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АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫН ЖҰМЫСПЕН 
ҚАМТАМАСЫЗ  ЕТУ  ЖӘНЕ   АӨК 
ӨН ІМДЕР ІН  ӨНД І РУ  КӨЛЕМ ІН 
АРТТЫРУ  ҮШІН  ЖЕКЕ  ҚОСАЛҚЫ 
ШАРУАШЫЛЫҚТАРДЫҢ ӘЛЕУЕТІН   
ПАЙДАЛАНУ  ЖӘНЕ  АЗЫҚ -ТҮЛІК 
ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ 
БОЙЫНША  ШАРАЛАРДЫ  ХАЛЫҚ 
АРАСЫНДА  КЕҢІНЕН  ТҮСІНДІРУ 
БОЙЫНША  ӨТ К Е Н  ЖИЫНДЫ 
АУДАН  ӘКІМІНІҢ  ОРЫНБАСАРЫ 
Д. СҰЛТАНБЕКОВ АШЫП, ЖҮРГІЗІП 
ОТЫРДЫ.

Жиында  ал ғ ашқы  с ө з д і  ал ғ а н 
“Ауыл  шаруашылығын  қаржылай 
қолдау  қоры ”  акционерлік  қоғамы 
б а с қ а р м а с ы н ы ң  т ө р а ғ а с ы  Ж . 
Омаров  Жамбыл облысы бойынша 
сүт өнімдерін өндіру, соның ішінде 
Байзақ  ауданында  “Лесняк ”  және 
“ А г а л и ”  ш а р у а  қ о ж а л ы ғ ы н д а 
өндірілетін  сүт  өнімдеріне  тоқтала 
келе, “Ауыл тұрғындарын жұмыспен 
қ а м т у ”  ж о б а сы ны ң  т и і м д і л і г і н 
әңг імелед і .  Жоба  аясында ,  ауыл 
тұрғындарына 6 млн. теңгеге дейін 
т өменде т і л г ен  мөлшерлемемен 
шағын несие 4,5 жылға берілетіндігін,  
аталмыш  пилоттық  жоба  Оңтүстік 
Қазақстан өңірінде 2014 жылдан бері 
іске  асырылып  келе  жатқандығын, 
жоба негізінен-шағын сүт қабылдау 
пункттерін, шағын мал бордақылау 
алаңдарын және шағын сүт тауарлы 
фермаларын  ашам деген жұмыссыз  
а з а м а т т а р ғ а  б е р і ле т і н  не с и е  

«АУЫЛ ТЎРЄЫНДАРЫН ЖЎМЫСПЕН ЌАМТУ» 

шарттары   мен  кеп іл ге   ұсынатын  
мүліктер  турасында  кеңінен  ақпарат  
берді.
Аталмыш  бас қарманың  Жамбыл 

облыстық  филиалының  директоры 
Ү .  Оразымбетов ,  Жамбыл  облысы 
ә к і м д і г і  а у ы л  ш а р у а ш ы л ы ғ ы 

басқармасы басшысының орынбасары 
Е .  Анабе к о в т е р   т ұ р а қ ты  жұмыс 
орындарын  ашу ғ а ,  же ке  қ осал қы 
шаруашылықтар негізінде отбасылық 
бизнесті дамытуға бағытталған бұл жоба 
«Жұмыспен қамту- 2020» бағдарламасы 
а р қ ы лы  і с к е  а с ы ры л а т ы н ды ғ ы н  
жеткізді . Жамбыл  облысы  әкімдігінің 
жұмыспен  қамтуды  үйлест іру  және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 
б а с ш ы с ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы  С . 
Сейтбеков болса  ауыл шаруашылық 
тауар өндірушілерін шағын несиемен 
қамтудың механизмдері мен мемлекеттік 

қолдау  түрлері ,  «Ауыл  тұрғындарын 
жұмыспен  қамту»  жобасы  аясында 
мал шаруашылығын дамыту жолдарын 
айтып берді. 
Жиында  п а р т и я  ұ сын ғ а н  «Ауыл 

тұрғындарын жұмыспен қамту» жобасы- 
жұмыссыздарды  жұмыспен  қамтуға 

мүмкіндік беретін, әрі ауылдық жерде 
жеке  қосалқы  шаруашылық  негізінде 
ұсақ  тауарлық  өнд ір і с т і  дамыту ға 
бағытталған  жобаның   маңыздылығы 
кеңінен айтылды. Сондай-ақ несие  алуға 
ниет білдірген азаматтар  сұрақтарын  
қойып  тиісті  жауаптарын алды.
Жиынды аудан әкімінің орынбасары 

Д. Сұлтанбеков қорытып,  партиялық 
бағдарлама  аясындағы  атқарылатын  
жоба  жайлы  т ү с і н д і рме  жүр г і з і п ,  
мағлұмат  берген қонақтарға алғысын 
білдірді.

Өз тілшіміз.

Тұрақты комиссияда: 
жастар мəселесі сґз 

болды
Аудандыќ  мəслихаттыѕ  «Білім ,  тілдерді 

дамыту, мəдениет, ўлттыќ жəне азаматтыќ 
келісім ,  жастар  ісі  жəне  спорт  мəселелері 
жґніндегі» тўраќты комиссияныѕ мəжілісінде 
Сарыкемер, Бəйтерек, Тїймекент ауылдыќ 
округтерінде ЌР мемлекеттік жастар саясатын 
ќалыптастыру мен іске асыру маќсатында 
атќарушы органдардыѕ атќарєан жўмыстары 
сґз болды. Жиынды  аталмыш комиссияныѕ 
мїшесі А.Исабаев ашып, жїргізіп отырды.
Сарыкемер ауылдыќ округініѕ жастар ісі жґніндегі 

нўсќаушысы А.Ќўрманалиев округтегі жастар 
саясатын жїзеге асыру маќсатында атќарылєан 
жўмыстардыѕ алты айлыќ есебін берді.
Асет Ќўрманалиев ґз сґзінде елімізде Елбасыныѕ 

ќолдауымен  жастар  саясатына  ерекше  кґѕіл 
бґлініп  отырєандыєын  айтып ,  сарыкемерлік 
жастардыѕ  бос уаќыттарын тиімді пайдалану  
жəне дарынды жастарды ќолдау маќсатында тїрлі 
мəдени, спорттыќ, патриоттыќ іс-шаралар ґткеріліп 
тўратындыєын мəлімдеді. Сонымен ќатар ауылдыќ 
округтегі жас кəсіпкерлерге де кеѕ ќолдау бар 
екендігін, алда мемлекеттік жастар саясатын іске 
асыру маќсатында жоспарлы жўмыстар атќарыла 
беретіндігін атап ґтті.
Мўнан соѕ  Тїймекент ауылдыќ округі “Жастар 

ресурстыќ  орталыєы” КММ-ніѕ  нўсќаушысы 
Ж .Айтуєанов  аталмыш  елдімекендегі  жастар 
саясатыныѕ іске асырылуы туралы айтып ґтті. 
Жангелді  Айтуєанов  аймаќтаєы  жастарды 

ќоєамдыќ  саяси  ґмірге  белсене  тартуда , жас 
азаматтарды жўмыспен ќамтып, орналастыруєа 
жəне оларєа психологиялыќ кґмек кґрсетуде, 
кəсіпке баулып, патриоттыќ тəрбие беруде белсенді 
жўмыс атќарылып жатќанын ауызєа алып, еліміздіѕ 
дамып, ґркендей тїсуінде жастарды аянбай еѕбек 
етуге шаќырды.                               

 Ґз тілшіміз.

МЕМЛЕКЕТ  БАСШЫСЫ  НҰРСҰЛТАН 
ӘБІШҰЛЫ  НАЗАРБАЕВ  «ҚАЗАҚСТАН 
ЖАҢА ЖАҺАНДЫҚ НАҚТЫ АХУАЛДА: ӨСІМ, 
РЕФОРМАЛАР, ДАМУ» АТТЫ ЖОЛДАУЫНДА 
ҚАЗІРГІ ТАҢДА ӘЛЕМДІК АХУАЛДЫҢ КҮРДЕЛІ 
КЕЗЕҢМЕН ҰШТАСЫП ОТЫРҒАНЫН, БҮГІНГІ 
АХУАЛ - БІЗДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІМІЗДІ СЫНҒА 
САЛЫП, ЕЛДІГІМІЗДІ ШЫҢДАЙ ТҮСЕТІН КЕЗ» 
ЕКЕНІН АТАП ӨТКЕН БОЛАТЫН.  
ОСЫНДАЙ АСА ЖАУАПТЫ СӘТТЕ АУДАНДА 

ҚОЛ ЖЕТКІЗГЕН ЖЕТІСТІКТЕРІМІЗ САРАЛАНЫП, 
ДАМУ ЖОЛЫМЫЗДЫҢ БАҒЫТТАРЫ БЕЛГІЛЕНДІ. 
2016 ЖЫЛДЫҢ АЛТЫ АЙЫНДА ЕЛ ИГІЛІГІ 
ҮШІН БІРШАМА ЖҰМЫСТАР АТҚАРЫЛДЫ. 

Бюджет
2016 жылғы қаңтар-маусым айларындағы 

аудан бюджетінің орындалуы кірістер 
бойынша жоспарда 4798559,1 мың теңге 
болса, 4863180,6 мың теңге сомасында, 
яғни 101,3%-ға қамтамасыз етілді.  
Аудан бюджетінің шығындары бойынша 

жоспарда 4923980,2 мың теңге болса, 
4864201,7 мың теңге немесе 98,8% қаржы 
игерілді.  Игер ілмеген і  59778 ,5  мың 
теңге. Оның ішінде: жергілікті бюджет 
қаражаттарының игерілмегені – 6057,6 мың 
теңге. Жоғары тұрған бюджеттер есебінен 
игерілмегені – 53720,9 мың теңге. 
Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер 

еңбекақысының  деңгейін  арттыруға 
республикалық бюджет есебінен берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттерден 
2521,8 мың теңге игерілмеді, себебі 
ауылдық округтерде еңбек демалысы 
графиктерінен алшақтау болды. 
Агроөнеркәсіптік кешеннің жергілікті 

атқарушы органдарының бөлімшелерін 

БАЙЗАЌ АУДАНЫНЫЅ ƏКІМІ МЎРАТХАН ЖЇНІСƏЛІЎЛЫ ШЇКЕЕВТІЅ АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТ 
ДЕПУТАТТАРЫ АЛДЫНДА ҐЗІНІЅ  ФУНКЦИЯЛАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУЫ  ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттерден  360,0 мың  теңге 
игерілмеді, себебі екі лауазым бос болуынан 
үнемделді.

