. Елбасымыз,  партиямыздың  
төрағасы  Н.Ә.Назарбаев  «Нұр  
Отан»  партиясының  фракциясы  
жүйелі  түрде  үкімет  мүшелерін  
тыңдап,  олқылықтарын  сыни  
тұрғыдан  көрсетуі, Үкіметтің  
партияның  сайлауалды  
бағдарламасын  орындау  
барысында  тұрақты  бақылау  
қажет.  Сұраныс  қатаң  болуы  тиіс, 
бұл  біздің  ортақ  міндетіміз» – деп  
партия  фракциясының  алдына  
үлкен  міндет  қойды.  Партияның 
аудандық мәслихатында да 
депутаттық фракциясы құрылып, 
13 депутат өз еркімен фракция 
құрамына кірді. Меркі аудандық  
мәслихатындағы  партияның  
депутаттық  фракциясы  белгіленген  
Ережеге  сәйкес  ауданның  саяси-
әлеуметтік  өміріне  белсене  
араласып  келеді.  Депутаттық  
фракция  құрылған  күннен  
бастап  әрбір  фракция  мүшесінің  
сайлауалды  тұғырнамасына  
және  сайлаушылардың  ұсыныс-  
пікірлеріне  сәйкес  іс-шаралар  
жасап, партияның «Қазақстан-2021. 
Бірлік. Тұрақтылық. Жасампаздық» 
атты сайлауалды бағдарламасына 
сәйкес 5 жылдық жоспары мен 
2021  жылға  дейінгі  кезеңдегі  
даму  перспективаларының  
бағдарламасының  негізі  болуына  
айтарлықтай  белсенділік  көрсетті. 
Фракция  өзінің  жұмыс  жоспарын  
партиямыздың  сайлауалды  
бағдарламасы негізінде  құрып,  
оны  өзінің  отырыстарында  
қарай  отырып,  тұғырнаманың  

 В первичной партийной 
организации «Андас батыр» 
райфилиала партии «Нур 
Отан» 227 человек, это педа-
гоги, медики, бизнесмены, 
молодежь округа, многие из 
которых принимают активное 
участие во всех мероприяти-
ях, в том числе, по разъяс-
нению Посланий Президен-
та, проведению праздников, 
посвященных знаменатель-
ным датам, Дню единства 
народа Казахстана, Дню 
Первого Президента, Дню 
семьи, Наурызу и др. С 
каждым днем ряды членов 
«Нур Отан» растут, попол-
няются новыми партийца-
ми, уважаемыми людьми 
в районе, молодежью.

ППО «Андас батыр» 
действует с 2008 года. 
В ППО имеется свой ка-
бинет, оснащенный для 
работы и приема граж-
дан всем необходимым: 
компьютером, телефо-
ном, литературой. Здесь 
нуротановцы проводят 
«круглые столы», бри-
финги, встречи, обсуж-
дают поставленные в 
Платформе партии цели 

ФРАКЦИЯ – ЕЛ  МҮДДЕСІН КӨЗДЕЙДІ

«Нұр Отан» партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
партиялық ішкі тәртіпті нығайту, жергілікті жердегі 
мәслихаттардағы партияның депутаттық фракцияларының 
жұмысын жандандыру турасында партия белсенділеріне 
нақты тапсырма жүктегені белгілі. ал, үкіметпен, жергілікті 
басқару және өзін-өзі басқару органдарымен, азаматтық қоғам 
институттарымен өзара іс-қимыл жасау, конституциялық 
реформаны бекіту және Президент бастамасы мен «Нұр 
Отанның» сайлауалды тұғырнамасын заңнамалық тұрғыдан 
қамтамасыз ету, үкіметтің іс-қимылына парламенттік бақылау 
жасау, халықты алаңдататын шешуші проблемаларға дереу 
назар аудару – фракцияның тікелей қызметі болып табылады.

Играет  важную  роль 
«Нур Отан», как  партия парламентского боль-

шинства, формирующая правительство, играет 
важную роль главного механизма, обеспечивающе-
го это единство. Каждый из  нуротановцев сегодня, 
решая задачи на конкретном участке,  работает для 
всей страны.  

ющейся полезной информацией, 
ведут разъяснительную работу.

Одним словом, в первичной 
партийной организации «Андас 
батыр», которая с каждым годом 
действует все успешнее, явля-
ясь примером для других ППО,  
также стараются успешно на-
ладить свою работу, проводить 
массу различных мероприятий, 
в том числе, по воспитанию в 
молодежи патриотизма, укре-
плению межнационального со-
гласия и дружбы, поднятию ав-
торитета партии.

И я, как председатель ППО 
«Андас батыр», и ее члены  уве-
рены в том, что партия «Нур 
Отан» сегодня является важным 
двигателем к успеху, благодаря 
ее работе Казахстан смог до-
стигнуть многих высот и сегодня 
ставит перед нуротанавцами но-
вые цели и задачи. Партия «Нур 
Отан» является также  важным 
политическим звеном  по про-
ведению демократических ре-
форм в республике. И, конечно 
же, большую роль в этом играют 
первичные партийные организа-
ции, основа которых – ячейки, в 
них также кипит активная рабо-
та.

Члены ППО «Андас батыр», 
как и  других ППО райфилиала 
партии «Нур Отан», стараются 

делать все, чтобы реализовать  
задачи, поставленные Главой 
государства в Стратегии «Казах-
стан-2050», Плане нации «100 
конкретных шагов», трудиться 
на благо своей страны, райо-
на, быть достойными гражда-
нами, патриотами,  примером 
для подрастающих поколений. 
И, благодаря активной работе, 
проводимой в ППО райфилиала 
партии «Нур Отан», все планы, 
поставленные Правительством 
и Главой государства перед на-
родом страны, осуществимы 
и новые цели достижимы,  ибо 
для нуротановцев всегда было 
и остается главными незыбле-
мыми ценностями – согласие и 
взаимопонимание между людь-
ми, которые они поддерживают 
и сохраняют. 

И, сегодня, для членов ППО 
«Андас батыр», как и для всех 
меркенцев, быть членом партии 
«Нур Отан» большая честь, ко-
торую надо заслужить. Для них 
«Нур Отан» – это партия реаль-
ных дел.

б.хасаНбаев, 
председатель 

ППО «андас батыр».

орындалуын  үнемі  бақылауда  
ұстап  отырады. Меркі аудандық 
филиалының мәслихаттағы 
депутаттық фракциясының мүшелері 
партияның аудандық филиалымен 
тығыз байланыс жасап, ауданның 

Кеңес бюро отырыстары, Елбасы 
Жолдауын, партияның сайлауалды 
тұғырнамасын насихаттап, 
түсіндіру жиналыстары, қоғамдық 
қабылдаулар өткізілуде. 

Өз кезегінде фракция 

мәселелерін бірлесіп қарастырып, 
түйінді істердің оң шешімін табуына 
жәрдемдесіп келеді. Фракция 
депутаттары ауыл тұрғындарымен 
ашық  диалог үшін есептік кездесулер 
өткізу тәжірибесін қолданып, 
бар мәселелер және олардың 
шешілуі жөнінде конструктивті 
пікір алмасу өткізудің маңызына 
тоқталған болатын. Сондай-ақ, олар 
ауылдық округ әкімдері, аудандық 
құрылымдық басшыларымен 
бірігіп, жиындарда, тұрғындар 
алдында жазған өтініштері жөнінде 
не атқарылғаны туралы үнемі есеп 
беруді жөн көріп отырғанын да айта 
кетуіміз керек. 

«ҚР Жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» заңына сәйкес депутаттар 
сауалы құқығын өз қызметтерінде 
қолданады. Атқарушы органдар 
фракция отырыстарында депутаттық 
сауалға жауап хат береді. Депутаттық 
сауалдар көбінесе тұрғын үй, 

жұмыспен қамту, әлеуметтік сала 
объектілерінің құрылысы және 
жөндеу, жолдар құрылысы және 
қайта жөндеу, көркейту және басқа 
да мәселелерді шешуге көмектесуге 
бағытталады. Сондай-ақ, «Нұр 
Отан» партиясының депутаттық 
фракция мүшелері «Ардагерлерді 
ардақтайық», «Мектепке жол!» атты 
республикалық акцияларына үнемі 
белсенділікпен қатысып келеді. 

Жалпы айтқанда, «Нұр 
Отан» партиясы Меркі аудандық 
филиалының фракциясы ережеге 
сәйкес қызмет етуде. Ал, фракция 
жұмысын одан әрі жетілдіру 
үшін фракция жұмысы өкілетті 
органдармен тығыз қызмет 
жасауы керек. Халық пен билік 

и задачи, делятся име-

әртүрлі қоғамдық бірлестіктерімен 
ынтымақтастықта жұмыс атқаруда, 
аудан тұрғындарының саяси өміріне 
және бағдарламалық мақсаттары  
мен  міндеттерін  іске  асыру 
бойынша партия жұмыстарына 
қатысып келеді.    

