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Ольга  МАЗУР,   Расул  МАЛЛАБАЕВ  (фото), "Меркі тынысы".

ҚР  ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ – 25 ЖЫЛ!

Қазақстан Республикасы әлеуметтік мемлекет құруға бағытталған, әр азамат 
өзінің материалдық және рухани қажеттілігін қанағаттандыру мүмкіндігіне ие 
болатындай саясат жүргізуде.

Азаматтардың табыс мөлшері тұрақты өсіп, әлеуметтік жәрдемақылар мен 
зейнетақылар, бюджеттік сала қызметкерлерінің  еңбекақысы артып келеді.

Мемлекеттің жуық арадағы бес жылға арналған жаңа әлеуметтік саясатының 
маңызды міндеттері – Қазақстанның әрбір тұрғыны үшін нақты кепілдіктер бекітіп, 
денсаулық сақтау, білім беру, қол жетімді баспаналы болу, зейнетақы жинақтау 
жүйесін жетілдіру және әлеуметтік өмірдің өзге де салаларына қатысты мемлекеттік 
бағдарламаларды  жүзеге асыру болып табылады. Біздің аймақта аталған 
бағдарламалар біршама сәтті орындалып келеді десек те, Меркі ауданында жеке 
кәсіпкерлік саласындағы бірқатар еңбекшілердің жалақы мөлшері әлі де төмен 
күйде қалып отыр. Ал, барша көпшіліктің әлеуметтік қажеттіліктерін қамтамасыз 
етуші мәселенің бірі – нақ осы еңбекақы екендігі мәлім.

Жалпы, тұрғындардың табыстары артып отыр дегеннің өзінде, еңбекақының өсу 
қарқыны әлі де  жеткіліксіз. Орташа аймақтық еңбекақы мөлшері жұмысшы мен оның 
отбасының экономикалық дербестігін қамтамасыз етуге, сақтандыру мен әлеуметтік 
қорғау үшін іргелік негіздерді белгілеуге, адамның дамуы, демалуы, сапалы білім 
мен денсаулық сақтау қызметтерін пайдалану үшін мүмкіндік бере алмайды.

Өзге аймақтардағы сияқты біздің ауданымызда да азық-түлік өнімдері мен 
алғашқы қажетті тұтыну заттары бағасының, коммуналдық  қызмет үшін төлемдердің 
қымбаттауы байқалуда.

Мұндай жағдай тұрғындардың басым көпшілігін, төмен жалақы алатын 
жұмысшыларды қамтып, азаматтардың аз қамтамасыз етілген әлжуаз топтарының 
өмір сүру деңгейін нашарлатуда.

Тәуелсіздік жылдары ішінде біздің елімізде дамушы, экономикалық қуатты, 
қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілікті сезіне білетін кәсіпкерлер қауымы 
қалыптасты.

Бүгінгі таңда жұмыс берушілер еңбекақы мөлшерін белгілеуде тек заңдылықпен 
көзделген  іргелік көрсеткіштерді ғана басшылыққа алмай, нақты әрі объективті 
түрде қалыптасқан ақиқат жағдайын ескергені абзал.

Мемлекет ең төменгі жалақы мөлшерін белгілейді, бірақ, ең жоғарғы жалақы 
мөлшерін реттемейді. Бұл ретте қолайлы еңбек жағдайы мен оған барынша жоғары 
ақы төлеудің жағдайлары көзделетін қосымша келісімдер мен шарттар жасау 
мүмкіндігі беріледі. Мұндай келісімдердің басты қатысушылары жұмыс берушілер 
мен кәсіподақтар болып табылады.

Құқықтық актілер жүйесінде ұжымдық шарттар мен келісімдер еңбек 
қатынастарын  келісу арқылы реттеу мүмкіндігін мейлінше қамтамасыз ете алатын 
қызметтерді орындайды.

Ұжымдық шарт жасау қызметкерлермен іскерлік қарым-қатынас түзудің 
өте маңызды әрі қажетті элементі, еңбек ұжымында жағымды моральдық ахуал 
қалыптастырудың кепілі болып табылады. 

Тиімді келісім – кәсіпорынның қалыпты жұмысының, ондағы сенім мен әріптестік 
ахуалының қалыптасу кепілі. Ұжымдық шарт арқылы ең алдымен, жұмысшылардың 
талаптары жүзеге асырылса да, жұмыс беруші де ол талаптармен келісу 
нәтижесінде, мысалы, еңбекақы төлеу, еңбек жағдайы мен жұмыспен қамту сынды 
сұрақтар бойынша ұжымдық шарттың күші таралатын мерзім ішінде қызметкерлер 
тарапынан өзге жаңа талаптардың болмайтындығына, олардың жауапкершілікпен 
жұмыс атқаратындығына сенімді болады.

Осының барлығы – яғни, құқықтық актілер жиынтығы, қосымша келісімдер 
жасау мүмкіндігі – еңбек қатынастарын, оның ішінде еңбекақыны реттеуге құқықтық 
негіз болып табылады.

Әлеуметтік әріптестік бойынша Меркі аудандық  үшжақты комиссиясы өз 
халқының жағдайын ойлайтын аудандық барлық жұмыс берушілерін еңбеккерлердің 
жалақы мөлшерін көтеруге шақырады.

Сонымен қатар, жоғары өндірілетін еңбекті ынталандыруда еңбекке ақы 
төлеу рөлін қамтамасыз ету, қызметкерге лайықты өмір сүруді қамтамасыз ету 
мақсатында ең төмен жалақының мөлшерін  тұтыну бюджетінің ең төмен мөлшеріне 
дейін жеткізуді қарастыруды ұсынады.

Тұрақты даму үстіндегі әлеуметтік диалог пен әріптестік негізінде 2015-
2017 жылдарға арналған бас келісімнің, салалық және өңірлік келісімдердің 
талаптарын сақтауға, жұмыс орындарының қысқартылуына, еліміздегі және еңбек 
ұжымдарындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі кепілдік ретінде жалақы 
деңгейінің кемуіне жол бермеуге кәсіпорындарда кәсіподақ ұйымдарын құруға және 
әрекетті ұжымдық шарттар жасасуға шақырады. 

М.ҚАСЫМ, 
әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік 

және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 
Меркі аудандық үш жақты комиссиясының төрағасы.

С.ҚАЛҚАБАЕВА, 
аудандық кәсіподақ кеңесінің төрайымы.

МЕРкІ  АУДАНЫНЫң 
ЖұМЫС  БЕРУшІЛЕРІНЕ

ҮНДЕУ

Дало старт фестивалю, который 
проходил в течение двух дней, высту-
пление учащихся СШ №2, также за-
мечательно выступали учащиеся СШГ 
№39, которые представили на суд стро-
гого жюри, традиции, обычаи и культу-
ру казахского народа. По-настоящему 
ярким, красочным, как и сама культура 
узбекского народа, получилось высту-
пление учащихся СШ №1, представив-
ших одну из самых ярких и самобытных 
культур Востока. Они рассказали о том, 
что традиционная национальная кухня 
узбекского народа заслуженно пользу-
ется популярностью и уважением у на-
стоящих гурманов. Его культура  богата 
и разнообразна. Испокон веков у узбе-
ков гостеприимство было жизненным 
правилом и нравственным законом. 
Учащиеся и педагоги школы с большим 
уважением и глубоким знанием проде-
монстрировали обряд «келин салом», 
который проходит на третий  день после 
свадьбы, в доме жениха. На него при-
глашаются все родственники, соседи, 
которые приходят с подарками и добры-
ми пожеланиями. Невестка, кланяясь 
низко в пояс, выражает всем благодар-
ность. «Келин салом» является послед-
ним штрихом узбекской свадьбы. Так-
же замечательно культуру, традиции и 
обычаи узбекского народа представили 
учащиеся СШ №№ 15, 11, 21, 48, испол-
нив зажигательные узбекские танцы. На 
высоком уровне были продемонстриро-
ваны учащимися СШГ №17, СШ №№6, 
7, 9, 3, 14, 18, 44  обычаи, традиции и 

Прославляли  мир, 
дружбу  и согласие

 На минувшей неделе, во Дворце детей и юношества 
«Үміт»,  прошел фестиваль дружбы «ұлт өкілдері», прове-
денный райОО в рамках большого и значимого праздника 
– 25-летия Независимости страны. Участие в фестивале 
приняли учащиеся школ района, представив великолепные 
выступления, демонстрирующие традиции и обычаи разных 
народов, проживающих в нашей дружной и многонацио-
нальной стране. 