 «Жұмыс п ен  қ а мту - 2 0 2 0 »  жо л 
картасының  і с -шараларын  жүзеге 
асыруға берілген қаржыдан 78,3 мың 
теңге игерілмеді. Халықты жұмыспен 
қамту орталығының аппаратын ұстауға 
арналған трансферттен 496,7 мың теңге 
игерілмеді.
Ауданның бюджетіне «Өрлеу» жобасы 

бойынша келісілген қаржылай көмекті 
енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттерден 259,1 мың теңге қаржы 
игерілмеді.
Жетім баланы (жетім балаларды) және 

ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 
баланы (балаларды) асырап алғаны үшін 
Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша 
қаражатын төлеуге арналған төлемдерден 
319,9 мың теңге игерілмеді.
Спорт мектептерін ұстаудан 506,8 

мың теңге игерілмеді, 
с е б е б і   с а т ы п 
алу  жең імпаздары 
анықталмады.

« Н ұ р л ы  ж о л » 
б а ғ д а р л а м а с ы н а 
Ұлттық қор есебінен 
бөлінген  қаржыдан 
Сарыкемер ауылының 
о ңт ү ст і к  б аты с 
бөлігіндегі 34 га тұрғын 
алқабын  электрмен 
қ а мтама сы з  ет у 
нысанынан 49000 мың 
теңге  игер ілмед і , 
қаржылық  бақылау 
о р г а н д а р д ы ң 
камеральды бақылау 
нәтижесі  бойынша 
10.06.2016 жылы заң 
бұзушылықтарды жою 

туралы хабарлама берілген.
Салық 

2016 жылдың  6  айына  бек іт ілген 
мемлекеттік бюджеттің болжам сомасы 
712,5 млн.теңге болса, нақты түскені 932,4 
млн.теңге, орындалуы 116,8 %.  
Республикалық бюджет бойынша болжам 

сома 93,9 млн.теңге болса, нақты түскені 
107,8 млн.теңге. Орындалуы 114,7 %.  
Облыстық бюджет бойынша болжам 

сома 248,1 млн.теңге болса, нақты түскені 
302,3 млн.теңге. Орындалуы 121,9 %. 
Аудандық бюджет  бойынша болжам сома 

370,3 млн.теңге болса, нақты түскені 422,2 
млн.теңге, немесе орындалуы 114,0%. 

2016 жылдың 1 мамыр айына аудан 
халқының саны 99 827 құрап, 2015 жылмен 
салыстырғанда 967 адамға өсті. 
Байзақ ауданы бойынша өнеркәсіп 

кәс і порындарымен  қаңтар -маусым 
айларында 919,2 млн. теңгенің өнімі 
өндірілді. 2015 жылдың тиісті кезеңімен 

салыстырғанда нақты көлем индексі 84,1 
% құрап, 15,9 %-ға кеміген. 
Оның негізгі себептері төмендегідей :
- “Тараз-Құбыр-Зауыты” ЖШС нысаны 

ретінде Тараз қаласына ауысып, Ресей 
кәсіпкерлеріне сатылғанына байланысты.

- Өңдеу өнеркәсібі өнімдері көлемінің 
төмендеуіне байланысты («Рола-7» ЖШС, 
жеке кәсіпкерлер «Есенбаев М», «Лесняк» 
өнім көлемін төмендеткен).

Ауыл шаруашылығы саласы
Аудандағы  ауыл  шаруашылығы 

өнімдерінің жалпы көлемі 2016 жылдың 
қаңтар-маусым айларында 5 млрд. 226 
млн. теңгені, немесе 2015 жылдың тиісті 
кезеңімен салыстырғында нақты көлем 
индексі 99,2 % құрап отыр. 
Оның себебі:
“Жамбыл Құс “ ЖШС жастарының ұлғайған 

тауықтарды союға беруіне байланысты құс 
санының төмендеп кетуіне себеп болған. 
Бүгінгі күнге ЖШС-не 54,5 мың бас балапан 
сатып алынды.  

2016 жылдың қаңтар-маусым айларында 
шаруашылықтың барлық санаттарында

- 4921,2 тонна ет өндіріліп, 2015 жылдың 
тиісті кезеңіне 100,3%-ды; 

- 14,5 мың тонна сүт өндіріліп– 102,3% 
құрады;

- жұмыртқа – 18,1 млн. дана немесе 
67,9%. 

2016 жылдың 1 шілдесіне: 
- мүйізді ірі қара саны 36258 бас болып  

- 0,1 %; 
- ешкі 26600 бас - 1,3 %; 
- жылқы саны 10546 бас - 1,3 %;
- құс саны 284,6 мың бас - 8,2 %;
- қой 224,1 мың бас - 100,0 %; 
- шошқа саны 1425 басты құрап, 100 % 

артқан. 
Ал түйе саны 848 басты құрап, 0,2 % 

кеміген.     
                               (Жалғасы 2-бетте).

ӨÍIÌÄIËIÊÒI ӨÐËÅÒÓ-ÁÀÑÒÛ ÁÀҒÛÒ

ЖОБАСЫ  ЖАН -ЖАЌТЫ  ТЇСІНДІРІЛДІ



««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 »»2         6  тамыз  2016 жыл
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АӨК дамыту бағдарламаларының 
орындалуы

«Сыбаға» бағдарламасы
Бүгінгі күнге «Сыбаға» бағдарламасы 

бойынша 8 шаруа қожалық жалпы сомасы 
107,520 млн.  теңге  несие  алу  үшін 
құжаттарын дайындап өткізіп, оның 6 
шаруа қожалығы 53,520 млн. теңге несие 
алып, 294 бас МІҚ малын сатып алды.

«Сыбаға» бағдарламасы  бойынша 
МІҚ  малын  сатып  алу  жоспары  470 
бас, бүгінгі күнге өтінім берген жалпы 
8  шаруашылықтардың  алғаны  мен 
мақұлданған өтінімдерін қоса есептегенде 
алынатыны 344 бас, орындалуы 73,2 
пайыз.

«Құлан» бағдарламасы
Бүгінгі күнге «Құлан» бағдарламасы 

бойынша 6 шаруа қожалық жалпы сомасы 
26,37 млн. теңге несие алу үшін құжаттарын 
дайындап өткізіп, оның 6 шаруа қожалығы 
18,9 млн. теңге несие алып, 72 бас жылқы 
малын сатып алды.

«Құлан»  ба ғдарламасы  бойынша 
жылқы малын сатып алу жоспары 280 
бас, бүгінгі күнге өтінім берген жалпы 
6  шаруашылықтардың  алғаны  мен 
мақұлданған өтінімдерін қоса есептегенде 
алынатыны 214 бас, орындалуы 76,4 
пайыз.

«Алтын асық» бағдарламасы
Бүгінгі күнге «Алтын асық» бағдарламасы 

бойынша  11 шаруа  қожалық  жалпы 
сомасы 59,077 млн. теңге несие алу үшін 
құжаттарын дайындап өткізіп, оның 8 
шаруа қожалығы  49,776 млн. теңге несие 
алып 2041 бас қой сатып алды.

«Алтын асық» бағдарламасы бойынша қой 
сатып алу жоспары 2557 бас, бүгінгі күнге 
өтінім берген жалпы 11 шаруашылықтардың 
алғаны  мен  мақұлданған  өтінімдерін 
қоса есептегенде алынатыны 2557 бас, 
орындалуы 100 пайыз.

«Ырыс» бағдарламасы
«Ырыс» бағдарламасы бойынша Қостөбе 

ауылдық округіндегі М.Хизатов шаруа 
қожалығы 50 бас сауын сиыр алу үшін 
құжаттарын дайындауда.

«Жайлымдарды суландыру» 
бағдарламасы

« Ж а й ы л ы м д а р д ы  с у л а н д ы р у » 
бағдарламасы  бойынша  құдық  және 
скважина қазу жоспары 4 дана болса, оны 2 
данасы қазылды, орындалуы 50,0 пайыз.

Ауыл шаруашылығы техникаларын 
сатып алу

2016 жылдың 6 айында аудан бойынша  8 
шаруа қожалық жалпы сомасы 149,8 млн. 
теңгеге 20 дана әртүрлі ауыл шаруашылығы 
техникаларын сатып алды.

Инвестициялық  субсидия
Инвестициялық субсидияға жалпы сомасы 

207 млн.теңгеге 28 жоба өткізілді. Оның 
ішінде 7 жоба 16,3 млн.теңгесін алды.

Көкөніс сақтау қоймалары
Аудан  бойынша  сыйымдылығы  1300 

тонна құрайтын 4 көкөніс сақтайтын 
қойма бар.
Ағымдағы жылы «База Сервис» ЖШС-і 

жалпы сыйымдылығы 10000 тонналық 
көкөніс сақтайтын қойманың құрылысын 
аяқтауды жоспарлап отыр. 

Кепілді дизель отыны
2016 жылдың өнімі үшін егілетін ауыл 

шаруашылығы дақылдарына 1260 тонна 
дизель отыны бөлініп, бүгінгі күнге 7 
шаруа қожалығы 47 тонна алды.

Минералды тыңайтқыш сатып алу
2016 жылы 101 шаруа қожалық жалпы 

2832 тонна тыңайтқышқа (1753,7 тонна 
аммиакты  селитра ,  1078,3  тонна 
аммофос) сұраныс беріп, алуда.

Тамшылатып суару технологиясы
2015 жылы  702,5  гектар  алқапқа 

тамшылатып суару технологиясы енгізіліп, 
барлығы 354,84 млн. теңге инвестиция 
тартылды.

2016 жылы бұл технологияны пайдалану 
ауқымын ұлғайту жұмыстары атқарылуда. 
Бүгінгі күні оның көлемі 802,5 га жеткізілді.
Атап айтқанда:

- «Байжанова Н.» шаруа қожалығы - 15 
гектар алқапқа;

- «Ақжол-7» шаруа қожалығы 25 гектар 
алқапқа;

- «Шарипов» шаруа қожалығы 10 гектар 
алқапқа пияз; 

- «Талап» шаруа қожалығы былтырғы 
тамшылатып суарған алқаптарына қосымша 
50 гектар қосып қант қызылшасын екті.

