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  не  ексең  сОны  Орасың

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

ҚҰТТЫҚТАУЫ
Құрметті аудандық пошта байланысы торабының қызметкерлері!
Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз – Дүниежүзілік пошта күнімен шын 

жүректен құттықтаймын.
Дүниежүзілік пошта күні – 1969 жылдан бері Біріккен Ұлттар Ұйымы 

жүйесінде атап өтілетін халықаралық мерекелердің бірі. Өйткені, қызметтің 
бұл түрінің тарихы тым әріден басталады.1874 жылдың 9 қазанында 
Швейцарияның Бьерне қаласында 22 елдің өкілдері кездесіп, Бас пошта 
одағының негізін бекітетін Берн келісіміне қол қояды. 1878 жылы одақ өз 
атауын өзгертіп, Дүниежүзілік пошта одағы (ДПО) деп атала бастаған. Бүгінгі 
күні оған 189 мемлекет мүше болып отыр. Соңғы жылдары бүкіл әлемде 9 
қазандағы осынау мерекеге орайластырылып, халықаралық хат апталығын 
өткізу дәстүрге айналған.

Дүниежүзілік пошта одағының мәліметтеріне сүйенсек, халықаралық 
пошта өз клиенттерінің 6800 тілінде сөйлейді және поштаны жеткізіп 
салудың әлемдегі ең ұзын желісі болып табылады. Ол – тауарларды сенімді, 
тиімді, әрі артық шығынсыз жеткізіп салуға, сондай-ақ, идеялар алмасуды 
қамтамасыз етуге арналған қызмет түріне жатады. ДПО әртүрлі ауқымдағы 
фирмаларға клиенттерді іздеп табуға және олардың сұраныстарына жауап 
беруге көмектеседі.

Меркі өңірінде  де пошта байланысының ертеректе пайда болғаны белгілі. 
Бүгінгі аудандық пошта байланысы торабы ел тарихымен біте қайнасып, 
Тәуелсіздікпен бірге жаңарып, қызмет түрлерін арттырып келеді.

Меркі аудандық пошта байланысы торабында 98 қызметкер жұмыс 
істейді, оның 45-і – хат тасушы. Меркілік пошташылар тек жазбаша хат-
хабарларды, түрлі пошталық жөнелтілімдер тасымалдауды, ақша аудару мен 
мерзімді баспасөз басылымдарын тарату секілді қызметтерді көрсетіп қана 
қоймайды, оған қоса көптеген қаржы қызметтерін атқарады. Оның ішінде 
екінші деңгейлі банктердің несиелерін, әкімшілік айыппұлдарды, салық 
түрлерін төлеу қызметтерін іске асыруда.  Аудан көлемінде қарапайым 
халықтың төлемдер қызметін көп пайдаланатын Халыққа қызмет көрсету 
орталығында, аудандық газ мекемесінде, мемлекеттік автоинспекциясында, 
кірістер басқармасы мен «Меркі» шипажайы ғимаратарында ақшалай 
төлемдерді аудару операцияларын жүргізеді. Әлемнің кез-келген түпкірінен 
15 минутта ақша аударуға болатын «Western Union» қызметін, Қазақстан 
Республикасындағы «Сәлем теңге» ақша аудару операцияларын іске 
асырады. 

Аудандық пошта байланысы торабының қызметкерлері!
Төл мерекелеріңізбен тағы да құттықтай отырып, баршаңызға зор 

денсаулық, отбастарыңызға амандық, қызметтеріңізге табыс тілеймін.
Мерекелеріңізбен!

 Алғашқы жол түскен Т.Рысқұлов 
ауылдық округіндегі «Трансфер» шаруа 
қожалығының қызылша алқабындағы, 
әсіресе, қызылша қазығы басталған 
соңғы 1-2 күндегі қызу еңбек барысы 
кімді болса да бей-жай қалдырмасы 
анық еді. Заманауи тамшылатып 
суару технологиясы мен минералды, 
әсіресе, органикалық тыңайтқыштарды 
орынды пайдалану арқасында былтыр 
қызылшаның әр гектарынан 900 
центнердің үстінде өнім алып, айды 
аспаннан бір-ақ шығарған қожалық иесі 
Владимир Бондаренко  өткен жылғы 
небары 5 гектар қызылша алқабын биыл 
42 гектарға жеткізіп, (оның 8 гектары 
тамшылатып суару арқылы өсірілді),  
жоғары өнім алуға бекініп отыр екен. 
Әрине, оған негіз де жоқ емес. Себебі, 
сонау Ресейдің Алтай өлкесінен 
биыл жеткізген қызылша жинайтын 
техникалары өнімді сапалы әрі  тез 
жинап алуға мүмкіндік бермек.  

Міне, осы қызылшаны жапырағынан 
ажыратып, тіпті қазып қана қоймай, 
жүк көлігіне тиеп те беретін арнайы 
техникалардың жұмыс процесін 
көріп, қызығушылық танытқан Абдалы 
Тоқбергенұлы: 

– Бұл деген нағыз инновациялық 
жол. Володяның қызылша өсіру алқабын 
бірден 37 гектарға арттырып, мол табыс 
табуға жетелеген осы техникаларды, 
яғни, заман жетістігін аудан, облыс 
диқандарына барынша насихаттау 
жұмысын тіптен, күні бүгіннен бастасақ 
жөн болар еді. Адам еңбегін азайтып, 

аудан әкімі 
мейірхан Өмірбековтың

пошта байланысы 
қызметкерлерін

кәсіби мерекелерімен

Агросектордағы  іргелі  істер

   меркIлIктердIң  талаБы  таудай,  
мҮмкIндIГI  зОр, –

дейді ауданымызда болған облыс 
әкімінің орынбасары Абдалы Нұралиев 
Дүйсенбі күні арнайы іссапармен ауданымызда болған облыс 

әкімінің орынбасары Нұралиев Абдалы Тоқбергенұлы аудан әкімінің 
орынбасары әлжапаров бақытхан Жақанұлының бастауымен бірқатар 
шаруашылықтарды аралап, агроөндіріс саласының жергілікті жердегі  
тыныс-тіршілігімен танысып, жай-жапсарын зерделеді.

аз күнде өнімді ысырапсыз жинап алу 
– басты міндет, – десе, ал Бақытхан 
Жақанұлы: 

– Қызылша өсіруде біраз 
тәжірибелері бар Алматы облысында 
мұндай техникаларды кездестірмеппін. 
Өз алқабын игерген соң өзгелерге де 
көмек қолын созуға ниеті бар Володяның 
ізденімпаздығы Меркі жерінде балтамыр  
өнімінің молая түсуіне негіз болмақ, – 
дейді қожалық басшысының ісін қолдап.

Көпшіліктің келесі бағыты Меркі 
қант зауытының қызылша қабылдау 
пункті болатын. Қарсы алған зауыт 
директоры Арман Жумин 3 қазаннан 
бастап «Жылыбұлақ-Меркі», «Сыпатай 
батыр» серіктестіктерінен қызылша 
түсе бастағанын, тек соңғы тәуліктің 
өзінде 130 тонна тәтті түбір қабылдап 
үлгергендерін айтты.  

Аудан бойынша барлығы 950 
гектар қызылша өсірілсе, оның 200 
гектары «Сыпатай батыр» ЖШС-не 
тиесілі. Міне, осы шаруашылықтың 
төменде орналасқан қызылша алқабына 
келгенімізде де (суретте) бірнеше 
техника мен 100-ге тарта адамның 
қызу еңбегінің үстінен түстік. Серіктестік 
басшысы Қанат Шайхиев пен есепші-
бригадир Қанаткүл Сәдірмекованың 
айтуынша алдағы күндері тағы сонша 
жұмыс күші тартылмақ. Былтырғы ауа-
райының қолайсыздығынан біраз өнімді 
қар астында қалдыруға мәжбүр болған 
сыпатайлықтар одан сабақ алып, ашық 
күндерді тиімді пайдалана отырып, әр 
гектардан 600 центнерден өнім алуды 

көздеп отыр екен. 
Осы жерде айта кетер жайт, биыл 

қант зауыты әр тонна қызылшаны 17 
мың теңгеден қабылдаса, мемлекет 
әр тонна үшін 2,5 мың теңге субсидия 
төлеп, әр гектарға 50 мың теңге ақша 
береді. Алынған тұқым бағасының 70 

пайызын да субсидияламақ екен, бұл – 
шаруа үшін әжептеуір қолдау.

Облыс әкімі орынбасарының келесі 
барып, жұмыс барысымен танысқан 
жері Меркі ормандарды және жануарлар 
дүниесін қорғау жөніндегі мекемесі 
болатын. Ұжым басшысы Жасұзақ 
Ибрайымов сапта тұрған жеке құрамның 
кез-келген төтенше жағдайға дайындығы 
мен құрал-жабдықтарының мүмкіндігін 
көрсетіп, аудандағы өздеріне тиесілі әр 
істің мән-жайынан құлағдар етті. 

Осылайша бірқатар шаруашылықтар 
мен мекемелерді аралаған облыс 
әкімінің орынбасары аудан әкімдігінің 
кіші мәжіліс залында өткен облыс 
әкімдігі ауыл шаруашылық басқармасы 
басшысының міндетін атқарушы 
Еркебұлан Анабеков, облыстық 
кәсіпкерлер палатасының директоры 
Қарлығаш Аралбекова, «Меркі өнімдері» 
кооперативінің төрағасы Дастан 
Айтөленов,  аудан активі,  ауылдық округ 
әкімдері мен кәсіпкерлер, тағы басқалар 
қатысқан жиынға төрағалық та жасады.

Жиында қаралған мемлекеттік 
«Сыбаға», «Алтын асық», «Құлан» 
бағдарламалары, сүт кластері, оның 
ішінде «Меркі өнімдері» кооперативінің 
аяқ алысы, «Жұмыспен қамту – 2020 
Жол картасы» бағдарламасы аясындағы 
ауылдық жерде отбасылық шағын сүт, 
ет өндіру ісін несиелеу сияқты өзекті 
мәселелерді ортаға салған Абдалы 
Тоқбергенұлы «Ырыс» бағдарламасына 
да көп көңіл бөлуді баса айтты.  

Анализ ситуации показал, что в современных условиях, характеризующихся вли-
янием мирового экономического кризиса  на процессы социально-экономического 
развития страны, рынок труда оказался недостаточно способным реагировать на 
углубляющиеся  диспропорции  между спросом и предложением рабочей силы  и 
другими вызовами современности. Принятый в 2001 году Закон «О занятости насе-
ления» уже не отвечает изменившимся условиям функционирования рынка труда, 
требующим принятия мер упреждающего характера на проблемы, которые возникают 
и могут возникнуть  в ближайшие годы.  Таким образом, в стране стала проходить 
модернизация системы социальной помощи. Для этого законом пересмотрены про-
цедуры регистрации безработных  и постановки их на учет для оказания мер со-
действия занятости только лицам, действительно нуждающимся  в государственной 
поддержке. 

Новым законом регламентирована адресность государственной поддержки по 
содействию занятости населения.  Для наиболее уязвимой категории лиц – инва-
лидов, предусматривается создание специальных рабочих мест. Государство будет 
субсидировать расходы работодателя, при этом, основным условием для получения 
субсидий является  сохранение занятости инвалида не менее 12 календарных меся-
цев с момента создания рабочего места.

Таким образом, забота государства направлена, в первую очередь,   на дальней-
шее повышение качеств человеческого капитала,  уровня жизни населения и защиты 
прав граждан. 

А.вАСИльЕв,
село Мере,

с  заБОтОЙ ГОсудаРстВа 
в Плане нации «100 конкретных шагов» социальное благополучие 

казахстанцев обозначено  в качестве основы для устойчивого  и долго-
срочного  развития нашей страны.
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Көкірекбаев Мұратбек Болысбекұлы1964 жылы 
Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Тәтті ауылында 
дүниеге келген. 1990 жылы Қарағанды қаласындағы 
Қарағанды кооперативтік институтын  экономист 
мамандығы бойынша аяқтаған.

Еңбек жолын 1982 жылы №102 арнайы 
кәсіптік-техникалық училищесінің дене тәрбиесі 
пәнінің мұғалімі болып бастаған. 1990–1991 
жылдары Сарысу ауданының «Калинин» совхозы 
кооперативінің бас бухгалтерінің орынбасары, 1992 
жылдың қазан айына дейін бас бухгалтері болып, 
қызмет еткен. 1992–1995 жылдары Меркі ауданы 
әкімшілігінің экономика комитетінің төрағасы, 
1995-1996 жылдары №2185 Халық банкінің 
Меркі аудандық филиалының аға экономисі, 
бухгалтері, бухгалтер-ревизоры қызметтерін 

Мен Мұратбек Көкірекбаевты 1999 жылдың 
тамызынан, өзім мемлекеттік қызметке 
келгеннен бері білемін. Ол кезде Мұратбек 
Болысбекұлы Меркі ауданы әкімінің аппарат 
жетекшісі болып қызмет атқаратын. Аппарат 
басшысы ретінде өз міндеттерін тиянақты 
атқаратын, жас кадрларға бағыт-бағдар бере 
білетін, ұйымдастырушылық қабілетінің жоғары 
екенін сол кездерде-ақ байқатқан-ды. 

2001 жылы Ойтал ауылдық округінің 
әкімі қызметіне жіберілді. Бұрын бухгалтер, 
экономист, 1996-1997 жылдары Меркі ауданы 
әкімі аппаратының өнеркәсіп, көлік және 
байланыс бөлімінің меңгерушісі, 1997-1998 
жылдары аудандық  еңбек, халықты жұмыспен 
қамту және әлеуметтік қамсыздандыру 
бөлімінің меңгерушісі болған азамат үшін округ 
халқымен жұмыс істеу аса қиындыққа соққан 
жоқ. Ол ойталдықтармен қоян-қолтық араласып, 
әлеуметтік мәселелерді бірінші кезекте шешуге 
кірісіп те кетті.