Меркі – көрікті, қазіргі заман 
талабына қарай   жылдам дамып 
келе жатқан аудан. Сондықтан 
да, ауданымыздың жағдайын  тек 
естіп қана қоюмен шектелмей, 
күнделікті көріп, біліп, әр мекен- 
жайлардағы азаматтардың әл-
ауқатын арттыру, өмір сапасын 
жақсарту басты міндеті, мақсаты 
болып табылды. Осы мақсатта 
аудандық филиалының бюро, саяси 
Кеңес отырыстары тұрақты түрде 
өткізіліп, туыңдаған мәселелер 
қарастырылып  келеді. Партияның 
аудандық филиалы мен депутаттық 
фракция мүшелерімен бірлесіп 
өткізілген іс-шаралар, «Ашық 
есік» күндері, бірлескен саяси 

мүшелері қоғамдық қабылдауға 
қатысып, жұртшылық өкілдерімен 
кездесіп, әңгіме-кеңестер өткізуде, 
көтерілген мәселелер бойынша 
аудандық мәслихаттың тұрақты 
комиссияларына ұсыныстар 
жасауда, құзырлы органдарға 
депутаттық сауалдар жолдауда. 
Қоғамдық қабылдау жұмыстарының 
тиімділігін көтеру үшін 2016 жылы 
жұмыс жүргізудің жаңа әдістері 
енгізілген. Өткен жылы прокуратура, 
құқық қорғау органдарымен бірлесіп, 
жергілікті атқарушы билік жүйелері 
басшыларының қатысуымен 
шалғай ауылдарда қоғамдық 
қабылдаулар өткізіле бастады. 
Мәслихат депутаттары бекітілген 
кестеге сәйкес партия филиалында 
қарапайым халықты қабылдап, келіп 
түскен арыз-шағымдармен жұмыс 
істеп, «Нұр Отанның» қарапайым 
халық арасындағы беделін 
нығайтуға күш салуда. Осылайша, 
депутаттар тұрғындардың маңызды 

арасындағы өзара түсіністік пен 
мәртебелі міндеттерді жүзеге 
асыруда, үкіметпен, жергілікті 
басқару және өзін-өзі басқару 
органдарымен, азаматтық қоғам 
институттарымен өзара іс-қимыл 
жасауда, фракцияның орны ерекше. 
Сол себепті фракцияның өкілеттік 
органдармен жұмысын жетілдіру 
мақсатында фракция мүшелеріне 
өкілетті органдардағы қызметіне 
арналған арнайы нұсқаулықтар 
әзірлеу, фракцияның жетекшілерін 
және мүшелерін Жоғарғы партия 
мектептерінде оқыту, тәжірибе алу 
жұмыстарын ұйымдастыру сияқты 
жұмыстарды қолға алу керек. 

Нүрила ҚОйшЫМаНОва, 
 «Нұр Отан» партиясының 

Меркі аудандық мәслихаттағы 
депутаттық фракциясының 

мүшесі 

Тәуелсіздігіміз жарияланғаннан бергі 25 жыл ішінде елбасының 
жүргізіп отырған парасатты, көреген саясатының нәтижесі арқасында 
атап айтарлықтай, елеулі табыстарға қол жеткіздік. бүгінде өсу мен 
өркендеудің өр белесін бағындырған елімізде іргелі істер атқарылып 
келеді.

ДЕНСАУЛЫҚ  –  ЗОР  БАЙЛЫҚ
фельдшерлік-акушерлік пункт және 
емхана салу» жобасы аясында 
жоспарланған 12 денсаулық сақтау 
нысанының құрылысы 632048,00  млн. 
теңгеге салынып, ел игілігіне берілді.

Биылғы жылы Меркі ауылындағы 
жалпы сметалық құны – 1,8 млрд.
теңге болатын,  250 келушіге арналған 
аудандық емхана құрылысы нысаны 
ағымдағы жылдың 31 қазанында 
пайдалануға берілді. Сондай-ақ, 
ауданда денсаулық сақтау саласындағы 
маман-кадрлардың тапшылығы 
біртіндеп шешілуде. 2009-2016 
жылдары 32 жас маман, ауылдық елді 
мекендерге «Дипломмен – ауылға» 
бағдарламасымен келді. 

Сонымен қатар, ауданға жас 
мамандарды тарту мақсатында 
аудан әкімдігінің денсаулық сақтау 
басқармасы үнемі жоғары медициналық 
оқу орындарымен байланыс орнатып 
келеді. 2016 жылы ауданға 8 жас 
маман келіп, ауылдық денсаулық сақтау 
ұйымдарына жұмысқа орналастырылды. 
Оларға республикалық бюджет есебінен 
70 АЕК әлеуметтік көмек, баспана 
алуға немесе салуға 1500 АЕК есебінде 
әлеуметтік несиелер және жергілікті 
бюджет есебінен  қаржы қарастырылған.

Елбасының қолдауымен емдеу 
алдын алу мекемелерінің бой көтеріп, 
заманауи үлгіде салынып, халықтың 
игілігіне берілуі, тұрғындарға сапалы 
медициналық қызмет көрсету бағытында 
жасалып жатқан қамқорлықтар – біздің 
Тәуелсіз  ел болғанымыздың кепілі. 
Біздің мемлекетімізде қашан да 
қоғамның басты байлығы саналатын 
– адамға, адамдар денсаулығын 
арттыруға баса назар аударылуда. 

Раймонда ҚайРаҚбаева,
аудандық аурухана  

әдістемелік-ұйымдастыру 
бөлімінің меңгерушісі                       

«НұР  ОТаН» – еЛМеН  еТеНе,
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«Нұр Отан» партиясы Меркі 
аудандық филиалының Партиялық 
бақылау комиссиясы 2009 жылдың 
15 шілдесінде партия аудандық 
филиалының саяси Кеңесі 
бюросының отырысында құрылды. 
Комиссия құрамында ауданның 
белгілі азаматтары, қоғамның 
жанашырлары, мәслихат депутаты 
бар. Комиссия құрамына сайланған 
партия мүшелері өз жұмыстарына 
тиянақты, партия жұмысына 
берік, жеке ұстанымдары жоғары 
бағаланған азаматтар. Олардың 
кандидатуралары партия аудандық 
филиалы саяси Кеңесі бюросында 
тағайындалды және Партиялық 
бақылау комиссиясының 2016 
жылдың 1-ші жартыжылдық жұмыс 
жоспары «Нұр Отан» партиясы 
Меркі аудандық филиалының 
саяси Кеңесі бюросы отырысында 
бекітілді.  Жоспарға сай Партиялық 
бақылау комиссиясы көптеген 
шаралар атқаруда. Комиссияның 
негізгі мақсаты әлеуметтік маңызы 
бар мемлекеттік және партияның 
сайлауалды бағдарламасында 
қарастырылған бағдарламалардың 
орындалуы  мен еңбек, материалдық 
ресурстардың үнемді жұмсалуы, 
бюджеттік қаражаттың мақсатты 
пайдаланылуы бойынша жұмыстар 
барысын қатаң бақылауда ұстап 
отыру және партия мүшелерінің 
партиялық жауапкершілігін, 
партия  жарғысының талаптарын 
сақтауды қадағалау болып 
табылады. Комиссия қызметінің 
негізгі мақсаттары заңдылық, 
ашықтық, азаматтық белсенділік, 
жауапкершілік және ортақ істің 

Халықтың әлеуметтік 
жағдайының артуы – еліміздегі 
130-дан аса ұлттар мен ұлыстар 
тұтастығы, бір-бірімен сыйластығы, 
бірлігі, «Қазақстан-2021» Бірлік. 
Тұрақтылық. Жасампаздық» 
атты «Нұр Отан» партиясының 
сайлауалды бағдарламасында 
Елбасы асқақ старатегиялық 
міндет – жетекші экономиканың 
отыздығына кіруге міндет қойып 
отыр.

«Нұр Отан» партиясы халықтық 

В центральный совет Молодёж-
ного крыла «Жас Отан» входят де-
путаты Мажилиса Парламента Ка-
захстана, маслихатов всех уровней, 
молодые спортсмены и деятели 
культуры. Молодежное крыло «Жас 
Отан» имеет свою символику (флаг, 
гимн, логотип и нагрудный знак», 
разделяет и поддерживает идеи 
партии «Нур Отан» и имеет свои 
специальные проекты «Еркінпікір», 
«Жүректен-жүрекке», «Стоп қыл-
мыс», «Дипломмен ауылға», «Сәтті 
қадам».

В Мерке Молодежное крыло 
«Жас Отан» было создано 14 мая  
2008 года  и с того времени им 
было осуществлено немало проек-
тов, планов, которые  укрепляют и 
воспитывают нравственные, духов-
ные и патриотические чувства мо-

«Нұр Отан» партиясының партиялық бақылау жүйесі 2008 
жылдың аяғында құрыла бастады. бүгінде оның қамту аясы 
кеңейіп, дағдарысқа қарсы бағдарлама аясында бөлінген 
мемлекет қаражатының пайдаланылу барысын бақылау 
жөніндегі партиялық бақылау комиссиялары, жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңестер жұмыс істеуде.

ПаРТияЛЫҚ  баҚЫЛаУ – 

ЖұМЫс  ҮсТІНде

игілігінің нәтижесін көруге 
бағытталған. Сондай-ақ, Партиялық 
бақылау комиссиясының жұмыс 
механизміне көшпелі топтардың 
жұмысы кіреді. Олар объектілерді 
аралайды, жұмыс барысына 
мониторинг жүргізеді, сондай-ақ, 
объектіні бақылауға жауап беретін 
үйлестіруші адамдарды нақты 
көрсету арқылы кері байланысты 
жүзеге асырады. Комиссия 
мүшелері қоғамдық тексерістер 
жүргізеді, тәуелсіз сараптама 
жұмыс сапасын тексереді, бөлінген 
қаражаттың жұмсалу тиімділігіне 
баға береді, жағдайды қалай 
жақсарту керек, нені өзгерту керек, 
қандай нәрсеге жете көңіл бөлу 
керек, осы мәселелерді қарастыра 
алады. 

б.иМаНбеТОв 
«Нұр Отан» партиясы Меркі 

аудандық филиалы 
Партиялық бақылау 

комиссиясының төрағасы 

«НұР  ОТаН»  ПаРТиясЫ  
хаЛЫҚПеН  бІРге

бүгін біз, нұротандықтар, үлкен тарихи кезең қарсаңында 
бас қосайық деп отырмыз. Ол Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне ширек ғасыр толу мерекесі. Көшбасшы «Нұр Отан» 
партиясының төрағасы Н.ә.Назарбаевтың сара саясатының, 
көрегендігінің нәтижесінде Қазақстан Республикасының 
экономикасы өрлеуде, өркендеуде.