Ветеринария 
Аудан аумағындағы жұқпалы індетке 

қарсы егу, диагностикалық тексерулерге,  
эпизоотиялық   профилактикалық  іс -
шараларды жүргізуге жұқпалы ауруларының 
профилактикасы мен диагностикасына 
бөлінген 83 млн. теңгенің бүгінгі күнге  
Байзақ ауданы әкімдігінің «ветеринариялық 
қы зме т і »  шар у ашылық  жүр г і з уш і 
құқығындағы коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорыны арқылы 41 790 000 теңгесі 
игерілген:
туберкулезге жоспар бойынша 31250 

бас мал тексерілді (600 бас түйе, 30000 
бас мүйізді ірі қара, 650 бас жылқы). 
Аусылға қарсы жоспар бойынша 192900 

мал егілді (1650 бас шошқа, 146250 бас 

уақ мал, 45000 бас мүйізді ірі қара).
Сібір жарасына қарсы жоспар бойынша 

173195 мал егілді (26800 бас мүйізді ірі 
қара малы, 137 142 бас уақ мал,  7428 бас 
жылқы, түйе  325 бас ,1500 бас шошқа). 
Лабораториялық  тексеруден  сарып 

ауруына жоспар бойынша 118 413 бас мал 
100 % тексерілді. (18573 бас мүйізді ірі 
қара малы, 800 бас шошқа, 72 бас жылқы, 
485 бас ит, қой-ешкі  98483 бас). 
Оның ішінде сарып ауруына оң нәтиже 

көрсеткен 299 мал (37 бас мүйізді ірі 262 
бас уақ мал) санитариялық талаптарға сай 
сойылды. Сәуір-мамыр айларында  сойылған  
129 бас қой ешкілердің егелеріне малдың 
өтемақысы 1522787 теңге төленді.  
Аудандық  бюджеттен  қаңғыбас  ит-

мысықтарды аулап жоюға 1,5 млн. теңге 
қаржы бөлінді. Қазіргі таңда 1039 ит және 
1 мысық ауланып жойылып, 1 млн. теңге 
игерілді. 
Аудан  көлеміндег і  9 сібір  жарасы 

к өм і н д і ле р і н і ң  т о п о г р афиялық  
координаттары  анықталып ,  жердің 
мемлекетт ік  акт іс ін  алуға  құжаттар 
дайындалуда.

Шағын және орта кәсіпкерлік
2016 жылдың қаңтар-маусым айларында 

ауданда шағын және орта кәсіпкерлік 
мәртебесімен 4 805 субъекті тіркелген, 
олардың 4 489-ы немесе 93,4 %  жұмыс 
істейді. 
Тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік 

субъектілерінің шағын кәсіпкерлік заңды 
тұлға ретінде тіркелгені 233, оның жұмыс 
істейтіні 97 (оның ішінде белсендісі 47 
немесе 48,4 пайызы).
Шаруа қожалықтарының тіркелгені 2 

773, оның жұмыс істейтіні 2678 немесе 
96,5 пайызы.
Жеке кәсіпкерліктің тіркелгені 1806, 

оның жұмыс істейтіні 1752 немесе 97,0 
пайызы, 
Орта кәсіпкерлік заңды тұлғалардың 

тіркелгені 3, оның 2-і жұмыс істейді. 
Аудан  бойынша  шағын  және  орта 

кәсіпкерлік  нысандарында  7828 адам 
жұмыспен қамтылған, ол 2015 жылмен 
салыстырғанда 10,0 % өсіп отыр.

2016 жылдың қаңтар-маусым айларында 
бөлшек сауда айналымының көлемі 
847,3 млн. теңгені құрап, 2015 жылмен 
салыстырғанда 97,2%-ды құрап отыр 
(облыс бойынша 99,6%). 

2016 жылдың қаңтар-мамыр айларында 
көтерме сауда айналымының көлемі 
691,8 млн. теңгені құрап, 2015 жылмен 
салыстырғанда 92,1%- ды құраған (облыс 
бойынша 75,8%). 
Н е г і з г і  к а п и т а л ғ а  с а л ы н ғ а н 

инвестициялардың көлемі 2016 жылдың 
қаңтар-маусым айларында 5130,0  млн. 
теңгені немесе 2015 жылдың тиісті кезеңіне 
85,0 пайызды құрайды. 

2016 жылдың қаңтар-маусым айларында 
құрылыс жұмыстарының көлемі, қосымша 
бағалау есебімен, 907,6 млн. теңгені 
немесе 2015 жылдың тиісті кезеңінен 51,8 
пайызды құраған. 
Осы соңғы екі көрсеткіштің төмен болу 

себебі, «Батыс Қытай - Батыс Европа» дәлізі 
бойынша негізгі жұмыстардың аяқталуына 
байланысты құрылыс көлемінің азаюы және 
өткен жылы құрылысы жүргізілген «Азиялық 
газ  құбыры» құрылысының  аяқталуы 
салдарынан болып отыр. 

2016 жылдың  6 айында  тұрғын  үй 
құрылысы көлемі жалпы ауданы - 8106 
шаршы метрді құраған, бұл өткен жылдың 
2015 алты айымен салыстырғанда 103,0 
пайыз.
Аудан орталығы Сарыкемер ауылының 

оңтүстік батыс бөлігіндегі 34 га тұрғын 
алқабын  электрмен  қамтамасыз  ету 
бөлінген 106 082,0 мың теңгеге және осы 
алқапқа тас жол жабындысы көшелерінің 
құрылысына бөлінген 927603,0 мың 
теңге облыстық  құрылыс басқармасы 
арқылы сатып алу конкурстары өтуде.

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы
Аудандағы өңірлерді дамыту мақсатында 

тиісті бағдарлама бойынша 2016 жылы 
90,1 млн. теңге қарастырылып, жұмыстар 
атқарылуда, оның ішінде:

- елді мекендерді жарықтандыруға 5,4 
млн.теңге, 

- жолдарын ағымдағы және орта жөндеуге 
жұмыстарына 74,0 млн. теңге, 

- білім беру объектілерін күрделі және 
ағымдағы жөндеуге 11,0 млн. теңге. 

Еңбек нарығы
2016 жылдың 1-ші   қаңтарына есепте 

тұрған  жұмыссыздар саны - 117 адам.
Жұмыс іздеуші ретінде «Жұмыспен қамту-

орталығы» арқылы – 1093  адам тіркелініп, 
814 адам жұмыспен қамтылды (74,4%).

 Оның ішінде:
- аудан мекемелерінде ашылған жаңа 

және бос жұмыс орындарына 614 адам; 
- жастар практикасына 105 адам;
-  ә леуме т т і к  жұмыс  о р нын а  9 5 

орналастырылды.
Қоғамдық жұмысқа 310 адамды қамту 

жоспарланса, 224 адам қамтылып, жоспар 
72,2 % орындалды. 
Жұмы с п ен  қ а м т у  ж о л  к а р т а с ы 

ба ғ д а рлама сы  а я сында  3 0  адам 
микронесие алған.
Аумақтық даму бағдарламасы бойынша 

2016 жылға  жоспарланған 95 жаңа жұмыс 
орындарының 76 жаңа жұмыс орындары  
ашылды (80 %).   
Ағымдағы жылы 40 мүмкіндігі шектеулі 

азаматтарды  жұмысқа қамту жоспары 
бекітілген. Жұмыссыз ретінде 24 мүмкіндігі 
шектеулі  азаматтар  есепке  тіркеліп 
жұмысқа қамтылды. 

Жәрдемақы
2016 жылдың 6 айында 2,8 млн. теңге - 

атаулы әлеуметтік көмекке, 64,0 млн. теңге - 
18 жасқа дейінгі балаларға жәрдемақысына 
төленді.
Аудан  бойынша  кедейшілік  шегінен 

төмен 278 адамы бар 44 отбасы тұрады, 
бұл аудан халқының 0,3 % құрайды.

Жұмыспен қамту
2016 жылы «Жұмыспен қамту – 2020 

жол  картасы»,  «Өңірлерді  дамыту» 
бағдарламаларына қатысушылар саны 
жоспар бойынша 1997 адам болса, жыл 
басынан қамтылғаны 1093 адам немесе 
54,7 % құрайды.
Б і р і н ш і  б а ғ ы т  б о й ы н ш а : 

«Инфрақұрылымды  және  тұрғын  үй 
коммуналдық  шаруашылықты  дамыту 
есебінен жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
ету» аясында 4 нысанға 405,4 млн.теңгеге 
68 жұмыс орны қарастырылған. Орындалуы 
100 %. 
Екінші бағыт: «кәсіпкерлік бастаманы 

ынталандыру» бойынша 0,9 млн.теңгеге 21 
адам кәсіпкерлік негіздеріне оқуға жолдау 
жоспарлануда .  Қайтарылған  қаражат 
есебінен 3 адам 9 млн.теңгеге,  27 адам 
68,6 млн.теңгеге, жалпы 30 адам 77,6 млн.
теңгеге несиелерін алып, 65 жаңа жұмыс 
орындарын ашты.
Үшінші  бағыт :  «Жұмыс  берушін ің 

қажеттілігі шеңберінде оқыту және қоныс 
аудару  арқылы  жұмысқа  орналасуға 
жәрдемдесудің» бірінші құрамдас бөлігі  
және өңірлерді дамыту бағдарламалары 
бойынша: 

-  әлеуметтік  жұмыс  орындарына 
жоспар бойынша 90 адамның 95 адамы  
қамтылды.

- жастар практикасына жоспар бойынша 
158 адамның   105 адамы  жұмысқа 
жолданды.

- ақылы қоғамдық жұмыс орындарына 
жоспар бойынша 310 адамның, қамтылғаны 
224 адам.

-  тұрақ ты  жұмыс  орындарына 
жоспарланған 1125 адамның 512-і  жұмыспен 
қамтылды. 

Автомобиль жолдары
Байзақ ауданы бойынша республикалық 

маңызы  бар  автомобиль  жолдары  70 
шақырым,  облыстық маңызы бары 120,75 
шақырым, аудандық маңызы бары  121,32 
шақырым.
Аудан  бойынша  121,32 шақырым , 

аудандық  маңызы  бар  автомобиль 
жолдарының 90,3 шақырым жақсы және 
қанағаттанарлық жағдайда. (74,4 %).

2016 жылы аудандық мәндегі автомобиль 
жолдарының 10 жолдың 15,9 шқ. орта 
жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін облыстық 
бюджеттен  жалпы  214,3 млн.  теңге 
қаралған. 10 жолдың 8-нің орта жөндеу 
жұмыстары аяқталды. 
Жөнделетін 15,9 шқ. жолдың аудандық 

мәндегісі  8,3 шқ. Жөндеу жұмыстары 
аяқталғаннан кейін аудандық мәндегі 
автомобиль  жолдарының  жақсы және 
қанағаттанарлық жағдайдағысы 98,6 шқ. 
(81,2 %) болады деп жоспарлануда.
Аудандық  бюджеттен  автомобиль 

жолдарын ағымды жөндеу жұмыстарына 
23 млн. теңге бөлініп, 5 елді мекеннің 5 
жолының 29,1 шқ, жалпы 3500 м2 ойық 
жамау және 1 жолдың 1,1 шқ. 6700 м2  шағал 
тас төсеу жұмыстары жүргізілді. Жөндеу 
жұмыстары аяқталды.
Аудан бойынша 4 ауылдық округте жалпы 

40 жол белгілерімен мүгедектерге арналған 
сілтеуіштер  орнатылды .  (Сарыкемер 
ауылында 28 дана, Ботамойнақ ауылдық 
округі, Байзақ ауылында 5 дана, Бурыл 
ауылында 7 дана).
Жол  қау іпс ізд і г ін  қамтамасыз  ету 

мақсатында 78 жол белгілері орнатылды.
Аудандық мәндегі автомобиль жолдарының 

жол жиегін жырту жұмыстарына 500,0 мың 
теңге бөлініп 55 шқ. жол жиегі жыртылды.

