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АУДАНДЫЌ АУДАНДЫЌ 
МƏСЛИХАТ МƏСЛИХАТ 

ДЕПУТАТТАРЫНЫЅ ДЕПУТАТТАРЫНЫЅ 
НАЗАРЫНА!НАЗАРЫНА!

Алтыншы  с айланєан  Байзаќ Алтыншы  с айланєан  Байзаќ 
аудандыќ мəслихатыныѕ кезекті ІV аудандыќ мəслихатыныѕ кезекті ІV 
– сессиясы 2016 жылєы 22 маусым – сессиясы 2016 жылєы 22 маусым 
кїні саєат 10.00-де мəжіліс залында кїні саєат 10.00-де мəжіліс залында 
мынадай мынадай кїн тəртібімен ґтеді:кїн тəртібімен ґтеді:

1. Ауданныѕ əлеуметтік саласында 1. Ауданныѕ əлеуметтік саласында 
«Ќазаќстан Республикасыныѕ Еѕбек «Ќазаќстан Республикасыныѕ Еѕбек 
Кодексі» талаптарыныѕ саќталуы Кодексі» талаптарыныѕ саќталуы 
туралы; туралы; 

2. Ауданныѕ 2015 жылєа арналєан 2. Ауданныѕ 2015 жылєа арналєан 
бюджетініѕ орындалуы туралы;бюджетініѕ орындалуы туралы;

3 .  Ауд а н ды ќ  м ə с л и х ат тыѕ 3 .  Ауд а н ды ќ  м ə с л и х ат тыѕ 
«Экология, табиєатты пайдалану, «Экология, табиєатты пайдалану, 
денсаулыќ, жанўя мен əйелдер ісі, денсаулыќ, жанўя мен əйелдер ісі, 
мїгедектер жəне тўрєындардыѕ мїгедектер  жəне  тўрєындардыѕ 
тўрмысы тґмен бґлігін əлеуметтік тўрмысы тґмен бґлігін əлеуметтік 
ќорєау  мəселелері» жґніндегі ќорєау  мəселелері» жґніндегі 
тўраќты комиссиясыныѕ атќарєан тўраќты комиссиясыныѕ атќарєан 
жўмыстары туралы есебі;жўмыстары туралы есебі;

4. Əртїрлі мəселелер.4. Əртїрлі мəселелер.

Аудандыќ мəслихат Аудандыќ мəслихат 
аппараты.аппараты.

ҐЗЕКТІ  МƏСЕЛЕ

М.ШАЛҒЫНБАЙ,
«Ауыл жаңалығы».

А уд ан  а ума ғынд а ғы  Мырз а т а й , 
Сазтерек ,  Жалғызтөбе ,  Көптерек , 
Темірбек  және  Ынтымақ  ауылдық 
округтеріне қарасты жайылым 
жерлер мен шабындықтарға 
шег ірткелер  ауыз  салды . 
Аудандағы шаруалар зиянкес 
жәндіктер  бір  айдан  бері 
берекені қашырды деп отыр. 
Айтуларынша, көп шегіртке 
«Көдел і»  жайлауындағы 
ж е л е к т і  ж а й ы л ы м д ы 
о т ы з  к ү н  і ш і н д е  о т а п 
кеткен .  Мамандар  болса , 
«марокколық шегірткемен» 
к ү р е с у  ж ұ м ы с т а р ы 
жүргізіліп жатқанын айтады. 
Жолын д а ғы сы н  жа й п а п 
өтетін жәндік біздің ауданға 
көршілес  жатқан  Жамбыл 
ауданынан  ауып  келгендігі 
белгілі болып отыр. 

Б ұ р ы н  с о ң д ы  б ұ л  м а ң д а 
байқала бермейтін шырылдауық 
шегірткелер демде қаптап кеткен. Әсіресе, 
қанат ты  жәнд і к тер  ауданда ғы  Көдел і 
жайлауында көптеп саналады. Тобымен жиі-
жиі көшетін шегірткелер, енді малды азықсыз 
қалдыратын түрі бар.    

Осыған орай, ауданымызға жұмысшы тобымен 
арнайы келген облыс әкімінің орынбасары 
А.Нұралиев тиісті сала басшыларына нақты 
тапсырмалар жүктеген болатын. 
Республикалық фитосанитарлық диагностика 
және  болжамдар  әдістемелік  орталығы , 

Байзақ  аудандық  филиалының  басшысы 
Әсемғали Қабдушевке хабарласып, бүгінгі 
таңда шегірткеге қарсы атқарылып жатқан 
жұмыстар туралы сұраған едік.  Көрші аудан 
аумағынан  біздің  аймаққа  көшіп  келген 

зиянкестерге  қарсы  жүрг із іл іп  жатқан 
шаралар  жөнінде  кең інен  әңг імелеген 
Ә.Қабдушев химиялық жолмен уландыру 
жұмыстары жүріп жатқанын жеткізді. 

- Алдымен Мырзатай, Сазтерек, Жалғызтөбе, 
Ынтымақ ауылдық округтеріндегі жайылым 

мен шабындық жерлерді тексеріліп, 
шегіртке  шоғырланған  аумақтар 
дәріленді .   Облыс  пен  ауданнан 
құралған 16 маман қазіргі күні Көптерек 
ауылдық округінен Темірбек ауылдық 
округ і  аумағына  қарай  шегіртке 
қоныстанған  жерлерді  анықтап , 
маяк арқылы белгі береді. Содан 
кейін арнайы бөлінген самолетпен 
және дәрі себетін техникалармен 
химиялық өңдеу жұмыстарын жүргізу 
үстіндеміз. 
Зиянкестерге қарсы «Доклоприд», 

«Комбат»  де ген  препарат тары 
қолданылуда .  Олардың  әсер  ету 
күші  шамамен  90-92 пайыз  деп 
айтуға болады. Бұлар қазір жерде 
қимылдап жүргенімен, белсенділігін 
жоғалтып отыр. Химиялық жолмен 
өңдеу жұмыстары күнделікті таңғы 
сағат алтыдан кешкі мезгілге дейін 
жалғасуда,-дейді филиал басшысы.

Қазір мұнда 1 шаршы метр жерге шамамен 
30-60 шегірткеге дейін келіп отыр. Химиялық 
жолмен өңдеу жұмыстары бір апта бұрын 
басталған. Мамандар алдағы аптада шегіртке 
шабуылынан қауіп болмайды деп отыр.

«КҐДЕЛІ» ЖАЙЛАУЫНДА – ШЫРЫЛДАУЫЌ ШЕГІРТКЕ«КҐДЕЛІ» ЖАЙЛАУЫНДА – ШЫРЫЛДАУЫЌ ШЕГІРТКЕ

Аудан  орталығындағы  әл -
Фараби атындағы мәдениет үйінде  
“Мемлекеттік рәміздер- елдіктің 
белгісі” атты жиын өтті.
А л д ы м ен  с а х н а  т ө р і не 

салтанатты жағдайда Мемлекеттік 
Ту  мен  Елтаңба  шығарылды .  
Еліміз  бойынша  бір  мезгілде  
Әнұранымыз шырқалды.
Салтанатты  жиында   аудан 

әкімі  М .  Шүкеев  сөз  сөйлеп , 
жиналғандарды  осынау  ұлық 
мерекемен  құт тықтады .Ту , 
Елтаңба және Гимн-халқымыздың 
рухы мен ұлттық сана-сезімін, 
қаһармандығы мен даналығын 
және мақсат-мүддесін болашаққа 
жеткізе  алатын  баға  жетпес 
құндылық екендігі, сондай-ақ, 
аталмыш мереке қазақстандық 
патриотизм  мен  ұлт  бірліг ін, 
халқымыздың  ынтымағы  мен 
жетістіктерін нығайтуға, ұлттық 
құндылықтарды  қастерлеуге 
тәрбиелейтіндігін  айтты.

-Бойымызға асқақ рух пен асқан 
мақтаныш  сезімін  ұялататын 
Мемлекеттік  рәміздер-ұлттық 
т ұ т а с т ы қ т ы ң ,  м ы з ғ ы м а с 
бірлігіміздің кепілі саналады. 
Туымыз  -  мемлеке т ім і зд і ң 

құдіретін танытатын, ел мерейін 
өсіретін, кең байтақ жерімізде 
тұрып жатқан сан ұлт өкілдерінің 
татулығын ұлықтайтын нышан. 
Аспан түстес Туымыз Біріккен 
Ұлттар  Ұйымының  алдында 
желбіреп, халқымыздың 
мәртебесін биіктетсе, 
Әнұранымыз олимпиада 
ойындарында Қазақстан 
с п о р т ш ы л а р ы н ы ң 
мерейін өсіруде.
Ж е л б і р е г е н 

к ө к  б а й р а ғ ы м ы з 
халқымыздың арманын 
асқақтатса, елтаңбамыз 
ел тарихының тереңінен 
тамыр тартып, ұлттық 
рухымызды биіктетіп, 
ш а ң ы р а ғ ы м ы з д ы ң 
бер ікт і г ін  паш  ет іп , 
республи камыздың 
қанатты  тұлпардай 
ұ ш қ ы р л ы ғ ы н 
айғақтайды. 
Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі 

мығым  “Мәңг і л і к  ел ”  болу 
үшін  зор  мүмк інд іктер  бар . 
Тәуелсіздіктің туын желбіретіп, 
тұғырын нығайтқан біздің тарих 
алдында жүзіміз жарқын! Біздің 

тірегіміз -тәуелсіздік, тұғырымыз-
тыныштық, тірегіміз-тұрақтылық, 
тілегіміз-татулық! Туымызбен 
тұғырлы, Елтаңбамызбен еңселі, 
Әнұранымызбен асқақ тәуелсіз 
Қазақстанның болашағы жарқын 
болсын,- деп  сөзін түйіндеді 

аудан басшысы.
Бұдан соң «Көк тудың желбірегені» 

әнімен   Мемлекеттік  Ту  мен 
Елтаңба  залдан шығарылды.
Елдіктің белгісін  әспеттеген 

шара патриоттық әндерге ұласты. 

 ЕЛТАҢБАМЕНЕЛТАҢБАМЕН-ЕҢСЕЛІ, ТУЫМЕНТУЫМЕН-
ТҰҒЫРЛЫ, ӘНҰРАНЫМЕНӘНҰРАНЫМЕН-АЙБАТТЫ
1992 ЖЫЛДЫЅ 4 МАУСЫМЫНДА ПРЕЗИДЕНТ  НЎРСЎЛТАН 
ƏБ ІШЎЛЫ  НАЗАРБАЕВ  «ЌАЗАЌСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК РƏМІЗДЕРІ ТУРАЛЫ» ЗАЅЄА ЌОЛ ЌОЙДЫ. БЎЛ 
КЇН ЕЛІМІЗДІЅ ТАРИХЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК РƏМІЗДЕРІМІЗ -ТУ, 
ЕЛТАЅБА ЖƏНЕ ƏНЎРАНЫМЫЗДЫЅ АЛЄАШ РЕТ БЕКІТІЛГЕН КЇНІ 
БОЛЫП ТАРИХ БЕТІНЕ АЛТЫН ƏРІППЕН ЖАЗЫЛДЫ.