культура  татар, грузин, кумыков, кара-
чаевцев, азербайджанцев.

Учащиеся СШ №№ 4, 13 великолеп-
но показали  культуру и быт украинского 
народа, с глубоким чувством на русском 
и украинском языках прочитав стихот-
ворения о любви к Украине, порадовав 
всех танцами и веселыми хороводами, 
древними обрядами встречи Рождества 
и проводов зимы – Масленицей (на 
снимке).

Учащиеся СШ №12 с большим по-
чтением продемонстрировали культуру, 
традиции и обычаи корейского народа, 
празднование первого дня рождения 
ребенка, пленительную  красоту таин-
ственного и завораживающего корей-
ского танца. Учащиеся СШ № 20, 19 с 
особым теплом и искренностью, про-
демонстрировали культуру, традиции 
и обычаи русского народа, богатство 
русского народного танца, который во 
все времена объединял народ, отражая 
в ярких хороводах, пляске  восторг пе-
ред красотой природы, открывая чувства 
любви к родной земле. Понравилась 
зрителям и русская кадриль, постановка 
и сегодня многими любимого праздника 
Ивана Купала. Помогал выступать уча-
щимся школы районный хор ветеранов 
«Память», творчество которого давно 
полюбилось меркенцам. А с каким вос-
торгом и неописуемым интересом зри-
тели встретили выступления  учащихся 
СШ №34, продемонстрировавших куль-
туру, традиции и обычаи монгольского, 
СШ №16 – турецкого, №22 – немецкого, 

№28, 30 – киргизского, №35 – японского 
народов.

Учащиеся школ, перевоплотившись 
в представителей разных национально-
стей, проживающих на территории на-
шей мирной и цветущей страны, пели, 
читали стихи на разных языках, танце-
вали народные танцы, угощали друг 
друга традиционными национальными 
блюдами, показывали древние обычаи, 
с душой и большим старанием подойдя 
ко всем трем турам, подготовив слай-
ды, рассказывающие о представителях 
каждой национальности подробно, с яр-
кими иллюстрациями.

Каждое выступление учащихся 
школ было по-своему талантливо и 
неповторимо и, потому, для жюри рас-
пределение призовых мест было делом 
нелегким, но, лучшие из лучших, все 
же, были определены. Так, Гран-при 
по достоинству было присуждено СШ 
№34, первого  места были удостоены 
учащиеся СШГ №39, СШ №№4, 22, вто-
рого – №№35, 8, 11, 12, третьего – СШГ 
№17, №№ 20, 16, 1, 15. Но, несмотря 
на то, что не всем учащимся школ до-
стались призовые места, все они были 
в этом конкурсе на высоте, они смогли 
продемонстрировать самые главные 
ценности нашей страны: многообразие 
и богатство казахского народа, мир, 
дружбу и согласие, царящие в Казахста-
не и поздравить меркенцев с Великим 
праздником – 25-летием Независимо-
сти страны. Победила в этом фестива-
ле, как всегда – дружба!

Алтыншы     шақырылған  Меркі     аудандық    мәслихатының  кезектен тыс ХІ-ші  
сессиясы    2016    жылдың    25-ші қарашасы  күні   сағат  09.00-де аудан  әкімдігінің    
мәжіліс   залында   төмендегідей   күн тәртібімен өтетінін хабарлаймыз:

 1. «2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Меркі аудандық 
мәслихатының 2015 жылғы 24 желтоқсандағы №46-4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы.     

Сессия  алдында   депутаттарды  тіркеу 2016  жылдың  25-ші қарашасы  күні сағат 
8.30-да басталады.

                              АУДАНДЫҚ  МӘСЛихАТ  АппАРАТЫ

МЕРкІ  АУДАНДЫҚ  МӘСЛихАТ  ДЕпУТАТТАРЫНЫң  НАЗАРЫНА



2 23 қараша
2016 жыл

Әлихан  АТЫхАНұЛЫ,    
(сурет автордікі),  "Меркі тынысы".

Әлихан  НұРАЛиЕВ,  
(сурет  автордікі), 
"Меркі тынысы".

На последнем брифинге Министерства образования и нау-
ки РК был объявлен новый формат проведения итоговой атте-
стации выпускников и принципы проведения для поступления в 
ВУЗ. С 2017 года выпускники будут сдавать:

– экзамены в школах (для получения аттестата о среднем 
образовании и получения “Алтын белгі”);

– ЕНТ, который будет выполнять функции экзамена для по-
ступления в ВУЗы и системы распределения государственных 
грантов. 

Данное изменение было вызвано тем, что учащиеся, учи-
теля, родители  воспринимали ЕНТ только как вступительный 
экзамен в ВУЗ. Количество участников никогда не было стопро-
центным. Ежегодно доля не участвующих в ЕНТ достигает почти 
30 процентов. Это означает, что по итогам ЕНТ нельзя делать 
выводы о качестве среднего образования в Казахстане.

итоговая аттестация в школах будет проводиться по 
предметам:

1. Родной язык и литература (письменно, в форме эссе);
2. Казахский язык в школах с русским, узбекским, уйгур-

ским и таджикским языками обучения. Русский язык в школах с 
казахским языком обучения (тестирование);

3. История Казахстана (устный экзамен);
4. Алгебра и начала анализа (письменно);
5. Предмет по выбору (физика, химия, биология, геогра-

фия, геометрия, всемирная история, литература, информатика, 
иностранный язык (английский, французский, немецкий), в фор-
ме тестирования.

Оценивание письменных и устных экзаменов, а также ли-
сты ответов тестирования, будут проверяться в школе экзаме-
национной комиссией по предмету, на основании предостав-
ленных им кодов правильных ответов. Все выпускные экзамены 
пройдут на базе школы, по месту их обучения.  Сроки итоговой 
аттестации будут устанавливаться приказом Министерства «О 
завершении 2016-2017 учебного года» (до 30 апреля 2017 года). 
Ориентировочно с 29 мая по 9 июня 2017 года и до 15 июня 2017 
года будут проведены выпускные вечера. Все материалы ито-
говой аттестации составляются и доставляются Национальным 
центром тестирования до управлений образования, управлени-
ями образования до школ. 

Новый формат ЕНТ будет состоять из 2-х блоков, включаю-
щий в себя 3 обязательных предмета по 20 заданий: 

– математическая грамотность;
– грамотность чтения (проверка умения обобщать, сопо-

ставлять, сравнивать и т. д.);
– история Казахстана;
– и 2-х профильных предметов, по 30 заданий (математика 

+ физика, математика + география, история + география, био-
логия + химия;

– биология + география, иностранный язык + история, язык 
обучения и литература (каз.или рус.язык) + история, география 
+ иностранный язык, химия+физика, история + человек. Обще-
ство. Право, творческий экзамен).