3,0  млн. теңге облыстық мәндегі жолдарды 
және 1,0 млн. теңгеге аудандық мәндегі 
жолдарды  қыс  мезгілінде  күтіп-ұстау 
жұмыстары атқарылды.  

Денсаулық сақтау саласы 
Байзақ ауданы бойынша 43 денсаулық 

сақтау  нысандары  халыққа   қызмет 
көрсетеді. 

2015 жылы 1024 бала өмірге келсе, 
2016 жылы 1085 бала туылды. Немесе 
туу көрсеткіші 105,9% құрап, 61 балаға 
өсіп отыр. 

2016 жылы 1 жасқа дейінгі 9 баланың 
өліміне жол берілген, 2015 жылы 1 жасқа 
дейінгі шетінеген балалар саны 13 болған, 
яғни есепті жылда 4 оқиғаға кеміп отыр.

Денсаулық сақтау мекемелерінің 
құрылысы мен жөндеу жұмыстары 
Бурыл  ауылында  1 6 5  3 1 6 , 0  мың 

теңгеге 40 орынға арналған ауылдық 
емхана құрылысы жүргізілуде. (мердігер 
«Қаратау  Құрылыс  -  2030» ЖШС - і , 
тапсырыс  беруші  Жамбыл  облысы 

әкімдігінің құрылыс жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары басқармасы).  
Құрылыс жұмыстарының аяқталуы мерзімі 
ағымдағы жылдың қазан айы.
Аудандық  ор талық  ауру хананың 

жансақтау бөлімшесіне және аурухананың 
1 – ші қабатына  іріктеп күрделі жөндеу 
жұмыстарына жалпы 29240,0 мың теңге 
бөлінген (республикалық  бюджеттен 
329 000 теңге, облыстық бюджеттен 
28911,0 мың теңге). Мердігер «Фрайзер 
Строй Проект» ЖШС-і. Аяқталу мерзімі  
2016 жылдың тамыз айы. 

Білім беру саласы
Мектепке дейінгі тәрбие

Аудандағы 30 балабақша мен 6 шағын 
орталықта  3 582 бала  тәрбиеленуде . 
Мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылғандар 
үлесі 1-6 жас  аралығында  -60,9% ды 
(облыста-50,8%), 3-6 жас аралығында 
-87,4% ды құрап отыр (облыста-70,7%).

2014 жылы мемлекеттік- жекеменшік 
әріптестік негізінде 75 орындық «Еңлік» 
жекеменшік балабақшасы ашылса, 2016 
жылғы сәуір айында Мырзатай ауылынан 
25 орындық «Ерсән-Жәнай» жекеменшік 
балабақшасы ашылды. Ағымдағы жылдың 
қыркүйек айында аталған балабақшаны 50 
орынға арттыру жоспарлануда. 

Орта білім
Аудан бойынша 44 күндізгі жалпы орта 

білім беретін мектепте (оның ішінде: 8 – 
бастауыш, 3-негізгі мектеп, 33 - орта 
мектептер) 16543  оқушы білім алды
Шағын  жинақталған  мектептер  -  17 

(39%). Онда 1571 оқушы - білім алды.   
«Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша 

салынып жатқан Түймекент ауылындағы 
3 0 0  о рындық  о р т а  ме к т е б і н і ң 
құрылысына республикалық бюджеттен 
704 млн. 990 мың теңге бөлінген, бүгінгі 
күнге  623 млн.  теңгесі  немесе  88,4% 
игерілді. 
Биылғы жылы аудандағы 3 орта мектеп 

«Жұмыспен қамту-2020 жол картасы» 
бағдарламасының 1-ші бағыты бойынша 
343,2 млн. теңгеге күрделі жөндеуден 
өткізілуде (Үлгілі орта мектебіне 83,1 
млн.  теңгеге ,  Н .Киікбаев  атындағы 
орта  мектебіне  131,5 млн.теңгеге , 
Қазақстанның 40 жылдығы атындағы 
орта мектебіне 128,6 млн.теңгеге).   

ҰБТ
Аудан бойынша ҰБТ орташа балл 75,56-ы 

құрады, ол  өткен жылмен салыстырғанда 
10,29-ға төмендеді (2015 жыл -85,85).   

«Алтын белгіге» ұсынылған 15 үміткердің 
46,7%-ы (7 оқушы) өз білімдерін дәлелдеді 
(өткен жылы 91,66%-ы  (11 оқушы).  
Үздік аттестатқа ұсынылған 5 оқушының 

2-і дәлелдеді.
Жазғы демалыс, сауықтыру 

Биылғы жылы аудан мектептерінде 1-10 
сыныптарда оқитын 16575 оқушыны жазғы 
сауықтыру, демалыс шараларымен толық 
қамтылды.
А ғымда ғы  жылы  3 0 0  бала  қ ала 

сыртындағы лагерьлерде демалды. Осы 
мақсатқа 6 млн. теңге бөлінді.

Спорт саласы
Ауданда 1 стадион, 54 футбол, 66 спорт 

алаңдары, 30 спорт залдары жұмыс істеп 
тұр. 
А у д а н д а  к ү н д е л і к т і  с п о р т п ен 

шұғылданушылар саны 23 514 адам, бұл 
аудан халқының 25,0 %-ын құрайды.

Мәдениет саласы 
Аудан бойынша 21 мәдениет ошақтары, 

25 ауылдық кітапханалар, 1 аудандық 
тарихи-өлкетану музейі, 2 «халықтық» 
а т а ғы  бар  ұжымдар ,   1  «Зерде» 
бейнемобиль автоклубы  тұрғындарға 
мәдени қызмет көрсетуде.
Ж о ғ а р ы д а  а т а л ғ а н  м ә д ен и е т 

ошақтарында 222 көпшілік іс-шаралар 
өткізіліп, оған 53300 адам қатысты. 
Ауданда саяси партиялардың ішінде 

«Нұр Отан» партиясы филиалы тұрақты 
жұмыс атқаруда. Партияның 38 бастауыш 
ұйымында 5005 мүше бар.

Діни бірлестіктер
Аудан  бойынша  25  д іни  б ірлест і к , 

олардың  25- іде мұсылмандар  мешіті, 
сонымен  бірге  2  намазхана  қызмет 
етеді.
Мешіттердің  25- і  ислам  бағытында 

жұмыс істейді. 
Қылмыспен күресу және 

оның алдын-алу 
Аудан бойынша 2016 жылдың қаңтар-

маусым айларында барлығы 297 қылмыс 
тіркеліп, 29,1 пайызға артқан. Ашылу 
деңгейі 2016 жылдың есептік кезеңінде 
51,1% болса, 2015 жылы 49,8%  құрады.
Ауыр қылмыстардың саны 2016 жылы 

29, (2015 жылы  31)  – 12,9% кеміген. 
Ашылуы 77,3% (2015-76,0%). 
Бөтеннің мүлкін ұрлау қылмысы ( 173-

дан 137-ге) 20,8%, кеміген. Ашылуы 27,4 
% (2015 жылы - 42,7%).
Мал ұрлау 72-ден 56-ға немесе 22,2% 

кеміген. Ашылуы 19,2% (2015 жылы - 
45,0%) құраған.
Ұялы телефон ұрлығы 28-ден 11 немесе 

60,7% кеміген. Ашылуы 45,5 % (2015 ж. 
30,4 %) құраған.
Есірткі қылмысы ( 4-тен 11-ге) 175,0%, 

артқан.  Ашылуы  100%, (2015 жылы  - 
75,0%) жеткізілген.

ӨÍIÌÄIËIÊÒI ӨÐËÅÒÓ-ÁÀÑÒÛ ÁÀҒÛÒ
БАЙЗАЌ АУДАНЫНЫЅ ƏКІМІ МЎРАТХАН ЖЇНІСƏЛІЎЛЫ ШЇКЕЕВТІЅ АУДАНДЫЌ МƏСЛИХАТ 

ДЕПУТАТТАРЫ АЛДЫНДА ҐЗІНІЅ  ФУНКЦИЯЛАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІН ОРЫНДАУЫ  ТУРАЛЫ ЕСЕБІ
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    ТОЛЄАНДЫРЄАН  ТАЌЫРЫП       

Таяуда   Сарыкемер  ауылдыќ 
о к р у г і н е  ќ а р а с т ы  ау ы л д ы ќ 
ардагерлер  алќасына  тўрєындар 
а т ы н а н  ш а є ы м  т ї с к е н 
болатын.   
Онда  аудан  орталыєындаєы 

Ш. Алтаев кґшесініѕ бойында 
тўратын  б і р  топ  ќариялар   
жиналып алып, кґше бойында 
ертеден ќас ќарайєанша  карта 
ойнайтындыєы,  кґше бойымен 
ґтіп бара жатќан  жолаушылар, 
олардыѕ арасында бїлдіршін 
ерткен  жас  ару,   аќ  жаулыќ 
а н а л а р д ы  е с к е р м е с т е н 
жоєары -тґменд і  сґйлейт ін 
ќарияларєа  шара   ќолдануды 
сўранєан екен. Мўнымен ќатар  
Сарыкемерден Байзаќ ауылына 
шыєа беретін жол бойындаєы 
бейітке ќарама-ќарсы  бетте  аудан 
орталыєы мен Байзаќ, Жаѕатўрмыс 
ауылдарына жолаушылар таситын 
жеке таксистер де картаны ермек 
етіпті .  Ќўмар  ойынєа  жататын 
картамен “дос” болєан ќазыналы 
ќ а ри ял а р  мен   т а кси с т е рд і ѕ 

А Т А - Б А Б А  А Р М А Н 
Е Т К Е Н  Е Г Е М Е Н Д І К Т І 
ЕНШ ІЛЕ ГЕННЕН  КЕЙ ІН , 
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
Д Е Р Б Е С  М Е М Л Е К Е Т 
РЕТ ІНДЕ  ЌАЛЫПТАСЫП , 
Д А М У  Б А Р Ы С Ы Н Д А 
Е Л Д І Ѕ  Ə Л Е У М Е Т Т І К -
ЭКОНОМИКАЛЫЌ ҐМІРІНДЕГІ 
ЕЛЕУЛ І  ҐЗГЕР І СТЕР    - 
ХАЛЫЌТЫЅ БАСЫМ БҐЛIГIНIЅ  
ТЎРЄЫН ЇЙ ЖАЄДАЙЛАРЫН 
ЖАЌСАРТУЄА ЖƏНЕ ТЎРЄЫН 
Ї Й  Ќ Ў Р Ы Л Ы С Ы Н Ы Ѕ 
Ќ А Р Ќ Ы Н Д Ы Л Ы Є Ы Н 
АРТТЫРУЄА СЕБЕПШI БОЛДЫ. 
ЖАЛПЫ  ХАЛЫЌТЫ  ТЎРЄЫН 
ЇЙМЕН  ЌАМТАМАСЫЗ  ЕТУ   
ЌАЗАЌСТАННЫЅ   ДАМУ 
СТРАТЕГИЯСЫНЫЅ  БАСЫМ 
Б А Є Ы Т Т А Р Ы Н Ы Ѕ  Б I Р I 
РЕТІНДЕ  ТАНЫЛЫП  ЖƏНЕ    
ЌАЗІРГІ  КЕЗДЕ  ОНЫ  ТОЛЫЌ 
ЖЇЗЕГЕ  АСЫРУ  МАЅЫЗДЫ 
МIНДЕТТЕРДIЅ  БIРI БОЛЫП 
ОТЫР. 
СОНДЫЌТАН ЕЛ ПРЕЗИДЕНТІ 