бағдарламасы бойынша Беларық 
ауылындағы №31 бастауыш мектеп 
жөндеуден өтті.

3. «Нұрлы жол» бағдарламасы 
бойынша Беларық, Тәтті, Ақ 
жол ауылдарына газ құбырлары 
тартылып, 65 пайыз ауыл 
тұрғындары көгілдір отынды 
пайдалануда.

4. Ауылда кірпіш зауыты жұмыс 
істейді, онда 5-6 ауыл тұрғыны 
жұмысқа қамтылған.

Бастауыш партия ұйымы жеке 

кәсіпкерлермен, шаруа қожалығы 
басшыларымен байланыс жасай 
отырып, негізгі мәселелерді 
шешуде. Соның нәтижесінде 
жұмыссыздар саны азайды.

Мысалы, жеке кәсіпкер 
Көкебаев Бейсен биылғы жылы  
Тәтті стансасында тұратын 
тұрғындардың балаларына ойын 
алаңын, шомылатын бассейн салып 
берді.

«Ардагерлерді ардақтайық» 
партиялық жобасы, «Мектепке 
жол» акциясы бойынша жеке 
шаруа қожалық басшысы Жақанбек 
Кенжебек, Тымбаев Батырхан, 
Сейдалиев Ербол, Есеналиев Болат, 
Құнанбаев Метерхан, зейнеткер 
Әбдіжапаров Жақсылық, жекелей 
ұстаздар әлеуметтік жағдайы төмен 
отбасыларына материалдық көмек 
беруде.

«Нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» Жолдауында билік 
партиясының көшбасшысы 
Н.Ә.Назарбаев «Біздің басты 
құндылығымыз – Адам. Оның 
қадір қасиеті  мен құқы,   амандық 
саулығы мен заңды мүдделері» 
деген «Нұр Отан» партиясының 
таяудағы бес жылға арналған 
өз жұмысында ұлт денсаулығын 
нығайту басты мәселе екенін айтып, 
нақты істермен көрсетіп келеді.

Осы бағытта «Тәтті» стансасына 
«Денсаулық» медициналық 
пойызы келіп, ауыл тұрғындарына 
қызмет көрсетсе, 2015 жылы 

«Нұр Отан» партиясының  
облыстық филиалының төрағасы 
К.Көкірекбаевтың бастамасымен 
ұйымдастырылған   «Жеңіске 
тағзым» айлығы аясында Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына орай жолға 
шыққан «Жеңіс» пойызы «Тәтті» 
стансасына келіп ҰОС мен тылда 
болған ардагерлер мен  Ауған 
соғысына қатысқан азаматтарға 
және ауыл тұрғындарына 
медициналық қызмет көрсетіліп, 
арзандатылған бағамен 
ауылшаруашылық өнімдерін 
саудалады. Көркемөнерпаздар 
тегін концерт қойды.

Өткен айда «Қазақстан 
Тәуелсіздігіне – 25 жыл» атты 
үгіт-насихат пойызы келіп, ауыл 
тұрғындарымен кездесу өткізіп, 
концертін қойып, ауылшаруашылық 
өнімдерін базар бағасынан 
төмен бағамен саудалады. Ауыл 
тұрғындары ризашылығын білдірді. 
Осы өткізілген іс-шараның басы- 
қасында Меркі ауданы әкімінің 
орынбасары М.Қасым және «Меркі 
тынысы» газетінің тілшісі болды.

Яғни, билік партиясы  әр 
уақытта халықпен бірге болып, оның 
мүддесін қорғайтынының айғағы, 
осындай іс-шаралар.

Қырықбай МаМЫРбаев, 
«Тәтті» бастауыш партия 

ұйымының төрағасы. 

МОЛОДЕжь  ДОЛжНА  
БЫть  иНициАтивНОЙ

Молодежное крыло  партии «Нур Отан» громко, на всю ре-
спублику, заявило о себе, как о серьезной политической силе.  
Оно было создано в форме общественного объединения на I 
съезде «Жас Отана» 14 мая  2008 года  в городе астане. Органи-
зация имеет филиалы во всех областях страны, городах астане 
и алматы, а также отделения на районном и городском уровне. 

лодёжи.
На сегодняшний день Моло-

дежное крыло «Жас Отан» в нашем 
районе насчитывает  850 членов       
(жасотановцев). 

В этом году Молодежное кры-
ло «Жас Отан» райфилиала партии 
«Нур Отан» планирует провести 
мероприятия  в честь 25-летия Не-
зависимости нашей страны, таким 
образом, поднять чувство патрио-
тизма среди населения,  напомнить 
о том, какой ценой наши деды до-
бились независимости  суверенно-
го государства.

По проекту «Стоп қылмыс» Мо-
лодежным крылом «Жас Отан», со-
вместно с сотрудниками полиции,  
в средних школах  района было про-
ведено мероприятие по профилак-
тике правонарушений, также плани-

руется проведение рейда  по этому 
же проекту, с целью  недопущения 
правонарушений среди подростков, 
по разъяснению  им их прав и обя-
занностей. И проведение таких ме-
роприятий стало регулярным.

Одним словом, сегодня Мо-
лодежное крыло «Жас Отан» счи-
тается самым активным звеном 
партии «Нур Отан». В наших рядах 
много талантливой и инициативной 
молодежи, способной успешно осу-
ществлять задачи, стоящие перед 
крылом, партией, делать все, что в 
их силах, чтобы наша независимая 
страна с каждым годом только про-
цветала и укрепляла свои позиции 
на мировой арене.

Ж.ЖаМаЛбеК,
и.о. председателя Молодежного 

крыла «Жас Отан» райфилиала 
партии «Нур Отан».

партия болғандықтан «Тәтті» 
бастауыш партия ұйымында 
халықпен тығыз байланыста болуды 
назардан тыс қалдырмауда.

«Тәтті» бастауыш партия 
ұйымы мүшелері «Нұр Отан» 
партиясының «Нұрлы жол» 
бағдарламасы шағын және орта 
бизнес пен іскерлік белсенділікті 
қолдау бойынша ауылдың 
экономикалық негізгі бағыты ауыл 
шаруашылығы болғандықтан ауыл 
тұрғындары несиелер алып, мал 
шаруашылығымен айналасуда.

«Жұмыспен қамту-2020» 
бағдарламасының екінші бағыты 
бойынша 2014-2016 жылдар 
аралығында 16 азамат несие 
алуға өтініштерін беріп, бизнес 
жоспарларын жасап, алған 
несиелеріне төрт түлік малдар 
алып, баптап өсіріп, әлеуметтік 
жағдайларын түзеуде.

«Өрлеу» бағдарламасы 
бойынша 5 отбасына 16000-нан 
30000 теңге аралығында әр ай 
сайын жәрдемақы алуда.

«Тәтті» бастауыш партия ұйымы 
2014-2016 жылдар аралығында 
мекеме басшыларымен кеңесе 
отырып, «Нұр Отан» партиясының 
алға қойған бағдарламаларының 
орындалуына көңіл аударуда.

1. Аудандық бюджеттен 
ақша  бөлініп, Тәтті, Беларық 
ауылдарындағы клубтар қүрделі 
жөндеуден өтті. 

2. «Өңірлерді дамыту» 

Алғашында егемен ел атанса да, 
күнделікті күйбең тіршілікпен күн көру 
үшін ауылдық жерлерде қиындық 
болғаны рас. Ауылдан қалаға қоныс 
аударғандар саны аз болмады. 

Халықты ауылды жерлерде 
тұрақтандыру үшін түрлі жұмыстар 
атқарылып, жобалар да іске 
асырылып келеді. Бүгінгі таңда №9 
Меркі колледжі ұжымы Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігіне 25 жыл 
толу мерекесіне орай тарту жасауда.  
Жұмыссыз жүрген азаматтарға 
жұмысқа орналасуға көмектесу 
үшін аудан көлемінде сұранысқа 
ие мамандықтар бойынша тегін 
кәсіптік даярлау, қайта даярлау 
және біліктілікті арттыру курстарын 
ұйымдастыруды жоспарлап отыр. 

2016 жылы білімі жоқ жұмыссыз 
азаматтарды Ферма шаруашылығы 
бойынша ауыл шаруашылық 
өндірісіндегі трактор-машинист, 
пісіру ісі бойынша, электр газымен 
дәнекерлеуші, тамақтандыруды 
ұйымдастыру мамандығы бойынша 
аспаз, есептеу техникасы және 
бағдарламалық қамтамасыз ету 
мамандығы бойынша электрондық 
есептеу машиналарының операторы, 
электр станциялары мен желілерінің 
электр жабдықтары мамандығы 

Тәуелсіздікке  ТарТу
Қазақ елі ата-баба арманы Тәуелсіздікке қол жеткізген 

алғашқы жылдарда, басқасын айтпағанда, халықтың 
еңбекақысы мен зейнетақысын берудің өзі оңай болмағаны 
баршаға аян. Қаржы тапшылығы салдарынан барлық сала 
күрделі жағдайға тап болғанын білеміз. арада ширек ғасыр 
өтіп, бүгінде Қазақстан әлемнің дамыған елдерімен терезесі 
тең болып, дүниені шарпыған дағдарыстарды жеңгені – бұл 
халықтың ауызбіршілігінің, жасампаздықтың арқасында мүмкін 
болып отыр.

Расул  МаЛЛабаев,    "Меркі тынысы".

бойынша электромонтер, токарлық 
іс және металл өңдеу мамандығы 
бойынша токарь біліктіліктері 
бойынша 3 айлық курстарын тегін 
оқытуды көздеп отыр. 