Задание по грамотности чтения направлено на проверку 
следующих умений: умений обобщать, сопоставлять, сравни-
вать и т.д. Задания на проверку грамотности чтения вводятся 
на ЕНТ, т.к. во время обучения в ВУЗе абитуриенту необходимо 

Аудан мектептері директорларының 
оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары 
мен дене шынықтыру пәні мұғалімдері 
қатысқан семинар жұмысына Жамбыл 
облысы әкімдігі дін проблемаларын 
зерттеу орталығының ұйымдастыру 
және жоспарлау бөлімінің басшысы 
Ерзат Жақыпов, аудан әкімдігі ішкі 
саясат бөлімінің басшысы Абылай 
Ахметжанов пен аудан әкімдігі білім 
бөлімінің әдіскері Ардақ Төлетбекова 
қатысып (суретте), дін мәселелерін 
зерделей отырып, өз ойларымен бөлісті.

 Семинар   жұмысын өз кіріспе 
сөзімен ашқан А.Ахметжанов дін 
институты кез-келген мемлекеттің 
ішкі және сыртқы саясатының, 
қоғамдық-саяси ахуалының басты 
өлшеуіш құралдарының бірі екенін, 
діни тұрақтылық бүгінгі күні әрбір 
қазақстандықтың тыныштықта 
өмір сүруіне алғышарт болғанын, 
ауданымызда 3 конфессиядан 
құрылған 26 діни бірлестік пен филиал 
мемлекеттік тіркеуден өтіп, олар  барлық 
талаптар мен ҚР заңдарын сақтап, өзара 
бірлікте еңбек етіп жатқанына тоқталған 
соң, облыстық қонақ Е.Жақыповқа сөз 
кезегін ұсынды.

«Ислам діні және жат ағымдардың 

Новый  формат  ЕНт
работать с различными источниками, анализировать эти источ-
ники, сопоставлять информацию из этих источников и делать 
выводы. Эти навыки выпускнику пригодятся в последующем 
обучении в ВУЗе.

Профильные предметы будут состоять  из 20 вопросов с 
выбором одного правильного ответа из пяти предложенных и 
10 заданий с выбором нескольких правильных ответов из мно-
жества предложенных. Несколько вариантов ответов в тестиро-
вании профильных предметов дают проверить насколько хоро-
шо абитуриенты знают конкретную тему. Также тестирование с 
несколькими вариантами ответов препятствует “заучиванию” и 
угадыванию ответов. Итого 120 вопросов. Время проведения 
тестирования составит 3 часа 30 минут. Проходной балл в 50 
остается без изменений. Максимальное количество баллов со-
ставит 140 (за счет нескольких правильных ответов в заданиях 
по профильным предметам). Прием заявлений на участие в те-
стировании будет осуществляться с 10 марта – 10 мая. Сроки 
проведения ЕНТ будут с  20 июня по 1 июля. Остается возмож-
ность пересдачи на платной основе ЕНТ в августе 2017 года и 
в январе 2018 года. Образцы заданий по всем предметам ЕНТ 
в декабре будут выложены на сайте НЦТ (Национальный центр 
тестирования) и МОН РК.

Обладатели “Алтын белгі”, победители и призеры респу-
бликанских, международных олимпиад по общеобразователь-
ным предметам и научных проектов сдают ЕНТ на общих ос-
нованиях, при этом, если их их результаты будут равными с 
теми, кто не обладает вышеперечисленными наградами, будут 
преобладать в получении грантов. Победителям и призерам 5 
международных олимпиад по общеобразовательным предме-
там будут выделены специальные гранты.

Для выпускников ТипО, которые поступают в ВУЗы
Для выпускников ТиПО, которые поступают в ВУЗы, также 

были внесены изменения в комплексном тестировании аби-
туриентов (КТА). Если раньше студенты колледжей сдавали 
тестирование на базе школьных знаний, то теперь новый фор-
мат КТА учитывает знания, которые были получены в коллед-
жах. Комплексное тестирование абитурентов будет состоять 
из 60 вопросов, из них 20 – по общепрофильной дисциплине 
(задания, направленные на проверку академических знаний по 
базовой дисциплине)  и 40 – по профилирующим (задания на 
проверку углубленных академических знаний, а также практи-
ческих умений и навыков). Итого 60 заданий и время тестиро-
вания 100 минут. 

Общепрофильная дисциплина – общая дисциплина для 
группы специальностей. Например, для всех педагогических 
специальностей общепрофильной дисциплиной считается «Ос-
новы педагогики и психологии», для юридических специально-
стей – «Основы государства и права», для сельскохозяйствен-
ных специальностей и ветеринарии – «Биология» и т.д.

Профилирующая дисциплина – дисциплина, характерная 
для выбранной специальности. Например, у будущих учителей 
математики профильная дисциплина «Математика», у работни-
ков правоохранительных органов – «Уголовное право», у ветери-
наров – «Анатомия и физиология животных» и т.д.

Г.САкЫпБЕк, 
руководитель 45 филиала.

 ДӘСТҮРЛІ  ДІННЕН  
АУЫТҚЫМАЙЫҚ 

Өткен сәрсенбіде 
Т.Қожакеев атындағы №39 
орта мектеп-гимназиясының 
акт залында бүгінгі күннің 
басты мәселесінің бірі – 
қоғамдағы діни ахуалға 
арналған семинар болып өтті.

шығу тарихы туралы» тақырыбында 
баяндама жасаған теолог-маман Ерзат 
Жасқанбайұлы геосаяси жағдайдағы 
идеологиялық тартыстарға тоқталып, 
елімізде экстремистік, террористік деп 
танылып, ресми түрде тыйым салынған 
21 теріс бағыттағы діни ағымдардың 
жұмысына тосқауыл қойылғанын, 
дегенмен сәләфи-мадхалилердің 
ұлттық дәстүрлерімізді жоққа шығара, 
ата-баба салтынан ажыратып, іштен 
ірітуге бағышталған істеріне пәрменді 
күрес жүргізілгенімен, олардың 
құйтырқы әрекеттері жалғасқандықтан 
әр саналы азаматтың басты бір міндеті 
– осы қоғамға қауіпті індетпен күрес 
жүргізуі керектігін нығыздап айтқан 
соң, жанұядағы діни сауаттылықтың 
ережесін сақтауға бағытталған арнайы 
бейнефильм көрсетілді.

Келесі «Діннің қоғамдық 
қатынастардағы рөлі, мектеп формасы: 
бірыңғай ереже және тәртіп» атты 
тақырыпта әңгіме қозғаған Ардақ 
Бақытбекқызы аудан мектептерінде діни 

терроризм мен экстремизмнің алдын 
алу, оларға қарсы ішкі иммунитетті 
қалыптастыру мәселелері жолға 
қойылғанын, дәстүрлі дінімізді сақтау 
турасында түрлі жұмыстар атқарылып, 
Ханафи мәзһабының артықшылықтарын 
насихаттау, оны терең түсіндіру 
қағидалары үнемі назарда екенін айтты. 
Сондай-ақ, дәстүрлі ислам жолындағы 
мұсылмандардың, зайырлы қоғам 
өкілдерінің  киім үлгісі туралы кеңінен 
әңгімелеген А.Төлетбекова ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің 2016 жылдың 
14 қаңтарындағы №26 бұйрығына сай 
міндетті мектеп формасына қойылатын 
талаптарды қатаң сақтауға үндеді. 

Семинарға қатысушылар өздерін 
мазалаған, алайда, басқалар үшін де 
жауабы  аса қажет жекелеген сұрақ-
сауалдарын қойып, қанағаттанарлық 
нақты түсіндірмелер алған соң жиынды 
қорытындылаған А.Ахметжанов 
қазіргі таңда күрделі саналатын дін 
мәселесіндегі түйіткілді мәселелерді 
біріге шешуге шақырды. 