2001 жыл – аудан өмірінде әлі де көптеген 
қиындықтар бар кез-тін. Өйткені, зауыттар 
толыққанды жұмыс істемесе, мектептер 
мен мәдени ошақтарды жөндеуге, отын-суға 
мемлекеттен енді-енді ғана мардымсыз қаржы 
бөліне бастаған болатын, ал балабақша округ 
аумағында атымен жоқтын. Сондықтан да 
көпшілікпен кеңесе отырып көп мәселелерді 
шешуде, кәсіпкерлікке жол ашуда Мұрат 

ДЕПУТАТТЫҚҚА  КАНДИДАТПЕН  ТАНЫСТЫРАМЫЗ
№8 САйлАУ оКРУгі бойЫНшА МЕРКі АУДАНДЫҚ 

МәСлИхАТ ДЕПУТАТТЫғЫНА КАНДИДАТ  
КөКіРЕКбАЕв  МұРАТбЕК болЫСбЕКұлЫ 

өМіРбАЯНЫ
атқарған. 1996–1997 жылдары аралығында Меркі 
ауданы әкімі аппаратының өнеркәсіп, көлік және 
байланыс бөлімінің меңгерушісі, 1997–1998 
жылдары Меркі ауданы еңбек, халықты жұмыспен 
қамту және әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің 
меңгерушісі, 1998-2001 жылдары Меркі ауданы 
әкімі аппаратының жетекшісі, 2001-2005 жылдары 
Ойтал кенттік округінің әкімі, 2005–2010 жылдары 
Меркі ауданы әкімінің орынбасары, 2010  жылдың 
наурызынан 2016 жылдың қыркүйегіне дейін 
Жамбыл ауылдық округінің әкімі болып абыройлы 
еңбек етті.  2016 жылдың 26 қыркүйегінен «Нұр Отан» 
партиясы Меркі аудандық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары болып  қызмет атқаруда.

«Нұр Отан» партиясының мүшесі.
Үйленген, 2 ұл, 1 қыз тәрбиелеп отыр.

Мен, Меркі аудандық мәслихатына депутат 
болу арқылы Елбасы, Ұлт көшбасшысы, «Нұр 
Отан» партиясының Төрағасы, дәуір саясатының 
дарабозы Н.Ә.Назарбаевтың ұзақ мерзімді 
«Қазақстан–2050» Стратегиялық бағдарламасын, 
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарын  және 
2015  жылдың 30 қарашасындағы Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауында айқындалған 
тапсырмаларды іске асыруды және «Нұр Отан» 
партиясының «Қазақстан–2021: Бірлік. Тұрақтылық. 
Жасампаздық» сайлауалды бағдарламасы мен 
саяси Доктринасы талаптарын орындауды өзіме 
міндет ете отырып, ел ертеңі үшін шешіле еңбек 
ету жолындағы жаңа саяси қадамымды бастаймын.

Менің ең басты мақсатым – татулығы 
жарасқан, ынтымағы мен бірлігі орныққан көпұлтты 
Отаным – Тәуелсіз Қазақстанның 25 жылда қол 
жеткізген әлеуметтік-экономикалық жетістіктері 
мен қоғамдық-саяси дамуына барынша үлес қосу.

Егемен елім мен қасиетті Меркі жерінің 
бай еңбек дәстүрін жалғастыра отырып, өзекті 
әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси 
мәселелердің оң шешім табуына атсалысуды 
өзімнің азаматтық парызым деп есептеймін. 

Ол үшін:
– «Нұр Отан» партиясының Меркі аудандық 

филиалы мен бастауыш партия ұйымдары 
арасындағы өзара байланыстарды нығайта отырып, 
алда тұрған партиялық міндеттерді бірлесе шешуді;

– партияның аудандық мәслихаттағы 
депутаттық фракциясының рөлін көтеруге, аудандық 
мәслихат сессиясында аймақта қалыптасып 
отырған әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-
саяси мәселелерді көтеруді;

– бастауыш партия ұйымдарының қоғамдағы 
белсенділігін арттыру және материалдық-
техникалық базасын нығайту мәселесіне және жаңа 
кабинеттер ашуға тың серпін бере отырып, партия 
негізі бастауыш партия ұйымдарының қалыпты 
жұмыс жасауына ықпал етуді;

– мен «Нұр Отан» партиясының партиялық 
жобаларын іске асыру мақсатында бастауыш партия 

САйлАУАлДЫ  бАғДАРлАМАСЫ

ҰЛТ  МАҚСАТЫ – ОРТАҚ  МАҚСАТ
ұйымдарымен бірлесе отырып, тиянақты жұмыстар 
жүргізуді қолға аламын. Оның ішінде, «Ардагерлерді 
ардақтайық» жобасының мәні биік, маңызы жоғары. 
Біз арамызда жүрген ардагерлеріміздің өткен өмір 
жолдары арқылы бүгінгі жастарды Отансүйгіштікке 
тәрбелеуіміз қажет. Ардагерлер арқылы ұрпақтар 
сабақтастығын жоғалтпай, партия жобасы аясында 
Ұлы Отан соғысы және еңбек ардагерлеріне 
өз деңгейінде құрмет көрсетуді басты назарда 
ұстауды;

–  партияның «Жастар кадрлық  резерві» 
жобасы бойынша жастардың бойында еңбек 
нарығында сұранысқа ие дағдылар мен қабілеттерді 
қалыптастыруға, жұмыс берушілерді кадр даярлау 
үдерісіне тарту мәселесі мен партияның «Бақытты 
балалық шақ» жобасы бойынша көп балалы 
және жағдайы төмен отбасыларына әлеуметтік 
қолдау мен көмектер көрсетілуіне белсенді түрде 
атсалысуды;

– аудан аумағында қоғамдық тәртіптің 
сақталуы мен жасөспірімдер арасындағы құқық 
бұзушылықты болдырмау және алдын алу 
мәселесінде ауыл ақсақалдарымен, партия 
белсенділерімен, жастар ұйымдарымен және 
полиция қызметкерлерімен бірлесе жұмыс атқару 
және жастардың бастамаларына қолдау көрсетуді;

– Меркі ауданында «Нұр Отан» партиясының 
«Ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту» партиялық 
жобасы аясында ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өңдейтін ұсақ тауарлық шағын ұжымдар ашуға 
бағытталған жұмыстарды жүргізуді, сондай-ақ,  
агроөнеркәсіп кешендері құрылымдарын сапалы 
ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу деңгейіне 
көтеріп, қолда бар барлық  мүмкіндіктерді кеңінен 
пайдалануға көмек беруді;

–  Меркі ауданындағы білім беру және мектепке 
дейінгі балалар мекемелерінің, денсаулық сақтау 
мен мәдениет салаларында қалыптасып отырған 
жағдайлардың оң шешімін табу мақсатында 
тиісті мемлекеттік органдар алдында мәселелер 
көтеруді; 

– Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

әрекеттерін болдырмауға және оның алдын алу 
мақсатында «Нұр Отан» партиясы мүшесінің Этика 
кодексі талаптарын сақтауды және нормаларын 
бұзушылыққа жол бермеуді;

– ауыл жастарының салауатты өмір салтын 
ұстануына, «Нұр Отан» партиясы аясында бұқаралық 
спорт жарыстарын ұйымдастыруға, қолда бар спорт 
нысандарын тиімді пайдаланып, қолжетімділігін 
арттыруды;

– «Жас Отан» Жастар қанатының жұмысын 
жандандыра отырып, жастардың, оның ішінде 
ауыл жастарының қоғамдағы белсенді позициясын 
қалыптастыруға және олардың бойларын жат 
қылықтар мен діни ағымдардан аулақ ұстауына 
ықпал етуді;

–  алдағы уақытта Меркі ауданындағы жол, 
көше жарығы, ауыз су және тазалық мәселелерін 
тиісті мемлекеттік органдар алдына қоюды және 
оның оң шешім табуына ықпал етуді мақсат етіп 
отырмын.

Қымбатты сайлаушылар! 
Бұл менің Сіздерге арнаған бағаналы 

бағдарламам, шын ойым, таразы басын жеңген 
жүрек жарды талабым! 

Осындай ойдың шешімі мен түйіні Сіздердің 
қолдауларыңыз бен таңдауларыңызда! Халық 
қалаулысы атану – абыройы үлкен, жауапты міндет 
екендігін мен жақсы сезінемін. 

Ал, менің берік өмірлік позициям мен саяси 
белсенді ұстанымым – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
дара саясатына қолдау көрсету, Ұлы Дала төсінде 
«Мәңгілік Ел» идеясы мен «Нұрлы жол» мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыруға белсенді қатысу. 

Бұл мен үшін маңызы аса зор,  мәртебесі биік 
міндет! 

Өйткені, мен Ұлы Дала бабаларының 
ұрпағымын! 

Менің тірегім – халық, тілегім – бірлік!
Менің мақсатым – ел ертеңі үшін аянбай еңбек 

ету!
Мен – сайлаушыма сенемін!
Сайлаушым – маған сен!

Жақсының  Жақсылығын  айтсақ...
Болысбекұлы жол таба білді.

Ол 2005 жылы Меркі ауданы әкімінің 
орынбасары  болып тағайындалып, 5 жыл бойына 
ауданның әлеуметтік саласына жетекшілік етті. 
Бұл Меркі өңіріндегі әлеуметтік серпіліс бола 
бастаған кезең еді, десем қателеспеймін.
Ауданның қаржы қоры толысып, денсаулық 
сақтау, білім беру және мәдениет салаларында 
ғимараттарға ағымды, жекелеген мекемелерде 
күрделі жөндеу жұмыстары жүріп, біртіндеп 
балабақшалар, мектептер жанынан шағын 
топтар ашыла бастады. «Үміт» балалар мен 
жасөспірімдер сарайының, «Жұлдыз» демалыс 
лагерінің, спорт мектептерінің жұмыстары 
жандана бастады. Осының бәрінің басы-қасында 
Мұратбек Болысбекұлы жүрді.

Қай жерде еңбек етсе де, ең алдымен, 
ол тұрғындардың жағдайына назар аударды.
Халыққа қажетті жарық, су, көгілдір отын, жол 
жөндеу, білім мекемелері мен мәдениет және 
денсаулық сақтау салаларын басты назарға 
алып, жұртшылықты кәсіпкерлікпен айналысуға 
үндеді. Жамбыл ауылдық округінің әкімі 
болғанда, аумақта «Сыбаға», «Құлын» және 
«Алтын асық» бағдарламалары бойынша еңбек 
етіп, мемлекеттік қолдауға ие болғандар саны 
артты. №18 А.Қосанов атындағы ОМ ғимараты 
күрделі жөндеуден өтсе, «Ертөстік» балабақшасы 
пайдалануға берілді. Міне, бұрынғы «Огонек», 
қазіргі «Айым» балабақшасының күрделі жөндеу 

жұмыстары да аз күнде аяқталып, ел игілігіне 
берілмек. Көп балалы  және аз қамтылған 
отбастарына, ауылдағы қарттарға, басқа да 
мұқтаж жандарға қамқор болу – Мұратбек 
Болысбекұлына тән қасиет.

Көп жылғы еңбегінің, жұмсаған қажыр-
қайратының арқасында бүгінде ол ауданның 
әлеуметтік жағдайын жақсы біледі. Жастарды 
саналы еңбекке бейімдеу және мәдени 
белсенділікке тәрбиелейтін бағытты көздейтін 
басшы бола білді. Өзі талап пен талғамды, білік 
пен танымды, жаңалықты дер кезінде қолдануды 
өмірлік ұстанымым деп қабылдайды. 

М.Көкірекбаев 2014 жылдың наурыз 
айында, «Нұр Отан» партиясының 15 жылдық 
мерекесіне орай, Елбасының сындарлы 
саясатын жүзеге асыруға атсалысып, партияның 
бағдарламалық мақсаттары мен міндеттерін 
орындауға қатысқаны және азаматтық 
белсенділік танытқаны үшін «Нұр Отан» партиясы 
Төрағасының бірінші орынбасары Б.Байбектің 
қолынан «Құрмет грамотасын» алды.

Мұрат Болысбекұлы  халық қалаулысы болып 
сайланса, ел игілігі мен тұрғындар үшін  қажетті 
жақсы істердің басы-қасынан табылары анық.

 
 әтіркүл ИСАЕвА,

 «Меркі тынысы» газетінің
 бас редакторы.

 Қазақ елінің мемлекеттілігін нығайта түсер 
осы ортақ іске Меркі аудандық  соты да үлес 
қосып келеді.  Біздің аудандық сотта кіріс, 
шығыс құжаттарын тіркеу, өкімдер шығару, 
жедел, өндірістік хаттамаларын жүргізу толықтай 
мемлекеттік тілге көшірілген.  Барлық мемлекеттік 
құрылымдардан хат-хабарлар мемлекеттік 
тілде қабылданады.  Сот қызметкерлерінің  
барлығы мемлекеттік тілді жетік меңгерген, 
өзара мемлекеттік тілде ғана сөйлейді.  Бүгінгі 
таңда мемлекеттік  тілді білу  – мемлекеттік  
қызметкерлердің  де ең басты  біліктілік  
талабына айнала бастады. Алайда, бізбен тікелей 
байланыста жұмыс істейтін кейбір мемлекеттік 
мекемелердің құжат айналымы толықтай 
мемлекеттік тілде  жүргізілмейді.  Елбасымыздың 
«Мемлекеттік тілді белмейінше, мемлекеттік 
органдарда, қызмет көрсету саласында, құқық 
қорғау органдарында немесе сот саласында 
жұмыс істеу мүмкін болмайды»  – деген сөзі 
бүгінгі күннің және келешектің нақты ұстанымы. 

Біз  өзіміз тіліміздің  жанашыры болып, 
іс-қағаздарды  мемлекеттік  тілде жүргізуіміз 
керек.  Әрбір адам өз елінің  патриоты болуы тиіс. 
Патриот деп –  өз елінің  тарихын, салт-дәстүрін, 
мәдениетін  танитын, жаны ашитын адамдарды 
айтамыз.  