Бүгінгі таңда «Нұр Отан» 
партиясы іске асырып жатқан «Ауыл 
тұрғындарын жұмыспен қамту» 
жобасы аясында өткізіліп отырған 
тегін оқуда біліктілікті игеру үшін 
меркіліктердің тек аудан аумағында 
тұратындығы туралы анықтама, 
орта немесе негізгі орта білімді 
оқығандығы туралы аттестат 
немесе куәлігі және төлқұжаты 
ғана қажет. Ағымдағы жылдың 15 
қарашасы күніне дейін құжаттарын 
өткізіп, ақысыз оқуды аяқтағандар 
біліктіліктері бойынша арнайы 
құжаттарын алып, болашақта 
жұмысқа тұруына өз ықпалын 
тигізері анық. 

Білім – барлық уақытта жоғары 
құндылықтардың бірі болған. 
Тек білімді, сауатты адам ғана 
келешек тізгінін қолына ала алады. 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашақ – білімдінің қолында» – 
деп айтуы бекер емес. Бүгінгі ұрпақ 
білімді болса, ел ертеңі жарқын 
болмақ. 

әЛеУМеТПеН  әРІПТес
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әлихан аТЫхаНұЛЫ,   "Меркі  тынысы".

В 1991 году Казахстан, получив 
независимость, в первую очередь 
поставил перед собой цель о при-
нятии и реализации новых проектов 
занятости населения. Для реализа-
ции занятости казахстанцев и соци-
альных программ были выделены 
денежные средства.

После того, как первые шаги в 
этом направлении дали свои поло-
жительные результаты, благососто-
яние жителей улучшилось. В 1998 
году, постановлением Правитель-
ства, старая программа по занято-
сти была закрыта. После трех лет, 
а именно в 2011 году, постановле-
нием Правительства №316, была 
утверждена программа «Занятости 
населения-2020». С самых первых 
дней независимости, Глава госу-
дарства уделяет большое внимание 
занятости населения, его социаль-
ному самочувствию.

С начала 2011 года все важные 
нормативно-правовые акты, выте-
кающие из программы и их обя-
занности выполняются. Программа 
реализуется по трем направлени-
ям, это: развитие инфраструктуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
через занятость населения, созда-
ние новых рабочих мест на селе че-
рез развитие предпринимательства 
и развитие опорных сел, обучение 
и содействие  в трудоустройстве, 
повышение  мобильности трудовых 
ресурсов, в соответствии  с потреб-
ностью работодателя.

С 1 июля 2011 года был разра-
ботан план мероприятий и проведе-
ны консультационные работы среди 
самозанятого населения, работаю-
щих  и с людьми с низким уровнем 

Как отметил глава государства 
в Плане нации – путь к казахстан-
ской мечте, важнейшим аспектом 
социальной модернизации страны 
является  «дорожная карта занято-
сти-2020», с увеличением объема 
финансирования. Участие в ее про-
граммах дает возможность трудо-
способному населению пройти кра-
ткосрочные курсы переподготовки, 
повысить свою квалификацию, по-

лучить микрокредитование. и, вместе с этим,  пережить  объективные труд-
ности, связанные с текущим влиянием  глобального кризиса. 

заНяТОсТЬ  НасеЛеНия – 
ваЖНейший  асПеКТ  

сОциаЛЬНОй  МОдеРНизации
дохода.

По состоянию на 2012 год 235 
человек устроены на работу, из них 
97 были трудоустроены на постоян-
ную работу, у 81 гражданина было 
10% пенсионных отчислений.  По 
второму направлению 5  человек 
получили миникредиты.

С начала 2013 года в Центр за-
нятости обратилось  393 человека. 
В состав участников   введены  и 
подписаны социальные договоры 
с 391 человеком.  В 2014 году в 
Центр занятости  обратилось 1413 
человек и с 1401 подписаны соци-
альные договора.  Также, в этот год 
70 человек привлечены к работе по 
молодежной  практике. На курсы 
переобучения было направлено 15 
человек. В минувшем, 2015 году,  в 
Центр занятости  обратилось 1640 
человек, из них – 1638 устроены 
на работу. Был запланирован капи-
тальный,  ремонт  и благоустрой-
ство трех объектов. На все объекты 
было запланировано трудоустроить  
13 человек, которые и были привле-
чены к этим работам.

По второму направлению  50 че-
ловек смогли открыть свое дело, по 
третьему направлению 55 человек 
окончили курсы предприниматель-
ства, из них 48 человек  устроены 
на работу, что составило 87%.  На 
начало октября т.г. по Дорожной 
карте занятости-2020 было охваче-
но 1610 человек, 782 меркенца тру-
доустроены на разные работы, 828 
– на постоянную.

 
б.иМаНбеТОв, 

директор центра занятости
райакимата.

Басты мақсат – жергілікті 
жерлерде,   атап айтқанда рысқұловтық 
кәсіпкер В.Бондаренконың 
«Трансфер» шаруа қожалығы мен 
Сұраттағы Қ.Шайхиевтың  «Сыпатай 
батыр» серіктестігіндегі қызылша 
алқаптарында болып, ондағы 
қызылша жинау процесін арнайы 
шақырылған, келесі маусымда 

 
200 жамағатқа арналған мешіт үйі жанынан 20 жас шәкіртке дәстүрлі 

дінімізден дәріс беретін медрессе шаңырағы қоса көтеріліп,   өз келушілерін 
қуантқан іс-шараға  аудан әкімінің орынбасары  Марат Қасым, аудан 
әкімі аппаратының жетекшісі Ербол Акек, ішкі саясат бөлімінің басшысы 
Абылай Ахметжанов, орталық «Меркі-Ата» мешітінің бас имамы Батырбек 
Қасымалиев қажы, сондай-ақ, арнайы шақырылған қонақтар мен ауыл 
тұрғындары қатысты.

Жақында ғана Алматыдағы «Нұр Мүбәрәк» Египет-ислам мәдениеті 
университетін тәмамдап келген мешіт имамы Меден Жұбаныштың 
айтуынша құрылысы биыл көктемде басталып, су, газ, жарық сияқты барлық 
инфраструктурасы кіргізіліп, айналасы абаттандырылып үлгерген мешіттің 
салынуы имандылыққа жанаса жүретін ауыл жұртшылығы үшін нағыз дер 
кезінде қолға алынған имандылық пен  рухани байлықтың кеніші іспетті сый 
болыпты.  

Сонымен, мешіт үйін салушы азаматтардың жақын туысы, атақты 
профессор-уролог Шайхы Ысқақбаев пен ауданның қадірменді қариясы 
Батырбек Сүйімқұловтар лента кесу рәсімін орындаған соң өз жүрекжарды 
тілектерін айтып, барша халықты имандылыққа үйіретін мешіт үйінің 
салынуымен құттықтады.  

Одан кейін сөз алған орталық «Меркі-Ата» мешітінің бас имамы Батырбек 
Қасымалиев «Азаны бар ауыл азбайды» – демекші, Алланың 99 есімінің бірі, 
қазақшаласақ “ырыс” деген мағына беретін  – Ар-Раззақ атауын алған, тек 
құдайға құлшылық ететін орын емес, сонымен қатар, ынтымақ пен бірліктің 
де мекені есептелетін мешіттің салынуы иманды адамдардың қатарын 
көбейтеді десе, ауылдың жасы үлкен ақсақалы Тоқтасын Тәңірбергенов пен 
аудан әкімінің орынбасары Марат Қасым ұрпақтар сабақтастығына орай 
кезек сөйлеп, ой түбіндегі өз қуаныштарын жеткізді.

Жиын соңында мешітке жиналған жамағат ағайынды Саламат және 
Азамат Қарақойшыұлдарына алғыстарын айтып, жаңа мешітте намаз оқыған 
соң әруақтарға бағышталып, құран оқылып, ас берілді.

дала  семинары 

  ҚЫЗЫлШа  ӨСІр,  
ПаЙДаСЫ  онЫҢ  

КӨл-КӨСІр 

өткен сенбіде аудан әкімі 
Мейірхан өмірбеков ауыл 
шаруашылығы бойынша 
орынбасары бақытхан 
әбжапаровты, аппарат 
жетекшісі ербол акекті, аудан 
әкімдігінің ауыл шаруашылық 
бөлімінің мамандарын және 
барлық ауылдық округтердің 
әкімдерін арнайы қабылдап, 
бүгінгі күннің басты мәселесі 
қызылша жинау мен келер 
жылдары осы дақылдың гектар 
көлемін көбейту  жолдарын 
бірге қарастырған жиын өткізді.

әлихан  НұРаЛиев,    
(сурет автордікі),  
"Меркі тынысы".

игерсе, биыл германиялық «Щтоль» 
фирмасының 2 қызылша қазу 
комбайны мен ресейлік 1 жапырақ 
кескіш техникасын алып (бәріне 
кеткен қаржы 4 млн. теңге төңірегінде 
екен), қызылша алқабын бірден 42 
гектарға ұлғайтқанын, келер жылы 
100 гектарды еңсеруді мақсат еткенін 
айтты. Бұл жерде әрине, тәжірибелі 
диқанның  жеке техникасына иек 
артып отырғаны жасырын емес, 
дегенмен, үкіметтік қолдау да өз 
серпінді күш, оң ықпалын тигізері 
анық. Мысалы, былтыр қант зауыты 
әр келі қызылшаны 13 теңгеден 
қабылдаса, биыл ол бірден 17 

Жамбылдық «Дәмен» шаруа 
қожалығының жетекшісі Қазбек 
Салақов та бұл күнге дейін егін 
мен жоңышқа еккенін, осы семинар 
ойын түбегейлі өзгерткендіктен, 
келесі жылы кемі 10 гектар алқапқа 
қызылша өсіріп, бағын сынайтынын 
айтты.

Дала семинарына 
қатысушылардың келесі бағыты 
Қанат  Шайхиевтың  «Сыпатай  
батыр» ЖШС-гі болатын. Әдігерімдегі 
100  гектар қызылшаның соңғы 
жүйектерін жинау үстіндегі ұжымның 
табысы да жоғары, жалпы биыл әр 
гектардан 600 центнердің үстінде 

Қоғам және дін

Жаңа  МешІТ  ашЫЛдЫ
Жуырда Кеңес ауылында осы құт-мекенде туып-өскен 

ағайынды саламат және азамат Қарақойшыұлдарының 
демеушілігімен салынған алла үйі – «ар-Раззақ» мешітінің 
ашылу салтанаты болды. 