 2007 ЖЫЛЫ ЕЛБАСЫ ЖАРЛЫЄЫМЕН 4 МАУСЫМ-МЕМЛЕКЕТТІК  
РƏМІЗДЕР КЇНІ РЕТІНДЕ БЕКІТІЛДІ.
МЕМЛЕКЕТТІК ТУ, МЕМЛЕКЕТТІК ЕЛТАЅБА ЖƏНЕ МЕМЛЕКЕТТІК 
ƏНЎРАН-ЕГЕМЕН  ЕЛІМІЗДІЅ  ЎЛТТЫЌ  ЌЎНДЫЛЫЌТАРЫ .  ЕЛ 
ТƏУЕЛСІЗДІГІНІЅ ТЎМАРЫ ІСПЕТТІ ЌЎНДЫЛЫЌТАРЫМЫЗДЫЅ БІРІ 
– МЕМЛЕКЕТТІК РƏМІЗДЕР КЇНІ ҐТКЕН АПТАНЫЅ  СЕНБІСІ КЇНІ 
ЕЛІМІЗДІЅ ТЇКПІР-ТЇКПІРІНДЕ КЕЅІНЕН  АТАЛЫП ҐТІЛДІ.

Жезтаңдай әншілер  А. Исабаев 
пен  Ө. Нұрбаевтың орындауында 
жерг іл і к т і   ақын -саз гер  Қ . 
Нарбатырдың  “Мақтанышым-
О т а н ым ”  ә н і  шыр қ а л ды . 
Нұртуғанның “Қанеки тілім сөйлеші” 
термесін Д. Диханбаева,  сазгер 
С. Бәкір “Туған ел-Қазақстан”, 
Л. Хамидидің “ Қазақ вальсін” 
К. Құрымбаевалар тамылжыта 
орындап,  көрермендердің ыстық 
ықыласына бөленді.
Мемле к е т т і к  р ә м і з д е р д і 

ұлықтаған  шара  шымылдығы 
«Атамекен» әнімен жабылды.
Сондай-ақ, бұл күні аудандық 

орталықтандырылған кітапханада 
“Қа з а қ с т а н  Респ убли к а сы 
рәміздерінің  бүгінг і  таңдағы  
жа ғдайы ”  ат ты  тақырыпта 
оқырмандармен дөңгелек үстел, 
«Еңселі  еліміз  рәміздерімен 
тұ ғырлы»  тақырыптарында 
к і т а п  к өрмелер і ,  ауылдық 

округтерде “Менің Қазақстаным”  
мерекелік концерт, танымдық 
ш а р а л а р , “ М е м л е к е т т і к 
рәміздер-мақтанышым”  атты  
автокөлікшілердің шеру де  өтті.

 Өз тілшіміз.

ЖЕР-БАЙЛЫЌЖЕР-БАЙЛЫЌ
Н.  БЕЙСЕНОВ,
еѕбек ардагері.
Тїймекент ауылы.

Астана ќаласында «Нўр Отан» 
партиясыныѕ ўйымдастыруымен 
«Ќазаќстан-2050» демократиялыќ  
к ї ш т е р д і ѕ  жа л п ы ў л т т ы ќ  
коалициясыныѕ  отырысы  ґтіп, 
еліміздіѕ барлыќ  саяси, ќоєамдыќ  
ўйымдары  жергілікті  жерлерде  
наќты  їстел  басында  бас ќосќаны 
баршаєа мəлім. Онда  айтылєан  сан 
алуан пікірдіѕ ішінде жалпы  бір ортаќ 
мїдде бар. Ол ауыл  шаруашылыєын 
дамыту. Оныѕ жолдары мен тїрлі  
тəуекел-мїмкіндіктері  тізілген 
коалицияныѕ  Їндеуі  бірауыздан 
ќабылданды. Бўл  мəселеден əрбір  
кґкірегі ояу, кґзі  ќараќты  азамат 
хабардар   болар ,  оєан  їн  ќосар  
деген  ойдамын. Мен де аталєан 
Їндеуге орай, ой-пікірімді білдіруді 
ґзімніѕ азаматтыќ борышым санап 
отырмын.
Басќосуда  айтылєан  жайлар 

ел імізд іѕ  барлыќ  ґѕірл еріндег і 
жер пайдаланушы азаматтардыѕ 
маќсат-мїддесімен əбден сəйкес 
кел ед і  деген  ойдамын .Їндеуде 
коалицияныѕ  «Ќазаќстан-2050» 
Стратегиясында Мемлекет басшысы 
белгілеген елімізді ќоєамдыќ-саяси 
жəне  əлеуметтік-экономикалыќ 
жаєырту баєдарын, 5 реформаны 
жїзеге асыру жґніндегі» 100 наќты 
ќадам»- Ўлт жоспары мен «Нўрлы 
жол» мемлекеттік баєдарламасын, 
сондай-аќ Елбасыныѕ Жер кодексініѕ 
жекелеген нормаларына мораторий 
енгізу туралы шешімін толыєымен 
куаттайтындыєы айтылєан.
Онда айтылєандай, шын мəнінде 

Ќазаќстандаєы пайдаланусыз, ел 
игіліг іне  жаратылмай  жатќан 
мыѕдаєан гектар жеріміз барын 
жасыруєа болмайды. Сол жерлер елге 
жаны ашитын, жер ќадірін білетін, 
егін егіп жїрген егінші-диќандарєа - 
еліміздіѕ ґз азаматтарына бірінші 
кезекте берілуге тиіс. О шеті мен бў 
шетіне кґз жеткісіз, ўшќан кўстыѕ 
ќанаты ,  жортќан  аѕныѕ  тўяєы 
талатын ,  ўшы -ќиыры  жоќ ,кеѕ 
жазиралы даламыздыѕ иесі де, киесі 
де-ел, ќарапайым халыќтыѕ ґкілдері.
Тиімді пайдалана білсек, бар байлыќ 
жерде. Осыны ўмытпайыќ.

ЖЕР ТАЄДЫРЫ-ЖЕР ТАЄДЫРЫ-
 ЕЛ ТАЄДЫРЫ ЕЛ ТАЄДЫРЫ
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Б.АЌБАЕВ,   
аудан əкімі аппаратыныѕ басшысы.                                                              

«Сыбайлас  жемќорлыќќа  ќарсы  іс -ќимыл 
туралы» 2015 жылєы 18 ќарашадаєы Ќазаќстан 
Республикасыныѕ Заѕы еліміздіѕ барлыќ жеке 
жəне заѕды тўлєаларына ќатысты ќолданылады. 
Аталмыш заѕ демократиялыќ негіздерді, мемлекетті 
басќарудаєы жариялылыќ пен баќылауды кеѕейтуге 
халыќтыѕ мемлекет пен оныѕ ќўрылымдарына деген 
сенімін ныєайтуєа, білікті мамандарды мемлекеттік 
ќызметке кіруге ынталандыруєа, мемлекеттік 
міндеттерді атќаратын адамдардыѕ риясыз адалдыєы 
їшін жаєдайлар жасауєа баєытталєан. Сондай-
аќ сыбайлас жемќорлыќќа байланысты ќўќыќ 
бўзушылыќќа жол бергені їшін ќызметтен ќуылєан 
адамдарєа мемлекеттік органдар мен ўйымдарда кез 
келген лауазымда болуєа тыйым салынєан.
Мемлекет басшысы Н.Назарбаев: «Ќазаќстан 

жолы-2050: Бір маќсат, бір мїдде, бір болашаќ» 
атты Жолдауында сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы 
жаѕа стратегияны ќалыптастыру жəне іске асыруды 
жалєастыру – аса маѕызды міндет екендігін атап 
кґрсеткен болатын.
Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы табысты əрекет 

оныѕ алдын алуєа бейімделген стратегия болєанда 
єана мїмкін екендігі белгілі. Сондыќтан, жазалауды 
ќатаѕдатумен жəне ќылмыстыќ ќудалауды кїшейтумен 
бірге, сыбайлас жемќорлыќты тудыратын себептер 
мен жаєдайларды жоюєа баєытталєан ќосымша 
шаралар пысыќталып, мəселені шешуде мемлекет 
пен ќоєамныѕ кїш салуын біріктіруге аса кґѕіл 
бґлінуде.
Сыбайлас жемќорлыќ пен ќўќыќ бўзушылыќ дерегі 

туралы хабарлаєан немесе сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы кїреске жəрдемдескен адам туралы аќпарат 
мемлекеттік ќўпия болып табылатынын жəне ќўќыќ 
ќорєау органдарыныѕ немесе соттыѕ сўратуы бойынша 
заѕда белгіленген тəртіппен  єана табыс етілетінін 
əрбір адам білуі ќажет. Сыбайлас жемќорлыќ пен 
ќўќыќ бўзушылыќ орын алєан жаєдайды хабарлаєан 
немесе сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїреске 
жəрдемдескен адам мемлекеттіѕ ќорєауында болады. 
Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрестіѕ тиімділігін 
арттыру кез-келген мемлекеттіѕ болашаєы їшін 
стратегиялыќ мəнге ие.  
Елбасымыз халыќќа арнаєан сґздерінде жемќорлыќ 

індетініѕ тамырына тїбегейлі балта шаппайынша, 
мемлекетте тўраќты ґсіп-ґркендеу болмайтынын 
жиі айтып келеді. Жемќорлыќ белеѕ алєан жаєдайда 
еліміз бəсекеге ќабілетті мемлекеттер ќатарына 
ќосыла алмайтыны белгілі. Мўндай əрекеттер 
экономикамыздыѕ бəсеѕ дамуына, əлеуметтік 
жаєдайымыздыѕ тґмендей тїсуіне əкеліп соќтырады. 
Сондыќтан, мемлекеттіѕ барлыќ органдары мен 
лауазымды адамдары ґз ќўзіретініѕ шегінде сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсы кїрес жїргізуі тиіс. Осыєан 
орай, аудан əкімі аппаратында жеке жəне заѕды 
тўлєалардыѕ шаєымдарына арналєан 2-11-52 нґмірлі 
сенім телефоны жўмыс істеуде.

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ ЖОЛЫН 
КЕСУ - ПАРЫЗ

Н. ТЛЕПОВ,
Байзаќ ауданыныѕ мəслихат хат

шысы.                                  
 