Кешке шақырылған қонақтар 
ішінде белгілі азамат, жергілікті 
сазгер Шәбден Омаралиев, ардагер-
ұстаз, білім саласына еңбегі сіңген 
қызметкер   Фатима Манатова, білім 
қызметкерлері кәсіподағы ұйымының 
төрайымы Ғалия Қажығалиева, аудан 
әкімдігі білім бөлімінің бас экономисі 
Ләззат Әбдірахманова болды. Сондай-
ақ, осында тәрбиеленуші балалардың 
ата-аналарымен балабақша 
қызметкерлері  қатысты.  

Жуырда Жамбыл ауылдық 
округіндегі «Ертөстік» 
балабақшасының ашылуына 
1 жыл толуына байланысты 
мерекелік кеш болып өтті. 

ЕРТӨСТІКТЕГІ  ӘСЕРЛІ  КЕШ

Мерекеге орай әсем безендірілген 
балабақша залына жиналған көпшілік 
алдында сөз алған балабақша 
меңгерушісі Зағира Тілешова арада 
небары 1 жыл өткенімен балалар мен 
ата-аналардың көзайымына айналып 
үлгерген тәрбие мен білім ордасының 
бүгінгі тіршілігін айтып, алға қойған 
жоспарларымен таныстырды. 
Қол жеткен барлық жетістіктерді  
осы ұжымда шоғырланған білікті 
тәрбиеші, мамандардың еңбегімен 
ғана емес, әрқашан жаңашыл 
идеяларымен бөлісіп, керек кезде 
материалдық-қаржылай көмектерін де 
аямайтын барша жұрттың бірлігімен 
байланыстырған Зағира Қабылбайқызы  
бүгінгі кешке қатысушы ата-аналарға 
өз жүрекжарды алғысын да жеткізді.  

Кезек балабақша қызметкерлері 
дайындаған Ертөстік батырдың 
айдаһармен айқасын бейнелейтін 
көлеңкелі көрініс пен Фаризат 
Қалдыбаева орындаған «Қымыз 
құйғыш» әні ырғағында билеген 
хореограф Раушан Ермекбаеваның 
тамаша өнерінен соң бүгінгі кештің ең 
басты жаңалығы орын алды. Сонымен, 
кеш қонағы, білім саласында ұзақ 
жылдар еңбек еткен  Фатима 
Манатованың ақындық өнерден де 
құралақан еместігін көпшілік әрине, 
біледі. Ал, осы ақын қызымыздың 
«Біз Меркінің ұланы» атты өлеңі үлкен 
мекеме, жас та болса көпке танылып 
үлгерген «Ертөстіктің» гимні боларын 
кім ойлаған! Елімізге танымал сазгер 
ағамыз Шәбден Омаралиев тап осы 
шығарманы лайықты деп тауып, өлеңге 
ән жазған-ды,  жас бүлдіршіндердің 
орындауында оның тұсауы да бүгінгі 
кеште кесіліп, көпшілік дән риза болды.

Келесі кезекте кішкентай 
тәрбиеленушілер үштілділік қағидасы  
бойынша  қазақ,  орыс  және ағылшын 
тілдерінде (суретте) мерекеге орай  
өз лебіз, құттықтауларын жеткізген 
соң, құрметті  қонақтарға сөз берілді. 
Алғашқы сөз кезегіне ие болған 
Ғалия Қажығалиқызы балабақша 
ұжымын мерекемен құттықтай келе, 
киелі ақындықтан да таласы бар 
Фатима Бейсенбайқызының жаңа 
қырынан танылған бүгінгі жеңісін 
үлкен жетістікке балады. Сөз алған 
Ф.Манатова мен Л.Әбдірахмановалар 
балабақша меңгерушісі З.Тілешоваға 
жаңа табыстар тілеп, биік белестерді 
бағындыру жолында мүдірмеуге 
шақырса, Ш.Омаралиев ұрпақ тәрбиесі 
еш жаңылуға, жаза басуға, қателесуге 

болмайтын сала болғандықтан 
ынтымақ пен бірлікті серік етіп, 
ұжымдағы әр қызметкер өз білімін 
әркез жетілдіре жүруі керектігіне назар 
аударды.

Міне, ендігі кезек, концерттік 
бағдарламаға ұласты. Кешті 
жүргізушілер Алтынай Тельтаева 
мен Құндызай Шайымбетовалардың 
хабарлауымен саз жетекшісі Толғанай 
Өксікбай ән салса, тәрбиеленуші 
қыздар аналарына ұқсап бағуға 

тырысқан көрініс – «Туфли» биін 
биледі.   Кішкентай  Іңкәр мен Дана 
орындаған «Мен қазақтың қызымын» 
әні, тәрбиешілер: Сәуле Нұриева, 
Кәмшат Төлепбергенова, Малика 
Қыстаубаева,  Жәмилә Золмырзаева, 
Аида Тоқтаралиевалар әсем 
тербелген «Джентельмен» биі, Шынар 
Жылқыбаева нақышына келтіре айтқан 
«Анаға құрмет» монологы, ата-аналар 
атынан шығып, қырғыз әні «Арман-
айды» асқақтата шырқаған Рита 
Жүкеева т.б.  шуақ шашқан өнерлері 
көпті баурап, кешке шырай келтіре 
білді. 

Иә, қабырғасы жаңа қаланған 
әр іс, тың тірліктің жай қарағанда 
осал жері оңай көрініп, сынға 
ұшырар тұсы, шешімін табуға тиіс 
түйіткілдері де көп. Десек те, білікті 
басшы  Зағира Тілешоваға қоса 
сенімді серіктікке жараған «сен 
тұр, мен атайын» дейтіндей мықты 
әдіскерлер Бегімкүл Райымқұлова мен 
Ақбота Қуандықовалардың үздіксіз 
еңбегі арқасында «Ертөстік» өзге 
қатарластарына қарағанда кейбір 
көрсеткіштері бойынша ерте есейгені 
де рас. Алайда, балабақшаның 
тұрмыстық, техникалық жабдықталуы 
турасында біраз кемшін тұстары 
күні бүгінге дейін сақталғаны да 
жасырын емес-ті. Осы олқылықтардың 
орнын жапқан демеушілік көмектің  
«көкесін» осы іс-шарада көрдік. 
Мысалға алсақ, «Айгөлек» тобының 
ата-аналары Е.Қасымова, Р.Шаева, 
М.Иманов, М.Тайжанова, «Жұлдыз» 
тобының ата-аналары Ғ.Әбішева, 
Р.Жүкеева, Л.Әбдиева, «Жауқазын» 
тобының ата-аналары Б.Төкеева, 
Ш.Орыншиев, «Күншуақ» тобының 
ата-аналары А.Әсембай, Л.Әбдиева, 
Ж.Сариева, О.Елеуовалар дәліз бен 
тепкешектерге төсейтін кілемшелер 
сыйға тартса, «Жауқазын» тобының 
ата-анасы Ж.Абашева өз жанұясы 
атынан, ал, «Ақ көгершін» тобының 
ата-аналары Ғ.Әлиев, Д.Сабыралиева, 
Е.Рахымбаев, К.Айтбаевалар  өзара 
бірігіп теледидар әперді. Т.Ізбасарова 
жеке өзі палас ала келсе, «Балдырған» 
тобының ата-аналары Р.Жүкеева, 
Р.Жетпісбаева, Д.Дүйсеналиева, 
Н.Мадиевалар принтер мен 
ойыншықтар тарту етті. «Балапан», 
«Көбелек», «Күншуақ», «Бәйтерек» 
топтарының ата-аналары балабақша 
үшін жұмсақ жиһаз сыйлап қуантты.
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Ендеше, кешегі бабаларымыздан 
қалған мұра, бүгінгі Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің тірегі мен 
жемісі болып отырған мемлекеттік 
шекарамызды күзету үшін қазір де бізге 
осы ынтымақ, бас бірлігі ауа мен судай 
қажет. Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын – бүкіл халық 
қорғайды. Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік шекарасы туралы» 
Заңында да осы мәселе жайлы 
айтылған болатын. Осы заң талаптарын 
2035 әскери бөлімінің шекарашылары 
шекаралық аймақта тұратын елді-мекен 
тұрғындарына шаруашылық, өнеркәсіп 
ұжым басшылықтарына қалтқысыз 
түсіндіруде. 