Сайып келгенде, тіл – ұлт дамуының рухани 
өлшемі. Ендеше, ана сүтімен дарыған тілімізді  
қолдау мәңгілікпен  шектесетін ұлы іс болып қала 
береді.  

Р.РАЗАҚов, 
Меркі аудандық сотының судьясы                                             

 Тіпті, жаңа құрылған отбасылардың үштен бірі 
жанұяларына бір жыл толмай  жатып ажырасуда. 
Біздіңше, мұның көптеген себептері бар. Мінез-
құлық, материалдық жағдай, жұмыс, мансап, 
баспана, перзент сүйе алмау, маскүнемдік, 
құмарлық, өзара  сенімсіздік, ата-ене, қайын 
жұрттың әсері, т.б.

Күйеуінің өз әйелін  жөн-жосықсыз ұрып-
соғып, орынсыз  тоқпақтай беруі де бір күні 
әйелдің ажырасуға  тілек білдіруіне алғышарт 
болары анық. Отбасын құрған ер мен әйелдің 
бірі өз бақытын сырттан, көшеден, өзге адамнан 
іздейтін  жағдайлары  да бүгінгі  қоғамда  жоқ 
емес. Ер адамның өз отбасын тастап, өзге әйелмен 
қол ұстасып кетуі де көп кездеседі. Қазақта, тіпті 
ажырасу  деген түсінік болмаған. Ата-бабаларымыз 
отау құрса, өле-өлгенше бір шаңырақта өмір 
сүрген.  Бұрынғы қазақ қоғамында  ата-ана қызын 
жастайынан  дұрыс келін болуға тәрбиелесе, ұлды 
шаңырақ иесі болуға  баулыған. Әйел адам күйеуіне  
көмекші  және отбасының  ұйытқысы  болуы керек.  
Еркек пен әйел бір-бірін сыйласа, отбасындағы өз 
орнын білсе, ажырасу азаяр ма еді. Сондықтан да 
әр шаңырақта келер ұрпаққа саналы тәрбие беріп, 
ел азаматы, иманды да ибалы қыз балаларды 
тәрбиелеуге  көңіл бөлгеніміз жөн. 

 М.ТоПАлов, 
Меркі аудандық сотының  бас маманы             

Өз  тілімізді 
қастерлейік

Қазақстан  азаматтары мемлекеттік 
тілді өзінің жұмысында, күнделікті  
өмірінде қолдана  білсе, ол мемлекеттік  
игі көрініс болар еді.  Құжаттарды  
мемлекеттік тілде  әзірлеу,  мемлекеттік  
тілді өз дәрежесінде меңгеру 
мемлекеттік қызметкер үшін басты 
міндет деп түсінеміз.

ОТБАСЫ – 
ШАҒЫН  МЕМЛЕКЕТ

Адам барлық жақсы мен жаманды 
отбасындағы тәлім-тәрбие  арқылы 
бойына сіңіреді. Себебі, отбасы жеке 
тұлғаны қалыптастырудың маңызды 
орны.  бүгінгі қоғамда  бір-бірінің 
қадіріне жете алмай, сыйластығы  мен 
өзара  құрметі солғындап, қиын-қыстау 
күн кешіп жүрген ерлі-зайыптылар аз 
емес.  
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Жамбыл облысы әкімдігі ішкі 
саясат басқармасының қолдауы 
арқылы, облыстық «Саясаткер 
әйелдер клубы» қоғамдық 
бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен 
жиынға бірлестіктің жоба жетекшісі 
Қырғызбаева Сандуғаш Дастанқызы, 
аудан әкімінің орынбасары Қасым 
Марат Жарылқасынұлы, Меркі ауданы 
бойынша кәсіпкерлер Палатасының 
директоры Азизбекова Лиза 
Қасымқызы, «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» АҚ-ның Жамбыл өңірлік 
филиалының менеджері Райымбеков 
Еркебұлан Пернебекұлы, «Forte 
Bank» АҚ-ы Жамбыл филиалының 
маманы Салабеков Дәурен 
Әуезханұлы, «АТФ Банк» АҚ-ы Меркі 
филиалының №1 қызмет көрсету 
орталығы бөлімшесінің басшысы 
Жүнісова Сәуле Ескендірқызы, аудан 
әкімдігінің кәсіпкерлік және өнеркәсіп 
бөлімінің басшысы Тасқараев Дос 
Болатұлы, сондай-ақ, ауданымызда 
кәсіпкерлік саласында жүрген 
әйелдер мен аудан тұрғындары 
қатысты.

 Аудан әкімінің орынбасары Марат 
Жарылқасынұлы мен Сандуғаш 
Дастанқызының Тәуелсіз еліміздің 
өсіп-өркендеуіндегі  әйелдердің 
орны мен қоғамдағы айрықша 
рөліне тоқталып, ел экономикасының 
қозғаушы механизмі саналатын 
бизнес саласында бақ сынаушы 
әйелдерді барынша қолдаудың 
қажеттілігін айтқан кіріспе сөздерінен 
соң, сөз кезегін  «Даму» қорының 
өкілі Е.Райымбеков жалғастырды.

«Бизнестің жол картасы–2020» 
бизнесті дамыту мен қолдаудың 
бірыңғай бағдарламасы аясындағы 
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту 
қорының» жалпы жұмысы, қарқынды 
дамыған кәсіпкерлік арқасында 
жұмыссыздық деңгейі төмендеп, 
импортқа деген тәуелділік азаятыны, 
ең бастысы, бизнес ашып, оны 
дөңгелету үшін қолжетімді 
несиелер алу, кәсіби мамандардың 
қызметтерін пайдалану жағын 
кеңінен әңгімелеген  Еркебұлан 
Пернебекұлы: 

– Кәсіпкерлер үшін ең тиімдісі 
мемлекет кәсіпкердің несиесінің 
немесе қаржылық лизингінің 
пайыздық мөлшерлемесін 
субсидиялауға дайын. Мысалы, 
кәсіпкер жылдығы 12 пайыз 
мөлшерлемемен несие алса, 
банктің сыйақысы 3 жылдық 
қарыз мерзімінде 12 млн. теңгені 

В этой связи, для реализации 
поставленных Главой государства 
задач, НПП «Атамекен» предлагает 
10 шагов по развитию предприни-
мательства. 

Первый из десяти шагов – 
расширение микрокредитования.

 Для  дальнейшего расшире-
ния микрокредитования, в рамках 
Дорожной карты бизнеса–2020, 
Дорожной карты занятости–2020, 
инструментов НУХ «КазАгро» пред-
лагается:

– применить опыт микрокре-
дитования НПП «Атамекен» в части 
суммы, процентных ставок, пре-
доставления гибкости по залогам, 
упрощения требований к докумен-
там;

– передать НПП «Атамекен» 
функции единого оператора сер-
висной части микрокредитования 
по всем госпрограммам Дорож-
ной карты бизнеса-2020, Дорожной 
карты занятости-2020, в виде гос-
задания (3 млрд. тенге ежегодно 
на усиление районных ЦПП): об-
учение, составление бизнес-пла-
на, сопровождение проекта, сер-
висные услуги (бухгалтерские, 
юридические и др.). Вопрос пере-
дачи функций сервисной поддерж-
ки, в рамках инструментов НУХ           
«КазАгро» предлагается обсудить с 
представителями НУХ «КазАгро», в 
рамках специальной рабочей груп-
пы.

второй шаг – массовое обу-
чение населения основам бизнеса.

В рамках реализации дей-
ственных мер для обеспечения 
занятости населения, снижения 
социальной напряженности, а так-
же развития предпринимательства 
в регионах, НПП «Атамекен», при 
поддержке Правительства РК, за-
вершила два пилотных проекта – 
«Bastau Бизнес» и «Bastau Кәсіп».

Проект «Bastau Бизнес» наце-
лен на развитие предприниматель-
ства на селе и повышение уровня 
занятости сельского населения 
через всестороннюю поддержку 
бизнес-инициатив и обучение на-
селения основам предпринима-
тельства. При разработке проекта 
были учтены недостатки госпро-
грамм обучения бизнесу: «сжа-
тость», отсутствие индивидуаль-
ного подхода, отсутствие системы 
отбора участников, возможность 
обучения на дому, отсутствие по-
стоянного сопровождение проекта, 
выездные консультации и т.д.

Все программы обучения НПП 
«Атамекен» будут увязаны с систе-
мой микрокредитования.

Третий предложенный шаг – 
развитие сельхозкооперации.

Для решения проблем доступа 
к финансам сельхозкооперативов 
предлагается:

–  определить приоритет ми-
крокредитования личных подсоб-
ных хозяйств населения, объеди-
ненных в кооперативы.

– внедрить новый продукт 
льготного кредитования через ин-
ституты АО «НУХ «КазАгро».

Анализ цепочки добавленной 
стоимости продукции показывает, 
что идет удорожание продукции до 
20-40%, в связи с отсутствием си-
стемы прямого сбыта.

В этой связи, предлагается  
трехэтапный подход развития тор-
говли между сетями  и  сельхозко-
оперативами. 

Четвертый шаг: поддержка 
конкурентоспособного бизнеса за 
счет  долгосрочных государствен-

Кәсіпкерлікке – кең өріс
Тұрғындарды кәсіпке баулу, 

оның ішінде бизнеске қабілетті іскер 
әйелдерді топтастырып, бизнесті ашу 
мен  жүргізу  бағытында  кездесер  
түрлі түйіткілдерді  бірлесе отырып, 
заң шеңберінде шешу үрдісі бүгінгі 
күннің өзекті мәселесі ретінде 
қаралуда. Міне, осы, сонымен қатар, 
түрлі банктер тарапынан несиелендіру 
ісі де сарапқа салынған тренинг-
жиын аудан әкімдігінің үлкен мәжіліс 
залында өтті.

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

бИЗНЕСіҢіЗДі  біЗбЕН  
біРгЕ  АшЫҢЫЗ,  –

дейді ауданымызда болған 
арнайы мамандар 

құрайды. Мемлекет бұл кәсіпкердің 
7 пайыз сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялайды. Сонымен, кәсіпкер 
банкке тек қана 5 пайыз сыйақыны, 
немесе 5 млн. теңге төлемек. 
Қалған 7 млн. теңгені кәсіпкер үшін 
мемлекет «Даму» қоры арқылы 
төлейді. 

Банктерге кепілзат ұсыну кезінде 
меншікті мүлкіңіз жеткіліксіз болса, 
біздің қор кепілзатты алмастыратын 
кепілдік беруге даяр. Ісін жаңа 
бастаған кәсіпкерге қор кепілдігінің 
мөлшері 85 пайызға жетуі мүмкін. 
Мысалға алсақ, егер сізге 10 млн. 
теңге несие керек болса, қор 8,5 млн. 
теңгеге кепілдік береді, сондықтан 
кәсіпкер жетпеген сомаға, немесе 
1,5 млн. теңгеге кепілзат ұсынса  
жетіп жатыр. Ал, ісін бұрын бастап, 
кәсіпкерлікті біршама меңгергендер 
үшін қор кепілдігінің мөлшері несие 
сомасынан 50 пайызды құрайды. 
Мәселен, кәсіп иесіне 10 млн. теңге 
сомада несие қажет болса, қор 5 
млн. теңге мөлшерінде кепілдік 
береді. Кәсіпкерге тек қалған 5 млн. 
теңгеге кепілзат ұсыну қажет,  – дей 
келе, 29 жасқа дейінгі  кәсіпкерлерге 
арналған «Жас старт» аталатын 
салалық шектеусіз несие бойынша 
кепілдік туралы да түсіндіріп өтті. 
Осы жастар бизнесінің жаңа белесі 
саналатын «Жас старт» кепілдік 
жүйесі арқылы бизнес ашатын 
жастар банкке бар болғаны мүліктей 
15 пайыз кепілзат қойып, несие 
алуына болады екен. Ал, қалған 85 
пайызды «Даму» қорының кепілдігі 
қамтамасыз етуі, әрине, үлкен 
қолдау екені айдан анық. 

Келесі сөз алған С.Жүнісова мен 
Д.Салабеков өз банктері бойынша 
несиелендіру тәртіптеріне тоқталса, 
аудандық кәсіпкерлер Палатасының 
директоры Л.Азизбекова өз 
бизнесін ашып, ісін жүргізушілер 
үшін консультациялар, қаржылық 
институттармен арадағы жұмыс 
шарттары, бизнес-жоспар жасау мен 
құруға көмектесу жайлы сөз қозғады.     

Жиын барысында өздерін 
мазалағанмен басқаларға да аса 
қажет сұрақ-сауалдарын қойған 
«Наурызбай и К» ЖШС-гі басшысы 
Ә.Әубәкірова несие алу жөнінде, 
қостоғандық Ш.Рыспаева есік 
алдындағы жер учаскесіне жылыжай 
салу ісіндегі кейбір түсініспеушілігі 
туралы сауалдарына толық жауап 
алысты. 

10  шАгов  По  РАЗвИТИю  
ПРЕДПРИНИМАТЕльСТвА 

9 сентября 2016 года главой государства одним 
из главных приоритетов работы Правительства 
обозначено стимулирование массового предприни-
мательства и обеспечение занятости. Кроме того, 
даны поручения по развитию агропромышленного 
комплекса, в частности, сельхозкооперации, а так-
же диверсификации экспортного потенциала.

ных заказов,  в обмен на локализа-
цию. Одним из механизмов стиму-
лирования спроса на отечественную 
продукцию является централизация 
системы государственных закупок.

В связи с чем  предлагается 
создать на базе АО «Национальное 
агентство по развитию местного 
содержания NADLоC» централизо-
ванного офиса государственного 
заказа по опыту США, под довери-
тельным управлением НПП «Ата-
мекен».