Біз Тəуелсіздіктіѕ 25-інші жылдыєына 

жаѕа ќазаќстандыќ арманмен аяќ 
бастыќ .  Оны  Бес  институттыќ 
реформаны жїзеге асыру бойынша 100 
наќты ќадам-Ўлт жоспарын жасаудан 
бастадыќ. Онда мемлекеттік басќару 
жїйесін жетілдіру, заѕ їстемдігін 
ќамтамасыз ету, экономикалыќ ґсімді 
ынталандыру, ќазаќстандыќ бірдейлікті 
бекіту, мемлекеттіѕ есеп берушілігі 
мен ашыќтыєын арттыра тїсу сынды 
міндеттер наќтыланды.
Əлемдегі 30 дамыєан елдіѕ ќатарына 

ену ешќашан оѕай болєан емес. Бірќатар 
дамыєан елдер бірнеше жылдан бері кіре 
алмауда. Талап кїшті. Оны Экономикалыќ 
ынтымаќтастыќ жəне даму ўйымы (ЭЫДЎ) 
жїзеге асырады. Ўйымныѕ 22 комитетімен 
баєаланатын їміткер елдерден наќтыланєан 
220 ќўжат талап етіледі. Олар ўйымныѕ 
ќаєидалары мен стандарттарына сай келулері 
тиіс. Елдіѕ мемлекеттік басќару тиімділігі 
олардыѕ  мемлекеттік  ќызметкерлерініѕ 
кəсіби деѕгейімен аныќталады, Мемлекеттік 
аппараттыѕ  кəсібилігініѕ  объективтік 
кґрсеткіші  ретінде  оныѕ  халыќаралыќ 
рейтингтегі еѕбек ґнімділігініѕ деѕгейі, 
елдіѕ  ќызмет  кґрсету  жəне  тауарыныѕ 
бəсекеге ќабілеттілігі, жемќорлыќ деѕгейі, 
халыќтыѕ ґмір сїру сапасы, экологиялыќ 
жаєдайы, ўлттыќ валютаныѕ тўраќтылыєы 
сияќты  маѕызды  позицияларын  есепке 
алады. Осы мəселелерді шешуде мемлекеттік 
ќызметшілердіѕ кəсібилік кґрсеткіші басты 
орын алады. Сондыќтан да, мемлекеттік 
ќызметшілердіѕ кəсібилік мəселесін шешу 
їшін ќызметшілерді оќыту жїйесіне жəне кадр 
ќызметі жўмысын ўйымдастыруды жетілдіруге 
кґѕіл бґлінуі тиіс. 
Осы орайда, аудандыќ мəслихат аппараты 

ќызметшілерін кəсібилендіруде бірќатар 
жўмыстар  атќарылуда .  Ќызметшілердіѕ 
біліктілігін арттыру басты назарда, заѕнамада 
кґрсетілген мерзімдерде ќызметшілердіѕ бəрі 
дерлік біліктілігін кґтеруде. Келесі жылдан 
бастап ќызметшілерді баєалау жїргізілсе, 
биылєы жылы соєан дайындыќ жўмыстары 
пысыќталуда.
Ауд андыќ  мə с лихат  апп а р атыныѕ 

ќызметкерлері депутаттардыѕ ґз ґкілеттігін 
жїзеге асыруєа, белсенділігін арттыру їшін 
ќажетті жўмыстарды ўйымдастырып отыр. 
Мəслихат аппаратыныѕ ќалыпты жўмыс 
істеуіне барлыќ жаєдай жасалынєан. Оныѕ 
материалдыќ-техникалыќ базасы ныєайып, 
депутаттармен  жўмыс  істеуіне  ќажетті 
техникалыќ ќўралдардыѕ бəрі дерлік алынєан. 
Аќпараттар мен методикалыќ материалдарды 
электрондыќ ќўралдар арќылы жїргізуді 
ќамтамасыз  ететін  электрондыќ  пошта , 
интернет кеѕістігіне компьютерлерді ќосу іске 
асырылєан. Компьютерлерге заѕдар жинаєы 
енгізілді. Интернетте аудандыќ мəслихаттыѕ 
сайты ашылып, онда мəслихат хатшысыныѕ 
блогы жўмыс істейді.
Аудандыќ  мəслихат  аппараты  ќўжат 

айналымын жетілдіру, басќару еѕбегініѕ 
сапасын арттыру бойыша бірќатар жўмыстар 
атќарды. Келіп тїскен жəне жґнелтілетін 
ќўжаттарды ґѕдеу, тіркеу, орындаушыларєа 
табыстау жўмыстарыныѕ сапасы жаќсарды. 
Аудандыќ мəслихатта жеке жəне заѕды 

тўлєалардыѕ  ґтініштерін  ќарау,  оларды 
есепке алу, №1 «Айќын» ОЛ нысанда есепті 
жасау жəне оныѕ ќўрылуына басты назар 

аударылады .  Сонымен 
ќ ат а р ,  с а й л а н є а н н а н 
б е р і  м е н і ѕ  ж е к е 
ќабылдауымда15 азамат 
болып ,  сўраныстарына 
толыќ мəлімет алды.
Биыл Тəуелсіздіктіѕ 25 

жылдыєы  ќарс аѕында 
аудандаєы  ґкілді  орган 
аудандыќ мəслихаттыѕ осы 
жылдардаєы  жўмысына 
тоќталып ґткеніміз дўрыс 
деп ойлаймын. Дїниедегі 
сайланбалы ґкілді ќызмет 
саласыныѕ тарихы ертеден 
бастау алєанымен біздіѕ 
еліміз  їшін  жергілікті 

мəслихаттардыѕ  ќадамы  жас  болса  да , 
демократиялыќ мемлекеттіѕ ќажеттіліктерін 
ќанаєаттандыру жолындаєы ќоєамда алатын орны 
бґлек. Олар жыл ґткен сайын есейіп, рухани-
саяси, ќоєамдыќ-мəдени тўрєыда ныєайып, заман 
талабына орай, ќалыптасып келеді. Осыдан 
азєана бўрын бəсекелестікке ќабілетті əлемдегі 
елу елдіѕ ќатарына ќосылуды маќсат етіп едік. 
Енді, бїгін Ќазаќ Елі бўл межені де баєындырып, 
əлемдегі алдыѕєы ќатарлы отыз мемлекеттіѕ 
біріне айналуєа баєыт алып отыр. Осы тўста ел 
ішіндегі саяси тўраќтылыќ пен халыќ бірлігін 
саќтауда, орныќты дамуды жалєастыруда, ќоєамды 
əлемдік ґркениет жолымен демократияландыруда  
жергілікті мəслихаттардыѕ жїгі салмаќтана 
тїсті.
Ата  Заѕымызда :«Мемлекеттік  биліктіѕ 

бірден-бір бастауы-халыќ»-делінген. Ќоєамды 
демократияландыру їдерістерінде жергілікті 
ґкілді органдардыѕ, халыќ билігініѕ негізгі 
формасы ретінде, мəслихаттар мен жергілікті 
ґзін-ґзі басќару органдарыныѕ маѕызы ґте зор. 
Мəслихат–халыќ сайлайтын, халыќтыѕ еркін 
білдіретін жəне Ќазаќстан Республикасыныѕ 
заѕдарына  сəйкес ,  оны  іске  асыру  їшін 
ќажетті шараларды белгілеп, олардыѕ жїзеге 
асырылуын ќадаєалайтын жергілікті ґкілді 
орган. Ґз ќызметінде мəслихат мемлекеттіѕ 
жалпы сыртќы жəне ішкі саясатына, ќаржы 
жəне инвестициялыќ саясатќа сай келмейтін 
шешімдердіѕ ќабылдануына жол бермейді, 
ќоєамдыќ маѕызы бар салаларда белгіленген 
жалпы мемлекеттік стандарттарды ўстанады, 
азаматтардыѕ ќўќыќтары мен заѕды мїдделерініѕ 
саќталуын ќамтамасыз етеді.

1993 жылы Конституция ќабылданєанда жаѕа 
тəуелсіз, егемен мемлекеттіѕ негізгі аяќќа тўруы 
басталды. Сол жылы Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Жоєарєы Кеѕесі жергілікті мемлекеттік органдар 
ќўрылымына  маѕызды  ґзгерістер  енгізген 
«Жергілікті ґкілді жəне атќарушы органдар 
туралы» Заѕ ќабылдады. Жергілікті ґкілді 
органдар – мəслихат, жергілікті атќарушы 
органдар əкімшілік болып аталды. Мəслихаттар 
мен əкімшіліктер «Жергілікті мемлекеттік басќару 
органдары» деген жалпы атауєа біріктірілді. 
Ўйымдастырушылыќ жаєынан жергілікті органдар 
бір-бірінен бґлінген, əрќайсысыныѕ ґкілеттігі, 
мəселелер аясы мен ґз ќўзыреті бар.

1994  жылдыѕ  наурыз  айында  елімізде 
Ќазаќстанныѕ саяси кґзќарасындаєы  жаѕа 
толќынды танытќан жергілікті ґкілді билік 
органдары – мəслихаттарєа алєашќы сайлаулар 
басталды. Ол елдегі бəсекеге ќабілетті алєашќы 
сайлау болып, республиканыѕ демократиялыєын 
жедел дамытты.
Мəслихаттар наќты заѕ шеѕберінде жергілікті 

халыќтыѕ еркіндігі мен ерікті іс-əрекет етуін 
ќамтитын мемлекеттік органдардыѕ ґкілеті 
ретіндегі функцияларєа ие болды. Ауданымызда 19 
сайлау округі бойынша 19 депутат сайланды. Осы 
бірінші сайланєан Свердлов аудандыќ мəслихаты-

депутаттар жиналысыныѕ І сессиясы 1994 жылєы 
5 сəуірде шаќырылып, онда оныѕ шешімімен 
″Ќазаќстан Республикасыныѕ жергілікті ґкілді 
жəне атќарушы органдары туралы″ Ќазаќстан 
Республикасы  Заѕыныѕ 19-бабына сəйкес,  
аудандыќ  мəслихаттыѕ-депутаттар жиналысыныѕ 
алєашќы хатшысы болып ўзаќ жылдар партия, 
кеѕес органдарында жўмыс атќарєан Əбдуалиев 
Тілеуќўл  сайланды .  Содан  бері  аудандыќ 
мəслихаттыѕ алты шаќырылымы ґтті. Алтыншы 
сайланєан Байзаќ аудандыќ мəслихатына 15 
депутат сайланды, оныѕ бірінші ўйымдастыру 
сессиясы 2016 жылєы 24 наурызда ґткізілді. 
Онда аудандыќ мəслихат хатшысы болып №3 
сайлау округінен депутат мен сайландым . 
Ўйымдастыру сессиясында їш тўраќты комиссия 
ќўрылып, олардыѕ тґраєалыєына А. Жамишжанов, 
Г.Тўралиева, Р. Сапарбековтер сайланды. 
Аудандыќ  мəслихат  жўмысыныѕ  негізгі 

принципі – тїсіністік, атќарушы органдармен 
тыєыз байланыс, ортаќ іске біріге жўмылу. 
Мəслихат депутаттары–тəжірибелі басшылар, 
демократияныѕ, жариялылыќтыѕ жəне əлеуметтік 
прогресстіѕ дамуына зор їлес ќосќан, əр тїрлі 
саладаєы жоєары білікті, азаматтыќ ўстанымы 
бар мамандар. 
Олардыѕ сапалыќ ќўрамына келер болсаќ, 

ўлттыќ ќўрам бойынша барлыєы ќазаќ, бес 
депутат 35-45 жас аралыєында болса, 10 депутат 
45-60 жас аралыєындаєы жаста. Сондай-аќ халыќ 
ќалаулыларыныѕ бəрі жоєары білімді, олардыѕ 
ішінде, мамандыќтары бойынша: инженер-6, 
экономист-бухгалтер-1, педагог-2, заѕгер-1, 
дəрігер-2, электрик-2, агроном-1 ќўрайды. 
Мəслихат депутаттарыныѕ 13-і ер, 2-еуі əйел.  
Аудандыќ мəслихаттыѕ əрбір депутатыныѕ 