НЎРСЎЛТАН  НАЗАРБАЕВ 
«ЌАЗАЌСТАННЫЅ ƏЛЕУМЕТТІК 
ЖАЅЄЫРТЫЛУЫ: «ЖАЛПЫЄА 
ОРТАЌ  ЕЅБЕК  ЌОЄАМЫНА 
ЌАРАЙ  2 0  ЌАДАМ »  АТТЫ 
ЕЅБЕГІНДЕ ЇЙДІЅ, ПƏТЕРДІЅ 
ƏРБІР ЌАЗАЌСТАНДЫЌ ЇШІН 
БІРІНШІ ДƏРЕЖЕЛІ МƏСЕЛЕ 
БОЛЫП  ТА БЫЛАТЫНЫН 
АЙРЫЌША АТАП КҐРСЕТКЕН 
БОЛАТЫН. ЌЎЖАТТА ЕЛБАСЫ: 
«ТЎРЄЫН ЇЙ, ЇЙ, ПƏТЕР – ƏРБІР 
ЌАЗАЌСТАНДЫЌ ЇШІН БІРІНШІ 
ДƏРЕЖЕЛІ МƏСЕЛЕ, МЎНЫЅ 
ҐЗІ  ЖЕКЕ  БАСТЫЅ   ҐМІРІ 
МЕН ОТБАСЫНДАЄЫ  ЖАЌСЫ 
АУАНЫЅ  СЕНІМДІ  НЕГІЗІ , 
БЎЛАРСЫЗ  ƏЛ -АУЌАТ  ПЕН 
ҐНІМДІ ЕЅБЕККЕ АТЫМЕН ЌОЛ 
ЖЕТПЕЙДІ» ДЕДІ. СОНДЫЌТАН 
ДА ЇЙ МƏСЕЛЕСІ ЇНЕМІ КЇН 
ТƏРТІБІНЕН ТЇСКЕН ЕМЕС.

КЕҢІНЕН АҚПАРАТ 
БЕРІЛУДЕ 

3 тамыз кїні Ботамойнаќ ауылдыќ 
округінде  ґткен жиын “Ауыл тўрєындарын 
жўмыспен ќамту” жобасыныѕ  маќсатын 
тїсіндіруге арналды.

 Жиынды аталмыш округтіѕ əкімі Е. 
Зəуірбеков ашып, жїргізіп отырды.
Тўрєындар алдында сґз   сґйлеген “Нўр Отан” партиясы Байзаќ 
аудандыќ филиалы тґраєасыныѕ орынбасары  Ш. Байтаќова  
жўмыссыздарды жўмыспен ќамту маќсатында  ќолєа алынєан 
“Ауыл тўрєындарын жўмыспен ќамту” жобасыныѕ маѕызын, «Нўр 
Отан» партиясы бас болєан аталмыш  жоба-ќарапайым ауыл 
азаматтарыныѕ тґмен пайызбен несие алып, ґз кəсібін ашуына 
мїмкіндік беретіндігін  айтты. “Жўмыспен ќамту орталыєыныѕ” 
маманы Б. Сыздыќов болса “Жўмыспен ќамту-2020 баєдарламасы”  
шеѕберінде берілетін 3 миллион теѕге мен  аталмыш жоба 
бойынша берілетін 6 миллион несиеніѕ шарттары мен кепілге 
ќойылатын мїліктер жґнінде кеѕінен аќпарат берді.
Жиында “Ќўлан ауыл шаруашылыќ” колледжініѕ оќытушылары  
М. Атаев, С. Сатимбеков жəне Г. Ибраевалар   аталмыш білім 
ордасында жаѕадан ашылєан мамандыќ туралы  сґз ќозєап,  
талапкерлерді оќуєа  шаќырып, əр мамандыќ бойынша маєлўмат 
берді.

 Кїн тəртібінде кґтерілген мəселе бойынша сўраќтар ќойылып, 
оларєа тиісті жауаптар ќайтарылды.
Осындай кездесулер барлыќ ауылдыќ округтерде ґтуде.

Ґз тілшіміз.

Аудан бойынша 2016 жылы 
пайдалануєа  ќабылданатын 
тўрєын  їйлер  тўрєындардыѕ 
ґ з д е р і н і ѕ  ќ а р ж ы л а р ы н а 
тўрєызылуы жоспарланєан. Аудан 
əкімдігі сəулет, ќала ќўрылысы 
жəн е  ќ ў рылы с  б ґ л і м і н і ѕ 
сектор меѕгерушісі Мейірбек 
Бол ат бе ко втыѕ  ай туынша 
ауданымызда мемлекет ќаржысы 
есебінен тўрєын їй ќўрылысы 
салынып жатќан жоќ екен. 
Ал, їстіміздегі жылдыѕ І-ші 

жартыжылдыєында  жалпы 
ауданы  – 8113 шаршы  метр , 
тўрєын ауданы -5760 шаршы метр, 
сметалыќ ќўны -219051,0 мыѕ 
теѕге болатын 80 жеке тўрєын 
їй пайдалануєа берілген.

« Е л д і  м е м л е к е т 
ќаржысы  е с еб інен  тўрєын 
ї й м е н  ќ а м т а м а с ы з  е т і п 
жат п а є а нымы з б е н ,  ауд а н 
бойынша  жеке  тўрєын  їй 
ќўрылысына  жер  телімдері 
бґлініп, кезекке сай берілу їстінде.
Айталыќ,  2005-2016 жылдар 
аралыєында  жер  телімдерін 
алуєа 7717 ґтінім келіп тїссе, 
оныѕ 2804-і жас отбасылары, 
360-ы мемлекеттік  орган, ал 
987-сі  мемлекеттік  мекеме , 
əлеуметтік сала ќызметкерлеріне 
тиесілі болатын. Міне солардыѕ 
ішінде  578 жас  отбасы ,  427 
мемлекеттік орган ќызметкерлері 
жəне 586 мемлекеттік мекеме, 
1805 жер учаскесі басќаларєа, 
яєни əр салада жўмыс істейтін 
а заматт арєа  бер ілген .  Ал , 
ї с т і м і зд е г і  жылы   ауд а н 
бойынша тўрєын їй ќўрылысын 
салуєа 135 учаске берілді» - деді 
М.Болатбеков.. 
Жалпы, биыл жер телімдерін 

алуєа 4321 азамат кезекте тўрса, 
оларды  кезегіне  сай  жермен 
ќамту кґзделуде.

Ґз тілшіміз.

ерсі  əрекеттері   ґсіп  келе  жатќан 
жасґспірімдерге  кері əсер ететіндігін 
айтып  шаєымданєан  тўрєындардыѕ 

ґтініші бойынша арнайы топ ќўрылып, 
рейд  ўйымдас тырылды .  Топтыѕ 
ќўрамындаєы  Сарыкемер  ауылдыќ 
округі ардагерлер алќасыныѕ тґраєасы 
Б .  Сарсенов ,     учаскелік  полиция 
ќызметкері Н. Кґпбосынов,  округтіѕ 
ќаржы  шаруашылыќ  бґлімшесініѕ  

меѕгерушісі   Ə .  Абашев  секілді  
азаматтар   алдымен  Ш .  Алтаев 
кґшесіне ,  содан  соѕ  таксистер  

тўратын   аялдамада  болып,  
“кейіпкерлермен”  кездесіп, 
т ї с і н і к  ж ў м ы с т а р ы н 
жїргізді.
А т а п  а й т ќ а н д а , 

Сарыкемер ауылдыќ  округі  
ардагерлер   алќасыныѕ 
т ґ р а є а с ы  Б .С а р с е н о в  
кґше бойында топталып,  
ќоєамєа  жаєымсыз  əсер 
ететін істермен шўєылдану-
дўрыс  еме с  е кенд і г і н , 
ə у л е т т і ѕ   ќ а з ы н а с ы 
саналатын-ќарияларымыз 
жастарєа  їлгі кґрсететін 
шаруамен  айн а лысуды 
ўсынса, учаскелік полиция 

ќызметкері  ќолында патенті жоќ 
таксистердіѕ  заѕды белден басып 
жїргендіктен  жауапкершілікке 
т а р тыл атындыєын ,  ќ о є амдыќ 
орындарда  заѕдылыќты  саќтауєа 
міндетті екендіктерін ескертті.

           Ґз тілшіміз.

ТҮСІНІК ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРГІЗІЛДІ

Тўрєын їй мəселесі-
басты назарда

СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ  - 
ПРИОРИТЕТ КАЖДОГО ГОССЛУЖАЩЕГО

В эти дни  в рамках Плана 
наций «100 конкретных 
ша г о в »  с о т р уд н и к и  
Департамента  по делам 
государственной службы 
по Жамбылской области 
п р о в о д я т  вы е з д ны е 
с еминары  в  районах 
области.  
Целью данных встреч 

является  разъяснение 
п р и о р и т е т н ы х 
направлений  Законов : 
«Э т и ч е с к и й  к о д е к с 
г о с с л у ж а щ и х » ,  « О 
противодействии коррупции»,  «О 
государственных  услугах» и  «О 
доступе к информации».
На днях  одна из  таких встреч  прошла  

в зале заседаний районного акимата 
под председательством руководителя 
аппарата акима района Б.Акбаева.
Н а  н е й  п р и с у т с т в о в а л и : 

руководители, сотрудники учреждений, 
организаций района, представители 
неправительственных организаций.
С  ра зъяснением  изменений  и 

дополнений Закона «Этический кодекс 
госслужащих» выступил заместитель 
руководителя Департамента по делам 
госслужбы по Жамбылской области 
Д.Каипов. В своей речи он сказал, 
что  в  данном  законе  говорится  о 
дальнейшем  совершенствовании 
этических норм  и правил поведения 
государственных служащих. В нём 
повышены требования к морально-
нравственному  облику  и  деловым 
качествам  го сслужащих .  Кодекс 
направлен  на  укрепление  доверия 
общества к государственным органам, 
формирование  высокой  культуры 
взаимопонимания на государственной 
службе и предупреждение случаев 
неэтичного поведения государственных 
служащих.
Д о к л а д ч и к  о т м е т и л ,  ч т о 