В свою очередь, отбор пред-
принимателей для получения ком-
плексных мер господдержки и за-
ключения долгосрочного контракта 
(закупки гос. и квазигоссектора) 
должен проводиться на основе по-
нятных и четких требований: нали-
чие индустриального сертификата 
и стратегии дальнейшей локализа-
ции производства, внедрения са-
мых передовых технологий и инно-
ваций для дальнейшего выхода на 
экспорт в страны ЕАЭС, Китай Иран 
в течение 2-5 лет.

Таким образом, поддержка 
предпринимателей за счет вну-
треннего спроса будет увязана с 
программой по развитию экспорта.

 Пятый шаг – экспортоори-
ентированность  МПС – ключевой 
драйвер роста экономики.

В этой связи, предлагается 
разработать новую Стратегию про-
движения экспорта с консолидаци-
ей на экспортоориентированность 
МСП всех мер поддержки экспорта 
с операторством в едином окне.

С учетом сформировавшей-
ся региональной инфраструкту-
ры, вплоть до районных центров, 
и наличием оцифрованной базы 
средних и крупных предприятий, 
налаженными связями с системой 
торгово-промышленных палат за-
рубежных стран, единым опера-
тором в сфере экспорта могла бы 
управлять НПП «Атамекен».

шестой предложенный шаг 
– региональная карта развития 
предпринимательства как основа 
для принятия индустриальных и ин-
вестиционных решений. В связи с 
этим, предлагается:

–  обязать РКС учитывать дан-
ные Региональной карты развития 
предпринимательства при приня-
тии решений о включении проектов 
в Карту индустриализации;

– включить в Единую програм-
му «Дорожная карта бизнеса-2020» 
меру государственной поддержки 
возмещения затрат предприни-
мателей по разработке ТЭО. При 
этом, утвердить требования к ком-
паниям по оказанию услуг разра-
ботки ТЭО;

– создать на базе Региональ-
ной карты подсистему по принципу 
«бизнес-конструктора», как инстру-
мент поиска оптимальной террито-
риальной рыночной ниши на основе 
ключевых данных о рынке.

Седьмым шагом является  
создание сервиса «Правительства 
для бизнеса».

Правительство для бизнеса 
– это одно окно, в котором пред-
принимателя консультируют, ока-
зывают услугу и сервис в едином 
стандарте и формате, объединяя 
все меры, оказываемые института-
ми развития для бизнеса, начиная 
от субсидирования, грантования, 
сертификации, факторинга, торго-
вых площадок, СЭЗы, НИОКР и т.д.

восьмой шаг – дерегулирова-
ние контрольно-надзорных функций 
государственных органов

В этой связи  предлагается: 
провести работу по сокращению 
требований, предъявляемых к 
субъектам бизнеса, при проведе-
нии проверок; провести разграни-
чение государственного контроля 
на контроль за безопасностью то-
варов (работ, услуг) и контроль за 
качеством товаров (работ, услуг); 
передать контрольные функции по 
вопросам качества предоставляе-
мых товаров, работ и услуг в кон-
курентную среду (саморегулируе-
мые организации (СРО), при этом 
информация СРО по итогам мони-
торинга субъектов предпринима-
тельства на предмет соответствия 
требованиям качества товаров 
(работ, услуг) будет учитываться в 
СУР, тем самым, снижая количе-
ство проверок на предмет соответ-
ствия требованиям безопасности в 
отношении добросовестных пред-
принимателей; поэтапное заме-
щение государственного контроля 
обязательным страхованием от-
ветственности предпринимателей 
перед потребителями; сократить 
количество исключений из обще-
го порядка проведения проверок в 
Предпринимательском кодексе. 

9 шаг – дальнейшая гуманиза-
ция  уголовного и административ-
ного законодательства.

Для этих целей предлагается: 
совместно с Генеральной Про-
куратурой, с подключением биз-
нес-сообщества провести работу 
по исключению излишней репрес-
сивности Уголовного кодекса, с 
отходом от карательных мер к 
профилактике; провести работу по 
расширению института предупреж-
дения, в рамках Административно-
го кодекса, исключить зависимость 
штрафов от размера бизнеса, а 
также установить верхние пределы 
штрафов для всех категорий биз-
неса.

10 шаг – ревизия всех подве-
домственных и дочерних структур 
госорганов и мио на предмет нару-
шения рыночных принципов.

Для преодоления сложившейся 
ситуации, в рамках исполнения по-
ручения Главы государства по сни-
жению доли участия государства в 
экономике до 15% от ВВП по опыту 
стран ОЭСР, предлагается парал-
лельно с исполнением Комплекс-
ного плана приватизации на 2016-
2020 годы на правительственном 
уровне создать специальную ра-
бочую группу (Правительственный 
штаб). Проведение анализа и оцен-
ки состояния конкурентной среды, 
в которых действует организации с 
государственным участием, внесе-
ние предложений по целесообраз-
ности их дальнейшего функциони-
рования.

В этой связи предлагается 
провести, с участием бизнес-со-
общества, полноценный анализ 
функций подведомственных и до-
черних структур госорганов и МИО 
на предмет нарушения рыночных 
принципов и стандартов ОЭСР.

На основе проведенного анали-
за приватизировать и/или ликвиди-
ровать субъекты и организации, не 
соответствующие вышеуказанным 
принципам и задачам.

В дальнейшем НПП «Атамекен» 
готова участвовать в обсуждении 
и доработке предложений с госу-
дарственными органами, а также 
представить подробные механиз-
мы, необходимые расчеты, пред-
ложения по изменению НПА и т.д.

Более подробно с программой 
10 шагов на казахском языке мож-
но ознакомиться по ссылке: http://
palata.kz/kk/articles/24001 и на 
русском языке http://palata.kz/ru/
articles/24001.

Филиал Палаты 
предпринимателей 

в Меркенском районе.

  Президиумда
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Қалай болғанда да, дәл қазіргі күні 
өмірімізді поштасыз, хат тасушыларсыз 
елестете алмаймыз. Бірнеше 
жүздеген жылдар бұрын пайда болып, 
бүгінде үлкен реформадан өткен 
бұл саланың қоғам игілігіне тигізіп 
отырған пайдасы ұшан-теңіз. Біздің 
ауданымызда да заман талабына сай 
жаңа технологиялармен жарақтанған, 
«айшылық алыс жерлерден жылдам 

Мектебіміздің ұжымы бұл 
күнге үлкен дайындықтармен 
келді.Аудандық ішкі істер 
бөлімінен бекітілген арнайы 
полиция инспекторы қыркүйек 
айынан бастап оқушылармен 
тиянақты жұмыстар  жүргізді. 
Бала өмірінің қауіпсіздігіне  
жауапты сынып жетекшілері 
мен пән мұғалімдері арнайы   
бұйрықпен бекітілді. Сондай-
ақ, оқушыларды сабақтан 

9 қазан – Дүниежүзілік пошта күні

Халыққа  Жақсы  қызмет  
көрсету –  назарда

Адаммен бірге жаралған ақпарат беру, хабар алмасу, 
сәлемдеме, хат тасымалдау секілді қызметтің бұл түрінің 
тамыры тереңде жатыр. Қазақ жерінде де поштаның өзіндік 
дәстүрлі тарихы бар. Ресми түрде пошта бөлімдері ашылмаған 
тұста да қазақ даласының о шетінен бұ шетіне хабар жеткізетін 
арнайы қызметкерлер болыпты. Жаушы, елші дегендердің жолға 
шыққандағы мақсаты жауластыру, не елдестіру болғанымен, 
бұл мақсаттың түп-төркінінде бір жерден екінші жерге ақпарат 
жеткізу мұраты тұрған. 

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

хабар алғызған» пошташылардың 
ортақ үйі бар. Төл мерекелері 
қарсаңында «Қазпошта» АҚ-ы Жамбыл 
облыстық филиалы Меркі аудандық 
пошта байланыс торабы басшысы 
Абзал Ракишев (суретте) ағамызбен 
сұхбаттасудың орайы түскен еді.

– Аға, мекеменің қысқаша 
тарихына, атқаратын қызметтеріне 
тоқталып өтсеңіз?

–  Қазіргі таңда, Меркі аудандық 
пошта байланысы торабында 98 
қызметкер жұмыс істейді, оның 45-і 
– хат тасушы. Біздің қызметкерлер 
«Қазпоштаның» тұрғындарға көрсететін 
қызметтерінің барлығын өз деңгейінде 
атқарып келе жатыр деуге болады. 
Қазіргі таңда пошта жай жазбаша 
хат-хабарлар, басқа да пошталық 
жөнелтілімдер тасымалдау, ақша 
аудару, жазылым бойынша мерзімді 
баспасөз басылымдарын тарату секілді 
қызметтерді көрсетіп қана қоймайды, 
оған қоса көптеген қаржы қызметтерін 
атқарады. Оның ішінде екінші деңгейлі 
банктердің несиелерін, әкімшілік 
айыппұлдарды, салық түрлерін төлеу 
қызметтерін іске асырады. Бүгінде, 
аудан көлемінде қарапайым халықтың 
төлемдер қызметін көп пайдаланатын 
Халыққа қызмет көрсету орталығында, 

аудандық газ мекемесінде, мемлекеттік 
автоинспекциясында, кірістер 
басқармасы мен «Меркі» шипажайы 
ғимаратарында ақшалай төлемдерді 
аудару операцияларын жүргізеді. 
Сонымен қатар, кез-келген пошта 
орындарынан теміржол билеттерін жеке 
кассаларға қарағанда төменгі бағамен 
сатып алуға да болады.

Әлемнің кез-келген түпкірінен 

15 минутта ақша аударуға болатын 
«Western Union» қызметін, Қазақстан 
Республикасындағы «Сәлем теңге» ақша 
аудару операцияларын іске асырады. 

ХХІ ғасыр – интернет ғасырында 
онлайн дүкендерге де халықтың қолы 
жетімді. Біз ұсынып отырған жаңа 
сервис – АҚШ-тың кез-келген интернет 

дүкендеріне сіз тапсырыс беріп, тауарды 
Қазақстанға тез және сапалы түрде 10 
күн ішінде жеткізе алатын қызметтерді 
көрсете отырып, тауардың бағасына 
сәйкес төлемді тек қолға алған кезде 
ғана төлеуге болады. 

–    Ауданымызда филиалдың 
қанша бөлімшесі бар? олардың 
материалдық-техникалық базалары 
қандай? Жұмысын жақсы атқарып 
жүрген қызметкерлерге де тоқталып 
өтсеңіз.

– Аудан көлеміндегі 18 пошта 
мекемесінің материалдық-техникалық 
базалары жақсы жабдықталған. Барлығы 
автоматтандырылған. Міне, бүгін 45 
хат тасушыға арнайы жабдықталған 
смартфон телефондары берілді. Бұл 
смартфонның жаңалығы – кімге хат 
келгенін ШПИ нөмірі (шрихтық пошта 
идентификаторы) бар құнды белгі 
басылған сәлемдемелер, хаттарды 
орталық пошта торабы ғимаратына 
келмей-ақ, көріп отыруға және 
қадағалап отыруға мүмкіндік береді. 

Ал, аудандық пошта торабтың 
сұрыптау  бөлімінің  операторлары 
Ләззат Көрпебаева мен Маржан 
Мұсабековның жұмыстарын үлгі 
тұтарлық деп, атап өтуге болады.

– Уақыт бір орнында тұрмайды, 
сервистік қызметтер жаңаруда. 
Жоғарыда аталған қызметтерді 
тиімді көрсету және жүйелеу 
бойынша алда қандай жоспарлар 
бар? 

– Бүгінгі таңда, біз көрсететін 
қызметтерді зейнеткерлер көп 
қолданады. Баршаға аян, кезекке тұру 
мәселесі кез келген жерде кездесетін 
жағдай. Облысқа жаңа келген басшымыз 
Шыңғыс Тұрлыбековтың қолдауымен 
тиісті қаражаттар қарастырылып, 
жақын арада арнайы құралдармен 

жабдықталған әмбебап кабиналар 
қызмет көрсететін болады. Қазір бұл 
жұмыстар басталып та кетті. Бір айдың 
көлемінде аяқтап, біздің қызметке 
жүгінетін барлық азаматтарға кезексіз 
қызметтер көрсететін боламыз. Осылай 
кезекте тұру мәселесінің оң шешімі 
табылады деп күтілуде. 

ольга АКИНИНА, "Меркі тынысы".

Ощущают  на себе постоян-
ное  внимание и заботу и ве-
тераны Великой Отечественной 
войны и труда  нашего района. 
Одному из участников тех  гроз-
ных военных лет,  ветерану Ве-
ликой Отечественной войны Ни-
колаю Александровичу Потыкун,  
2 октября т.г. исполнилось  97 
лет, а его супруге, Надежде Си-
доровне,  10 сентября исполни-
лось 90 лет. Вместе они прошли 
долгий жизненный путь, делили 

в этом году Казахстан отмечает 25 лет Независимо-
сти, главным достижением которой является то, что за 
эти годы  в стране делается все возможное для улучшения 
социальных и бытовых условий ветеранов.  

За  праЗдничным  столом  
поделился  воспоминаниями

и радости, и беды. Н.Потыкун 
(на снимке),  как и другие  вои-
ны Советской Армии, остановил 
«коричневую» чуму, сохранив 
для потомков мирное небо над 
головой. И в свои 97 он стре-
мится быть полным энергии и 
сил, иначе ему нельзя, ведь его 
мудрость, жизненный опыт, и 
только усиливающееся с годами 
жизнелюбие, нужны  его детям, 
внукам и правнукам, ради кото-
рых он и воевал в годы Великой 
Отечественной войны, чтобы 
они не знали, что такое война! И 
свое 97-летие ветеран, как всег-
да, отметил за праздничным 
столом вместе со своей семь-
ей, рассказывая внукам и прав-
нукам истории из своих военных 
будней, вспомнив своих друзей 
– солдат-победителей.

На страницах райгазеты 
«Меркі тынысы» поздравляем 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, уважаемого челове-
ка, с Днем рождения, и желаем 
ему крепко здоровья и благо-
денствия!