Үздіксіз заң талаптары жеткізіліп 
тұрса да, кейбір адамдардың 
жауапсыздығынан шекара бұзу 
деректері орын алуда, шекарада 
кейбір азаматтарымыз сол заңсыз 
іс-әрекеттерін әлі де болса тоқтатар 
емес. Осы заңсыз әрекеттерді 
болдырмауда және алдын алуда шекара 
қызметкерлерінің еңбегі арқасында 
өткен жылдың өзінде қаншама 
контрабандалық заттарды өткізуге 
және мемлекеттік шекараны заңсыз 
өтпек болған шекара бузушыларына 
тосқауыл кою оқиғалары тіркелді. Оның 
ішінде мемлекеттік шекара бұзушылары 
ұсталып, есірткі өнімдері, ірі қара 
мал, спиртті ішімдіктер, ұн өнімдері, 
тіпті, қызыл кітапқа енген өсімдіктер 
тәркіленеді. Атап өтсек: 2016 жылы 
2035 әскери бөлімінің шекарашылары 
Жамбыл облысының Жуалы, Жамбыл, 
Т.Рысқұлов, Меркі аудандарының 
шекаралық аймақтарында 70-тен аса 
жылқы малы, 6 тоннадан аса марихуана 
заты, 400-ге жуық Мемлекеттік шекара 
бұзушы құрықталды және осы шекара 
бұзушылыққа жол бермеу іс-әрекетінде 
көбінесе жергілікті елді-мекеннің 
тұрғындары, жергілікті атқарушы билік 
ұжымдары контрабандалық іс-әрекетті 
тоқтату мен шекара бұзушыларды 
ұстауда шекарашыларға патриоттық 
тұрғыда үлкен көмек, қолдау көрсетуде. 

Дүниежүзілік экономикалық 
дағдарыс бой алған кезде елдегі азық-
түлік пен табиғи байлықтарымызды 
өзге елге заңсыз жолмен өткізудің 

Благодаря таким спортсменам, 
энтузиастам, преданным своему делу 
профессионалам, молодежь сегодня 
выбирает спорт и побеждает на многих 
соревнованиях не только в Казахстане, 
но и за его пределами, привозит кубки 
и медали.

Именно здоровый образ жизни дол-
жен сегодня формироваться в подраста-
ющем  поколении, воспитываться жаж-
да к победе, сила духа, желание быть 
всегда впереди. И в Аула клубы для 
детей, молодежи и взрослых, желающих 
заниматься различными видами спорта, 
создаются все необходимые условия, 
имеется нужный инвентарь, просторный 
спортивный зал.

Занятия спортом дают человеку 
главное – здоровье и уверенность в 
себе. Именно такие молодые ребята, 
сильные физически и духовно, смогут в 
будущем вывести нашу независимую и 
суверенную страну к новым вершинам 
и победам.  В Казахстане должны жить, 
трудиться здоровые, образованные, 
умеющие ставить перед собой  цели и 
достигать их люди, счастливые и любя-
щие свою страну. А, значит, в них с дет-
ства должны формироваться такие каче-
ства, как самоуважение, жажда к новым 
знаниям, стремление к покорению но-
вых высот, трудолюбие и патриотизм.

В ребятах, которые приходят на за-

Суть и содержание Послания еще раз демонстрируют дальновидность и про-
ницательность Главы государства, его умение в сложной ситуации, возникшей под 
влиянием мирового экономического кризиса и геополитических проблем, предлагать 
эффективные, научно обоснованные, прагматичные ответы на современные вызовы  
и угрозы, а также пути решения  стоящих перед ним задач. 

Глава государства подчеркнул острую необходимость «восстановить такие темпы 
роста экономики, которые обеспечат вхождение  Казахстана в тридцатку  наиболее  
развитых стран мира, отметив что «...мы должны найти новые внутренние источники 
роста через раскрытие частной  инициативы». 

Важно и  то, что в нашей стране планомерно вкладываются  средства  в развитие 
человеческого капитала.  Очень важны позиции, отраженные в ежегодном Посла-
нии Главы государства «Казахстан в новой глобальной  реальности: рост, реформы, 
развитие», которые касаются системы  мер поддержки  по переобучению людей по 
программе занятости, социальные инициативы, которые продолжаются и в условиях 
кризиса, наблюдаемого во всем мире. Положительно я восприняла и информацию 
о том, что в 2017 году профессиональное техническое образование в стране будет 
доступно для всех. Это значит, что государство обязуется каждому человеку дать 
первичную специальность, и, перед молодежью, как и в прежние годы, вновь стоит 
призыв, осваивать технические, рабочие профессии. 

Глава государства в своем главном документе заострил внимание и на цен-
ностях труда. Я солидарна с его словами о том, что каждый человек, в меру своих 
возможностей, должен делать  свой вклад в процветание страны. И Общество Все-
общего Труда тогда станет основой новой эффективной экономики, которая будет 
устойчива к внешним потрясениям.

Севда кУЗЕЛОВА, 
село Мерке.

Обязательное социальное медсоц-
страхование (ОСМС) гарантирует всем 
застрахованным  гражданам Казахста-
на, независимо от пола, возраста, со-
циального статуса, места проживания 
и доходов, равный доступ к  медицин-
ской и лекарственной помощи, за счет 
средств Фонда социального медицин-
ского страхования.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛи ОСМС
1. Достижение общественной 

солидарности путем укрепления соб-
ственного здоровья и разделения бре-
мени охраны здоровья населения.

2. Обеспечение финансовой 
устойчивости системы, за счет создания 
устойчивости системы к внешним фак-
торам и росту затрат, а также прозрач-
ности и справедливости системы.

3. Повышение эффективности 
системы через обеспечение  высокой 
компетенции и конкурентоспособности 
системы, достижение конечных резуль-
татов доступности, полноты и качества 
услуг.

пРиНЦипЫ ОСМС
– УНиВЕРСАЛЬНОСТЬ
В системе ОСМС обязаны участво-

вать все, постоянно проживающие, жи-
тели (всеобщий охват) и каждый из них 
должен платить взносы (либо за него 
платит государство).

– СОЦиАЛЬНАЯ СпРАВЕДЛи-
ВОСТЬ

Взносы экономически активного 
населения зависят от платежеспособно-
сти, т.е., доходов, а взносы за экономи-
чески неактивных платит госбюджет из 
общих  налогов.

– СОЛиДАРНОСТЬ
Каждый застрахованный имеет 

Елбасы в своем по-
слании народу казахстана 
обозначил главные задачи 
и векторы развития госу-
дарства в условиях новой 
экономической реально-
сти.

Труд ПоможеТ 
одолеТь ТрудносТи

В казахстане за годы независимости произошло много положи-
тельных перемен, в том числе и в спорте, благодаря чему казахстан 
стал одной из ведущих спортивных держав мира.  Занятия в Аула 
клубы помогают ребятам стать организованными, дисциплиниро-
ванными, обязательными, добиваться серьезных успехов в жизни. и 
в этом, конечно же, большая заслуга  тренеров Аула клубы, главная 
мечта которых, воспитывать  олимпийских чемпионов. 

Спорт  делает  
уСпешней  жизнь

нятия в Аула клубы, все эти ценные и 
необходимые качества, воспитываются 
старшими наставниками с первых дней 
тренировок. Для них занятие спортом 
становится не просто увлечением, а ча-
стью жизни. Спорт позитивно действу-
ет на каждого, является спасительной 
силой в современном мире, над ним 
по-прежнему реет флаг оптимизма. 