қызылша өсіруге ниет білдірген 
диқан-шаруаларға көрсетіп,  
насихаттау, сондай-ақ, бұл күндері 
біраз тәжірибе жинақтап үлгерген 
белгілі қызылшашылардың кеңес-
тағылымын тыңдау екенін айтқан 
Мейірхан Азатұлы: 

– Қызылша дақылы басымдыққа 
ие болып,  көптеп өсірілуі тиіс. Алысқа 
ат арылтып, арба да сындыратын 
жайымыз жоқ. Бағымыз болар, өнімді 
ысырапсыз оңай өткізетін қант зауыты 
әне, өзімізде тұр. Рас, су мәселесі 
бар, бірақ оның да шешімі табылады. 
Егер заманауи тамшылатып суару 
технологиясына табан тіресек, 
кішкене ғана тұрмыстық су 
сорғының күшімен-ақ 10 гектарға 
дейінгі алқапты суландыруға әбден 
болмақ. «Трансфердегі» Бондаренко 
жаңа Американы ашып, басқаша 
дөңгелек ойлап тапқан жоқ, биыл 
еккен 42 гектар қызылшасының 
8-ін тамшылатып суару арқасында 
890 центнерден өнім алды, яғни, 
әр гектардан сонша көлемде таза 
қаржылай табыс та тапты. Ол арық 
суына, табиғаттың жауынына еш 
тәуелді емес, алқаптың әр шетінен 
4 құдық қазып алған, керегінше 
суара бер! Тағы айтарым, жеткілікті 
техникаң болмаса 100, 200 гектарды 
еңсеру мақсат емес, ал көлемі аз 
алқапты қол күшімен-ақ игеруге 
болады. Тек сіздердің тараптан 
дұрыс насихаттау жұмыстары 
атқарылуы керек, – деп,  қызылша 
алқаптарында өткізілетін бүгінгі 
семинар ісіне сәттілік тіледі. 

Сонымен, аудан әкімінің 
орынбасары Б.Әбжапаров бастаған 
топ өз жұмысын «Трансфер» шаруа 
қожалығынан (суретте) бастады. 
Ойтал ауылынан төменде орналасқан 
қызылша алқабында қарсы алған 
қожалық басшысы В.Бондаренко 
былтыр ғана небары 5 гектарды 

теңгеге өсті. Мемлекет тапсырылған 
әр тонна өнімге 2,5 мың теңге 
субсидия төлесе, игерілген әр гектар 
үшін 50 мың  теңге беретіні тағы 
бар. Оған алынған тұқым бағасының 
70 пайызының субсидияланатынын 
қоссаңыз, шығыныңыздың біраз 
бөлігі қайтатыны белгілі. 

Міне, осы және басқа да 
қызылша өсіру мәселелері және 
оның төңірегіндегі жеңілдіктерге 
тоқталып,  түсінікті де ашық 
әңгіме жүргізген Б.Әбжапаров пен 
Д.Сәрсембиев көпшіліктің көкейінде 
жүрген жекелеген сұрақтарға да 
жауап берісті. Мысалы, сұраттық 
«Жас талап» шаруа қожалығының 
басшысы Есенбек Адамбаев еркін 
аяқ басып, бар жерді мақсатты игеру 
жолында диқандарға кедергі болар  
ең көкейтесті мәселе – техника 
екеніне тоқталып, бұрынғыдай МТС 
ашылып, шаруаларға қызмет етсе, 
талай ақсаған іс оңдалатынын айтты. 
Ал, жамбылдық Нұрғали Билібаев 
өз жанұясымен небары 2 гектар 
жерге қызылша егіп, қол күшімен-
ақ қиналмай  игергенін, нәтижесінде 
2 млн. 200 мың теңге таза табыс 
тапқанын айтса, жаңатоғандық 
«Ринат» шаруа  қожалығының 
төрайымы, еңбек ардагері Қайнаркүл 
Татығұлова В.Бондаренкодан 
қызылша қазушы комбайндар туралы 
мәліметтер сұрап, әсіресе, олардың 
техникалық мүмкіндіктеріне барынша 
назар аударды.  

– Келер жылы әзірше 3 
гектарға қызылша өсіру үшін табиғи 
органикалық тыңайтқыш – мал қиын 
төгіп, жерді дайындап қойдық. Яғни, 
рентабельділігі жоғары, мемлекет 
үшін де, өзің үшін де тиімділігі 
зор қызылша өсіруге біркісідей 
жұмылғанымыз жөн, – деген 
Қайнаркүл әкпеміз көпшілікті осы 
істен үрікпей, қолға алуға шақырды.

өнім жиналуда екен.  
– Бұл көрсеткішті місе тұтпауымыз 

керек. Олай айтар себебім, кезінде 
Түркияда,  жақында Қырғызстанда 
болдым. Айыр қалпақты ағайындар 
біз бөрігімізді аспанға ататын 800 
центнердің өзін азсынып, 1100-ге 
«ауыз салыпты». Біздегідей үкіметтің 
қолдауын көрмейтін олардың бұл 
көрсеткішіне негіз болған басты 
фактор – олар бізден 1 ай бұрын 
«оянып», қимылдайтын көрінеді. 
Немесе, тұқымды ерте себулері 
арқасында жер беті қабыршықтанып, 
қатпай тұрғанда өніп шыққан 
қызылша өскіні тез жетіледі. Олардың 
тыңайтқыш қолданулары да өзгеше, 
біздегідей жер бетіне сеуіп, рәсуә 
етпейді, топыраққа тереңірек сіңіруге 
тырысады. Ал фосфорды көктемде 
емес, күзде қолданса пайдалы 
әсері де жоғары болатынын айтқан 
қырғыздар мол өнім алудың бар 
жұмбағының шешімі осында десіп 
шығарып салды.

Осы таңдағы пайда табуымызға 
тоқталсақ, 1 гектардан кемі 500 
центнер өнім алсаңыз, 1 млн. 
теңге таза табыс қалтама түсті деп 
есептеңіз. Осы көлемдегі бидай, 
арпадан ондай табыс табу мүмкін 
емес. Сондықтан рентабельділігі 
жоғары осы дақылға бет бұрайық, 
– деген Қанат Шайхиев  өзіндегі 
техника түрлерімен де таныстырып 
өтті. 

Семинар жұмысын 
қорытындылаған аудан әкімінің 
орынбасары Б.Әбжапаров бүгінгі іс-
шара арқылы қызылша өсіруге ден 
қойған шаруалар қатары өсіп жатса, 
одан қазақстандықтар тұтынатын 
қанттың небары 20 пайызын ғана 
өндіретін мемлекетіміз бен жеке 
шаруалар да біріге ұтарын айтып, 
келер жылдың жұмыс жоспарын 
биылдан жасай беруге шақырды.
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Жоғарғы педагогикалық білім 
және мектепке дейінгі ұйымның 
педагогикалық қызметінде жұмыс өтілі 
5 жылдан  кем болмауы тиіс.

Лауазымдық міндеттері: 
Мектепке дейінгі ұйым қызметін 
мекеме Жарғысына сәйкес басқарады. 
Педагогикалық кеңеспен мектепке 
дейінгі білім беру кеңесімен бірлесіп, 
белгіленген тәртіппен оқу жұмыс 
жоспарын әзірлейді. Тәрбиеленушілер 
санын қалыптастырады, оларды 
әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етеді. 
Қоғамдық, педагогикалық ұйымдар мен 
әдістемелік бірлестіктердің қызметіне 
ықпал етеді. Балалардың тамақтануы 
мен медициналық қызмет алуын, 
қызметкерлер мен тәрбиеленушілерді 
ұйымдастырады. Мектепке дейінгі 
ұйымының барлық мүліктері мен 
құралдарына билік жүргізеді, жыл 
сайын кіріс және шығыс есебін береді. 
Оқу-материалдық базаны толтыруды, 
оның есебі мен сақталуын, санитарлық-
гигиеналық тәртіп ережесінің 
сақталуын, техникалық және көрнекі 
құралдардың қауіпсіздігін қамтамасыз 
етеді. Педагогикалық және қосымша 
кадрларды қызмет орнына іріктеу мен 
қабылдауды жүзеге асырады, біліктілік 
сипаттамасына сәйкес қызметкерлердің 
лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлейді. 
Қызметкерлердің кәсіби шеберлігін 
арттыруға жағдай жасайды. Әкімшілік 
және еңбек ұжымы арасындағы ұжымдық 
шарттың орындалуын қамтамасыз етеді.

Мемлекеттік жалпыға міндетті 
мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу 
стандартына сәйкес оқу бағдарламасын 
іске асыру бойынша жұмыс жүргізеді.

Қоғаммен, ұйымдармен, ата-
аналармен байланысты жүзеге асырады. 

білуге міндетті: Қазақстан 

Жамбыл облысы «Меркі ауданы әкімдігінің 
білім бөлімінің №9 В.Савва атындағы орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директорлық 
конкурсының 2016 жылы өткізіліп,  директор сайланып 
қойылғанына байланысты, аудандық «Меркі тынысы» 
газетінің 2016 жылы 21 қазан күні № 133 /10515/ санында 
жарияланған  Меркі ауданы әкімдігінің білім бөлімі 

Конкурсқа қатысушыларға 
қойылатын жалпы біліктілік 
талаптары:  білімі: жоғары 
педагогикалық білім, педагогикалық 
жұмыс өтілінің бес жылдан кем 
болмауы, немесе білім беру 
ұйымының бейініне сәйкес білім 
беру ұйымдарында немесе 
ұйымдарда басшылық қызметте 
жұмыс өтілінің 5 (бес) жылдан кем 
болмауы тиіс.