жеке алєандаєы белсенділігін арттыруда, олардыѕ 
беделін аудан тўрєындары алдында кґтеруде, 
сайлаушылардыѕ талап-тілектерін орындаудаєы 
жўмыс əдісі мен тїрлерін жетілдіруде едəуір жўмыс 
атќарылуда. Аудандыќ мəслихат депутаттары 
ґз ґкілеттіктерін жїзеге асыру маќсатында 
сайлаушылардыѕ ўсыныс-пікірлері бойынша 
сессия жəне тўраќты комиссия отырыстарында 
мəселелер кґтеріп, олардыѕ орындалуына ґз 
їлестерін ќосуда. Депутаттардыѕ бəрі дерлік 
ґздерініѕ сайлауалды баєдарламаларын жəне 
сайлаушылармен кездесу барысында туындаєан 
талап-тілектерін іске асыру маќсатында ауданныѕ 
атќарушы органдарыныѕ алдына талаптар ќойып 
отырады. 
Бїгінгі таѕда əрбір депутаттыѕ ґз сайлау 

округіндегі тўрєындармен тыєыз байланысы 
ќалыптасты деуге болады. Халыќ депутатын 
таниды жəне іздейді. Депутаттар сайлаушыларды 
ќабылдап ,  олармен  кезде сулер  ґтк із іп , 
толєандыратын ортаќ проблемалар мен маѕызды 
мəселелерді  талќылайды .  Ўсыныстарды , 
шаєымдарды тиісті орындарєа ќояды, орындалуына 
уаќытылы баќылау жасайды жəне жылына екі 
мезгіл сайлаушылар алдында есеп береді. Игілікті 
істердіѕ жїзеге асуы арќасында депутаттардыѕ 
да мəртебесі кґтерілуде. Аудандыќ мəслихаттыѕ 
əрбір депутатыныѕ ґзіндік ўстанымы, тўєыр-
тўлєасы, тґѕіректе жəне мемлекетте болып 
жатќан ќўбылыстарєа кґзќарасы, болжамы, 
пайымдауы бар. Олардыѕ ќай-ќайсысы да сол 
ќўбылыстарды жай сырттай баќылаушы болмай, 
ґзі тікелей араласып, пікірін ашыќ айтып, 
ќолєабысын тигізуге ўмтылады. Уаќыт, ґмір 
бір орнында тўрмайды. Ол кез келген ґміршеѕ 
мəселелердіѕ ґзіне де жаѕаша тўрєыдан ќарап, 
дамытып, жетілдіріп отыруды ќажет етеді. Бўл 
əрбір азаматты жауапкершілікке шаќырып, игі 
істерге бастайтын ўран. Біз, еліміздіѕ тірегі, 
мемлекетіміздіѕ беріктігі ґзіміздіѕ ќолымызда 
екенін тїсінеміз. Сондыќтан да Отанымыздыѕ 
болашаєы баянды, келешегі кемелді болуы їшін 
аянбай еѕбек ететін боламыз. 

ЖАЅА МІНДЕТТЕР ІЗДЕНІСТЕРДІ
 ТАЛАП ЕТЕДІ

В нынешнем году исполняется 100 лет 
национально-освободительному восстанию 
казахов 1916 года.
Это общее историческое событие для народов 

Центральной Азии, явившееся одним из ярких 
проявлений всеобщего кризиса в Российской 
империи в дореволюционный период. 
В 1916 году Россия продолжала войну на 

русско-германском фронте. Войну долгую и 
бессмысленную. Назревал экономический, 
социальный и политический кризис не только в 
самой России, но и в колониальных окраинах.
В этой обстановке особенно пострадал 

Казахстан. Его беды начались еще в 1907 году, 
когда за пять лет из европейской части страны 
в Казахстан были переселены 2 миллиона 400 
тысяч человек. К 1916 году царизм лишил 
казахов 40 миллионов гектаров земель. В 
это время в границах бывшего Туркестана 
возник 941 переселенческий посёлок. Вот 
красноречивый факт дискриминации местного 
населения: на каждого едока из русского 
поселения приходилось 3,17 десятины земли, 
на каждого представителя коренного населения 
– 0,21 десятины.
Как должен был вести себя народ, у которого 

безнаказанно  отбирали добро, нажитое 
горьким потом? Царский указ от 25 июня 1916 
года  о мобилизации коренного населения 
Туркестанского края на тыловые работы в 
период первой мировой войны (полагалось 
мобилизовать всех мужчин в возрасте от 19 до 
43 лет) стал непосредственным поводом для 
массовых выступлений.  Восстание, стихийные 
выступления, бунты охватили все регионы 
Казахстана и Средней Азии.

Первыми удар народного гнева приняли на 
себя волостные управители, аульные старшины, 
непосредственно  составлявшие  списки на 
тыловые работы. Пользуясь отсутствием у казахов 
метрических свидетельств, они произвольно 
включали бедняков в списки независимо от 
возраста, а байских сыновей за взятки освобождали 
от призыва. Постепенно стихийное движение стало 
принимать организованный характер: появились 
его крупные очаги в Тургае и Семиречье во главе с 
Амангельды Имановым, Алиби Джангильдиным, 
Токашем Бокиным и другими руководителями.
Оно охватило весь Казахстан. Крупнейшими 

центрами восстания были Семиреченский и 
Тургайский очаги. Повсеместно организовывались 
повстанческие отряды. В тургайской степи 
восстание, во главе которого стояли Амангельды 
Иманов и Алиби Джангильдин, было самым 
длительным и упорным. Численность повстанческих 
отрядов в самый пик восстания достигла почти 50 
тысяч человек.
Главными причинами поражения восстания были 

стихийность и недостаточная организованность. 
Царское правительство в своих интересах 
использовало национальные противоречия и 
межродовую борьбу. Другой причиной стало 
отсутствие единства в рядах национальной 
интеллигенции: одни призывали идти на военную 
службу, вторые вступили в переговоры с царским 
правительством. Степная элита, по сути, предала 
интересы восставших.
Царскому правительству удалось быстро 

обезглавить движение и подавить восстание. 
Однако 1916 год занимает особое место в истории 
многовекового национально-освободительного 
движения казахского народа. Амангельды Иманов 

«Нўр Отан» партиясы 
аудандыќ  филиалы 
Саяси  кеѕесі  Бюро 
отырысыныѕ  кїн 
тəртібінде екі мəселе 
ќаралды.  Ол туралы 
б а сќ о суды  ашып , 
жїрг і з і п  отырєан 
ауд ан дыќ  партия 
филиалыныѕ тґраєасы 

Мўратхан Жїнісəліўлы Шїкеев таныстырып 
ґтті.
Партия аудандыќ филиалыныѕ Саяси кеѕесініѕ Бюро 

мїшелері, партияныѕ аудандыќ филиалы жанындаєы 
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл жґніндегі 
ќоєамдыќ кеѕес мїшелері жəне бўќаралыќ аќпарат 
ќўралдарыныѕ ґкілдері ќатысќан  Бюро отырысыныѕ 
алєашќы мəселесі “«Нўр Отан» партиясыныѕ 
«Ќазаќстан -2021: Бірлік. Тўраќтылыќ. Жасампаздыќ» 
сайлауалды баєдарламасын іске асырудыѕ ґѕірлік 
кґрсеткіштер тізбесін дайындау жґніндегі жўмысшы 
тобыныѕ ќўрамын бекіту” туралы Нўржан Тлеповтыѕ 
хабарламасы тыѕдалды.   
Ал ,  кезекті  мəселе  - ауданымызєа  ќарасты 

Ќызыл жўлдыз ауылы, Н.Аќшабаев атындаєы орта 
мектептіѕ директоры, партия мїшесі Бəйтен Ќанатбек 
Əзімбайўлыныѕ партиялыќ жауапкершілігін ќарау 
бойынша партиялыќ баќылау комиссиясы тґраєасыныѕ 
орынбасары Шолпан Байтаќова хабарлама жасады.
Мəселеге ќатысты мəн-жайды толыєыраќ аудан 

əкімдігі білім бґлімініѕ басшысы Д.Ускумбаева 
тїсіндіріп берді. Аныєыраќ айтсаќ, Дəмеш Шайхыќызы 
Н.Аќшабаев атындаєы орта мектептіѕ директоры 
Ќ.Бəйтенніѕ атына мектеп мўєалімі М.Оразбаеваныѕ 
арызы тїсіп, онда басшыныѕ лауазымдыќ ќызметтерін 
асыра пайдаланєандыєы, ґзін жўмыстан заѕсыз 
шыєарєаны, білім ошаєында таєы басќа ґрескел 
заѕ бўзушылыќтар орын алєандыєы жайында 
айтылєандыєын атап кґрсетті. Білім бґлімініѕ 
басшысы лауазымына жаѕадан таєайындалєан 
Д.Ускумбаева ендігі жерде мўндаєы жаєдайды жеке 
ќадаєалауына алатындыєын жеткізді. 
Ґз кезегінде аталмыш мектептіѕ директоры 

Ќ.Бəйтенге сґз берілгенде, ол арызда кґрсетілген 
кейбір фактілермен келіспейтіндігін айтты. Мəселеге 
ќатысты партия аудандыќ филиалы  Саяси кеѕесініѕ 
Бюро мїшелері, партияныѕ аудандыќ филиалы 
жанындаєы сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл 
жґніндегі ќоєамдыќ кеѕес мїшелері ґз ой-пікірлерін 
ортаєа салды.
Отырысты ќорытындылаєан «Нўр Отан» партиясы 

аудандыќ филиалыныѕ тґраєасы М.Шїкеев ўстаз – 
ўлы мамандыќ екендігін тілге тиек етіп, жас ўрпаќќа 
тəлім-тəрбие беріп отырєан мектеп ўжымына, ондаєы 
мўєалімдерге мўндай ќылыќ жараспайтындыєын 
ќатаѕ ескертті. 
Соѕында мектеп директоры, партия мїшесі 

Ќ.Бəйтенге ќатысты Этика Кодексініѕ талаптарына 
сəйкес, «Нўр Отан» партиясы аудандыќ филиалы 
Саяси кеѕесі Бюросыныѕ ќаулысы ќабылданды. 

Ґз тілшіміз.

ҰСТАЗ – 
ЎЛЫ МАМАНДЫЌ

и другие руководители  
восстания подняли 
народ на борьбу за 
н е з а в и с и м о с т ь , 
ко т о р ую  в  с в о ё 
время начали Сырым 
Датов, Исатай Тайманов, Махамбет Утемисов, 
Кенесары и Наурызбай Касымовы. Впервые после 
национально-освободительного движения под 
руководством Кенесары Касымова восстание 1916 
года обрело всеказахский характер, охватив все 
регионы обширного края, и было намерено достичь 
национальной и политической независимости 
народа.
Восстание 1916 года с полным правом можно 

считать антиколониальной революцией, значение 
его велико, как и его размах. Казахи осознали, что 
они могут на равных сражаться с российскими 
войсками за освобождение своей земли, в защиту 
чести и достоинства своего народа.
В  преддверии  100-летия  национально-

освободительного восстания 1916 года, следует 
тем не менее подчеркнуть, что у народов России и 
Центральной Азии общая судьба, общая история, 
непростая и противоречивая в прошлом, поэтому 
исторически сложившееся взаимодействие и 
сотрудничество наших государств и народов 
должно неуклонно развиваться в духе взаимного 
уважения, доверия и общности интересов.
Без прошлого нет будущего. И какое бы оно 

место не занимало – о  страницах своей истории 
мы не должны забывать - надо помнить и трагедии, 
пережитые нашим народом. В первую очередь, 
для того, чтобы подобного никогда больше не 
произошло. Чтобы понимать, для чего нам нужна 
независимость. 