Именно в спорте умеют соблюдать пра-
вила и уважают  противника, независимо 
от того, на чьей стороне победа. 

Н.ДЖАРАшУЕВ, 
директор Аула клубы.

На снимке: Н.Джарашуев одер-
жал победу на ІV спартакиаде казах-
стана по казакша курес.

МЕМЛЕкЕТТІк шЕкАРАНЫ 
хАЛЫҚ БОЛЫп кҮЗЕТЕЙІк!

Тарихқа біраз көз салар болсақ, бүгінгі мемлекетіміздің өркениеті 
елдер қатарында көрінуінде ата-бабаларымыздың қаншама еңбектері 
сіңген болар. Бірлік пен ынтымақ қай заманда болса да адам баласы 
үшін үлкен қасиеттің бірі болып саналған. шынымен де ынтымағы мен 
бірлігі болмаса, қазақ кең байтақ жерін қайдан сақтап қалар еді. Қазақ 
халқының басынан қаншама жайсыз шақтардың өткені баршамызға 
мәлім. Бірақ, бабаларымыздың ынтымағы мен бірлігінің арқасында 
елдігімізді, ұлттығымызды, жерімізді, беделімізді сақтап қалдық.

бізге тиетін зияны қаншама? “Жер-ана 
– тіршіліктің ұягері, адам оның заңды 
мұрагері” демекші, осыны ескере 
отырып әрқайсымыз мемлекеттік 
шекараны қорғауға өз үлесімізді қоссақ, 
табиғатымызды, ондағы жылдан-жылға 
саны азайып бара жатқан өсімдіктер 
мен жануарлардың жойылуының алдын 
алған болар едік.

Бүгінгі күнде шекара қорғаудағы 
маңызды мәселенің бірі – жастар 
тәрбиесі болып отыр. Себебі, 
мемлекеттік шекарадан контрабандалық 
заттарды заңсыз тасымалдауда 
мектеп жасындағы және кәмелетке 
толған жастарымыз тікелей қатысуда. 
Бұл жастардың ішінде кейбіреулері 
қосымша ақша табу мақсатында, кейбірі 
туған-туыстарына көмектесемін деп 
қателікке бой алдыруда. Елден-елге 
ірі қара мал өткізіп, жеңіл табыс көзін 
көздеген жастарымыз  да баршылық. 
Жастардың мінезіндегі жалқаулық, 
бойкүйіздік, әсіресе, еңбек етпей төрт 
түлігі сай болып жүретін еркетайлар 
қатары күннен-күнге артып бара 
жатқан сияқты. Ендеше, жастарды 
тәрбиелеу – ортақ ісіміз болғандықтан 
қоғам болып ат салысайық. Осыларды 
ескере отырып келелі ұрпақты туған 
жері мен елін сүйе білуге, өнер-білімді 
үйрене беруге шақырайық. Оқу – ағарту 
бөлімдерінде жас ұрпақтың сана-сезімін 
патриоттық рухта тәрбиелеуде мәдени 
іс-шаралар, тәрбие сағаттары жиі болса, 
шекарашылармен кездесу кештері 
ұйымдастырылса, жастар арасында 
«Жас шекарашы» отрядтары құрылса игі 
болар еді.

Ал, біздер жастарды өзінің 
болашағын ел қорғаушы әскери 
қызметші болумен ұштастырамын деген 
өрендерімізге әскери оқу орындарына 
оқуға  жол көрсетіп, бағыт-бағдар 
береміз. 

Сонымен, “Жұмыла көтерген 
жүк жеңіл” демекші, Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
шекарасын қорғауда, ондағы жайсыз 
әрекеттерді болдырмауда баршамыз 
жаппай белсенділік танытайық, ағайын!

Д.ТӨЛЕУБАЕВ, 
2035 әскери бөлімінің ТӘҚЖБ 

бастығы, подполковник

О ВНЕДРЕНии ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СОЦиАЛЬНОГО МЕДиЦиНСкОГО СТРАхОВАНиЯ

Система обязательного социального медицинского страхо-
вания – это государственная система социальной защиты инте-
ресов в сфере охраны здоровья.

право на  медпомощь, оплачиваемую 
ОСМС, вне зависимости от суммы упла-
ченных взносов.

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ пЛАТЕЖи 

В ОСМС
ВЗНОСЫ ГОСУДАРСТВА 

НА ОСМС
Государство, от среднемесячной 

заработной платы, предшествующей 
двум годам текущего финансового года, 
определяемой  уполномоченным орга-
ном в области государственной стати-
стики будет отчислять  с 1 июля 2017 
года – 4%, с 1 января 2018 года – 5%, 
с 1 января 2023 года – 6% и с 1 января 
2024 года – 7%.

ОТЧиСЛЕНиЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
НА ОСМС

Работодатель, от своих расходов, 
выплачиваемых работнику в виде дохо-
дов (заработной платы), будет выпла-
чивать с 1 января 2017 года – 2%,  с 1 
января 2018 года – 3%, с 1 января 2019 
года – 4%  и с 1 января 2020 года – 5%.

ВЗНОСЫ РАБОТНикОВ НА ОСМС
Взносы работников от доходов (за-

работной платы), начисленных работо-
дателями, составят с 1 января 2019 года 
– 1% и с 1 января 2020 года – 2%.

ВЗНОСЫ  САМОЗАНЯТОГО НАСЕ-
ЛЕНиЯ НА ОСМС

Исчисление и уплата взносов инди-
видуальных предпринимателей, частных 
нотариусов, частных судебных исполни-
телей, адвокатов, профессиональных 
медиаторов с 1 января 2017 года – 2%, 
с 1 января 2018 года – 3% ,    с 1 января 
2019 года – 5%  и  с 1 января 2020 года 
– 7%  будут осуществляться:

– для индивидуальных предприни-

мателей, применяющих общеустанов-
ленный режим налогообложения: от 
доходов, полученных ими в результате 
осуществления предпринимательской 
деятельности, с учетом вычетов;

– для индивидуальных предприни-
мателей, применяющих специальный 
налоговый режим для субъекта малого 
бизнеса: от размера одной минималь-
ной заработной платы;

– для частных нотариусов, частных 
судебных исполнителей, адвокатов, 
профессиональных медиаторов: от всех 
видов доходов. 

кАТЕГОРиЯ ГРАЖДАН, ОСВО-
БОЖДЕННЫх ОТ УпЛАТЫ ВЗНОСОВ

Согласно закону «Об ОСМС» осво-
бождаются от уплаты взносов в фонд 15 
категорий граждан: дети, многодетные 
матери, участники и инвалиды ВОВ, 
инвалиды, лица, зарегистрированные в 
качестве безработных, лица, обучающи-
еся и воспитывающиеся в интернатных 
организациях, лица, обучающиеся по 
очной форме обучения, лица, находя-
щиеся в отпусках в связи с рождением, 
усыновлением (удочерением) ребенка, 
неработающие беременные женщины, а 
также неработающие лица, фактически 
воспитывающие ребенка до достиже-
ния им возраста трех лет, пенсионеры, 
военнослужащие, сотрудники специаль-
ных государственных органов, сотрудни-
ки правоохранительных органов, лица, 
отбывающие наказание по приговору 
суда в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы, лица, содержащиеся 
в изоляторах временного содержания и 
следственных изоляторах.

Т.АЙНАкУЛОВ, 
заведующий сельской 

поликлиникой Андас батыр Мер-
кенской ЦРБ.

В Меркенском  районном суде был проведен семи-
нар на тему: «Законность и основания отказа в принятии 
искового заявления, возвращение искового заявления», 
в котором участие  приняли  исполняющий обязанности 
председателя  Меркенского районного суда Р.Разаков, 
судьи, представители СМи.