білуге міндетті: Қазақстан 
Республикасының Конституциясын, 
Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы» Заңын, Қазақстан 
Республикасындағы «Тілдер 
туралы», «Бала  құқықтары 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Заңдарын 
және басқа да білім беруді 
дамытудың бағыттары мен 
келешегін айқындайтын 
нормативтік-құқықтық актілерді, 
педагогика мен психология 
негіздерін, мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандартын, 
педагогика, педагогикалық 
психология, педагогикалық ғылым 
мен практиканың жетістіктерін, 
менеджмент негіздерін, қаржы-
шаруашылық қызмет туралы 
заңнамаларды, еңбек туралы, 
еңбекті қорғаудың, техника 
қауіпсіздігі және өртке қарсы 
қорғанудың ережелері мен 
нормаларын, санитариялық 
ережелер мен нормаларды.

Лауазымдық міндеттері: 
Білім беру ұйымының қызметін 
оның жарғысына және басқа да 
нормативтік-құқықтық актілерге 
сәйкес басқарады. Мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру 
стандартын педагогикалық 
және әдістемелік кеңеспен 
бірлесе отырып іске асыруды 

Конкурсқа қатысушыларға 
қойылатын жалпы біліктілік 
талаптары:  білімі: жоғары 
педагогикалық білім, педагогикалық 
жұмыс өтілінің бес жылдан кем болмауы, 
немесе білім беру ұйымының бейініне 
сәйкес білім беру ұйымдарында немесе 
ұйымдарда басшылық қызметте жұмыс 
өтілінің 5 (бес) жылдан кем болмауы 
тиіс.

білуге міндетті: Қазақстан 
Республикасының Конституциясын, 
Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы» Заңын, Қазақстан 
Республикасындағы «Тілдер туралы», 
«Бала  құқықтары туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Заңдарын және басқа да білім беруді 
дамытудың бағыттары мен келешегін 
айқындайтын нормативтік-құқықтық 
актілерді, педагогика мен психология 
негіздерін, мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандартын, 
педагогика, педагогикалық психология, 

Конкурсқа қатысушыларға 
қойылатын жалпы біліктілік 
талаптары:  білімі: жоғары 
педагогикалық білім, педагогикалық 
жұмыс өтілінің бес жылдан кем болмауы, 
немесе білім беру ұйымының бейініне 
сәйкес білім беру ұйымдарында немесе 
ұйымдарда басшылық қызметте жұмыс 
өтілінің 5 (бес) жылдан кем болмауы 
тиіс.

білуге міндетті: Қазақстан 
Республикасының Конституциясын, 
Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы» Заңын, Қазақстан 
Республикасындағы «Тілдер туралы», 
«Бала  құқықтары туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Заңдарын және басқа да білім беруді 
дамытудың бағыттары мен келешегін 
айқындайтын нормативтік-құқықтық 
актілерді, педагогика мен психология 
негіздерін, мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандартын, 
педагогика, педагогикалық психология, 

Конкурсқа қатысушыларға 
қойылатын жалпы біліктілік 
талаптары:  білімі: жоғары 
педагогикалық білім, педагогикалық 
жұмыс өтілінің бес жылдан кем 
болмауы, немесе білім беру 
ұйымының бейініне сәйкес білім 
беру ұйымдарында немесе 
ұйымдарда басшылық қызметте 
жұмыс өтілінің 5 (бес) жылдан кем 
болмауы тиіс.

білуге міндетті: Қазақстан 
Республикасының Конституциясын, 
Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы» Заңын, Қазақстан 
Республикасындағы «Тілдер 
туралы», «Бала  құқықтары 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Заңдарын 
және басқа да білім беруді 
дамытудың бағыттары мен 
келешегін айқындайтын 
нормативтік-құқықтық актілерді, 
педагогика мен психология 
негіздерін, мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандартын, 
педагогика, педагогикалық 
психология, педагогикалық ғылым 

Жамбыл облысы Меркі ауданы әкімдігінің білім бөлімі 
(Меркі ауылы, исмаилов көшесі №165, тел./факс: 
8(72632) 2-17-86) Жамбыл облысы «Меркі ауданы 

әкімдігінің білім бөлімінің «бөбек»  балалар бақшасы» 
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны 

меңгерушісінің бос тұрған лауазымына конкурс өткізеді. 

ЖаМбЫЛ ОбЛЫсЫ «МеРКІ аУдаНЫ әКІМдІгІНІң бІЛІМ бөЛІМІНІң 
«бөбеК»  баЛаЛаР баҚшасЫ» МеМЛеКеТТІК КОММУНаЛдЫҚ 

ҚазЫНаЛЫҚ КәсІПОРЫНЫ МеңгеРУшІсІНІң бОс ТұРғаН 
ЛаУазЫМЫНа КОНКУРсҚа  ҚаТЫсаТЫН баРЛЫҚ ҮМІТКеРЛеРге 

ҚОйЫЛаТЫН ЖаЛПЫ бІЛІКТІЛІК ТаЛаПТаР:

Республикасының Конституциясын, 
Қазақстан Республикасының «Білім 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы 
баланың құқықтары туралы», 
«Қазақстан Республикасындағы Тілдер 
туралы», «Неке және отбасы туралы», 
«Сыбайлас жемқорлықпен күрес 
туралы» Заңдарын және басқа білім 
беру мәселесі жөнінде нормативтік 
құқықтық актілерді, педагогиканы, 
педагогикалық-психологияны, жас 
ерекшелік физиологиясын, мектеп 
гигиенасын, қазіргі заманғы педагогика-
психологиялық ғылымның және 
практиканың жетістіктерін, әлеуметтану, 
экономика негізін, еңбек заңнамаларын, 
мектепке дейінгі  ұйымдардың 
қаржы-шаруашылық жұмыстарының 
сұрақтарын, еңбек қорғау ережесі мен 
нормасын және техникалық қауіпсіздікті.

Байқауға қатысушы өзінің білімі, 
жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейлігі 
(біліктілігін көтеру құжаттары, 
ғылыми дәрежесі мен атағы, 
ғылыми жұмыстарының бұқаралық 
жариялылығы, алдыңғы жұмыс орнының 
басшысының ұсыныс хаты және т.б.) 
туралы қосымша құжаттарды ұсына 
алады.

Конкурсқа қатысатын үміткерлер 
өтінішті және қажетті құжаттарды осы 
хабарландыру бұқаралық ақпарат 
құралдарында ресми жарияланған 
сәттен бастап сағат 9.00-ден 18.00-ге 
дейін күнтізбелік 15  күн ішінде Меркі 
ауданы әкімдігінің білім бөлімінің 
жанынан құрылған конкурстық 
комиссияға ұсынуы тиіс. 

Конкурс өткізілетін орын: Меркі 
ауылы, Исмаилов көшесі №165.

       с.есеНОв, 
аудан әкімдігінің 

                  білім бөлімінің басшысы   

Жамбыл облысы Меркі ауданы әкімдігінің білім 
бөлімі бос тұрған Жамбыл облысы «Меркі ауданы 

әкімдігінің білім бөлімінің №2 «аспара» орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  директорлық 

қызметіне ашық конкурс жариялайды.

ұйымдастырады. Жұмыс жоспарын, 
бағдарламалар мен жұмыс 
жоспарларын бекітеді. Бекітілген 
учаскедегі балаларды жалпыға 
міндетті оқытумен қамтамасыз 
ету заңына сәйкес жалпыға 
міндетті оқытумен қамтамасыз 
етеді. Оқу-тәрбие процесінің 
ғылыми-әдістемелік және 
материалдық-техникалық базасын 
ұйымдастырады және жетілдіреді. 
Оқу-тәрбие процесін әдістемелік 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады 
және жетілдіреді. Оқу-тәрбие 
процесі кезінде білім алушылардың 
(тәрбиеленушілердің) және білім 
беру ұйымы қызметкерлерінің 
өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын 
сақтауға қажетті жағдай жасайды. 
Белгіленген заңнама шегінде 
білім беру ұйымының мүлкі мен 
құралдарына иелік етеді, жыл сайын 
құрылтайшылардың қаржылық және 
материалдық қаражаттың түсуі және 
жұмсалуы туралы есебін береді.

Үміткер конкурсқа қатысу 
туралы өтініштерін жергілікті 
басылымға хабарландыру 
шыққан күннен бастап 15 жұмыс 
күн ішінде аудан әкімдігінің білім 
бөлімінің жанынан құрылған 
конкурстық комиссияға ұсынуы 
тиіс.

Аталмыш лауазымға 
орналасқан тұлғаға көтерме 
шығындар өтелмейді, тұрғын үй 
және жеңілдіктер берілмейді.

Конкурс өткізілетін орын: 
Меркі ауылы, Исмаилов көшесі 
№165.

       с.есеНОв, 
аудан әкімдігінің 

            білім бөлімінің басшысы   
           

 Жамбыл облысы Меркі ауданы әкімдігінің білім бөлімі 
бос тұрған Жамбыл облысы «Меркі ауданы әкімдігінің 

білім бөлімінің № 35 орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің  директорлық қызметіне 

ашық конкурс жариялайды.
педагогикалық ғылым мен практиканың 
жетістіктерін, менеджмент негіздерін, 
қаржы-шаруашылық қызмет туралы 
заңнамаларды, еңбек туралы, еңбекті 
қорғаудың, техника қауіпсіздігі және 
өртке қарсы қорғанудың ережелері мен 
нормаларын, санитариялық ережелер 
мен нормаларды.