значительные изменения и дополнения 
в  з а ко н о д а т е л ь с т в о  в  с ф е р е 
государственной службы внесены в 
рамках реализации антикоррупционной 
стратегии ,  что  позволило  создать 

качественную модель государственного 
управления, направленную к «нулевой» 
терпимости к проявлениям коррупции, 
где  одним из главных компонентов стал 
новый Этический кодекс.
В законе указаны  стандарты поведения 

г о с с л у ж а щ и х : 
в  с л у ж е б н ы х 
о т н ош е н и я х ,  в о 
в н е с л у ж е б н о е 
время ,  стандарты 
поведения, связанные  
с  п у б л и ч н ы м и 
вы с т у п л е н и я м и , 
в  т о м  ч и с л е  в 
средствах массовой 
информации.
Д а л е е  о б 

и з м е н е н и я х  и 
д о п о л н е н и я х 
в  З а к о н е  « О 
противодействии коррупции» выступил 
главный специалист Департамента по 
делам госслужбы Ж.Тойшыбеков. Он 
отметил, что особенностью данного 
закона является то, что если раньше 
большой упор делался на выявление 
нарушений и наказаний за них, то теперь 
главное в борьбе с коррупцией – её 
превентивный характер. То есть сегодня 
важна профилактика и предупреждение 
коррупционных  правонарушений , 
у с т р а н е н и е  и  м и н и м и з а ц и я 
коррупционных рисков, формирование 
в  стране  антикоррупционной  среды 
и  с о о т в е т с т вующ е й  к ул ь т у р ы , 
создание атмосферы неприятия этого 
антиобщественного явления.

По разъяснению норм нового закона 
РК «О доступе к информации» выступил 
главный специалист Департамента 
по  делам  госслужбы  С .Алибеков . 
Этот закон регулирует общественные 
отношения, возникающие в  результате 
реализации конституционного  права 
каждого получать и распространять 
информацию любым незапрещённым 
законом способом. Он пояснил, что 
за незаконное ограничение прав на 
доступ к информации предусмотрена 
административная ответственность.
Одним  словом ,  в  ходе  семинара 

были разъяснены основные правила 
служебной  этики ,  профилактика 
коррупции на государственной службе, 
а также говорилось о прозрачности и 
взаимодействии с общественностью 
по соблюдению Этического кодекса 

государственных служащих РК.
В  з а к люч е н и е  м е р о п р и я т и я 

участники поделились мнениями о 
том, что нетерпимость к коррупции, 
соблюдение этических норм являются 
приоритетными задачами каждого 
го сударственного  служащего  и 
гражданина.

        *           *            *
В  этот  же  день  в  актовом  зале 

Сарыкемерской средней школы прошёл 
ещё один семинар.
В  его  работе   приняли  участие 

госслужащие, жители Байтерекского 
сельского  округа ,  представители  
малого и среднего бизнеса.

Наш корр.

КЕҢІНЕН АҚПАРАТ СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ  - 
ПРИОРИТЕТ КАЖДОГО ГОССЛУЖАЩЕГО

АУДАНДЫҚ  ӘК І МД І К Т ЕАУДАНДЫҚ  ӘК І МД І К Т Е
ЕЛ  Т Ə У Е Л С І З Д І Г І Н І Ѕ  2 5 

ЖЫЛДЫЄЫНА  ОРАЙ  ОБЛЫС 
Ə К І М Д І Г І Н І Ѕ  Т І Л Д Е Р Д І 
Д АМЫТУ  БА СЌАРМА СЫНЫЅ 
Ў Й Ы М Д А С Т Ы Р У Ы М Е Н 
“МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛГЕ ЌЎРМЕТ-
ƏРБ І Р  А З АМАТЌА  М ІН Д Е Т” 
ТАЌЫРЫБЫНДАЄЫ  КҐШПЕЛІ 
С Е М И Н А Р  С Ə Р С Е Н Б І  К Ї Н І 
Ə К І М Д І К Т І Ѕ  М ƏЖ І Л І С Т Е Р 
ЗАЛЫНДА ҐТТІ.

 Алќалы жиынды аудан əкімініѕ 
орынбасары  С .Кенжебаев  ашып , 
келген ќонаќтармен таныстырєан 
соѕ сґз  Жамбыл облысы əкімдігініѕ 
тілдерді  дамыту  басќармасыныѕ 
басшысы Є.Боранбаеваєа берілді.
Алдымен  Єалия  Бект енќызы  

с еминардыѕ  басты  маќс атына 
тоќталды.

-Мемлекеттік  саясаттыѕ  басым 
баєыттарыныѕ  бірі-ана  тілімізді 
дамыту,  оныѕ  ќолданыс  аясын 
кеѕейту.  Кез  келген  халыќтыѕ 
мəдениеті, саясаты, таєдыры мен 
болашаєы  оныѕ  т іл іне  т ікелей 
б а й л а ны с ты .  Т і л  с а я с аты - ол 
егеменді  еліміздіѕ  берік  арќауы , 
əрі саяси ахуалдыѕ тўраќтылыєын 
ќамтамасыз ететін ыќпалды кїш.
Мемлекеттік тіл болып табылатын 

ќазаќ  тілі  – мемлекеттіѕ  барлыќ 
аумаєында ќоєамдыќ ќатынастардыѕ 

ТІЛГЕ  ЌЎРМЕТ -ЕЛГЕ  ЌЎРМЕТ

барлыќ салаларында ќолданылатын 
мемлекеттік басќару, заѕ шыєару, сот 
ісін жїргізу жəне іс жїргізу тіліне 
айналды . Бўл біздіѕ  мемлекеттік 
тіліміздіѕ мəртебесініѕ асќаќтаєаны, 
еліміздіѕ еѕ маѕызды жетістіктерініѕ 
бірі.
Ќоєамдыќ сананы ќалыптастыратын 

ќозєаушы  кїшт іѕ  б ір і  кґрнек і 
аќпараттар екендігі белгілі. Бїгінгі 
таѕда  сыртќы  кґрнек і  аќпарат 
м ə т і н д е р і н і ѕ  ќ а т е  жа зы л уы , 
м ем л е ке т т і к  т і л д е г і  к ґ р н е к і 
аќпараттардыѕ жїйелі сипат алмауы 
ќоєамда жиі сынєа ўшырап, халыќ 
наразылыєын тудыруда. 

Кґшелердег і  кґрнек і  аќпарат 
ќўра лдарында єы  жазулар  мен 
мекеме  маѕдайшалары  да  елд і 
мекенніѕ  келбетіне  їлкен  їлес 
ќосары сґзсіз. 
Сыртќы кґрнекі аќпарат кез келген 

ґѕірдіѕ  сауаттылыќ  бет-бейнесін 
айќындап ,  сол  ґѕ ір  халќыныѕ 
мемлекеттік тілге, тіл саясатына деген 
ќўрметін білдіретіні аныќ.  Бўл ретте 
жазулардыѕ сауатты  əдемі, айшыќты 
жазылуымен  ќатар  тілдік  ереже 
талаптарына  сай  ќолданылуы  да 
маѕызды,-дей отырып, баяндамашы   
“Ќазаќстан  Республикасындаєы 
тіл  туралы” заѕныѕ  орындалуын 
жїзеге асыру, тіл сауаттылыєын мен  
мəртебесін арттыру, тіл мəдениетін 
ќалыптастыру,  сыртќы  кґрнекі 
аќпараттарды заѕнама талаптарына 
сəйкестендіру жўмыстарын реттеу, 
жїйелеудіѕ маѕызын баса айтты. 
Бўдан соѕ ономастикалыќ жўмыс 

бґлімініѕ басшысы С. Тґрегелдиев 
“Мемлекеттік мекеме маѕдайшалары 
мен  кґше  аншлагтарын  əзірлеу  

жəне орналастыру тəртібі” жґнінде  
баяндама  жас ады .  Жібер іл ген 
кемшіліктер жан-жаќты айтылып,  
дўрыс жазылу їлгілері слайд арќылы 
кґрсетілді. “Іс ќаєаздары рəсімдеу 
тəрт іб ін”  баяндаєан   т ілдерд і 
оќыту  орталыєыныѕ  аєа  əдіскері 
А. Абдрахманова болса  мемлекеттік  
ќызметш ілер ге  і с  ќа є а здарды 
дўрыс  рəсімдеуді  ўйымдастыру, 
оларды тїрлеріне ќарай топтастыру, 
ќўжаттардыѕ ќўрамы, жіктелуі, ќўжат 
деректемелерініѕ орналасу тəртібі мен 
жазылу стилін, ресми ќўжаттардыѕ 
ерекшеліктері жəне ќўжат рəсімдеуде 
ескерілетін ќаєидаларєа жеке-жеке  
тоќталды.
Семинарда Суханбаев, Дихан,  Їлгілі,  

Бурыл ауылдыќ округтердіѕ əкімдері  
М. Ґзбеков,  Д. Мəдешов, Е. Əліќўлов  
аншлагтарды орналастыру тəртібі 
жайында сўрап,  наќты жауаптар 
алды.
Семинарды аудан əкімініѕ орынбасары 

С. Кенжебаев ќорытты.   
Ґз тілшіміз.