«Қауіпсіз  мектеп» 
акциясына  Қатысты

№39 Темірбек Қожакеев атындағы орта мектеп-
гимназиясында «Қауіпсіз мектеп» акциясына орай, 
балаларға жолда қауіпсіз жүру ережелерін тереңірек 
түсіндіру, жол-көлік оқиғасында жарақат алғандарға 
алғашқы көмек көрсетудің жолдарын көрсету мақсатында 
«Қауіпсіз жол» атты жол қозғалысы жас инпекторларының 
іс-шарасы өткізілді. оған 7-8 сынып аралығындағы 
оқушылар толықтай қатыстырылды (суретте). 

кейін жолдан өткізуге арналған 
қауіпсіздік журналы ашылып, 
онда мұғалімдердің балаларды 
жолдан өткізу кезекшілік кестесі 
бекітілді. 

7-8 сынып аралығындағы 
мектеп оқушыларымен 
өткізілген   «Көшеде жүру 
ережелерін сақтау»  айлығы 
және «Жолда жүру ережесін 
сақтау бағдарламасы» бойынша 
іс-шаралар 1-4 және  5-8 

сыныптары оқушыларымен де 
ұйымдастырылды. Бала өмірін 
қауіпсіздендіру  мақсатында 
әр сыныпта «Жедел жастар 
тобы» ұйымдастырылып, топ 
жетекшілері сайланып, көшеде 
жүру ережесін жетік меңгеру  әр 
сыныпқа таныстырылды. Олар: 
жаяу жүру, жол қиылысынан 
өту, мектепке келіп-кетудегі 
жол қиылыстарынан  өту, жол 
апатының алдын алу және т.б. 

іс- шаралар болатын.
Іс-шара жоғары деңгейде 

өтіп, байқаудың бас жүлдесін  
8 «А» сыныбының оқушылары 
иеленді.

Серік РАхАЕв,
№39 оМг директорының 

тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары

  шыңғыс  Тұрлыбеков  меркілік  әріптестерімен

  орталық  операциялық  участогі
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ольга МАЗУР, "Меркі тынысы".

Аудан прокуратурасы 
тарапынан ҚР Әкімшілік 
құқық бұзушылық Кодексінің 
669 бабымен, 20 борышкер 
әкімшілік жауапкершілікке 
тартылып, сот қаулысымен 
8 борышкерге 10 айлық 
есептік көрсеткіш ретінде 
айыппұлдар салынса, қалған 
12 борышкерлерді қамаққа 
алу туралы қаулы шығып, 
борышкерлер қамаққа 
алынған. Родную страну нужно не просто 

любить, но и уметь защищать. Не 
каждый способен жить, в течение 
своей службы, на границе. Служ-
ба в пограничных войсках одна из 
сложных в мире. Ведь, неодно-
кратно, в экстремальных ситуаци-
ях страж границы всегда должен 
положиться на свои морально-во-

Атап айтқанда: «Мүгедектерге 
кресло-арбалар беру үшін 
оларға құжаттарды ресімдеу», 
«Мүгедектерге протездік-
ортопедиялық көмек ұсыну 
үшін оларға құжаттарды 
ресімдеу», «Мүгедектерді сурдо-
тифлотехникалық және міндетті 
құралдармен қамтамасыз ету үшін 
оларға құжаттарды ресімдеу», 
«Жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы 
мүгедектерге жеке көмекшінің және 
есту кемістігі бар мүгедектерге 
ымдау тілі маманының қызметтерін 
ұсыну үшін мүгедектерге құжаттарды 
ресімдеу», «Мүгедектерді санаторий-
курорттық емдеумен қамтамасыз 
ету», «Мүгедек балаларды үйде 
оқытуға жұмсалған шығындарды 
өтеу», «Үйде күтім көрсету 
жағдайында арнаулы әлеуметтік 
қызмет көрсетуге құжаттар 
ресімдеу» және «Медициналық-
әлеуметтік мекемелерде арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсетуге 
құжаттар ресімдеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарттарын 
және Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2005 жылғы 20 шілдедегі 
«Мүгедектерді оңалтудың кейбір 
мәселелері туралы» Қаулысын 
орындау мақсатында жыл басынан  
аудан бойынша 91 мүгедек 
шипажайға жолдамалармен, 
18  мүгедек тифлотехникалық 
құралдармен, 31 мүгедек кресло-
қораптармен,  135 мүгедек протез-
ортопедиялық құралдармен, 
12 мүгедек сурдотехникалық 

ОРЕВНОВАЛИСЬ  
ЕРЖАНТЫ С

Родина —  самое святое место для всех нас. А 
пограничник – это сильнейший щит Родины. Идут 
года, меняются политические направления страны, 
но пограничная служба всегда остается актуаль-
ной. Каждая страна имеет десятки тысяч прилагае-
мых к ней границ. Непосредственно независимость 
страны – неприкосновенность своих кордонов. Суть 
профессии заключается в контроле безопасности 
страны на пограничных рубежах.

левые качества. Никто не знает, 
когда и откуда придет опасность. 
К примеру, в армии всегда ждут 
приказа свыше, но пограничники 
должны сами принимать решения 
и нести за них ответственность.  

Служба в пограничных войсках 
развивает только самые сильные 
и благородные качества человека, 
такие как: мужество, ум, сила, вы-
носливость,  социальность, нрав-
ственность и другие. Это трудная 
профессия постоянно привлекает 
самоотверженных, настоящих па-
триотов. За несколько поколений 
сложились славные традиции 
пограничников, которые с досто-
инством и честью несут воинскую 
службу. Защитники рубежей – это 
люди с большой буквы. На них 
можно равняться, брать с них при-
мер, ими нужно гордиться.

 В целях выполнения требова-
ний вышестоящего командования 
Пограничной службы КНБ РК, в во-
йсковой части 2093 Регионального 
Управления «Оңтүстік» Погранич-
ной службы КНБ РК, проводился 
День сержантов. Целями и зада-
чами  проведения Дня сержантов 
было поднятие статуса и автори-
тета сержантов. Определение и 
чествование лучших сержантов, 
привитие им гордости за принад-
лежность к сержантскому корпусу 
(составу). 

День сержанта проводился во 
исполнение таких задач, как: со-
хранение и приумножение слав-
ных боевых традиций Погранич-
ной службы, создание атмосферы 
конкуренции и состоятельности 
среди сержантского состава, фор-
мирование стремления к повы-
шению своего профессионального 
мастерства, привитие, формиро-
вание и совершенствование навы-
ков и умений, которыми должны 
обладать младшие командиры.

Конкурс проходил  среди воен-
нослужащих младшего командно-

го состава, в нем приняло участие 
8 человек, осуществляющих управ-
ленческие функции в отношении 
вверенного им личного состава в 
течение двух дней по трем  номи-
нациям. В первой: «Пограничное 
мастерство» конкурсанты сдавали 
нормативы по физической под-
готовке, по направлению служеб-

но-боевой деятельности, отвечая 
на вопросы методом тестирова-
ния, демонстрировали тактику по-
граничной службы, знания правил 
по охране Государственной грани-
цы РК. Во второй номинации: «Моя 
страна» конкурсанты могли прове-
рить свои знания  основ государ-
ственного устройства, современ-
ной истории страны, внутренней 
и внешней политики, проводимой 
государством. В третьей: «Госу-
дарственный язык» конкурсанты 
прошли проверку знаний государ-
ственного языка, во время напи-
сания сочинения «Моя Родина». 

Выступление конкурсантов 
оценивала  конкурсная комиссия, 
которая и проводила подсчет по-
лученных баллов за прохождение 
каждого этапа.

После двух дней серьезных 
соревнований, были определены 
победители: І место по достоин-
ству было присвоено  контролеру 
отделения пограничного контроля 
«Айша Биби» (Автомобильный), 
ефрейтору Д.Абдраманову, ІІ ме-
сто занял старший инструктор 
отделения пограничного контро-
ля «Сыпатай Батыр» (Автомо-
бильный), сержант И.Толенов, ІІІ 
– командир взвода обеспечения  
войсковой части 2093 Региональ-
ного Управления «Оңтүстік» Погра-
ничной службы КНБ РК,  старший 
сержант А.Абдиев.

Победители конкурса были 
награждены в торжественной об-
становке, с участием личного со-
става (на снимке), обладателю І 
призового места Д.Абдраманову 
было присвоено звание «Лучший 
сержант» и вручены переходящий 
вымпел «Лучший сержант», ко-
торый будет с честью храниться 
в его подразделении в течение 
года, до следующего конкурса, и 
грамота. Обладателям ІІ и ІІІ ме-
ста также были вручены грамоты.

Меркі ауданы прокуратурасымен алимент өндіру 
туралы атқару құжаттарының орындалуына талдау 
жасалды. 2016 жылдың 9 айында тексерулер жүргізіліп, 
прокурорлық ықпал ету актілері енгізіліп, нәтижесінде 
лауазымды тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылған.
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нƏпақаны  төле,  өз  Балаңа  көмектес!
Ағымдағы жылдың 9 айына аудан 

прокурорының нұсқауы бойынша, 
«Атқарушылық іс жүргізу және сот 
орындаушыларының мәртебесі 
туралы» Заңның 34 бабына сәйкес, 
37 борышкерлердің көлік жүргізу 
құқығын тоқтата тұру туралы ұсынысы 
Меркі аудандық сотына қаралу 
үшін жолданып, аталған ұсыныстар 
аудандық сотпен қанағаттандырылып, 
нәтижесінде 37 борышкер көлік 
жүргізу құқығынан (қарыздарын 
өтемейінше) айырылған.

Онымен қоса, аудан 
прокурорының нұсқауымен, 
жоғарыда аталған Заңның 33 бабы 
1 бөлігі 3 бөліміне сай, алимент 
бойынша берешегін төлемей жүрген 
борышкерлерге шетелге шығуға 
тыйым салу туралы 400-ден аса қаулы 
шығарып, аудандық сотқа жолдаған. 

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
«Қазақстан – 2050» Стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты туралы Жолдауында ананы 
және баланы жан-жақты қорғау 
(яғни, алимент төлемеген әкелердің 
жауапкершілігін күшейту) көрсетілген.

Аталған Елбасы Жолдауын 
орындау барысында 14.09.2016 жылы 
ауылдық округ әкімдері, ауылдық 
округ учаскелік инспекторлары, 
қамқоршы және қорғаншы орган 
бөлімінің бастығы, жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің бастығы, аудандық «Меркі 
тынысы» баспасөз өкілінің қатысуымен 
алимент сұрақтары бойынша жиналыс 
өткізілді.

Сонымен қатар, «Меркі тынысы» 
үнқағазына аудан прокуратурасы 
«Ашық есік күні» өтетіндігін 
жариялаған, онда азаматтар жеке 
сұрақтармен, мәселелермен, 
өтініштермен  келем деушілерге 
есігіміз ашық екені көрсетілген. 

Алимент сұрақтары бойынша 
қабылдауға келген 11 тұлғаға түсіндіру 
жұмыстары жүргізілді.

Аудан прокуроры С.Төлеуов аудан 
прокуратурасының ғимаратында 
азаматтарды  жеке  сұрақтары 
бойынша  қабылдау өткізді. 
Қабылдауға әртүрлі сұрақтармен 
келген, азаматтар заң шеңберінің 
аясында нақты жауаптар берілді. 
3 азаматша өздерінің кәмелетке 
толмаған балаларына алиментті 
өндіре алмай жүргендіктері 
бойынша келген  аналарға аудандық 
прокуратураға арыз-шағымын тастаса 
біз  олардың арызын қарап, зерделеп, 
қолдау көрсететіндігімізді айтып өткен 
болатынбыз.

Содан, аудандық прокуратураға 
3 өндіруші ананың ішінен 2 ана келіп 
арызданған, олардың арыздары 
қаралып, 1 арыз қанағаттандырылса, 
ал  екіншісіне заң талабы түсіндірілген. 

Онымен қоса, 20.08.2016 жылдан 
бастап аудан прокуратурасы және 
Меркі аумақтық бөлімімен бірлесіп, 
«Нәпақаны төле, өз балаңа көмектес», 
«Помоги своему ребенку, заплати 
алименты» атты акция жүргізілді, бұл 

акция 1 айға жалғасты.
Аудан прокуратурасы тарапынан 

Меркі ауылындағы Ысмайылов 
көшесінің бойында билборд ілінді, 
ол жерде «Нәпақаны төле, өз балаңа 
көмектес, «Помоги своему ребенку, 
заплати алименты» – делінген, ол 
жерде аудан прокуратурасының сенім 
телефондары жазылған.

Сонымен қатар, прокуратура 
қызметкері және сот 
орындаушыларымен үгіт-насихаттық 
жұмыстары жүргізілді, яғни, 
«Нәпақаны төле, өз балаңа көмектес», 
«Помоги своему ребенку, заплати 
алименты» делінген парақшалар 
таратылды. 

Қарызы бар әкелердің тізімдері 

ауылдық округтерге халық көп 
жиналатын жерлерге ілінді, дәлірек 
айтқанда, ХҚКО, пошталарға және 
әкімшіліктер мен аялдамаларға ілінді.

Борышкер әкелердің аты-жөні мен 
олардың суреттері Меркі жолдары 
бағытында жүретін автобустарға 
ілінді, ол жерде «Әке, алиментіңді 
төле» делінген.

Акцияның мақсаты алимент 
төлемеген әкелердің өз балаларына 
көмектесуін,  парыздарын орындату, 
қашқын әкелердің ұятын ояту, сондай-
ақ, басты мақсат, өндіріп алушы 
аналардың құқық қорғау органына, 
демек прокуратура органдарына 
деген сенімдерін білдіріп, өз 
құқықтарын қорғау үшін жүргізілуде.

Жоғарыда аталған мәселе бүгінгі 
таңда өзекті мәселе болғандықтан, 
алимент өндіру туралы атқару 
құжаттарының орындалуының 
заңдылығы Меркі ауданының 
прокуратурасының басты назарында.