Лауазымдық міндеттері: 
Білім беру ұйымының қызметін оның 
жарғысына және басқа да нормативтік 
құқықтық актілерге сәйкес басқарады. 
Мемлекеттік жалпыға міндетті білім 
беру стандартын педагогикалық және 
әдістемелік кеңеспен бірлесе отырып 
іске асыруды ұйымдастырады. Жұмыс 
жоспарын, бағдарламалар мен жұмыс 
жоспарларын бекітеді. Бекітілген 
учаскедегі балаларды жалпыға міндетті 
оқытумен қамтамасыз ету заңына 
сәйкес жалпыға міндетті оқытумен 
қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие 
процесінің ғылыми-әдістемелік және 
материалдық-техникалық базасын 

ұйымдастырады және жетілдіреді. 
Оқу-тәрбие процесін әдістемелік 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады 
және жетілдіреді. Оқу-тәрбие 
процесі кезінде білім алушылардың 
(тәрбиеленушілердің) және білім 
беру ұйымы қызметкерлерінің өмір 
қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға 
қажетті жағдай жасайды. Белгіленген 
заңнама шегінде білім беру ұйымының 
мүлкі мен құралдарына иелік етеді, жыл 
сайын құрылтайшылардың қаржылық 
және материалдық қаражаттың түсуі 
және жұмсалуы туралы есебін береді.

Үміткер конкурсқа қатысу 
туралы өтініштерін жергілікті 
басылымға хабарландыру шыққан 
күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде 
аудан әкімдігінің білім бөлімінің 
жанынан құрылған конкурстық 
комиссияға ұсынуы тиіс.

Аталмыш лауазымға орналасқан 
тұлғаға көтерме шығындар өтелмейді, 
тұрғын үй және жеңілдіктер берілмейді.

Конкурс өткізілетін орын: Меркі 
ауылы, Исмаилов көшесі №165.

       с.есеНОв, 
аудан әкімдігінің 

          білім бөлімінің басшысы  

 Жамбыл облысы Меркі ауданы әкімдігінің білім бөлімі 
бос тұрған Жамбыл облысы «Меркі ауданы әкімдігінің 
білім бөлімінің №25 бастауыш мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің  меңгерушілік қызметіне 
ашық конкурс жариялайды.

педагогикалық ғылым мен практиканың 
жетістіктерін, менеджмент негіздерін, 
қаржы-шаруашылық қызмет туралы 
заңнамаларды, еңбек туралы, еңбекті 
қорғаудың, техника қауіпсіздігі және 
өртке қарсы қорғанудың ережелері мен 
нормаларын, санитариялық ережелер 
мен нормаларды.

Лауазымдық міндеттері: 
Білім беру ұйымының қызметін оның 
жарғысына және басқа да нормативтік 
құқықтық актілерге сәйкес басқарады. 
Мемлекеттік жалпыға міндетті білім 
беру стандартын педагогикалық және 
әдістемелік кеңеспен бірлесе отырып 
іске асыруды ұйымдастырады. Жұмыс 
жоспарын, бағдарламалар мен жұмыс 
жоспарларын бекітеді. Бекітілген 
учаскедегі балаларды жалпыға міндетті 
оқытумен қамтамасыз ету заңына 
сәйкес жалпыға міндетті оқытумен 
қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие 
процесінің ғылыми-әдістемелік және 
материалдық-техникалық базасын 

ұйымдастырады және жетілдіреді. 
Оқу-тәрбие процесін әдістемелік 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады 
және жетілдіреді. Оқу-тәрбие 
процесі кезінде білім алушылардың 
(тәрбиеленушілердің) және білім 
беру ұйымы қызметкерлерінің өмір 
қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға 
қажетті жағдай жасайды. Белгіленген 
заңнама шегінде білім беру ұйымының 
мүлкі мен құралдарына иелік етеді, жыл 
сайын құрылтайшылардың қаржылық 
және материалдық қаражаттың түсуі 
және жұмсалуы туралы есебін береді.

Үміткер конкурсқа қатысу 
туралы өтініштерін жергілікті 
басылымға хабарландыру шыққан 
күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде 
аудан әкімдігінің білім бөлімінің 
жанынан құрылған конкурстық 
комиссияға ұсынуы тиіс.

Аталмыш лауазымға орналасқан 
тұлғаға көтерме шығындар өтелмейді, 
тұрғын үй және жеңілдіктер берілмейді.

Конкурс өткізілетін орын: Меркі 
ауылы, Исмаилов көшесі №165.

       с.есеНОв, 
аудан әкімдігінің 

          білім бөлімінің басшысы  

Жамбыл облысы Меркі ауданы әкімдігінің білім 
бөлімі бос тұрған Жамбыл облысы «Меркі ауданы 

әкімдігінің білім бөлімінің №11 ә.хасенов атындағы 
орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің  
директорлық қызметіне ашық конкурс жариялайды.

мен практиканың жетістіктерін, 
менеджмент негіздерін, қаржы-
шаруашылық қызмет туралы 
заңнамаларды, еңбек туралы, 
еңбекті қорғаудың, техника 
қауіпсіздігі және өртке қарсы 
қорғанудың ережелері мен 
нормаларын, санитариялық 
ережелер мен нормаларды.

Лауазымдық міндеттері: 
Білім беру ұйымының қызметін 
оның жарғысына және басқа да 
нормативтік-құқықтық актілерге 
сәйкес басқарады. Мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру 
стандартын педагогикалық 
және әдістемелік кеңеспен 
бірлесе отырып іске асыруды 
ұйымдастырады. Жұмыс жоспарын, 
бағдарламалар мен жұмыс 
жоспарларын бекітеді. Бекітілген 
учаскедегі балаларды жалпыға 
міндетті оқытумен қамтамасыз 
ету заңына сәйкес жалпыға 
міндетті оқытумен қамтамасыз 
етеді. Оқу-тәрбие процесінің 
ғылыми-әдістемелік және 
материалдық-техникалық базасын 

ұйымдастырады және жетілдіреді. 
Оқу-тәрбие процесін әдістемелік 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады 
және жетілдіреді. Оқу-тәрбие 
процесі кезінде білім алушылардың 
(тәрбиеленушілердің) және білім 
беру ұйымы қызметкерлерінің 
өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын 
сақтауға қажетті жағдай жасайды. 
Белгіленген заңнама шегінде 
білім беру ұйымының мүлкі мен 
құралдарына иелік етеді, жыл сайын 
құрылтайшылардың қаржылық және 
материалдық қаражаттың түсуі және 
жұмсалуы туралы есебін береді.

Үміткер конкурсқа қатысу 
туралы өтініштерін жергілікті 
басылымға хабарландыру 
шыққан күннен бастап 15 жұмыс 
күн ішінде аудан әкімдігінің білім 
бөлімінің жанынан құрылған 
конкурстық комиссияға ұсынуы 
тиіс.

Аталмыш лауазымға 
орналасқан тұлғаға көтерме 
шығындар өтелмейді, тұрғын үй 
және жеңілдіктер берілмейді.

Конкурс өткізілетін орын: 
Меркі ауылы, Исмаилов көшесі 
№165.

                             с.есеНОв, 
аудан әкімдігінің 

       білім бөлімінің басшысы

ТҮзеТУ
бос тұрған «Меркі ауданы әкімдігінің білім бөлімінің 
№9 В.Савва атындағы орта мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің директорлық қызметіне 
жарияланған ашық конкурс қате деп есептелсін.

       с.есеНОв, 
       аудандық білім бөлімінің басшысы  

НазаР    аУдаРЫңЫз:   КОНКУРс!



Открылось наследство после смерти Намызбекұлы Өзбека, умершего       
3 августа 2016  года. Наследников просим обратиться по вопросу оформления 
наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия наследства к 
нотариусу М.Байдаулетову по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 224.

Открылось наследство после смерти Макаева Мелса Шамсудиновича, 
умершего 28 сентября  2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Преновой Жангылсын, умершей       
21 сентября  2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформ-
ления наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия наслед-
ства к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Керимбековой Алтынкуль Курманкулов-
ны, умершей 11 октября  2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Дауренбекова Уалихана Елубаевича, 
умершего 3 ноября  2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Турсыналиева Серика Рахметилдаеви-
ча, умершего 19 октября 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

В связи с прекращением деятельности КХ «Алтын», на имя Оксикбаевой 
Кумискуль Еренбаевны, ИИН 680917400587, все претензии принимаются в те-
чение одного месяца после опубликования по адресу: г. Алматы, Ауэзовский 
район, мкр. 1, дом 76, квартира 44.

*   *   *

ОбЪявЛеНия Об ОТКРЫТии НасЛедсТва

*   *   *

Үй  саТЫЛадЫ

*   *   *

ìåíøiê èåñi: 
       

"ìåðêi òûíûñû"-
бàñïàñû" 

жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

 директор – 
   бàñ  рåäàêòîð  

   әтіркүл исаева

индекс: 080500,
  Æàìáûë îáëысы, 

Мåðêі ауданы, 
ә.Ыñìàйыëîâ көшесі,  

¹349. 

      ТаРаЛЫМЫ:  2510 дана

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

жұма  êүíäåði  øûғàäû.  Ðåäàêöèÿ 
àâòîðëàðäûң êөçқàðàñû šүøií өçiíå 

æàóàïêåðøiëiê æүêòåìåéäi.
Ãàçåò  ЖК  ЖТО  «али за»  

баспа орталығында áàñûëғàí.
Мекен-жайы: Тараз қаласы,

 Төле би көшесі №36                              

Òåëефондар: бас 
ðåäàêòîð – 

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

4-07-58;  
есепші – 4-07-34  

vestnik-merke@mail.ru

Қаçàқñòàí  Ðåñïóáëèêàñû 
инвестициялар және даму министрлігі

байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитеті

Мерзімді баспасөз басылымын және 
ақпараттық агенттікті есепке 

қою туралы  КУәЛІК
№14047-г астана қаласы, 24.12.2013 жыл. 

КезеКшІЛеР: Р.Маллабаев, О.Мазур

*   *   *

*   *   *

Құттықтаймыз!