госслу
руково
госслу
Д.Каи
что в
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Маман кеѕес береді

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

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

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

ауданы, Тїймекент ауылы, Д.Ќонаев кґшесі - 16 
їй.  Пошталыќ индекс: 080 117.
Телефон: 8(726 37) 29-6-41.
Электрондыќ почтасы:baizak_tuimekent@mail.

ru,

Мекеме ќызметініѕ негізгі баєыты: 
Білім беру ўйымыныѕ ќызметін оныѕ жарєысына 

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

баєу їшін белгіленген мґлшерден кем емес жаєдаймен 
ќамтамасыз етеді. Оќу-тəрбие процесі кезінде білім 
алушылардыѕ  (тəрбиеленушілердіѕ) жəне  білім 
беру ўйымы   ќызметкерлерініѕ ґмір ќауіпсіздігі 
мен денсаулыєын саќтауєа ќажетті жаєдай жасайды. 
Оќушыларды ќорєау жəне олардыѕ денсаулыєын 
ныєайту маќсатында тамаќтану жəне медициналыќ 
ќызмет кґрсету жўмысын ўйымдастырады жəне оєан  
баќылау жїргізеді. Белгіленген заѕнама шегінде білім 
беру ўйымыныѕ мїлкі мен ќўралдарына басшылыќ 
етеді, жыл сайын ќўрылтайшылардыѕ ќаржылыќ 
жəне материалдыќ ќаражаттыѕ тїсуі жəне жўмсалуы 
туралы есебін береді. 
Нормативтік талаптарєа сəйкес есеп жїргізіп, оќу-

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

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

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

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

ауданы, Аќжар ауылы, Сейфуллин  кґшесі.  
Пошталыќ индекс: 080 117.
Телефон: 8(726 37) 5-08-69.
Электрондыќ почтасы:baizak_seifyllina@mail.ru,

Мекеме ќызметініѕ негізгі баєыты: 
Білім беру ўйымыныѕ ќызметін оныѕ жарєысына 

жəне басќа да  нормативтік ќўќыќтыќ актілерге сəйкес 
басќарады. Мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру 
стандартын педагогикалыќ жəне əдістемелік кеѕеспен 
бірлесе отырып іске асыруды ўйымдастырады. Жўмыс 
жоспарын, баєдарламалар мен жўмыс жоспарларын 
бекітеді. Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыєа 
міндетті оќытумен ќамтамасыз ету заѕына сəйкес 
жалпыєа  міндетті  оќытумен  ќамтамасыз  етеді . 
Оќу-тəрбие  процесін  єылыми-əдістемелік  жəне 
материалдыќ-техникалыќ базасын ўйымдастырады 
жəне жетілдіреді. Оќу-тəрбие процесін əдістемелік 
ќамтамасыз етуді ўйымдастырады жəне жетілдіреді. 
Ќазіргі  заманєы  аќпараттыќ  технологиялардыѕ 
дамуын ќамтамасыз етеді. Педагогикалыќ ўйымдар, 
əдістемелік бірлестіктер, балалар ўйымдары ќызметіне 
ыќпал  етеді .  Білім  беру  ќўќыєы  лицензиясына 
сəйкес оќушылар, тəрбиеленушілер контингентін 
ќалыптастырады, оќушылар мен тəрбиеленушілерді 
əлеуметтік ќорєауды ќамтамасыз етеді. Жетім жəне 
ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балалардыѕ 
арасынан шыќќан тəрбиеленушілердіѕ заѕды ќўќыєы 
мен мїдделерін (жеке, мїліктік, баспаналыќ, еѕбек 
жəне  басќа  да) ќорєайды , олардыѕ  туысќандыќ 
байланысын ќолдай отырып, оларєа жаєдай жасайды. 
Тəрбиеленушілер мен білім алушыларды асырап баєу 
їшін белгіленген мґлшерден кем емес жаєдаймен 
ќамтамасыз етеді. Оќу-тəрбие процесі кезінде білім 
алушылардыѕ  (тəрбиеленушілердіѕ) жəне  білім 
беру ўйымы   ќызметкерлерініѕ ґмір ќауіпсіздігі 
мен денсаулыєын саќтауєа ќажетті жаєдай жасайды. 
Оќушыларды ќорєау жəне олардыѕ денсаулыєын 
ныєайту маќсатында тамаќтану жəне медициналыќ 
ќызмет кґрсету жўмысын ўйымдастырады жəне оєан  
баќылау жїргізеді. Белгіленген заѕнама шегінде білім 
беру ўйымыныѕ мїлкі мен ќўралдарына басшылыќ 
етеді, жыл сайын ќўрылтайшылардыѕ ќаржылыќ 
жəне материалдыќ ќаражаттыѕ тїсуі жəне жўмсалуы 
туралы есебін береді. 
Нормативтік талаптарєа сəйкес есеп жїргізіп, оќу-

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

іріктеуді жəне жўмысќа тартуды жїзеге асырады, 

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

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

талаптар:
1)жоєары жəне жоєары білімнен кейінгі білімніѕ 

болуы (педагогикалыќ немесе бейіні бойынша);
2) педагогикалыќ жўмыс ґтілініѕ бес жылдан кем 

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

3) бірінші немесе жоєары біліктілік санатыныѕ 
болуы;

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

5) облыстыќ білім басќармасыныѕ кандидатура 
бойынша келісімініѕ болуы;

6) сотталмаєан болуы тиіс.
Лауазымдыќ жалаќысы

Санаты
Лауазымдыќ жалаќысы, ќызмет 
атќарєан жылдарына байланысты
Мыѕ теѕгеден Мыѕ теѕгеге дейін

А-1-3 113394 130670

Кəсіби біліктілігі:
Ќазаќстан Республикасыныѕ  Конституциясын, 

Ќазаќстан  Республикасыныѕ  „Білім  туралы“, 
„Ќазаќстан  Республикасыныѕ  „Тілдер  туралы“, 
„Бала ќўќыєы туралы“, Ќазаќстан Республикасыныѕ 
„Сыбайлас  жемќорлыќќа  ќарсы  кїрес  туралы“, 
Ќазаќстан Республикасыныѕ „Нормативтік ќўќыќтыќ 
актілер туралы“, „Еѕбек кодексін“, «Неке жəне 
отбасы туралы», «Ќазаќстан Республикасында 
мїгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу 
жаєдайы бойынша жəне жасына байланысты 
берiлетiн мемлекеттiк əлеуметтiк жəрдемаќылар 
туралы», «Кемтар  балаларды  əлеуметтік  жəне 
медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау 
туралы»,  «Кəмелетке толмаєандардыѕ арасындаєы 
ќўќыќ бўзушылыќтар мен балалардыѕ ќадаєалаусыз 
жəне панасыз ќалуыныѕ алдын алу туралы» Заѕдарын 
жəне басќа да білім беруді дамытудыѕ баєыттары 
мен келешегін айќындайтын нормативтік ќўќыќтыќ 

актілерді;  педагогика мен психология негіздерін; 
мемлекеттік жалпыєа міндетті  білім беру стандартын; 
педагогиканы ,  педагогикалыќ  психологияны , 
педагогикалыќ єылым мен практиканыѕ жетістіктерін; 
менеджмент негіздерін, ќаржы-шаруашылыќ ќызмет 
туралы заѕнамаларды; еѕбекті ќорєаудыѕ, техника 
ќауіпсіздігі жəне ґртке ќарсы ќорєанудыѕ ережелері 
мен нормаларын; Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ 
саќтау министрініѕ 2014 жылєы 29 желтоќсандаєы 
№179 бўйрыєымен бекітілген Жалпы білім беретін жəне 
интернаттыќ ўйымдардыѕ ќўрылымына, кїтіп-ўстауєа 
жəне оќыту жаєдайларына ќойылатын санитариялыќ-
эпидемиологиялыќ талаптар“ санитариялыќ ережесін 
жəне басќа да білім беруді дамытудыѕ баєыттары 
мен келешегін айќындайтын нормативтік ќўќыќтыќ 
актілерді білуі тексеріледі. 
Конкурсќа  ќатысу  їшін  ќажетті  ќўжаттар  осы 

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

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

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

2) нотариалды куəландырылєан білім туралы ќўжат 
кґшірмесі;

3) нотариалды куəландырылєан еѕбек кітапшасыныѕ 
кґшірмесі;

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

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

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

7) медициналыќ куəландырудан ґтуі туралы ќўжат;
8) сотты болмаєандыєы туралы аныќтама ўсынуы 

ќажет.
Аталєан ќўжаттардыѕ бірініѕ болмауы кандидатты 

конкурсќа ќатыстырмауєа негіз болуы мїмкін.
Конкурсќа ќатысуєа кандидат комиссия ќарауына 

ґзініѕ  кəсіби  жетістіктері ,  біліктілігін  арттыру, 
єылыми зерттеулер, ґзініѕ педагогикалыќ тəжірибесін 
ќорытындылау, наградалары туралы ќандайда болмасын 
деректі расталєан аќпаратты ўсынуєа ќўќылы.
Конкурстыѕ ґтетін кїні: 2016 жылєы 29 тамыз.
Конкурстыѕ  ґтетін  орыны :  Байзаќ  ауданы , 

Сарыкемер ауылы, Д.Ќонаев кґшесі №117 їй, аудан 
əкімдігініѕ білім бґлімі.
Электрондыќ пошта: baizak_raiono@mail.ru
Конкурсќа жіберілген їміткерлер конкурстыќ ереже 

талаптарына сай əѕгімелесуден ґтеді.
Осы бос лауазымдыќ орынєа орналасќан тўлєа 

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

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

алмастырушылармен) байланысты жїзеге асырады. 
Мемлекеттік жəне басќа да ўйымдарда білім беру 
ўйымын танытады, ќажетті есеп ќўжаттарын дайындауды 
жəне ўсынуды ќамтамасыз етеді.  
Конкур сќ а  ќатысушылар є а  ќойылатын 

талаптар: 
1) жоєары жəне жоєары білімнен кейінгі білімніѕ 

болуы (педагогикалыќ немесе бейіні бойынша);
2) педагогикалыќ жўмыс ґтілініѕ бес жылдан кем 

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

3) бірінші немесе жоєары біліктілік  санатыныѕ 
болуы;

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

5) облыстыќ  білім  басќармасыныѕ  кандидатура 
бойынша келісімініѕ болуы;

6) сотталмаєан болуы тиіс.
Лауазымдыќ жалаќысы

Санаты
Лауазымдыќ жалаќысы, ќызмет 
атќарєан жылдарына байланысты
Мыѕ теѕгеден Мыѕ теѕгеге дейін

А-1-3 113394 130670

Кəсіби біліктілігі:
Ќазаќстан  Республикасыныѕ  Конституциясын , 

Ќазаќстан Республикасыныѕ „Білім туралы“, „Ќазаќстан 
Республикасыныѕ „Тілдер туралы“, „Бала ќўќыєы 
туралы“, Ќазаќстан  Республикасыныѕ  „Сыбайлас 
жемќорлыќќа  ќарсы  кїрес  туралы“,  Ќазаќстан 
Республикасыныѕ „Нормативтік ќўќыќтыќ актілер 
туралы“, „Еѕбек кодексін“, «Неке жəне отбасы туралы», 
«Ќазаќстан Республикасында мїгедектiгi бойынша, 
асыраушысынан айырылу жаєдайы бойынша жəне 
жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк əлеуметтiк 
жəрдемаќылар туралы», «Кемтар балаларды əлеуметтік 
жəне медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы ќолдау 
туралы»,  «Кəмелетке толмаєандардыѕ арасындаєы 
ќўќыќ бўзушылыќтар мен балалардыѕ ќадаєалаусыз 
жəне панасыз ќалуыныѕ алдын алу туралы» Заѕдарын 
жəне басќа да білім беруді дамытудыѕ баєыттары 
мен келешегін айќындайтын нормативтік ќўќыќтыќ 
актілерді;  педагогика мен психология негіздерін; 