Бўл туралы «Нўр Отан» Бўл туралы «Нўр Отан» 
партиясы аудандыќ филиалы Саяси партиясы аудандыќ филиалы Саяси 
кеѕесі Бюро отырысында айтылдыкеѕесі Бюро отырысында айтылды



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»3 8  маусым  2016 жыл

Т У Є АН   ЕЛД ІЅ  Т ЎЛ Є АЛЫ  ПЕР З ЕН Т Т Е Р І

Д.МУРАТБЕКОВ,
ЌР  АШМ  в е т е р ин а ри ялыќ 

баќылау жəне ќадаєалау комитетініѕ 
Бай з а ќ  ауд а н дыќ  аумаќ тыќ 
инспекциясыныѕ  бас  маманы , 
мемлекеттік  ветеринариялыќ -
санитарлыќ инспекторы.

                                                                                
С ы б а й л а с  ж е м ќ о р л ы ќ т ы ѕ 

мемлекеттік бəсекеге ќабілеттілігін 
едəу і р  тґмендетет ін і ,  ќоєамда 
демократиялыќ  ќайта  ќўруларды 
жїзеге  асыруды  тежейтіні ,  елдіѕ 
халыќаралыќ  бедел іне  кґлеѕке 
тїсіретіні белгілі.  
Жемќорлыќпен кїрес бїгінде елімізде 

мемлекеттік маѕызы бар тїйткілді 
мəселеге айналып отырєаны шындыќ. 
Елдіѕ ертеѕі їшін, болашаќ келер 
ўрпаќ алдында еѕсеміздіѕ кґтеріліп 
жїруі  їшін  жемќорлыќ  індетімен 
белсене кїресіп, оны жою їшін жалпы 
халыќ болып атсалысуымыз керек. Бўл 
дерт еліміздіѕ дамуына, экономикалыќ 
ґркендеп  ґсуіне  ґрескел  кедергі 
келтіретіні даусыз.
Ќазіргі таѕда мемлекет тарапынан 

жемќорлыќќа ќарсы кїрес маќсатында 
ауќымды  жўмыстар  жїргізілуде . 
Ме м л е к е т і м і з  Ке ѕ е с  О д а є ы 
кеѕістігінде алєаш рет «Жемќорлыќќа 

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА -ЖОЛ ЖОҚ

В  Та р а з е  женщин ам -
п р е д п р и н и м а т е л я м 
Жамбылской области была 
предоставлена уникальная 
те стовая  площадка  для 
выставки товаров и услуг. 
Так в области завершился 
первый этап масштабного 
проекта  «UMAI» Совета  
деловых  женщин  Палаты 
п р е д п р и н и м а т е л е й 
Жамбылской области.
В  сегодняшних непростых 

экономиче ских  условиях  
нашим бизнес-леди необходима 
всесторонняя  поддержка . В 
первую очередь, это касается 
женского предпринимательства 
на селе. Учитывая современные 
р е а л и и ,  Н а ц и о н а л ь н а я 
палата  предпринимателей 
инициировала проект «UMAI».
В качестве  пилотных выбрана  и 

наша  Жамбылская область. Миссия 
проекта заключается в повышении 
конкурентоспособности  женщин-
предпринимателей, особенно в сельской 
местности ,  повышение  качества 
женского предпринимательства через 
повышение доходов и предоставление 
возможностей  самореализации .  
Проект претворяется в жизнь Советом 
деловых  женщин  Региональной 
палаты предпринимателей, который 
состоит из 46 бизнес-леди. Созданная 

ÍÀ ÒÅÑÒÎÂÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ-ÆÅÍÙÈÍÛ

рабочая группа по реализации проекта 
“UMAI”  побывала во всех районах 
нашей области. На встречах с местным 
населением члены Совета деловых 
женщин  подробно рассказали о самом 
проекте, выяснили нужды и потребности 
сельских бизнес-вумен, распространили 
обучающие материалы. 
Первым  этапом  проекта  было : 

предоставление тестовой площадки в 
г.Тараз, на которой предприниматели 
смогли продемонстрировать свои товары 
и услуги. Ассортимент продукции и 
услуг приятно удивил всех гостей и 

участников выставки-ярмарки - 
это: и сувениры ручной работы, 
и текстиль, и приданное, и мед, и 
молочная продукция. Оценивали 
каждого участника посетители 
выставки  и  члены  экспертной 
г р у п пы ,  ко т о ры е  п ом о гл и 
выбрать лучших из более чем 70 
участников. Любой посетитель, 
получив жетоны трёх цветов, мог 
проголосовать за понравившегося 
предпринимателя. 
В итоге  в числе победителей был 

и представитель нашего района - 
ИП «Бакдаулет», занимающийся 
разведением кроликов, которому 
присудили третье место.
Предпринимателям, занявшим 

третьи места, в качестве приза 
будут бесплатно оказаны сервисные 
услуги от Палаты предпринимателей 

Жамбылской области по созданию 
бренда своей продукции. 
Кроме  то го ,  Сов е т  д е л о вых 

женщин  Жамбылской области решил 
поощрить восемь предпринимателей 
специальными номинациями. В их 
число входит  переработчик молочной 
продукции из нашего  района Владимир 
Ильич Лесняк. 
Ему вручили подарочный сертификат 

на создание и бесплатную трансляцию 
рекламного ролика в течение трёх 
месяцев на канале 77 TV. 

Наш корр.

“Мемлекеттік рəміздер-еліміздіѕ егемендігі мен тəуелсіздігін паш ететін 
нышандар. Бўл рəміздер біздіѕ мемлекетіміздіѕ ґткені, бїгіні мен болашаєы 
арасындаєы сабаќтастыќтыѕ жарќын бейнесі” деп Елбасымыз айтќандай, 
ґткен аптада  Дихан ауылдыќ округіне ќарасты  М. Мəметова  атындаєы 
негізгі мектеп жанынан ќўрылєан   “Балапан”  жазєы сауыќтыру лагерінде 
“Аќ кґгершін” тобыныѕ жетекшісі  Н.Тойшыбекованыѕ ўйытќы болуымен 
“Мен ґз Отанымныѕ рəміздерін ќўрметтеймін” атты шара ґткерілді.

Мемлекеттік 
р ə м і з д е р д і  
ə с п е т т е г е н 
шараны мектеп 
директорыныѕ 
т ə р б и е  і с і 
ж ґ н і н д е г і 
о р ы н б а с а р ы 
А.Аманкозиева 
ашып, Əнўран, 
Елтаѕба ,  кґк 
Ту ы м ы з д ы ѕ 
ќадір-ќасиетіне 
тоќталды .  ЌР 
Мемлеке т т і к 

рəміздер кїні- ќазаќстандыќ отансїйгішті кїшейту мен ўлттыѕ бірлігі, 
тəуелсіз Ќазаќстанныѕ ќўндылыєы мен жетістіктерін насихаттауєа 
їндейтіндігін айтып, балаларды мерекемен  ќўттыќтады. Одан кейін сґз 
алєан  лагерь  жетекшісі З. Жарылќапова    ўлттыќ мерекеніѕ маѕызын  
əѕгімеледі. 

“Аќ кґгершін”  тобыныѕ  тəрбиеленушілері  ЌР Мемлекеттік рəміздер  
туралы сўраќтарєа Ќази Орынбасар, Ыќылас Нўржігіт, Нўрай Артыќовалар 
жан-жаќты жауап берді.  Нўрай Артыќова мен Ыќылас  Еркеназ мыѕ 
бўрала билесе,  Айша Нўрланќызы  əуелетіп əн салды. Шара барысында 
мемлекеттік рəміздер, Елбасы, Астана, ўлттар достыєы, бірлік, ќоєамдыќ  
келісім туралы  таќпаќтар айтылды.                                                                                      

 Ґз тілшіміз.

Е.СЕРІКБАЙЎЛЫ,
Байзаќ  ауданыныѕ  Ќўрметті 

азаматы.

Алаќандай “Їлгілі ″ ауылында кіндік 
ќаны тамып, еліне адал ќызмет етіп, 
ел ќўрметіне бґленген  азаматтар  
аз  емес .  Осы  ауылда  1925 жылы 
Айжамал   Байділдаева ,  Райкїл  
Тəшкеева, Зейіл  Байгелдиев, 1926 
жылы Сўлтанќўл Шауќаров, Шарат 
Тґребеков, Ќыдыркїл Серікбаева, 
Ќати Тілегенова, Ќўлќан Айнабекова, 
1927 жылы Тілеш Оразбаев, Тґлен 
Жетпісбаев, Мїсірепќўл  Мырзабаевтар 
ґмірге келген. Бїгінде бўлардыѕ дені 
ґмірден ґткенімен артында ќалєан 
ўрпаќтары  ґсіп-ґнуде. Арамызда  
жїрген Тілеш Оразбаев алдаєы жылы 
90 жасќа  толады .  Ўзаќ   жылдар 
ўстаздыќ еткен ол, ќазір зейнеткер, 
ќўрметті демалыста. 

1926 жылы  туылєан  Сўлтанќўл 
Шауќаров  “Їлгілі″   ауылындаєы 
бастауыш, содан кейін Михайловка  
(ќазіргі Сарыкемер)  ауылындаєы орта 
мектептіѕ жетінші сыныбын бітірген. 
Жамбыл есеп-санаќ техникумына 
оќуєа тїсіп, оны їздік бітіріп шыќќан 
ол  жолдамамен Луговой (ќазіргі 
Т.Рысќўлов) ќаржы бґлімінде, одан 
кейін ґзі туып ґскен Байзаќ ауданында 
еѕбек жолын жалєастырды.