С.ИгЕНбЕКовА, 
Меркі ауданы прокуратурасының 

аға прокуроры 

 МҮГЕДЕКТЕРДІҢ  МƏСЕЛЕСІН  
ҮЙЛЕСТІРГЕН  ЖӨН

Меркі ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мүгедектер мен 
ардагерлер секторы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға 
8 мемлекеттік қызмет көрсету стандарттары бойынша 
қызмет көрсетуде. 

құралдармен, 164 мүгедек 
міндетті гигиеналық құралдармен 
қамтамасыз етілді. Жыл басынан 126 
мүгедек жеке көмекші қызметімен 
және 15 мүгедек ымдау тілі маманы 
қызметімен  қамтамасыз етілуде.

Сонымен қатар, үйде оқитын 
131 мүмкіндігі шектеулі балаларға 
3060,0 мың теңге тағайындалып, 
төленіп берілді.

Үйде арнаулы әлеуметтік қызмет 
көрсету құрылымдық бөлімшесінің 
күтім жөнінде 18 маман  90  мұқтаж 
азаматтарға көмек көрсетуде.

Жыл басынан 1 жалғыз басты 
қарт  Тараз қаласының  қарттар 
мен мүгедектер үйіне,  №1 «Жүйке 
аурулар  интернат үйіне» 2 мүгедек 
орналастырылды.

Мүгедектердің әлеуметтік 
инфрақұрылым объектілеріне 
қолжетімділігін ұйымдастыруда 
ерекше көңіл бөлуді талап етеді 
және 2018 жылға қарай әлеуметтік 
инфрақұрылымның негізгі 
объектілеріне және барлық адамдар 
үшін ашық және бірдей көрсетілетін 
қызметтерге кедергісіз қол жеткізу, 
мүгедектерді тыныс-тіршіліктің 
барлық салаларына енгізу және 
тартуды қамтамасыз ету тәрізді 
міндеттерді шешу қажет.

Меншік түріне қарамастан, 
ауданның барлық мекеме 
басшылары! Ғимараттарыңыздың 
кірме  топтарын, баспалдақтарды, 
жүру жолдарын, қызмет көрсету 
аймақтарын, санитарлық-
гигиеналық үй-жайларды, іргелес 

жатқан аумақтарды әлеуметтік 
инфрақұрылым объектілерінің 
қолжетімділік паспортына 
сәйкестендірулеріңізді, яғни, көру 
қабілеті бұзылған мүгедектер үшін   
есік әйнектен болған жағдайда 
сары түсті белгі, кіреберісте 
дыбыстық маяк (звонок), мекеменің 
қолжетімділігі туралы мүгедектердің 
белгілері, баспалдақтың екі жағында 
тұтқалар екі биіктікте (70 және 95 
см), баспалдақтағы бірінші және 
соңғы сатысы, есік алдынан қызмет 
көрсетілетін жерге дейін тактильді 
жол орнату (сары түспен бояу), ені 
1:12 болатындай  тайғанақ емес 
жабынмен жабдықталған пандус 
орнату, мүгедектер автокөлігі 
үшін ені 3,5 м арнайы автотұрақ, 
белгісімен бірге  орнатуларыңызды 
сұраймыз.

Қазақстан Республикасының 
2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы» №235 
Кодексінің 83 бабының тармағының 
1-тармақшасында  мүгедектердің 
әлеуметтік және көлік инфрақұрылым 
объектілеріне қол жеткізуін 
қамтамасыз етпеу  айыппұл салуға 
әкеп соқтыратынын ескертеміз.

Мүгедектерге қолайлы орта 
құру бойынша туындаған сұрақтар 
бойынша төмендегі мекен-
жайға қайырылуыңызға болады: 
Жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар  бөлімінің ардагерлер 
мен мүгедектер секторы,  Меркі 
ауылы, Ә.Ысмайылов көшесі, 157, 
тел: 2-16-66.

К.РАКАЕвА, 
аудандық жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің ардагерлер мен 

мүгедектер секторының  
меңгерушісі.  
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ольга  МАЗУР,   "Меркі тынысы".

Оларды тәрбиелеу, оқыту, білім 
беру, болашаққа қадам бастырып 
осы өмірде кірпіш болып қалануы 
үшін жұмыла жұмыс жасау керек.  
Сондықтан оларға қауіпсіздік 
шаралары туралы кеңінен 
насихаттап, келеңсіз жағдайларға 
жол бермеу үшін үнемі түрлі 
деңгейде жұмыстар атқару қажет.  
Биылғы жылдың ерекшелігі – білім 
беру ұйымдарында балалардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында және білім беру 
мекемелерінде қауіпсіздікпен 
байланысты жағдайды жетілдіру 
үшін министрлік «Мектепке жол» 
жалпы республикалық акциясы 
аясында «Қауіпсіз  мектеп» 
науқанын   өткізуге бастамашылық 
етті.  Балаларға қамқорлық жасау, 
баланың абыройы мен құқықтарын 
құрметтеу – бұл тек мемлекеттің 
ғана емес, сонымен қатар, 
жекелеген әрбір адамның міндеті. 

2017 жылдарға арналған іс-
қимыл жоспарының 40-тармағына 
сәйкес 10 тамыздан 20 қыркүйек 
аралығында өткен «Қауіпсіз мектеп» 
тақырыбындағы республикалық 
акциясы  аясында  алтын 
ұямызда іс-шаралар жоспары 
бекітіліп, түрлі жұмыс атқарылды. 
Мектепте балалардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, мектеп 
оқушыларының арасында құқық 
бұзушылықтың алдын алу және 
қауіпсіздік шараларын жетілдіру – 
акцияның басты мақсаты болды. 

Атқарылған іс-шараларға 

Их успешный 
бизнес давно дви-
жется вперед пра-
вильным курсом, 
минуя все рифы, 
препоны, развиваясь 
и укрепляясь. У ребят 
все поставлено на 
высокий уровень, все 
под контролем, ведь 
они, кроме стремле-
ния достигнуть успе-
ха, реализовать себя 
в предприниматель-
стве, еще имеют и 
высшие образования, 
так Айваз окончил 
институт по специ-
альности «Бухучет и 

Сейдхан Абдуллаевич, уроженец города 
Джамбула, по специальности  бухгалтер, 37 лет 
своей жизни отдал   любимому дело,  Шынар 
Амиркуловна, учитель начальных классов. Без 
малого 30 лет простояла сельская учительни-
ца у доски, и о том, что человек счастлив, если 
реализует себя в любимой профессии, знает не 
понаслышке, а убедилась в этом на собствен-
ном опыте. Супруги  всегда и везде стремились 
успеть. Встретились и поженились они после 
окончания ВУЗа и педучилища, начав свой со-
вместный путь после получения дипломов. За-
тем потекли плодотворные трудовые будни. 
Молодые специалисты по направлению уехали 
в Талдыкурганскую область,  Капальский район, 
Сейдхан Абдуллаевич работал главным бухгал-
тером в районном быткомбинате, Шынар Амир-
куловна – воспитателем в детском саду. Затем 
они переехали в город Тараз, а в 1985 году  в 
Меркенский район, продолжив свою трудовую 
деятельность по специальностям. С.Байтленов 
трудился главным бухгалтером в ПАТП, Ш.Абди-
ева – учителем начальных классов в СШ №18 
им.Калинина, затем в СШ №1, откуда и вышла на 
заслуженный отдых. И даже будучи пенсионер-

СЕМЕЙНЫЕ 
   УСТОИ

в начале октября месяца в Казахстане отмечались  сразу три значимых 
для страны праздника, это: День пожилых людей, День труда и День учи-
теля и все они близки жителям района, супругам, пенсионерам  Сейдхану 
Абдуллаевичу байтленову и шынар Амиркуловне Абдиевой, которые всю 
свою жизнь посвятили работе, семье и детям. 

Чемпионат района по футболу  стар-
товал 11 мая 2016 года на футбольном 
поле Т.Рыскуловского сельского округа 
матчем команд «Достар»–«Актоган». В 
настоящее время командами сыграны 
уже шесть туров второго круга чемпи-
оната. Осталось сыграть еще один тур, 
чтобы определить чемпиона и призеров 
чемпионата района по футболу. Матчи 
второго круга чемпионата проводятся с 
четверга по воскресенье, еженедельно, 
на футбольном поле центрального ста-
диона имени А.Аскарова. Начало игр – в 
17 час. 00 мин.

На соревнованиях чемпионата рай-
она по футболу, посвященному 25-ле-
тию Независимости Республики Казах-
стан, ХХХІ летним Олимпийским играм, 
под девизом «Спорт, молодежь против 
наркотиков», принимали  участие 14 ко-
манд, представляющих сельские округа, 
предприятия и организации  района. 

В настоящее время, командами 
сыграно 115 матчей, забито в ворота 
соперников 479  мячей, что в среднем 

ЧЕМПИоНАТ  РАйоНА

чемпионата Меркенского района по футболу, посвященного 
25-летию Независимости Республики Казахстан, хххі летним 
олимпийским играм, под девизом «Спорт, молодежь против 

наркотиков», на 6 октября 2016 года

Наименование 
команд

«Достар»
«Андас батыр»
«Нурлы Жастар»
«Ардагер»
«Ботбай»
«Мынказан»
«Интернациональный»
«Актоган»

ТУРНИРНАЯ ТАблИцА

И

19
19
19
19
19
19
19
19

в

15
11
11
9
17
8
7
5

Н

1
1
3
2
1
5
8
1

П

3
7
5
8
1
7
4
13

Р/М

54:23
37:26
50:36
44:47
72:21
44:29
39:27
34:69

Н/о

46
34
36
29
52
29
29
16

З/М

ІІ
ІV
ІІІ
VІІ
І
VI
VІІ
VІІІ

 Футбол

А.оСМАНов, 
руководитель отдела физической культуры и спорта 

акимата Меркенского района                                                  

по четыре и более мячей за игру. Са-
мый крупный счет зафиксирован в мат-
че команд «Ботбай»–«Актоган» – 10:2, в 
пользу команды «Ботбай». Больше всех 
забито мячей в ворота соперников фут-
болистами команды «Ботбай» – 72 мяча, 
меньше всех пропустили в свои ворота 
также футболисты команды «Ботбай» – 
21 мяч. На звание лучшего бомбардира 
чемпионата района претендуют:  Д.Кой-
шыбаев («Нурлы Жастар») – 22 мяча, 
Д.Итжанов («Мынказан») – 18 мячей, 
А.Омирбеков («Акарал-Мынказан») – 16 
мячей. 

Из сыгранных 115 матчей, в 16 
встречах команды довольствовались 
результатом «ничья», в остальных –  99 
встречах, игры заканчивались победой 
одной из команд. На 6 октября 2016 
года уверенно лидирует команда «Бот-
бай», набравшая 52 очка, на втором 
месте футболисты команды «Достар», у 
них 46 очков, на третьем месте, набрав 
36 очков, находится команда  «Нұрлы 
Жастар».

К тридцати годам иметь свое, успешно развивающееся дело, твердо стоять 
на ногах в бизнесе, достичь поставленной цели. об этом мечтают многие, од-
нако, получается это не у всех. У братьев Айваза и Султана Сулаевых, жителей 
Сарымолдаевского сельского округа,  это получилось, и останавливаться на до-
стигнутом они не собираются.

ольга  МАЗУР,   Алихан  НУРАлИЕв  (фото), "Меркі тынысы".

Бизнес  – как  путь  к  успеХу

аудит», Султан – «Налогообложение» в г. Биш-
кеке и знания у них хорошие, они то и помогают  
молодым предпринимателям вести свой биз-
нес правильно, со знанием дела.

Их бизнес, это целый комплекс «Малик»,  
состоящий  из автомойки, пункта замены мас-
ла, СТО, салона красоты и продуктового магази-
на. Благодаря их бизнесу, одиннадцать жителей 
района были обеспечены работой и постоянным 
заработком. И, конечно же, большую помощь и 
поддержку Айвазу и Султану в развитии свое-
го дела оказывал их отец, Малик Мустафаевич 
Сулаев, которого, к огромному сожалению, уже 
нет в живых, но его сыновья бережно хранят 
память о нем, и придерживаются тех советов, 
мудрых наставлений, которые он давал. Они то 
и помогают им, укрепляют их дух.

Поддерживают их в бизнесе и любимые 
женщины,  мама Насханым Сулаева, а старше-
го брата, Айваза, верная супруга Айши, которая 
дает  ему силы добиваться поставленных це-
лей, а также его дети, дочка и сын, которые зна-
ют, что их папа самый лучший. И он старается 
быть таким, чтоб они им гордились.

Придерживаются братья Сулаевы еще одно-
го завета отца – Малика Сулаева и любимого 
деда, ветерана Великой Отечественной войны 

Мустафы Сулаева – делать добрые поступки, 
помогать людям. Так, в их продуктовом мага-
зине, по инициативе братьев, пожилые люди 
могут взять каждый день булку хлеба  бесплат-
но. Казалось бы, не такой большой поступок, но 
для бабушек и дедушек, жителей Сарымолда-
евского сельского округа, ощутимая помощь, 
ведь в последнее время продукты сильно по-
дорожали. Так они решили помочь старикам и 
сделали это бескорыстно. Оказывают помощь 
молодые предприниматели и малообеспечен-
ным семьям, вспоминая слова отца о том, что 
надо всегда оказывать помощь тем, кто в ней 
нуждается.

 На вопрос корреспондента районной газеты 
«Меркі тынысы» о том: «есть ли сейчас шансы 
у молодых предпринимателей района достичь 
такого же успеха в бизнесе, как и они?» братья 
Сулаевы ответили: «Да. Шансы добиться успеха 
есть всегда. Многие предприниматели строили 
свой  бизнес с нуля,  выводя его на качественно 
новый уровень. И они в своем деле постараются 
всегда быть на плаву!».