Т.Бокин көшесіндегі №13 үй сатылады. 4 бөлмелі, 10 сотық жері, 
суы, газы бар, бағасы келісімді. Тел.: 87052614116.

Ауылшаруашылық жерін сатып аламын.
Тел.: 87753043866

хабаРЛаНдЫРУ

ҚОғаМдасТЫҚ  
ЖиНаЛЫсЫ  өТедІ

Сұрат  ауылдық округі 
аумағында жергілікті қоғамдастық 
жиналысы 2016 жылдың 16 
қарашасы күні сағат 10.30-да  
Сұрат ауылындағы мәдениет 
үйінде өтетінін хабарлаймыз. Осы 
жиналысқа жергілікті қоғамдастық 
мүшелері мен округ тұрғындарын 
қатысуға шақырамыз. 

Күн тәртібінде қаралатын 
мәселелер: «Жасыл белдеу» 
бағдарламасы аясында 
Тескентоған ауылындағы 3,0 гектар 
жерге егілетін тал-теректерді 
сатып алу үшін қаражат қарастыру 
туралы және т.б.

                                           М.ТОҚПаНбеТОв, 
сұрат ауылдық округінің 

әкімі 

Аудандық аурухана 
ұжымы және кәсіподақ ұйымы 
аудандық аурухана дәрігерлері 
Дәулетов Ислам Серкебайұлына 
және Дәулетова Гүлжамал 
Сатыбалдықызына әкелері
  дәУЛеТОв  сеРКебайдЫң
қайтыс болуына байланысты 
қайғырып, көңіл айтады.

Меркі ауылының тұрғындары, асқар таудай 
тірегіміз, сүйікті әкеміз бескемпіров 
ерғазы Мырзақұлұлын 10 қарашада 
60 жасқа толған мерейжасымен және 
шаңырағымыздың шаттығы, ұйытқысы 
аяулы анамыз бескемпірова 
бейсенкүлмен шаңырақ көтеріп, отау 
құрғандарына 40 жыл толуымен шын 
жүректен құттықтаймыз!

Осындай қуанышты күні ардақты 
әкеміз бен асыл анамызға зор денсаулық, 
қажымас қайрат, ұзақ та баянды ғұмыр, 
көтеріңкі көңіл-күй тілейміз. Әрдайым шаттыққа 

Меркі ауылының тұрғыны, қадірлі құдамыз 
Мірәлиев ерсін балтабайұлын 12 қарашада болатын 

туылған күнімен шын жүректен құттықтаймыз.  
Осындай қуанышты күні аңқылдаған, 

жарқылдаған қадірлі құдамызға жарқын да 
мағыналы өмір, көтеріңкі де кіршіксіз көңіл-
күй, мықты денсаулық, отбасының амандығын 
тілейміз. Қызыққа толы ұзақ та баянды 
ғұмыр кешіп, көпшіліктің ыстық ықыласы мен 
құрметіне, ризашылығына бөлене беріңіз. Сіз 

қашанда айналасына шуағын шашып жүретін, 
мейірімді, жомарт, көпшілікке сыйлы, жайдары 

жансыз. Абыройыңыз асқақтай берсін. Жан жарыңыз 
Гүлжан құдағи екеуіңіз тәлім-тәрбие беріп отырған 

Председатель Меркенского рай-
онного суда А.Дауренбеков отметил, 
что одной из важных основ демокра-
тического процесса в нашей стране 
является национальная гендерная 
политика. Стратегия гендерного ра-
венства Республики Казахстан на 
2006-2016 годы, утвержденная Ука-
зом Главы государства, направлена 
на достижение сбалансированного 
участия мужчин и женщин во власт-
ных структурах, обеспечение равных 
возможностей для экономической 
независимости, развития бизнеса, 
продвижения по службе и создание 
условий для равного осуществления 
прав и обязанностей в семье.

В ходе мероприятия были об-
суждены главные направления 

Только за истекший период 2015 
года по району зарегистрировано 16 
случаев пожара, из них 6 произошли 
по причине нарушения правил по-
жарной безопасности при монтаже и 
эксплуатации электроустановок, что 
составляет 62,5% от общего количе-
ства пожаров. 

Анализ противопожарного состо-
яния жилых домов показывает, что их 
безопасная эксплуатация во многом 
зависит от технического состояния 
электрооборудования, электроуста-
новок и приборов. Общая методика 
обеспечения пожарной безопасности 
в целом, следовательно, и электро-
установок в отдельности, сводится к 
исключению или ограничению вероят-
ности возникновения источника за-
жигания, образования горючей сре-
ды, путей распространения пожара. 
Требованиями пожарной безопасно-
сти установлены определенные пра-

в  цеЛях  дОсТиЖеНия  геНдеРНОгО  РавеНсТва

гендерной политики, в частности, 
создание условий для равного осу-
ществления прав и обязанностей 

в семье. Вместе с тем, было  ак-
центировано внимание на том, что 
необходимо усилить работу по раз-
витию гендерной политики в нашей 
стране.

По результатам встречи отме-

чено, что достижение гендерного 
равенства является одним из основ-
ных направлений государства.

ПОЖаРНая  безОПасНОсТЬ эЛеКТРОУсТаНОвОК
Ни для кого не секрет, что электрические системы и устрой-

ства представляют собой повышенную пожарную опасность. с 
наступлением холодов начинается активное использование на-
селением электротехнических и теплогенерирующих устройств, 
в результате в данный период основное количество пожаров 
традиционно происходит  по электротехническим причинам, и 
по причинам, связанным с неправильным устройством или экс-
плуатацией печей и дымоходов.

вила при устройстве и эксплуатации 
электротехнических и теплогенери-
рующих устройств, соблюдение ко-
торых позволит максимально обезо-
пасить себя от риска возникновения 
пожара.

При эксплуатации электрических 
приборов запрещается:

– использовать приемники элек-
трической энергии (электроприборы) 
в условиях, не соответствующих тре-
бованиям инструкции предприятий 
– изготовителей, или имеющие неис-
правности, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с повре-
жденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

– устанавливать самодельные 
вставки «жучки» при перегорании 
плавкой вставки предохранителей, 
это приводит к перегреву всей элек-
тропроводки, короткому замыканию 
и возникновению пожара;

– окрашивать краской или за-
клеивать открытую электропроводку 
обоями;

– пользоваться поврежденными 
выключателями, розетками, патро-
нами;

– закрывать электрические лам-
почки абажурами из горючих матери-
алов;

– использование электронагре-
вательных приборов при отсутствии 
или неисправности терморегулято-
ров, предусмотренных конструкцией.

Недопустимо включение не-
скольких электрических приборов 
большой мощности в одну розетку, 
во избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и пере-
грева электропроводки.

Частой причиной пожаров явля-
ется воспламенение горючих мате-
риалов, находящихся вблизи от вклю-
ченных и оставленных без присмотра 
электронагревательных приборов 
(электрические плиты, кипятильники, 
камины, утюги, грелки и т.д.).

К.даРиМКУЛОв, 
главный специалист отдела 

Чс Меркенского района, 
подполковник гражданской 

защиты 

кенеліп, бақытқа бөленіп, күндей күлімдеп, жаздай жадырап, гүлдей құлпырып 
ортамызда аман-сау жүріңіздер. Өздеріңізбен әр таңымыз арайлы, әр күніміз 
шырайлы. Шаңырағымыз шаттыққа, ырыс-берекеге толсын. Немерелеріңіздің 
тек қызығын көріп, шөбере сүйіңіздер. Жастарыңызға жас қосылсын.  

Біз тілейміз Сіздерге тек амандық,
Кездеспесін жолдарыңызда жамандық.
Алла берген бар нәсіпті теріңіздер,
Бар қызығын бұл өмірдің көріңіздер.
Дендеріңіз сау, аман болып бастарыңыз,

Тек жоғары домаласын  
                                 тастарыңыз.
Бала-шаға ортасында аман-сау  боп,
Күліп-ойнап, 100-ге келсін 
                            жастарыңыз.

Ізгі ниетпен: қызы-күйеу баласы, ұлдары-келіндері және немерелері.

ұл-қыздарыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріңіздер, олар Сіздерге тек 
қуанышын сыйласын. Өміріңіз қуатты, көңіліңіз шуақты болсын. Шаңырағыңыздан 
ешқашан бақ-береке кетпесін. Өмірдің асқақ абыройын тілейміз. Мерекелі, 
берекелі, қуанышты күндеріңіз көп болсын.
Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп шаттық өмір сүріңіз.
Жасыңызға жас қосылып,  Ерсін құда,
Биіктерге құлаш сермеп шығыңыз.

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

Ізгі ниетпен: бахтаевтар әулеті

Требования:
– высшее или средне-специальное образование;
– аналитические способности;
– коммуникативные навыки;
– навыки пользователя ПК;
– умение обучать и обучаться;
– наличие личного автотранспорта (желательно).
Обязанности:
– консультирование и привлечение потенциальных 

клиентов, расширение клиентской базы, раздача ре-
кламных буклетов;

– углубленный финансовый анализ бизнеса заем-
щиков в различных отраслях;

– подготовка заключения проектов;
– качественное, профессиональное и оперативное 

обслуживание клиентов;
– исполнение утвержденных плановых показателей 

компании.

Резюме предоставлять по адресу: с. Мерке, 
ул. исмаилова, 227 «б».

КМF – ЛидеР в сфеРе 
МиКРОфиНаНсиРОваНия в 
КазахсТаНе ОбЪявЛяеТ О 

ваКаНсии:
Кредитный эксперт отделения Мерке

Меркенским районным судом Жамбылской области был 
проведен «круглый стол» на тему: «гендерная политика в Ре-
спублике Казахстан», с участием представителей сМи, проку-
ратуры района, сотрудников Овд Меркенского района, адвока-
тов (на снимке).

Ольга  МазУР,   
"Меркі тынысы".

  Ақ тілек