 1950 жылы одаќ бойынша ўсаќ 
шаруашылыќтарды  біріктіріп, їлкен 
шаруашылыќтар ќўрылєан болатын. 
“Їлгілі″ ўжымшарына  “Ванцетті″ 
ўжымшарын ќосып, атауы  Їлгілі 
болып ќалєан. Ўжымшардыѕ тґраєасы 
Жаќыпбай  Мырзабаев ,  аудандыќ 
партия комитетініѕ бірінші хатшысы  
Дəбен Бґкешев арќылы Сўлтанќўл 
Шауќаровты аудандыќ ќаржы бґлімінен 
ўжымшарєа жўмысќа ауыстырады.    
Кейіннен “Їлгілі″  ўжымы мен Киров 

атындаєы   ўжым біріктіріліп, Киров  
атындаєы ўжымшар болып аталды. 1930-
1955 жылдары аралыєында Жаќыпбай 
Мырзабаев ,   кейіннен  аудандыќ 
атќару комитеті тґраєасыныѕ бірінші 

орынбасары болып 
і с т е г ен  Хамз а 
Айтбаев ,  одан 
кей ін  Кенебай 
Ќ ў р ы м б а е в , 
Əлім  Ќолдасов , 
Н ў р с ə л і м 
Мамырайымов , 
К . Н ў р л ы б а е в  
тґра є а  болып , 
шаруашылыќты 
басќарды. 
С ў л т а н ќ ў л   

Ш а у ќ а р о в 
шаруашылыќта 
астыќ ќоймасыныѕ 
м е ѕ г е р у ш і с і , 
ќ ы з ы л ш а 
бри г а д а сыныѕ 
бригадирі, ірілендірілген  ўжымшар 
партия комитетініѕ хатшысы  ќызметін 
абыроймен атќарды. Бригадир болып 
істеген жылдары ќант ќызылшасынан 
мол ґнім жинауєа ќол жеткізген.
Партком хатшысы болєан жылдары 
ўжымшар  мемлекетке астыќ, жїн, 
ет,  сїт,  ќант  ќызылшасын  ґткізу 
жоспарын артыєымен орындаєан.
Тынышкїл Баќтиярованыѕ звеносы ауа 
райыныѕ ќолайсыздыєына  ќарамастан 
17 гектар ќант ќызылшасыныѕ əр 
гектарынан  350 центнерден  ґнім 
жинаєан. Осындай жетістіктері їшін 
1971 жылы ґткізілген Ќазаќ ССР  
Жоєарєы Кеѕесініѕ сайлауында №147 
Ровное сайлау округініѕ сайлаушылары 
Ты ныш к ї л   Б а ќ т и я р о в а н ы ѕ   
еѕбегін жоєары баєалап, зор сенім 
кґрсетіп ,  депутат  етіп  сайлаєан . 
Ќызылшашылар Аєимаш Кашкеева, 
Кїлəйза Шалмўратовалар басќаратын 
звеноларда  їлкен жетістіктерге жетіп, 
ауылдыќ кеѕестіѕ депутаттары  болып 
сайланды. Шопан  Рысбек Саршаев 
отарындаєы саулыќтардан жыл сайын 
ќозыны кґп алса, сауыншы Света 
Кругликова да айтарлыќтай табыстарєа 
жетіп жїрді. Ўлы Отан соєысына 
ќатысќандар   механизатор  Кəдір 
Ноєаев, Сайлыбаев, Арќабаев, механик 

Əдімəжит Ниязбеков, сушы 
“Еѕбек Ќызыл Ту” орденді 
Еркебай Тоєызбаев, Тґленді 
Саймасаевтар   ауылдыѕ 
экономикасын  кґтеруге 
айрыќша їлес ќосты.
С ў л т а н ќ ў л  ґ м і р д е 

ќарапайым еді.  Ќай ќызметте  
жїрсе де  кішіпейілдігімен, 
е ѕ б е к ќ о р л ы є ы м е н 
дараланатын. Мінезі жўмсаќ, 
ешкімге ќатты сґйлемейтін,  
биік парасат иесі еді. Əрдайым 
кґѕ ілд і  жїрет ін ,  ќабаќ 
шытуды білмейтін. 1947 жылы 
Кїлсара  Їсенќўлќызына 
їйленіп, екеуі  34 жыл ґмір 
сїрді. Кїлсара ўжымшарда 
белсенді колхозшы болєан. 

1981  жылы  Сўлтанќўл  аєа ,  ал 
жеѕгеміз 60 жасында 1990 жылы 
ґмірден ґтті.   Екеуінен тараєан 4 
ўл, 4 ќыз  ґмірден  ґз орындарын 
тапќан. Їлкені Фазыл- “Ќазаќстан 
Республикасыныѕ білім беру ісініѕ 
їздіг і”,  Їлгілі  орта  мектебініѕ 
директоры ,  зайыбы   Шауќарова 
Кїлпаршын  жоєар єы  с ан ат ты 
ўстаз.Хамиди Шауќаров - жоєарєы 
санатты дəрігер, бірнеше  жыл Байзаќ 
аудандыќ орталыќ ауруханасыныѕ 
бас дəрігері болып істеген. Бїгінгі 
таѕда облыстыќ ќан ќўю орталыєы 
б а с  д ə р і г е р і н і ѕ  орынб а с а ры , 
Асќар -Ж .Їшкеп іров  атындаєы 
спорт  мектеб і   директорыныѕ 
орынбасары, Ержан-жоєарєы білімді 
инженер-ќўрылысшы. Клара-Алматы 
ќаласында “ЌазМўнайГаз” ўлттыќ 
компаниясында есепші, Гїлнара – 
дəрігер, Гїлбану мен Назира жеке 
меншік компанияда есепші.

 Ґмірін  еѕбекпен  ґрнектеген   
Сўлтанќўл  мен  Кїлсараныѕ   ўл-
ќыздарынан тараєан  20 немересі, 15 
шґбересі ґсіп келеді. Немерелерініѕ 
алды жоєарєы білімді. Бір сґзбен 
айтќанда, Сўлтанќўл Шауќаровтардыѕ 
əулеті мўєалімдер мен дəрігерлердіѕ, 
ќаржыгерлердіѕ əулеті саналады. 

Є И Б Р А Т ТЫ  Є Ў МЫ Р
 МЕМЛЕКЕТТІК  

РƏМІЗДЕР ЎЛЫЌТАЛДЫ

ТТ УУ ЄЄ ААНН   ЕЕЛЛДД ІІ ЅЅ  ТТ ЎЎЛЛ ЄЄ ААЛЛЫЫ  ППЕЕ РР ЗЗ ЕЕННТТ ТТ ЕЕ РР ІІТТ УУ ЄЄ ААНН   ЕЕЛЛДД ІІ ЅЅ  ТТ ЎЎЛЛ ЄЄ ААЛЛЫЫ  ППЕЕ РР ЗЗ ЕЕННТТ ТТ ЕЕ РР ІІ

ќарсы кїрес» Заѕын ќабылдады. Бўл 
заѕ Жобасы арќылы жемќорлыќќа 
ќарсы кїрестіѕ негізі принциптері 
аныќталып, жемќорлыќќа ќатысты 
ќўќыќ  бўзушылыќтардыѕ  жəне 
оєан байланысты жауапкершіліктіѕ 
арттырылуыныѕ тїрлері аныќталды.
Е л б а с ы н ы ѕ  5 - и н с т и т у т т ы ќ 

реформаны жїзеге асырудаєы «100 
наќты ќадам» Ўлт жоспарыныѕ 13–
ші ќадамында жемќорлыќќа ќарсы 
кїресті кїшейту туралы іс-шаралар 
ќарастырылєан. Жоспардыѕ негізгі 
маќс аты   «аурулардыѕ  сыртќы 
белгілерін сылап-сипап ќою емес, 
оларды жїйелі тїрде емдеу» болып 
табылады.

2015 жылдыѕ ќараша айыныѕ 18-і 
кїні «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-
ќимыл туралы» ЌР Заѕы ќабылданды. 
Ме м л е к е т т і к  ќ ы з м е т  і с т е р і 
министрлігі, Сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы іс-ќимыл жґніндегі Ўлттыќ 
Бюро  ќўрылды .  Бїг і н г і  т аѕд а 
сыбайлас  жемќорлыќпен  кїре с 
маќсаты азаматтардыѕ  ќўќыќтары 
мен   бостандыќтарын  ќорєауєа , 
сыбайлас жемќорлыќ кґріністерінен 
туындайтын  ќау іп -ќатерден  ЌР 
Ўлттыќ  ќауіпсіздігін  ќамтамасыз 
етуге баєытталєан. Сонымен ќатар, 

сыбайлас жемќорлыќќа байланысты 
ќўќыќ  бўзушылыќтыѕ  алдын  алу, 
аныќтау, олардыѕ жолын кесу жəне 
ашу, олардыѕ зардаптарын жою жəне 
кінəлілерді жауапќа тарту арќылы 
мемлекеттік органдардыѕ, сондай-
аќ оларєа теѕестірілген адамдардыѕ 
тиімді ќызметін ќамтамасыз етуді 
кґздейді.
Сыбайлас жемќорлыќпен кїресті 

одан əрі пəрменді жїргізу їшін:
1.  Əрбір Ќазаќстан Республикасыныѕ 

азаматы ґзініѕ ќўќыќтыќ біліктілігін 
арттыруы керек;

2. Ґмірімізге дендеп еніп келе жатќан 
əлемдегі аќпараттыќ технологияныѕ 
жетістіктерін кеѕінен пайдаланып, 
мемлекетт ік  ќызмет  берушімен 
алушыныѕ арасындаєы тікелей бетпе-
бет, ауызба-ауыз, жолыєу шектелуі 
тиіс.

3 .Мемлеке т т і ѕ  а л тын  д іѕ ге г і 
мемлекеттік ќызметшілер арасында 
«Əдеп  Код е кс і н і ѕ » ,  сыб айл а с 
жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл Заѕыныѕ 
талаптары  орындалуы шарт.
Ќорыта  айтќанда ,  мемлекеттік 

ќызметкердіѕ атына кір келтіретін 
əрекеттерден əркімніѕ де аулаќ болєаны 
жґн .  Мўндай  заѕ  бўзушылыќќа 
ќасаќана барєандар ќатаѕ жазаєа да 
тартылады. Оларєа біздіѕ ќоєамда 
да ,  арамызда  да  орын  жоќ  екенін 
тїсінгені абзал.

Д МУРАТБЕКОВ

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА-ЖОЛ ЖОҚ
ќарсы кїрес» Заѕын ќабылдады Бўл

сыбайлас жемќорлыќќа байланысты 
ќўќыќ  бўзушылыќтыѕ  алдын  алу, 
аныќтау, олардыѕ жолын кесу жəне 
ашу олардыѕ зардаптарын жою жəне

М.МАНЕКЕЕВ,
«Ауыл жаѕалыєы».

Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ 
ќоршаєан ортаны кґгалдандыру, 
табиєатты  ќорєау,  жўмыссыз 
жаст арды  жўмыспен  ќамту 
маќсатында 2005 жылы «Жасыл 
ел» мемлекеттік баєдарламасын 
енг і з ген і  белг і л і .  Аталмыш 
баєдарламаны жїзеге асыру барысы 
бїгінгі кїнде ауданда жїйелі тїрде 
ќолєа алынды. 
Аудан əкімдігі ішкі саясат бґлімініѕ 

« Ж а с т а р 

ресурстыќ орталыєы» 
мекемесіне їстіміздегі жылы «Жасыл 
ел» баєдарламасы бойынша облыстыќ 
трансферттен 1 млн. 
400 мыѕ теѕге бґлініп, 
жўмыссыз  жастар 
жəне студенттерден 
ќўра л є ан  3 0  жас 
жўмыспен ќамтылып, 
б а р л ы є ы  ќ ў р а л -
с а й м а н д а р м е н 
ќамтамасыз етілген. 
Аєымдаєы  жылєы 
м а м ы р  а й ы н ы ѕ 
б а с ы н а н  а у д а н 
кґлемінде  «Жасыл 
е л »  ж а с а ќ т а р ы 
ґ з  ж ў м ы с т а р ы н  
атќаруда.  
Бїгінде «Жасыл ел» 

жасаќтары  былтыр 
ашылєан «Жеѕістіѕ 70 
жылдыєы» атындаєы  
спорт стадионында 
бір ай кґлемінде жўмыс атќарды. 
Аталмыш стадионда жастар жаѕа 
жол жўмыстарына їлесін ќосып, 
жолєа  шаєал  тґседі ,  100 метрге 
жуыќ  жолды  тегістеді .  Сондай-

аќ  стадион  аумаєында  ќураєан 
талдарды кесіп, екі тоннаєа жуыќ 
кїл-ќоќысты тазалады. Спорт алаѕын 
кґгалдандыру маќсатында 320-ге 
жуыќ  тал-дараќтар  егіп ,  кїніне 
бір мезгіл суару жўмыстарын да 
ќолєа алды. Спорт  алаѕында ґскен 
шґптерді шауып,  алаѕда орналасќан 
бґлтемірлерге (турник,брусья,ќаќпа) 
сырлау жўмыстарын жїргізді. Кешкі 
мезгілде жастардыѕ келіп ойнайтын 
футбол алаѕында шеѕберлерін сызып 
та ќойєан. Ауыл жастарыныѕ бос 

у а ќ ы т т а р ы н  т и і м д і 
пайдалануєа жəне салауатты ґмір 
салтын саќтауєа барлыќ мїмкіндік 
жасалєан. Сонымен ќатар, «Астананыѕ 

о н  жыл ды єы » 
а т ы н д а є ы 
дендро с аяба єы 
балалар алаѕыныѕ 
шґптері орылып, 
к ї л - ќ о ќ ы с т а н 
т а з а р т ы л д ы . 
Сондай-аќ,  тазалыќ 
жўмыстары жїйелі 
тїрде жїргізілуде.