 И.о. председателя суда Р.Разаков в своем докладе от-
метил, что исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
принятии искового заявления предусмотрен ст.151 ГПК РК, а 
ст.152 ГПК РК определяет основания для возврата исковых за-
явлений. Судья возвращает исковое заявление: если истцом не 

НА  СЕМиНАРЕ  ГОВОРиЛи  ОБ  иСкОВЫх  ЗАЯВЛЕНиЯх
соблюден, установленный законом для данной категории дел 
или предусмотренный договором сторон, порядок досудебного 
урегулирования спора и возможность применения этого поряд-
ка не утрачена, если дело не подсудно данному суду. Опре-
деление суда о возвращении искового заявления может быть 
обжаловано, опротестовано в суде апелляционной инстанции, 
решение которого является окончательным.

В завершении семинара его участники задавали и.о. пред-
седателя Меркенского районного суда Р.Разакову интересую-
щие их вопросы.

Ольга МАЗУР, «Меркі тынысы»
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СЧиТАЕТСЯ  НЕДЕЙСТВиТЕЛЬНЫМ

ОБЪЯВЛЕНиЯ ОБ ОТкРЫТии НАСЛЕДСТВА

  Ақ тілек

*   *   *

*   *   *

 Ақарал ауылының тұрғындары, 
әкеміз Қазыбаев Ерсен Дәберұлын 
23 қараша күні аталып өтер 49 
мүшел жас мерейтойымен және 
анамыз Үмбеталиева индира 
Тұрдықасымқызын 24 қараша 
күні толатын 45 жасымен 

Открылось наследство после смерти Курмамбекова Карбоза, умершего 
25 июля  2016  года. Наследников просим обратиться по вопросу оформле-
ния наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия наслед-
ства к нотариусу Д.Саржанову по адресу:  с. Мерке, ул. Исмаилова, 224.

Открылось наследство после смерти Лубкова Александра Андреевича, 
умершего 3 января 2010 года. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение одного месяца после опублико-
вания к нотариусу Н.Суюнчалиевой по адресу: с. Мерке, ул. Мусабекова, 2 «а».

Открылось наследство после смерти Комсабакова Рысбека,  умершего 
20 июля  2016  года. Наследников просим обратиться по вопросу оформле-
ния наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия наслед-
ства к нотариусу М.Байдаулетову по адресу:  с. Мерке, ул. Исмаилова, 224.

Мәдениет үйінің кіреберісінде 
қолөнер бұйымдары көрмесі (суретте 
қолөнерші Айжан Өтебаева) 
ұйымдастырылып, концерт залында 
Т.Рысқұлов ауылдық округінің 
өнерпаздары өз өнерлерін ортаға салды.

«Тәуелсіздік – тұғырым» атты 
концерт «Ауылымның мерейі үстем, 
келешегі кемел, болашағы жарқын» 
тақырыбында ауылдың өркендеуімен 
қатар, жеткен жетістіктері және тағыда 
басқалар бейнеленген бейнефильмі 
мен басталды. Тәуелсіздіктің қысқаша 
тарихына тоқталған жүргізушілер 
сөзінен кейін Ерғали Жұмамұратовтың 
жетекшілігімен бой түзеген 
рысқұловтықтар Садық Құнанбаевтың 
«Тәуелсіздік – ұлы күн» әнін (суретте) 
шеберлікпен орындап шықты.

“Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ 
домбыра” – демекші Күлаш Саниязова 
мен Нұргүл Қадірқұлова «Інкәр сезім» 
және «Тал майысқақ» әндерін нақышына 
келтіре орындап, көрермендерге 
көтеріңкі көңіл-күй сыйласа, қазақ 
халқының өткен замандағы Жоңғар 
хан ордасындағы қазақтарды босату 
үшін келген қаз дауысты Қазыбектің 
әрекетінен  сахналық көрініс қойып өтті. 

Ызғармен келген кешегі желтоқсан 

Адам баласы, адамзат қоғамы қашанда алдағы болатын 
оқиғаны әркез аңсай тосқан. Әсіресе, ғасыр, мыңжылдық 
сынды, тарихта өшпес ізі қалатын межелі кезеңдер таянғанда 
қатты қобалжығаны рас. Биыл ширек ғасыр бұрын бабалар 
арманы орындалған, Қазақ еліне егемендік қонып, еркіндік 
орнағанына 25 жыл толып отыр. Меркі жерінде торқалы 
Тәуелсіздік тойымызды кеңінен мерекелеу мақсатында 
округ көркемөнерпаздарының мерекелік шаралары әр 
аптада өз жалғасын тауып келеді.

ТұғыРы  биІК  ТӘуЕЛСІздІК  – 
қаСиЕТТІ  ұғым

оқиғасындағы Ләззаттың басынан 
кешкен оқиғаларын өлең жолдарымен 
жеткізе отырып, тәртіп сақшыларының 
қолына түскен қайсар қыздың 
қарсылығына қарамай,  көше бойлай 
сүйрегенін сахналық көрініс арқылы 
көрсетті. Сахнада Ләззаттың бейнесі 
бейнеленген көрініс пайда болып, жас 
қыздың бейітінде жылап отырған ананы 

көргенде, сонымен қатар, «Желтоқсан 
желі» әні орындалғанда көрермендер 
көздеріне жас алып, орындарынан 
тұрып шапалақ ұрғанда, кешегі келген 
Тәуелсіздіктің оңай жолмен келмегенін 
анық байқайсыз. 

Мұзда жанған мұзбалақ, алау 
болып жүрегіміздің түпкірінен орын 
алған, қазақтың ұлтарақтай жері 
үшін қасық қаны қалғанша айқасып, 
өліспей-беріспейтін боздақтарымызды, 
азаттықты аңсаған, теңдікті талап 
еткен қыршын жастарды еске алу сәті 
ұйымдастырылғаннан кейін, Назым 
Шопаевның «Тәуелсіздік алған байтақ 
еліме» қарасөзі, Аян Мәдиевтың «Мен 
қазақпын» теремесі, мың бұралған 
қыздардың «Шаттық биі» орындалса, 
Аян Мәдиев пен Жаңагүл Бабалиева «Үш 
Меркі» әнін көрермендерге ұсынды. 

Бақтияр Молдазов «Алға, 

Қазақстан», жастардан құралған трио 
«Туған жер» әндерін және барлық ұлттың 
басын қосты бұл достық деп өзге ұлт 
өкілдерінің билерін көрермендерге 
ұсынды. Ділназ Ермектің орындауындағы 
«Атамекен» әні орындалғанда, барлық 
қатысушылар ортаға шығып, барша 
меркіліктерді Тәуелсіздік мерекесімен 
құттықтады.

Коучингке ауданда  орналасқан 29 
орта  мектептің көшбасшы оқушылары, 
ата-аналар, мектеп директорының  
тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары 
және «Көшбасшы»  мектебінің 
жетекшілері  атсалысты. Құрметті қонақ 
ретінде, аудандық ардагерлер Кеңесінің 
төрағасы Иманалиев Қамбарбек, 
аудандық ақсақалдар алқасының 
төрағасы Абашев Еренсіз, Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі, ақын 
Шырын Мамасерікова, ұлағатты ұстаз 
Татығұлова Қайнаркүл және аудандық 
білім бөлімінің әдіскері Төлетбек Ардақ 
қатысты. 

Алғы сөз «Мәңгілік Ел» тәрбие және 
білім беру орталығының директоры 
Шагатаева Күлайым Жексембіқызына 
берілді. Коучингтің барысы бойынша 
төсбелгі тағу рәсімі өткізілді. Әр  
мектептің көшбасшыларына төсбелгі 
тағылды. Төсбелгілерді жоғарыда 

Қоғамдағы  көшбаСшының   рөлі 
№39 Т.Қожакеев атындағы орта мектеп-гимназиясының  акт 

залында  аудан  әкімдігі білім бөлімінің  «Мәңгілік Ел» тәрбие және білім 
беру орталығының ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орай, «Қоғамдағы көшбасшының рөлі» 
атты коучинг өтті. 