На снимке: братья Сулаевы и продавцы 
магазина Минара Алиева и лейла Махму-
дова.

БЕР
ЕГУ

Т

кой, она по-прежнему 
помогает детворе с 
учебой или жизнен-
ным советом. Ведь 
учитель остается учи-
телем до конца своих 
дней, даже если он 
перестает каждое утро 
приходить в школу.  
Достойный труд супру-
гов отмечен многочис-
ленными наградами, 
Почетными грамотами 
областного и районно-
го значения, благодар-
ственными письмами. 

Шынар Амирку-
ловна является мно-
годетной мамой, она 
воспитала восьмерых 

детей, четверо своих и четверо приемных, это 
дети брата мужа. Их родители умерли и  С.Бай-
тленов и Ш.Абдиева заменили им родителей, 
окружая их своим вниманием, заботой и любо-
вью. Они так и говорят: «У нас восемь детей!» и 
гордятся этим. Всем им они дали высшие обра-
зования, есть среди них юристы, бухгалтера, пе-
дагоги, и все они с теплом и трепетом относятся 
к своим родителям.

Сейчас С.Байтленов и Ш.Абдиева, несмотря 
на то, что они на заслуженном отдыхе,  не сидят 
без дела,  принимают активное участие в воспи-
тании внуков, тем более, что у них теперь  для 
этого много свободного времени, с малых лет 
прививая им любовь к труду, своей Родине.  

С.Байтленов и Ш.Абдиева уверены в том, что 
у их семьи крепкие корни. Отработав достойно, 
они теперь передают свой, накопленный за дол-
гие годы труда, опыт своим детям, которые, как 
и их родители, работают на благо  независимой 
страны. 

На снимке: супруги С.байтленов и ш.Аб-
диева с детьми, внуками, другом семьи.

«баланың жақсы болмағы бірінші – ата-анасынан, 
екінші — ұстазынан, үшінші — құрбысынан», – дейді 
А.Құнанбаев. баланың жаман әдеттеріне тыйым жасап, 
жақсы істерін көре білу — әрбір адамның  парызы. Себебі, 
балалар – еліміздің болашағы. 

Қауіпсіз  мектеп – сенімді  мектеп
көз жүгіртер болсақ, мектеп 
оқушыларының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында  құқық 
қорғау органдары қызметкерлерінің 
қатысуымен оқушылар мен  
ата-аналар арасында құқық 
бұзушылықтың алдын алу жөнінде 
жиналыс өткізіліп, түсіндірме 
жұмыстары жүргізілді. Сонымен 
қатар ЖЖЕ-ның ескертулері, 
алғашқы көмек көрсету, 
мектепте, үйде, орманда, суда 
өзін-өзі ұстау ережелері, жедел 
қызмет телефонының нөмірлері 
орналастырылған «Қауіпсіз 
балалық шақ!» тақырыбында 
мектеп фойесінде ақпараттық 
стенд орналастырылды. Сынып  
жетекшілер, әлеуметтік педагог, 
мектеп психологтарымен бірлесе 
отырып бейтаныс адамдармен өзін-
өзі ұстау туралы тәрбие сағаттары 
өткізіліп, толық мәлімет берілді. 
Жолда жүру ережелерін сақтау 
және жол-көлік оқиғаларының 
алдын алу мақсатында Меркі АІІБ-
нің ЖПҚ ЮПТ-ның инспекторы 
полиция лейтенанты Д.Боранбаева 
1-4 сынып оқушылары арасында  
«Абайлаңдар, балалар, жол 
ережесін сақтаңдар!» тақырыбында 
дәріс оқыды. Сонымен қатар, 
бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі 
А.Срайыл «Қауіпсіздік кемпірқосағы» 
тақырыбында суреттер байқауын 
ұйымдастырды. Балалар мектеп 
пен үй арасындағы жолдар, 
ондағы қауіпсіздік белгілері туралы 
бейнелеп, өз білімдерін ортаға 

салды. «Сақтансаң, сақтаймын» 
–  дегендей, қауіпсіздіктің 
науқанын жетілдіру үшін түнгі 
және күндізгі тексеру рейдтері 
ұйымдастырылып, жүргізілді.  
Күндізгі рейдке 36 мұғалім 

қатысып,  31  көшені  аралады. 
Нәтижесінде отбасындағы зорлық-
зомбылық фактілері кездескен 
жоқ. Түнгі рейдте үнемі мектептің 
құқықтық ісі жөніндегі орынбасары, 
мектеп психологы, әлеуметтік 
педагог, мектеп инспекторынан 
құрылған топ  бала еңбегін заңсыз 
пайдалану және заңсыз қолдану 
фактілерін анықтау мақсатында мал 
базары, ойын-сауық орталықтары, 
фермерлік шаруашылықтар, 
көлік жуу мекемелері, жанар-
жағармай станциясы мен теміржол 
аумақтарында үнемі тексеріс 
жүргізіп тұрды. Нәтижесінде ешбір 
заң бұзушылық анықталған жоқ. 
Балалар құқығын қорғау – егемен 
еліміздің басты құндылықтарының 
бірі, сол үшін өскелең ұрпақтың 
дұрыс тәрбие алып, қоғамдағы 
құқықтарының сақталуы жолында 
ата-ана мен мектеп арасындағы 
байланыстың маңызы зор екендігіне 
тағы да көзімізді жеткіздік. Қоғам 
үшін ең бастысы – тәуелсіздік, адам 
үшін бас бостандығы және уайым, 
қайғысыз өмір. Сондықтан да  
аянбай еңбек етіп, бала тәрбиесіне 
жауапкершілікпен  қарайық! 
Зорлық-зомбылықты болдырмауға, 
құқық бұзушылықтың алдын алуға 
және онымен  күресуге білек сыбана 
атсалысайық!

л.МЫРСЕйіТовА, 
№44 орта мектебінің қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.
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1. общие положения
1. Коммунальное государственное уч-

реждение «Отдел архитектуры, градострои-
тельства и строительства акимата Меркен-
ского района» является государственным 
органом Республики Казахстан, уполномочен-
ным на выполнение функций государственно-
го управления и контроля  в сфере архитек-
туры, градостроительства и строительства 
акимата Меркенского района.

2. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел архитектуры, градострои-
тельства и строительства акимата Меркен-
ского района» не имеет ведомства.

3. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел архитектуры и градострои-
тельства, строительства акимата Меркенско-
го района» осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Конституцией и законами 
Республики Казахстан, актами Президента и 
Правительства Республики Казахстан, иными 
нормативными правовыми актами, а также 
натоящим Положением.

4. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел архитектуры, градостро-
ительства и строительства акимата Мер-
кенского района» является юридическим 
лицом в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, имеет печать 
и штампы со своим наименованием на госу-
дарственном языке, бланки установленного 
образца, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, счета в органах казна-
чейства.

5. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел архитектуры, градострои-
тельства и строительства акимата Меркенско-
го района» вступает в гражданско-правовые 
отнашения от собственного имени.

6. Коммунальное государственное 
учреждение «Отдел архитектуры, градостро-
ительства и строительства акимата Меркен-
ского района» имеет право выступать сто-
роной гражданско-правовых отношений от 
имени государства, если оно уполномочено 
на это, в соответствии с законодательством.

7. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел архитектуры, градострои-
тельства и строительства акимата Меркенско-
го района» по вопросам своей компетенции в 
установленном законодательством порядке, 
принимает решения, оформляемые прика-
зами руководителя коммунального государ-
ственного учрежденя «Отдел архитектуры, 
градостроительства и строительтсва акима-
та Меркенского района» и другими актами, 
предусмотренными законодальством Респу-
блики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численно-
сти коммунального государственого учрежде-
ния «Отдел архитектуры, градостроительства 
и строительства акимата Меркенского райо-
на» утверждаются в соответствии с действую-
щим законодательством.

9. Местонахождение юридического лица: 
почтовый индекс: 080500, Республика Казах-
стан, Жамбылская область, Меркенский рай-
он, с. Мерке, улица Исмаилова, 169.

10. Полное наименование государ-
ственного органа – коммунальное государ-
светнное учреждение «Отдел архитектуры, 
градостроительтва и строительтва акимата 
Меркенского района».

11. Настоящее Положение является уч-
редительным документом коммунального 
государственного учреждения «Отдел архи-
тектуры, градостроительства и строительства 
акимата Меркенского района».

12. Финансирование деятельности ком-
мунального государственного учреждения 
«Отдел архитектуры, градостроительства и 
строительства акимата Меркенского района» 
осуществляется из местного бюджета.

13. Коммунальному государственному 
учреждению «Отдел архитектуры, градостро-
ительства и строительства акимата Мер-
кенского района» запрещается вступать в 
договорные отношения с субъектами пред-
принимательства на предмет выполнения 
обязанностей, являющихся функциями ком-
мунального государственного учреждения 

ПолоЖЕНИЕ
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гРАДоСТРоИТЕльСТвА И СТРоИТЕльСТвА АКИМАТА МЕРКЕНСКого РАйоНА»
Разработано на основании Типового положения государственного органа Республики Казахстан,  

утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 29 октября 2012 года №410
«Отдел архитектуры, градостроительтсва и 
строительства акимата Меркенского района».

Если коммунальному государственному 
учреждению «Отдел архитектуры, градостро-
ительства и строительства акимата Меркен-
ского района» законодательными актами пре-
доставлено право осущетвлять приносящую 
доходы деятельность, то доходы, полученные 
от такой деятельности, направляются в доход 
государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, 
права и обязанности государственного 

органа.
14. Миссия коммунального государ-

ственного учреждения «Отдел архитектуры, 
градостроительства и строительства акимата 
Меркенского района»: содействие в реали-
зации государственной политики в области 
архитектуры, градостроительства и строи-
тельства, с целью повышения благосостояния 
и качества уровня жизни населения Меркен-
ского района.

15. Задачи:
– проведение государственной архитек-

турной, градостроительной и строительной 
политики на территории района;

– обеспечение государственного контроля 
за соблюдением норм законодательства в ар-
хитектурной, градостроительной и строитель-
ной деятельности, государственных нормати-
вов и утвержденной в установленном порядке 
строительной документации при градостро-
ительном освоении территории администра-
тивно-территориальной единицы;

– ведение  мониторинга строящихся, ре-
конструкции и капитального ремонта объек-
тов и контроля за ходом и качеством их стро-
ительства;

– ведение государственного градострои-
тельного кадастра районного уровня;

– следить и координировать действия по 
соблюдению правил архитектурно-строитель-
ной деятельности;

16. Функции:
– координация деятельности по реализа-

ции утвержденной в установленном законода-
тельством порядке комплексной схемы гра-
достроительного планирования территории 
района (проекта районной планировки), гене-
ральных планов сельских населенных пунктов;

– предоставление в установленном по-
рядке информации и (или) сведений для вне-
сения в базу данных государственного градо-
строительного кадастра;

– информирование населения о планиру-
емой застройке территории либо иных градо-
строительных изменениях;

– принятие решений о строительстве, 
инженерной подготовке территории, благоу-
стройстве и озеленении, консервации стро-
ительства незавершенных объектов, прове-
дении комплекса работ по постутилизации 
объектов районного значения;

– ведение учета актов приемки объектов в 
эксплуатацию, а также объектов (комплексов), 
вводимых в эксплуатацию;

– организация сохранения жилищного 
фонда, коммуникаций, памятников истории 
и культуры районного значения, контроля за 
их содержанием (использованием, эксплуа-
тацией);

– организация разработки и представле-
ние на утверждение районному маслихату 
схем градостроительного развития террито-
рии района, а также проектов генеральных 
планов городов районного значения, поселков 
и иных сельских населенных пунктов;

– реализация градостроительных проек-
тов, разрабатываемых для развития утверж-
денных генеральных планов (схем территори-
ального развития) населенных пунктов;

– рассмотрение и утверждение предпро-
ектной и проектной (проектно-сметной) доку-
ментации на строительство объектов и ком-
плексов, финансируемых за счет местного 
бюджета, а также республиканского бюджета, 
выделенного на финансирование местного 
бюджетного инвестиционного проекта;

– ведение мониторинга строящихся (на-
мечаемых к строительству) объектов и ком-
плексов в порядке, установленном уполно-

моченным органом по делам архитектуры, 
градостроительства и строительства;

– принятие решений по выбору, предо-
ставлению, а в случаях, предусмотренных 
законодательными актами, изъятию для го-
сударственных нужд земельных участков на 
подведомственной территории для застройки 
или иного градостроительного освоения;

– принятие решения о реконструкции, по-
средством перепланировки помещений су-
ществующих зданий;

– осуществление в интересах местного 
государственного управления иных полномо-
чий, возлагаемых на местные исполнитель-
ные органы законодательством Республики 
Казахстан.

17. Права и обязанности:
– разрабатывать и вносить на рассмотре-

ние акимата района проекты актов акимата и 
акима района и других нормативных актов в 
области архитектуры, градостроительства и 
строительства на территории района;

– вносить предложения по проектам зако-
нодательных или иных нормативных правовых 
актов, разработанных центральными испол-
нительными органами по вопросам строи-
тельства;

– вносить предложения местным испол-
нительным органам по размещению объектов 
и комплексов;

– организация и осуществление контроля 
за качеством проектной документации;

– привлекать в установленном порядке 
на договорной основе в качестве экспертов 
специалистов других отраслей производства, 
научно-исследовательских и проектно-кон-
структорских организаций;

– запрашивать и получать в установлен-
ном порядке информацию от государствен-
ных учреждений, юридических лиц, независи-
мо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности по вопросам строительства;

– представлять в пределах своей ком-
петенции интересы акимата района в судах, 
иных органах государственной власти;

– в установленном порядке безприпят-
ственно посещать объекты строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта;

– вносить предложения перед соответ-
ствующими государственными органами, во-
просы о привлечении к ответственности лиц, 
виновных в самовольном строительстве, на-
рушении действующего законодательства в 
области строительства;

– принимать решения по вопросам стро-
ительства, являющиеся обязательными для 
исполнения организациями и учреждениями, 
расположенными на территории района;

– участвовать в приемке объектов в экс-
плуатацию в составе государственных комми-
сий;

– в составе государственной комиссии 
участвовать в приемке к эксплуатации закон-
ченных объектов строительства;

– рассматривать жалобы, заявления фи-
зических и юридических лиц, по вопросам 
архитектуры, градостроительства и строи-
тельства;

– в пределах своей компетенции заклю-
чать договора с государственными организа-
циями.