« Т а з а  б о л с а 
м а ѕ ы м ы з  с а у 
болады тəніміз»- 
деп дана ќазаќ халќы 
айтпаќшы, «Жасыл 
ел» жасаќшылары 
ќоршаєан ортаныѕ 
к ґ р к е ю і н е , 
ќ о є а м д ы ќ 
о р ы н д а р д ы ѕ 
таза тўруына ґз 

септіктерін тигізіп, тазалыќ барысында 
игілікті істердіѕ їлгісі болуда. Ќоєамєа 
пайдасын тигізу тўрєысында аянбай 
еѕбектенетін жасаќшыларымызєа 
алдаєы уаќытта іске сəт демекшіміз.

ÆÀÑ ÊÅËÑÅ IÑÊÅ . . .

“Жасыл ел” баєдарламасы аясында

ЖЕКЕ  ЌАБЫЛДАУДЫЅ 
МАЅЫЗЫ  ЗОР

Ж. ЌОЙКЕНОВА,
Б а й з а ќ  а у д а н д ы ќ 

прокуратурасыныѕ прокуроры, 
1-ші сыныпты заѕгер.

Їст ім і здег і  жылдыѕ  мамыр 
а йыныѕ  2 3 - і   м е н  мау сым 
айыныѕ  2-сі  аралыєында  аудан 
п р о к у р о рым е н  ауд а н ны ѕ  9 
елдімекенінде азаматтарды  жеке 
ќабылдау  жїргізілді. Барлыєы  9 
(тоєыз) азамат ќабылданып, оныѕ 
2-не  прокурор  заѕ  талаптарын 
ауызша тїсіндіріп, сотќа дейінгі 
т е р г еп - т е кс е ру  з а ѕдылыєын 
ќадаєалау саласы бойынша 2 арыз, 
əлеуметтік-экономикалыќ саладаєы 
заѕдылыќты  ќадаєалау  саласы 
бойынша 4 арыз тїсіп, аталєан 
арыздар заѕ шеѕберінде ќаралып, 
тиісті шаралар ќолдануда.
Мысалы, Байзаќ ауданы, Мəдімар 

ауылыныѕ тўрєыны Ж. арызында 
2015 жылдыѕ ќараша айыныѕ 12 
жўлдызында бір бас жылќыныѕ 
ўрланєандыєын, бўл жґнінде АІІБ-
ніѕ  учаскелік инспекторы Е-ге 
хабар бергенін, біраќ бїгінгі кїнге 
дейін шара ќолданбаєаны туралы 
арызданєан. 

Арызды тексеру барысында бўл 
дерек  АІІБ-де АЕК  (арыздарды 
есепке алу кітабына) тіркелмегені, 
я є ни  е с е п т е н  жасырыл є а ны 
а н ы ќ т а л ы п ,  а т а л є а н  д е р е к 
бойынша 25.05.2016 жылы аудан 
прокуратурасымен ЌР ЌК-ніѕ 188 
бабыныѕ 1 бґлігімен ќылмыстыќ 
іс ќозєалып, ќылмыстыќ іс тергеу 
амалдарын жїргізу їшін Байзаќ 
АІІБ -не  жолданды .  Сонымен 
ќ ат а р ,  уч а с ке л і к  ин сп е кто р 
Е-ніѕ  əрекетсіздігі  їшін  аудан 
прокуратурасымен ЌР ЌК-ніѕ 433-
бабыныѕ 1 бґлігімен ќылмыстыќ 
іс ќозєалып тергеу їшін Сыбайлас 
жемќорлыќќа  ќарсы  іс  ќимыл 
ўлттыќ  бюро сыныѕ  Жамбыл 
облысы бойынша департаментініѕ 
Т.Рысќўлов  аймаєы  бойынша 
басќармасына жолданды.
Байзаќ  ауданы  бойынша   елді 

мекендерде ауыл тўрєындарыныѕ 
осындай кґкейкесті  мəселелерін 
тындап, лауазымды басшылардыѕ 
назарына ўсынылды.

 Жалпы   ауд а н  про ку р о ры 
ґткізген  жеке  ќабылдаулардыѕ 
тиімділігін   ќарапайым  адамдар 
наќты сезіне білді.

Їст ім і здег і  жылдыѕ  мамыр
а н
бо

Алаќандай “Їлгілі ″ ауылында кіндік 
ке
Ќ ў

  
С ы б а й л а с  ж е м ќ о р л ы ќ т ы ѕ 

Е
ре

Елбасы Нўрсўлтан Назар
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Г. ЕРМҰРАТОВА

К е з е к ш і  М .МАНЕКЕЕВ

ДИРЕКТОР   Б .ЖАҚСЫМБЕТОВ

Т-197-06-60. Жамбыл облысы, Байзақ 
ауданы, Кеңес ауылы, Теміртаев  көшесі 
№2 үйдің тұрғыны болған Исаков Накип 
Танибергеновичтің 2016  жылдың 15 
мамыры  күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру 

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

     *                  *                   *
Т-198-06-60. Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Бәйтерек ауылы, Звездная  көшесі 
5-ші бұрылыс №1 үйдің тұрғыны болған 
Тажимуратов Мирзабай Юлдашовичтің 
2016  жылдың 16 наурызы  күні қайтыс 
болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.Талапкерлер осы 

ОРАЗАЅ ЌАБЫЛ БОЛСЫН, ОРАЗАЅ ЌАБЫЛ БОЛСЫН, 
ЎСТАНЄАН ЖАН!ЎСТАНЄАН ЖАН!

МЎРАГЕ РЛ І К  І С  ЖАРИЯЛАНАДЫМЎРАГЕ РЛ І К  І С  ЖАРИЯЛАНАДЫ

ЖАРАМСЫЗ  ДЕП  ТАБЫЛСЫНЖАРАМСЫЗ  ДЕП  ТАБЫЛСЫН

АЛАУҒА  АБАЙ АЛАУҒА  АБАЙ 
БОЛЫҢЫЗДАР !БОЛЫҢЫЗДАР !

И.РЫСАЛДИЕВ, 
Байзаќ ауданы ТЖ бґлімініѕ инженері,  

азаматтыќ ќорєау лейтенанты.
 
Есте саќтаѕыздар: табиєаттыѕ еѕ ќауіпті 

жауы–от! Отты табиєатта ќолдануда ґте саќ 
болыѕыздар. Сіздіѕ абайсыздыєыѕыздан орман 
ґртеніп кетпес їшін, ґрт ќауіпсіздігін ќатаѕ 
саќтаѕыздар. Олар:

•ќўрєаќ  жəне  желді  ауа райы кезінде  от 
жаќпаѕыздар;

• ж а ќ ќ а н  о т  о ш а є ы н  с ґ н д і р м е й 
ќалдырмаѕыз;

•сґндірілмеген сіріѕке мен темекі тўќылын 
жерге тастамаѕыз;

•демалыс орындарын ќаєазбен, банкалармен, 
шыныдан жасалєан ыдыс-аяќпен жəне басќа 
да  ќалдыќтармен  ластамаѕыздар .  Шыны 
жарыќшаєы кїнмен шаєылысып от шыєатынын 
естен шыєармаєан жґн;

• а втокґл і кпен  жол  жїргенде  т емек і 
шекпеѕіздер жəне оны жолаушылардан да 
талап етіѕіздер.
Ґрт ошаєын байќасаѕыз оны дереу сґндіруге 

бар кїшіѕізді салып, тез арада  “101” жəне “112” 
бойынша телефон шалуыѕызды ґтінеміз.
Ескертеміз, ґрттіѕ шыєуына айыпты болып 

табылєан тўлєалар ЌР заѕдылыќтарына 
с əйке с  əк імшіл ік  жəне  ќылмыстыќ 
жауапкершілікке тартылады.

Ќўрметті Сарыкемер 
ауылыныѕ тўрєындары!

Әð æұìà ñàéûí ñàғàò 9.00-
äåí 11.00-ãå äåéií Ñàðûêåìåð 
àóûëäûқ îêðóãiíäå ¹11 ñàéëàó 

ó÷àñêåñi áîéûíøà äåïóòàò 
Àëòàåâà Ñàíèÿ Ìàқñұòқûçû 
æåêå ñұðàқòàðìåí қàáûëäàó 

өòêiçåäi.   Ò-200-06-60.

БАЛА ЕЅБЕГІН ЌАНАУЄА ЌАРСЫ 12 КЇН!
Балалар мен жасґспірімдер орталыєыныѕ  

базасында   орналасќан «Балалардыѕ   ќоєамдыќ  
ќабылдауы» арќылы  ґмірдіѕ  ќиын   жаєдайына  
ўшыраєан   балалар   мен  отбасыларєа   «Ќызу  
желі»  ќызметі  Сіздер  їшін   ќызмет  жасайды 
жəне  əрќашан  сіздерге  кґмек    кґрсетуге   
дайын.
Сенім  телефоны: 4-03-06. Орналасќан  

мекен -жайы :  Сарыкемер   ауылы , 
Суханбаев  кґшесі, 142 “В” їй. «Балалар мен 
жасґспірімдер  орталыєы».         Т-202-06-60.

Íàçàð 
àóäàðûңûçäàð!
Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 

2 0 1 3  жылєы  9  тамыздаєы  №6 11 
«Терроризм актісі ќатерініѕ туындауы 
туралы аќпарат мониторингініѕ жəне 
халыќты хабардар етудіѕ мемлекеттік 
жїйесініѕ ўйымдастырылуы мен жўмыс 
істеу ќаєидалары туралы» Жарлыєыныѕ 
т а л ап т а рын а  с ə й ке с ,  ЌР  ЎЌК 
тґраєасыныѕ бўйрыєымен Ќазаќстан 
Республикасыныѕ аумаєында їстіміздегі 
жылдыѕ  6 маусымынан бастап 40  кїн 
мерзімге  террористік  ќауіптіліктіѕ 
бірќалыпты (“сары”) деѕгейі енгізілді. 
Осыєан орай, кґшіп-ќону мен жїріп-
тўру режимі жəне теміржол мен кґлікте 
тексеру кїшейтіледі.