мемлекеттік жалпыєа міндетті  білім беру стандартын; 
педагогиканы ,  педагогикалыќ  психологияны , 
педагогикалыќ єылым мен практиканыѕ жетістіктерін; 
менеджмент негіздерін, ќаржы-шаруашылыќ ќызмет 
туралы заѕнамаларды; еѕбекті ќорєаудыѕ, техника 
ќауіпсіздігі жəне ґртке ќарсы ќорєанудыѕ ережелері 
мен нормаларын; Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ 
саќтау министрініѕ 2014 жылєы 29 желтоќсандаєы 
№179 бўйрыєымен бекітілген Жалпы білім беретін жəне 
интернаттыќ ўйымдардыѕ ќўрылымына, кїтіп-ўстауєа 
жəне оќыту жаєдайларына ќойылатын санитариялыќ-
эпидемиологиялыќ талаптар“ санитариялыќ ережесін 
жəне басќа да білім беруді дамытудыѕ баєыттары 
мен келешегін айќындайтын нормативтік ќўќыќтыќ 
актілерді білуі тексеріледі. 
Конкурсќа  ќатысу  їшін  ќажетті  ќўжаттар  осы 

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

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

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

2) нотариалды куəландырылєан білім туралы ќўжат 
кґшірмесі;

3) нотариалды куəландырылєан еѕбек кітапшасыныѕ 
кґшірмесі;

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

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

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

7) медициналыќ куəландырудан ґтуі туралы ќўжат;
8) сотты болмаєандыєы туралы аныќтама ўсынуы 

ќажет.
Аталєан ќўжаттардыѕ бірініѕ болмауы кандидатты 

конкурсќа ќатыстырмауєа негіз болуы мїмкін.
Конкурсќа ќатысуєа кандидат комиссия ќарауына 

ґзініѕ  кəсіби  жетістіктері ,  біліктілігін  арттыру, 
єылыми зерттеулер, ґзініѕ педагогикалыќ тəжірибесін 
ќорытындылау, наградалары туралы ќандайда болмасын 
деректі расталєан аќпаратты ўсынуєа ќўќылы.
Конкурстыѕ ґтетін кїні: 2016 жылєы 29 тамыз.
Конкурстыѕ  ґтетін  орыны :  Байзаќ  ауданы , 

Сарыкемер ауылы, Д.Ќонаев кґшесі №117 їй, аудан 
əкімдігініѕ білім бґлімі.
Электрондыќ пошта: baizak_raiono@mail.ru
Конкурсќа жіберілген їміткерлер конкурстыќ ереже 

талаптарына сай əѕгімелесуден ґтеді.
Осы бос лауазымдыќ орынєа орналасќан тўлєа 

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

Байзаќ ауданы Тїймекент ауылындаєы Тїймекент орта мектебініѕ бос тўрєан  
директоры лауазымына конкурс жариялау туралы хабарландыру

Байзаќ ауданы Аќжар ауылындаєы С.Сейфуллин атындаєы орта мектебініѕ 
бос тўрєан  директоры лауазымына конкурс жариялау туралы хабарландыру

ТЎРЄЫНДАР  НАЗАРЫНА!
2016 æûëғû  òàìûç àéûíûң 12-

øi  æұëäûçû êүíi ñàғàò 11.00-äåí 
13.00-ãå  äåéiíãi  àðàëûқòà Áàéçàқ  
àóäàíû ïðîêóðîðûíûң ìiíäåòií 
àòқàðóøû Åðëàí Ñåéiëáåêұëû 
Àáäèåâ  àçàìàòòàðìåí æåêå 
қàáûëäàó өòêiçåäi. 
Қàáûëäàóғà êåëóøiëåðäiң æåêå 

êóәëiêòåði áîëóû òèiñ . Æåêå 
қàáûëäàóғà êåëóøi àçàìàòòàðғà 
2016 æûëäûң  11 òàìûçûíà äåéií 
àëäûí-àëà àóäàíäûқ ïðîêóðàòóðàғà 
êåëiï, òiðêåëóëåðiңiçäi ñұðàíàìûç.
Ìåêåí-æàéûìûç: Áàéçàқ àóäàíû, 

Ñàðûêåìåð àóûëû, Ñìàèëîâ 
êөøåñi ¹4 үé, Áàéçàқ àóäàíäûқ 
ïðîêóðàòóðàñû.

Áàéëàíûñ òåëåôîíû: 2-13-32.

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Нўр Отан» партиясы облыстыќ филиалы 

2016 жылдыѕ 1 ќыркїйегінен  бастап 
дəстїрлі «Їздік бастауыш партия ўйымы» 
республикалыќ байќауыныѕ ґткізілетіндігін 
хабарлайды. Байќау 3 кезеѕнен тўрады:
І кезеѕ – 2016 жылдыѕ 1 ќыркїйегінен 1 

ќазанына дейін аудандыќ (ќалалыќ) деѕгейі;
ІІ кезеѕ – 2016 жылдыѕ 1 ќазанынан 1 

ќарашасына дейін облыстыќ деѕгейі;
ІІІ кезеѕ – 2016 жылдыѕ 1 -30 ќарашасы 

аралыєында республикалыќ деѕгей.
Бастауыш партия ўйымдары байќауєа 3 санат 

бойынша ќатысады: 100-ге дейінгі, 100-ден 
500-ге дейінгі, 500 жəне одан астам партия 
мїшелері бар бастауыш партия ўйымдары.
Байќауєа ќатысу їшін бастауыш партия 

ўйымыныѕ тґраєасы тиісті аумаќтыќ байќау 
комиссияларына ґтінім ўсынуы тиіс.
Байќау ќорытындысы жергілікті БАЌ-да жəне 

партияныѕ ресми сайтында жарияланады.
Байќауды ўйымдастыруєа жəне ґткізуге «Нўр 

Отан» партиясыныѕ облыстыќ, Тараз ќалалыќ 
жəне аудандыќ филиалдары жауапты.
Аныќтама їшін байланыс телефондары: 

8(726 2) 45 99 89, 8(726 2) 54 26 88.

А. Айпешов,
Байзаќ аудандыќ тўтынушылардыѕ ќўќыќтарын 

ќорєау басќармасыныѕ жетекші маманы.

Соѕєы жылдары дерматомикоздар ауруы аудан 
тўрєындары арасында кїрт ґскендігі аныќталып отыр. 
Мысалы, 2014 жылы аудан бойынша 33 ауру жаєдайы 
тіркелінсе, 2015 жылы 58 ауру тіркелінген. Ал биылєы 
жылдыѕ 7 айында 36 ауру жаєдайы тіркелді.

 Дерматомикоздар  (микро спория  жəне 
трихофития)- адамдармен жануарлардыѕ жўќпалы 
тері аурулары.
Жўќпалы тері ауруларыныѕ бўлайша  тіркелуініѕ 

негізгі себебі ветеринарлыќ ќызметпен мал ошаќтарында 
саќтандыру іс-шараларыныѕ ќанаєаттанарлыќсыз 
ґткізілуінен орын алады. Ауру малдармен (мысыќ, ит, 
ірі ќара мал т.с.с.) ќарым-ќатынас немесе ауру адаммен 
тікелей жаќындасу кезінде жўќтыру болып табылады.
Патогенді белгілері: адамныѕ шашына, терісіне, 
тырнаќтарына заќым келтіреді. Заќымданєан тері 
ќабыршаќтары, шаш ќылдары, тырнаќтар заќымданєан 
ошаќтан тїсіп, аурудыѕ заттарын, киімін, бас киімін, 
тґсек жаймасын, кїнделікті ќолданылєан ќўрал 
жабдыќтарын(щеткалар, кітаптар, ойыншыќтар т.б.) 
заќымдайды. Патологиялыќ материалда дерматофиттер 
бірталай жылєа дейін сыртќы ортада ґмірге ќабілетті 
жəне патогенді болады. Олар табиєаттыѕ кґптеген 
биологиялыќ, физикалыќ жəне химиялыќ ќолайсыз 
факторларыныѕ ыќпалына тґзімді жəне тўраќты 
болады. Микроспориямен ауырєан кезде бастыѕ шашты 
бґлігінде сўрєылт ќабыршаќтармен ќапталєан, ќызєылт 
тїсті 3-5 см дейінгі мґлшерде дґѕгелек немесе доєал 
формалы 1 немесе 2 ошаќ пайда болады. Тегіс теріде 
ошаќтар кґбінесе дененіѕ ашыќ бґлігінде орналасады, 
олар 0,5-1,5 см шамасында дґѕгелек немесе доєал 
формалы,ќызєылт тїстен ќаныќ ќызылєа дейін,беті 
ќабыршаќтанєан болады. Кейде ошаќтар аєып тїседі.
Микроспорияныѕ мўндай формасымен кґбінесе ќас 
пен кірпік заќымданады. Бастыѕ шашты бґлігіндегі 
трихофития шаштыѕ тїсуінен бірнеше ошаќтыѕ пайда 
болуынан таралады. Ошаќтарда шаштар тері бетінен 1-3 
мм ќашыќтыќта бґлініп тїседі. Тегіс тері трихофитиясы 
мойында, заќымданєан ошаќтыѕ айналасында пайда 
болу нəтижесінен таралады. Тырнаќ заќымданєанда 
соѕєылары бўлыѕєыр, сўр тїске айналып, оѕай їгітіліп 
тїседі. Ауру жылдар бойы созылады, ауру адамдар 
жўќпа кґзіне айналып, айналасындаєыларєа ауруды 
жўќтыру ќаупін тґндіреді.
Дерматомикоздардыѕ диагностикасы їшін клиникалыќ 

белгілерімен эпидемиологиялыќ мəліметтерден басќа 
зерттеудіѕ микроскопиялыќ, бактериологиялыќ жəне 
люминисцентті əдістері (Вуда лампасы) жїргізіледі. 
Дўрыс  емделген  жаєдайда  аурудыѕ  тегіс  терісі 
заќымданєан кезде 2-3 аптадан кейін,бастыѕ шашты 
бґлігі заќымданєан жаєдайда 30-45 кїннен кейін 
сауыєады. Дерматомикозбен ауырєандар міндетті 
тїрде ауруханада жатып емделуі ќажет. Дерматомикоз 
ауруыныѕ əрбір жаєдайы тіркелінген сайын аєымдаєы 
жəне  ќорытынды  залалсыздандыру  жўмыстары 
жїргізілуі тиіс. Аєымдаєы залалсыздандыру жўмысыныѕ 
міндеті – аурудыѕ їйінде жўќпаныѕ таралуына жəне 
басќа адамдарєа жўєуына, ауру адаммен жаќындасуына 
кедергі келтіру, сондай-аќ аурудыѕ пайдаланатын 
заттарын жїйелі зарарсыздандыруды ќамтамасыз ету.
Аурудыѕ міндетті тїрде жеке тґсек жаймасы,сїлгі, 

жуынатын заттары бґлек болуы керек. Аурудыѕ кір 
киімдерін жастыќтыѕ тысына немесе ќапќа салып, 
жанўяныѕ басќа мїшелерініѕ киімдерінен бґлек 
ўстайды.
Ќорытынды залалсыздандыру жўмысы кезінде 

аурудыѕ бўрынєы пайдаланєан заттары (тґсек жаймасы, 
жуынатын заттары т.б.) сондай-аќ науќас жатќан бґлме 
залалсыздандырылады.
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