аталып өткен құрметті қонақтар табыс 
етіп, төс белгісін алған көшбасшылар 
жүрек тебірентетін ант қабылданды.

 «Мәңгілік Ел» тәрбие және білім беру 
орталығының педагог-психологы Айжан 
Байжанова «Сіз кімсіз?» атты тренингін 
өткізді. Барлық қатысушыларға  5 түрлі 
жеміс таратылып,  қатысушылардың  
қалауы бойынша таңдаған   жемістеріне 
байланысты  мінез-құлықтары 
анықталып,  оқушылар топқа бөлінді. 
Құрылған әр топ атын,  ұрандарын айтып, 
жоспар бойынша жұмыс барысына 
кірісті. 

Әрі қарай топқа бөлінген 
көшбасшыларға: 
1. Сіз көшбасшылыққа қалай жеттіңіз?
2. Өзіңізді қандай көшбасшымын деп 
ойлайсыз?
3. Көшбасшылыққа жету жолдарын атап 
айтыңыз?
4. Көшбасшы болу оңай  деп ойлайсыз ба?

5. Сіздер кімді көшбасшы деп 
есептейсіздер? – міне, осы сұрақтар 
төңірігінде әр топ өз ойларын, пікірлерін 
білдірді. 

«Жалғасын тап»  кезеңінде әр топ  
Елбасының қанатты сөздері мен мақал-
мәтелдерді /Отан,  білім, тәрбие, еңбек 
туралы/ тез арада дайындап, келесі 
топқа жасырып, көшбасшыларымыз 
алғырлықтарын көрсетті. Ал, 
сөзжұмбақтар табу мен бірнеше сөз 
құрау кезеңдерінде әр топ өздерінің 
білімдері мен жылдамдықтарын 
пайдаланды.  Осы кезеңдерде «Жарқын 
болашақ жастары»  мен «Намыс»  
тобының көшбасшылары ерекше көзге 
түсті. Соңғы  кезең «Қоғам, қария 
және көшбасшы» тақырыбы бойынша 
сценарий құрастырып, рөлдерде 
ойнау барысында топ мүшелері толық 
қатысып, болашақ көшбасшылар қазіргі 
келеңсіз оқиғаларды көрсетіп, барлық 
қатысушылардың  ойларына түрткі 
болатын жағдайларды көрсетті.  

Мәдениет АБАшЕВ, 
«Мәңгілік Ел» тәрбие және білім 

беру орталығының педагогы. 

Расул МАЛЛАБАЕВ, (суреттер  автордікі),   "Меркі   тынысы".

Ауылшаруашылық жерін сатып аламын.
Тел.: 87753043866

хАБАРЛАНДЫРУ

құттықтаймыз.
Әкешім жол сілтейтін 
                           ақылшымсың,
Анашым ұл-қыз таптың батырсың 
                                        шын.
Немерелер қуаныш сыйлап талай,
Амандықпен жетіңіздер жүзге қарай!
Іздесек сендей жанды табамыз ба,

Дүкенге сауда жасауға келгенде 
көбі ойлана бермейтін бір ғана өте 
маңызды мәселе бар. Ол – чек!  Бізге 
дүкенде берілетін чекті, сауатты түрде 
фискалдық чек деп атайды. Осы 
чектер арқылы сатушы, яғни, кәсіпкер 
қанша тауар өткізді, қандай бағамен 
және нәтижесінде қанша пайда 
тапқандығының есепке алынуы жүреді, 
сәйкесінше оған осыдан қанша салық 
төлеу керектігі белгілі болады. Егер 
сізге тауар келмей қалған болса немесе 
ақауы бар болған жағдайда чек өте 
қажет болуы мүмкін. Тауарды қайтару 
рәсімінде әрине, чексіз де шешуге 
болады, бірақ ол қиынға түседі.

«Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау туралы» ҚР Заңының 33-бабының 
1-тармағында «Сатушы (дайындаушы, 
орындаушы) бақылау-кассалық 
машинаны Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасында көзделген тәртіпте 
және жағдайларда қолдануға міндетті» 
деп жазылған. Яғни, егер сіз тауар 
немесе қызмет үшін төлесеңіз, онда 
сізге чек немесе сауданы растайтын 
басқа да құжат ұсынылуы қажет.  
Осы Заңда: «Сатушы (дайындаушы, 
орындаушы) бақылау-кассалық 
машиналар орналастырылған жерде 
тұтынушының бақылау (тауарлық) чегін 
алу қажеттілігі туралы және бақылау 
кассалық машиналарын қолдану тәртібі 

ЧЕк НЕ ҮшІН ҚАЖЕТ?
Чек – бұл біздің өмірімізде аса мән бере қойматын күнделікті 

көрініс болып табылады. Ал даулы жағдай туындап жатқанда 
немесе тауарды қайтару керек болған кезде біз бірден чектің 
маңызды екендігін есімізге түсіріп, оны жанталаса іздей 
бастаймыз. ия, көбінесе біздің әрекеттеріміз сәтсіз болып 
жатады. Жалпы, чек не үшін қажет? Бізді тұтынушы ретінде 
қауіпсіздендіру үшін ғана ма? Немесе оның аса өзекті мәні бар 
ма? Осы жөнінде төменде толығырақ тарқатып айтсақ.

бұзылған жағдайда оның мемлекеттік 
кірістер органына жүгінуге құқылы 
екендігі туралы қазақ және орыс 
тілдерінде ақпарат орналастырады», 
– деп көрсетілген. Бұл дегеніміз 
сатушы тарапынан заң бұзушылықтар 
анықталған жағдайда, тұтынушы 
тиісті органдарға жүгінуге құқылы. 
Не дегенмен чекті сақтау қажеттілігі 
болғанға дейін сақтаған дұрыс. Бұл 
дегеніміз – техникалық міндеттегі 
тауарлар үшін – кепілдік мерзімі өткенге 
дейін және азық-түлік өнімдері үшін 
пайдаланғанға дейін сақтау.

Тағы да бір маңызды жайт: чекте 
бұлардан басқа сауда жасалған күн 
көрсетіледі. Соған байланысты ықтимал 
қайтару есебі жүргізіледі. Сізге тек қана 
тиісті сападағы тауарды сатып алған 
күннен бастап 14 күн ішінде қайтара 
алатындығыңызды білуіңіз керек. Ол 
туралы «Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау туралы» ҚР Заңның 14-бабында 
айтылған. Енді сіз барлық жағынан 
сақадай сайсыз, ал, сіздің қаншалықты 
сауатты тұтынушы болатыныңыз өзіңізге 
байланысты. Ал, біз өз тарапымыздан 
сізге тек сәтті сауда тілейміз!

 Д.кУДАРОВА, 
аудандық тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау басқармасының 
басшысы. 

утерянный кассовый аппарат ИП «Жанабаев», № карточки 
163154035001025, № и дата регистрационной записи в Книге предваритель-
ной информации 163154030003370.

Қартайсаң сәби дей ғып 
                              бағамыз да.
Серік боп өмір бойы анамызға,
Күлімдеп жүрші әкешім арамызда.

Туған күндеріңіз құтты болсын! Әулеттеріңізге бақ-береке дарып, 
азаматтарыңыз аттан, қазандарыңыз оттан түспесін. Әр атқан таң шуағы 
молынан шашып, мықты денсаулықтың, абыройлы атақтың иесі  болып 
жүре беріңіздер. Тойларыңыз тойға ұлассын! 

Ізгі ниетпен: күйеу балаларыңыз – Рүстем, қыздарыңыз 
– Гауһар, ұлы – Данияр, келіні – Сабина, немерелері – Расул, 
Балнұр, Аяулым, Мөлдір.