К сведению населения!
Руководствуясь требованиями Указа 

Президента Республики Казахстан от 
9 августа 2013 года №611 «Правила 
организации  и  функционирования 
государственной системы мониторинга 
информации и оповещения населения о 
возникновении угрозы акта терроризма» 
Председателем КНБ  с 6 июня текущего 
года сроком на 40 суток введён умеренный 
(«жёлтый») уровень террористической 
опасности на всей территории Республики 
Казахстан.
В этой связи, будет усилен миграционный 

режим, контроль за транспортными 
средствами, а также досмотр на авто и 
железнодорожном транспорте, в т.ч. с 
применением технических средств.

Пресс-служба ДКНБ РК
 по Жамбылской области.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß !

2016  жылдыѕ ораза кестесі
Рама-
зан айы

Маусым-шілде
айлары

Ауыз бекіту
Таѕ намазы

Ауызашар
Шам намазы

1 6 Дїйсенбі 3:51 20:50
2 7 Сейсенбі 3:51 20:51
3 8 Сəрсенбі 3:50 20:52
4 9 Бейсенбі 3:50 20:52
5 10 Жўма 3:49 20:53
6 11 Сенбі 3:46 20:53
7 12 Жексенбі 3:49 20:54
8 13 Дїйсенбі 3:48 20:54
9 14 Сейсенбі 3:48 20:55

10 15 Сəрсенбі 3:48 20:55
11 16 Бейсенбі 3:48 20:56
12 17 Жўма 3:48 20:56
13 18 Сенбі 3:48 20:56
14 19 Жексенбі 3:48 20:57
15 20 Дїйсенбі 3:48 20:57
16 21 Сейсенбі 3:48 20:57
17 22 Сəрсенбі 3:49 20:57
18 23 Бейсенбі 3:49 20:57
19 24 Жўма 3:49 20:57
20 25 Сенбі 3:50 20:58
21 26 Жексенбі 3:50 20:58
22 27 Дїйсенбі 3:51 20:58
23 28 Сейсенбі 3:51 20:58
24 29 Сəрсенбі 3:52 20:57
25 30 Бейсенбі 3:52 20:57
26 1 Ќадір 

тїні 3:53 20:57
27 2 Сенбі 3:54 20:57
28 3 Жексенбі 3:55 20:57
29 4 Дїйсенбі 3:56 20:57

Ораза деген не? Ораза дегеніміз – белгілі бір уақыт 
ішіп-жеуден, нәпсілік қалаулардан тыйылу. Мұның парызы 
– ішіп-жеу және құмарлық сезімдерден сақтану. Ораза 
уақыты – екінші шапақтан басталып, күннің батуына дейінгі 
уақыт. Жалпы, сақтық үшін алғашқы шапақта ішіп-жеуді 
тоқтатқан жақсы.
Ауыз бекітерде оқитын дұғаңыз:
«Нәуәйту ән асумә саумә шәһри Рамадана минәл фәжри 

иләл мәғриби хәлисән лилләһи тәғәла».
Қазақша мағынасы: Бір Алланың ризалығы үшін таңнан 

күн батқанға дейін Рамазан оразасын ұстауға ниет еттім.
Ауыз ашарда оқитын дұғаңыз:
«Аллаһуммә ләкә сумту, уә бикә әмәнту, уә аләйкә 

тәуәккәлту, уә алә ризқикә әфтәрту,  фәғфирли мә қаддәмту 
әу мә аххарту би рахмәтикә иә архамәр рахимин».
Қазақша мағынасы: Уа Алла! Сен үшін ораза тұттым. Саған 

иман келтіріп, Саған тәуекел еттім. Сен берген ризықпен 
ауыз аштым. Менің алдағы да кейінгі күнәларымды кешіре 
гөр, уа қамқоршылардың қамқоршысы, Сенің рақымыңмен  
сұраймын.
Ескерту!
Сəрес ін і  ішу  таѕ  намазына  10  минут  ќалєанда 

тоќтатылады.
Аќшам намазыныѕ уаќыты кірісімен ауызды ќўрмамен, 

сумен яќи басќа да жеміспен ашќан жґн.
Тарауих намазы Ќўптанныѕ парызынан кейін, ал їтір-

уəжіп еѕ соѕынан жамаєатпен оќылады.
1 шілде кїні-Ќадір кїні.
Пітір садаќа адам басына -200 теѕге болып бекітілді.

5-6 июня  текущего  года  на  территории 
А к тю б и н с ко й  о б л а с т и  п р о в о д и т с я 
антитеррористическая операция по нейтрализации 
террористов.
Принимая во внимание складывающуюся 

обстановку, руководителем Республиканского 
оперативного штаба по борьбе с  терроризмом 
– Председателем КНБ Республики Казахстан,  
генерал-лейтенантом Жумакановым В.З. в 
соответствии с главой 4 “Правил организации 
и функционирования государственной системы 
мониторинга информации и оповещения населения 
о возникновении угрозы акта терроризма”, 

утверждённых Указом Президента РК от 9  
августа 2013 года №611 в пределах Алматинской, 
Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, 
Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, 
Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, 
Костонайской, Мангистауской, Павлодарской, 
Северно-Казахстанской и Южно-Казахстанской 
областей, г.г. Астаны и Алматы установлен 
умеренный «жёлтый» уровень террористической 
опасности сроком на 40 суток.
В этой связи, просим с пониманием отнестись к 

проводимой работе государственных органов.
Обращать внимание на бесхозные предметы 

(сумки, коробки, свёртки, мешки, чемоданы и т.п.), 
особенно с наличием проводов и технических 
устройств, а также на подозрительных людей в 
общественных местах и на транспорте.
Не прикасаться к подозрительным предметам.
Не  принимать  на  хранение  или  для 

транспортировки подозрительные предметы, 
особенно от неизвестных лиц.
Отнеситесь  с  пониманием  к  действиям 

сотрудников правоохранительных органов при 
проверке документов и оказывайте им посильное 
содействие.
Не подавайтесь панике и руководствуйтесь 

официальной информацией государственных 
органов.

К. БЕСПАЕВ, 
аудандыќ ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы.

Бїгінгі таѕда еліміз їшін тыныштыќ ауадай 
ќажет. Шындыєында, тўраќсыздыќ, татулыќ 
пен бірлік болмаса  экономикалыќ  ґрлеу, 
əлеуметтік даму туралы да ешќандай сґз болуы 
мїмкін емес еді. Мінекей, сондыќтан да ел 
Тəуелсіздігініѕ алєашќы жылдарынан бастап 
Мемлекет басшысы Нўрсўлтан Назарбаев 
тўраќтылыќты, ўлтаралыќ татулыќты бірінші 
орынєа ќойып келеді. 
Аќтґбе  ќаласында орын алєан  лаѕкестік 

əрекеттіѕ салдарынан  жазыќсыз адамдар ќаза 
тапты. Аталмыш оќиєа ешќандай адамгершілік 
нормаларєа  жатпайды .  Сондыќтан  əрбір 
ќазаќстандыќ, соныѕ ішінде жастар осыны 

Х А Л Ы Қ  Т І Л Е Г ІХ А Л Ы Қ  Т І Л Е Г І -  Т Ы Н Ы Ш Т Ы ҚТ Ы Н Ы Ш Т Ы Қ
тїсініп,  ел тыныштыєын саќтау жолында 
біріге отырып, лаѕкестік əрекетке жетелейтін 
ќылмыскерлерді ќатаѕ жазаєа тартуы керек  
деп ойлаймыз.
Ел тілегі-тыныштыќ. Бейбітшілік салтанат 

ќўрєан жерде  алынбайтын асу болмайды. 
Сол себепті ќоєамдаєы  татулыќты  кґздіѕ 
ќарашыєындай саќтай білейік дегім келеді.

            *                *                *
Р. АЗИЗОВ,
«Байзаќ баба» мешітініѕ бас имамы.

Аќтґбе ќаласында белгісіз топтыѕ ќару-жараќ 
дїкеніне, Ўлттыќ ўланныѕ əскери бґліміне 
шабуыл жасаєаны, жазыќсыз адамдардыѕ ќаза 
тапќаны жанымызды ауыртты. Жат пиєылды 

топтардыѕ  əрекетінен  ќайєы шегіп отырєан 
отбасыларєа  кґѕіл айтамыз.

 Жўмыр  жер  бе т і нд е   орын  а л є ан 
əртїрлі оќиєаларды сараптасаѕ  еліміздегі 
тўраќтылыќтыѕ мəнін, тəуелсіздікті тўєырлы 
ету,  келеѕсіз оќиєалардан сабаќ алу,  ел 
бірлігін, ынтымаєын саќтаудыѕ маѕызын 
ўєынасыѕ.

  Кеше, сейсенбі кїні тарауих намазына 
жиылєан жамаєат Ќазаќстан жетекші діни 
бірлестіктері басшыларыныѕ экстремизм 
мен терроризмге ќарсы іс-ќимыл мəселелері 
жґніндегі Їндеуін  оќып, талќылады. Діни  
экстремизмге жол жоќ екені айтылды. Сондай-
аќ, Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 
əлемдегі бейбітшілікті саќтауєа баєытталєан 
бастамаларына толыєымен ќолдау білдіреміз.

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

*                  *                   *
Т-199-06-60. Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Қызыл жұлдыз ауылы, Бөгенбай 
көшесі №46 үйдің тұрғыны болған 
Курманова Гулнар Наурузбаевнаның 
2016  жылдың 29 наурызы  күні қайтыс 
болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жария-

ланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде, 
Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, 
Смаилов көшесі  №1 ”а” үйде орналасқан   
нотариалдық кеңсе қызметкері  Г.Мудуа-
роваға  жолығулары керек.

Ел   Тəуел с і зд і г і н е  -  2 5  жыл !Ел   Тəуел с і зд і г і н е  -  2 5  жыл !

Їстіміздегі жылы талай аласапыран, ќиын, теперіші мол заманды 
бастарынан ґткізген ќазаќ халќыныѕ бїгінгі кїнде тəуелсіздігін алєанына 

25 жыл толып отыр. Осы дїбірлі мерейтойымызєа орай «25 ќайырымды іс» 
акциясы аясында «Нўр Отан» партиясыныѕ «Баќытты балалыќ шаќ» жобасы 
бойынша Ю.Гагарин атындаєы орта мектебініѕ жанында ќўрылєан «Балдəурен» 
сауыќтыру лагерінде балаларєа їлкен концерт ўйымдастырылды. Концерт 
барысында тəуелсіздік таќырыбында патриоттыќ баєыттаєы əсем əндер 
шырќалып, мыѕ бўралєан бишілер ґнер кґрсетті.

«Жарыќ тарату» бастауыш партия ўйымыныѕ ўйымдастыруымен ґткізілген 
шара барысында сауыќтыру лагеріне ќатысушы 100 балаєа тегін балмўздаќтар 
таратылды. Осындай игілікті істер еліміз Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына орай 
ґз жалєасын табуда.                                                                 

Ґз тілшіміз.

БАЛАЛАР ЌУАНЫШЌА КЕНЕЛГЕН КЇН

Т-201-06-60. 2013-2014 оқу жылында 
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Ақжар 
ауылы, С.Сейфуллин атындағы  орта 
мектебінің 11-сыныбын бітіргендігі туралы 
Төлебаев Рысбектің атына берілген сериясы 
ЖОБ№0778579 нөмірлі аттестат жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп табылады.