3. организация деятельности 
государственного органа

18. Руководство коммунального государ-
ственного учреждения «Отдел архитектуры, 
градостроительства и строительства акимата 
Меркенского района» осуществляется первым 
руководителем, который несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных 
на учреждение задач и осуществление им 
своих функций.

19. Первый руководитель коммунального 
государственного учреждения «Отдел архи-
тектуры, градостроительства и строительства 
акимата Меркенского района» назначается 
на должность и освобождается от должности 
акимом Меркенского района.

20. Первый руководитель коммунального 
государственного учреждения «Отдел архи-
тектуры, градостроительства и строительства 
акимата Меркенского района» имеет специ-

алистов, которые назнчаются на должность, 
освобождаются от должности, в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан.

21. Полномочия первого руководителя 
коммунального государстваенного учрежде-
ния «Отдел архитектуры, градостроительства 
и строительства акимата Меркенского райо-
на»: организует и руководит работой учреж-
дения и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на учреждение 
задач и осуществеление им своих фукций.

1) без доверенности действует от имени 
учреждения;

2) представляет интересы учреждения во 
всех органах;

3) принимает на работу и увольняет с ра-
боты работников учреждения;

4) устанавливает компетенцию своих за-
местителей и других руководящих работни-
ков;

5) распоряжается имуществом учрежде-
ния, заключает договоры, выдает доверенно-
сти;

6) открывает банковские счета и соверша-
ет сделки;

7) издает приказы и дает указания, обяза-
тельные для всех работников;

8) принимает меры поощрения и налагает 
меры взыскания на работников;

9) в соответствии с законодательством 
утверждает лимит численности подведом-
ственных учреждений.

Исполнение полномочий первого руко-
водителя коммунального государственного 
учреждения  «Отдел архитектуры, градостро-
ительства и строительства акимата Мер-
кенского района», в период его отсутствия, 
осуществляется лицом, его замещающим, в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

22. Первый руководитель определяет пол-
номочия своего заместителя, в соответствии 
с действующим законодательством.

23. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел архитектуры, градострои-
тельства и строительства акимата Меркен-
ского района» возглавляет начальник отдела, 
назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности, в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

4. Имущество государственного органа.
24. Коммунальное государственное уч-

реждение «Отдел архитектуры, градостро-
ительства и строительства акимата Мер-
кенского района» может иметь на праве 
оперативного управления обособленное иму-
щество в случаях, предусмотренных законо-
дательством.

Имущество коммунального государствен-
ного учреждения «Отдел архитектуры, гра-
достроительства и строительства акимата  
Меркенского района» формируется за счет 
имущества, переданного ему собственником, 
а также имущества (включая денежные дохо-
ды), приобретенного в результате собствен-
ной деятельности и иных источников, неза-
прещенных законодательством Республики 
Казахстан.

25. Имущество, закрепленное за ком-
мунальным государственным учреждением 
«Отдел архитектуры, градостроительства и 
строительства акимата Меркенского района» 
относится к коммунальной собственности.

26. Коммунальное государственное уч-
реждение «Отдел архитектуры, градостро-
ительства и строительства акимата  Мер-
кенского района» не вправе самостоятельно 
отчуждать или иным спсобом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом, приоб-
ретенным за счет средств, выданных ему по 
плану финансирования, если иное не установ-
лено законодательством.

5. Реорганизация и упразднение 
государственного органа

27. Реорганизация и управление ком-
мунального государственного учреждения 
«Отдел архитектуры, градостроительства и 
строительства акимата Меркенского района» 
осуществляются в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.



СЧИТАЕТСЯ  НЕДЕйСТвИТЕльНЫМ
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Қаçàқñòàí  Ðåñïóáëèêàñû 
инвестициялар және даму министрлігі

байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитеті

Мерзімді баспасөз басылымын және 
ақпараттық агенттікті есепке 

қою туралы  КУәліК
№14047-г Астана қаласы, 24.12.2013 жыл. 

КЕЗЕКшілЕР: Р.Маллабаев, о.Мазур
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  Ақ тілек

1. Жамбыл облысы, Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 2016 жылдың 11 қазанында 
маршруттарға қызмет көрсету құқығына және жолаушылар мен 
багаждарға қызмет көрсетуге конкурс өтетінін жариялайды. 
Конкурс өту мекен-жайы: Жамбыл облысы, Меркі ауданы, 
Ысмайылов көшесі №169, №20 бөлме.

2. Конкурс бағытына төмендегідей пакеттер (маршруттар) 
койылады:

1. «Аудан орталығы – Ойтал ауылы»; 
2. «Аудан орталығы – Тескентоған ауылы»;
3. «Аудан орталығы – Ақермен ауылы»;
4. «Аудан орталығы – Аспара ауылы»;
5. «Жамбыл ауылы – I бөлімше»; 
6. «Аудан орталығы – Т.Рысқұлов ауылы»; 
7. «Аудан орталығы – Қызыл таң ауылы»;
8. «Аудан орталығы – Андас батыр ауылы»;
9. «Жамбыл ауылы – Қант зауыты»;
10. «Аудан орталығы – Жеміс-жидек»;
11. «Аудан орталығы – Гранитогор»;
12. «Аудан орталығы – Ақтоған»;
13. «Аудан орталығы – Қазақдихан»;
14. «Аудан орталығы – Тәтті – Ақжол»;
15. «Аудан орталығы – Меркі шипажайы»;
16. «Аудан орталығы – Ахтанбердиев көшесі (Сарымолдаев а/о)»;
17. «ИНВАТАКСИ» – қызметін көрсету;
3. Конкурсқа кез келген жеке және заңды тұлғалар,  меншік 

нысанына қарамастан, иеленушінің өзіндік меншік құқығында 
немесе  өзге заңды негізде автокөлік құралдары барлар.

4. Конкурсқа қатысу үшін Жамбыл облысы, Меркі ауданы, 
Ысмайылов көшесі №169 үйдегі Меркі ауданы әкімдігінің 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөліміне жазбаша өтінім құжаттарын 
тапсыруы тиіс.

5. Конкурстық өтінімдерді алу және құжаттарды 
қабылдаудың түпкілікті мерзімі 2016 жылдың 30 қазанына 
дейін.

6. 25.10.2016 жылы конкурстық Комиссия конкурсты өткізу 
мәселесі бойынша конкурс  алдындағы конференциясын 
өткізеді. 

7. Тиісті құжаттар: 
1. Автотұрақ.
2. Автотұрақ мемлекеттік актісі.
3. Техникалық паспорт.
4. Авто техпаспорты.
5. Серіктестіктің құрылтай құжаттары.

8. Анықтама үшін мына байланыс телефонына 
хабарласыңыздар: 2-27-80 немесе электронды пошта zhkh_
merke @mail.ru.

№3 орта мектебі ұжымы №25 бастауыш мектебінің меңгерушісі
                  бАлҚЫбЕКов  НұРПЕРЗЕНТ  МАлКЕлДіұлЫНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-
туыстарына, бауырларына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

утерянный акт,  кад. № 06-092-025-411, выданный на имя Бекболатова 
Бауыржана Муратбековича, на право частной собственности на земельный 
участок, площадью 0,1055 га.

Олар баланы жұқпалы аурулардан сақтандырып, аллергиялық 
белгілердің пайда болу мүмкіндігін азайтады. Басқасын айтпағанда, емшек 
сүтімен тамақтандыру – әрі оңай, әрі үнемі.

Емшек сүтімен тамақтандыру бала есейгенде де оның денсаулығына 
ықпал етеді. Мысалы, емшек емген балалардың ақыл-ойы жағынан даму 

1.  Коммунальное   государственное   учреждение  «Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспор-
та и автомобильных дорог акимата Меркенского района Жам-
былской области» объявляет о проведении конкурса на право 
обслуживания маршрутов внутри поселковых автомобильных 
перевозок пассажиров и багажа, который состоится 11.10.2016 
года по адресу: Жамбылская область, Меркенский район, село 
Мерке, улица Исмаилова №169, кабинет №20      

2. На конкурс выставляются следующие пакеты маршрутов 
(маршруты):

1. «Районный центр – село Ойтал»;
2. «Районный центр – село Тескентоган»;
3. «Районный центр – село Акермен»;
4. «Районный центр – село Аспара»;
5. «Село Жамбыла – I отделение»;
6. «Районный центр – село Т.Рыскулова»;
7. «Районный центр – село Кызыл тан»;
8. «Районный центр – село Андас батыра»;
9. «Село Жамбыла – Сахзавод»; 
10. «Районный центр – Плодоягодный совхоз»;
11. «Районный центр – Гранитогорск»;
12. «Районный центр – Актоган»;
13. «Районный центр – Казахдихан»;
14. «Районный центр – Татты – Акжол»;
15. «Районный центр – Мерке санаторий»;
16. «Районный центр – ул. Ахтанбердиева (с.Сарымолдаева)
17. Услуги «ИНВАТАКСИ» 
3. В конкурсе принимают участие любые физические и юри-

дические лица, независимо от формы собственности, владею-
щие автотранспортными средствами на праве собственности 
или иных законных основаниях.

4. Желающие принять участие в конкурсе представляют 
в отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирско-
го транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского 
района Жамбылской области письменную заявку на получение 
комплекта конкурсных документов по адресу: Жамбылская об-
ласть, Меркенский район, улица Исмаилова №169.      

5. Окончательный срок приема заявок на получение кон-
курсных документов и приема заявок на участие в конкурсе 
30.10.2016 года.

6. 25.10.2016 года конкурсная комиссия проводит предкон-
курсную конференцию по вопросам проведения конкурса.

 7. Документы для подачи заявок: 

голубые ели 1,2-2,0 метра 
(осенняя посадка). Цена договор-
ная. 

Обращаться по адресу: ул. 
Сарымолдаева, 20 или по тел.: 
2-20-51; +77752709104; 
87774131842.

ПРоДАюТСЯ

АУДАНішіліК  бАғЫТТАРғА  
ЖолАУшЫлАР МЕН  бАгАЖДАРДЫ  

ТұРАҚТЫ ТүРДЕ  ТАСЫМАлДАУ  
ҚЫЗМЕТіН  КөРСЕТУгЕ  КоНКУРС  

ЖАРИЯлАНАДЫ

о ПРовЕДЕНИИ КоНКУРСА НА ПРАво 
обСлУЖИвАНИЯ МАРшРУТов РЕгУлЯРНЫх 

вНУТРИРАйоННЫх АвТоМобИльНЫх 
ПЕРЕвоЗоК ПАССАЖИРов И бАгАЖА

объЯвлЕНИЕ

1. Автопарк.  
2. Госакт автопарка.
3. Технический паспорт. 

4. Авто техпаспорт.   
5. ТОО учредительные документы.

8. За справками обращаться по телефонам: 2-27-80 либо 
на электронный адрес: zhkh_merke@mail.ru.

Александра Николаевича Кошевого, 
который с большой ответственностью трудится 
сторожем в врачебной амбулатории «Ойтал», с 
юбилеем. 9 октября т.г. Александру Николаеви-
чу исполнится 60 лет. Желаем ему в этот осо-
бенный день семейного счастья, благополучия, 
крепкого здоровья, чтобы все, к чему он стре-
мится, было достижимо и все его мечты испол-
нялись, успехов в работе и жизни.

Администрация и профсоюзный 
комитет центральной 
районной больницы.

Согласно плана привлечения сил и 
средств гарнизона ПС Меркенского рай-
она, на место пожара были высланы до-
полнительно: АЦ из ПЧ-11 (расстояние 
7 км., в течение 9 минут),  АЦ из ПЧ-10 
Т.Рыскуловского района (расстояние 40 
км). До прибытия сил и средств служ-
бы пожаротушения, на месте работали 
1  АЦ и 5 человек л/с объектовой проти-
вопожарной службы нефтебазы. Основ-
ную сложность представляло быстрое 
распространение огня  на находящие-
ся рядом два резервуара. Огонь мгно-
венно охватил ж/д цистерну, с которой 
сливали бензин, и распространился на 
рядом стоявшие  два резервуара, по 
50 куб., в которые производился слив 
бензина. Огонь частично охватил вторую 
пустую цистерну, из которой уже был 
слит бензин. Возникла реальная угроза 
распространения огня  на третью ж/д 

о  ПоЖАРЕ  НА  НЕФТЕбАЗЕ  в  МЕРКЕНСКоМ  
РАйоНЕ  ЖАМбЫлСКой  облАСТИ

22 сентября  2016 года в Меркенском районе, на станции Мерке, по 
ул. Пролетарской, 55, на территории нефтебазы, ИП «Исабеков», при сли-
ве нефтепродуктов (бензин АИ-92),  произошел пожар одной железнодо-
рожной цистерны (60 тонн) и двух резервуаров, емкостью по 50.куб., а 
также крыши пустующего складского помещения. общая площадь пожа-
ра составила 200 кв.м.

цистерну, в которой  еще был бензин, 
предназначенный для слива. От высокой 
температуры произошло возгорание де-
ревянного фронтона крыши пустующего 
складского помещения, находящегося 
на расстоянии около 50 метров.

Тушение  пожара осложнялось вы-
сокой температурой и угрозой взрыва. 
Для подготовки пенной атаки, при-
бывшие силы и средства производи-
ли интенсивное охлаждение горящих 
и находящихся рядом ж/д цистерны и 
резервуаров. Было подано четыре во-
дяных ствола. После сосредоточения на 
месте пожара всех сил и средств была  
произведена  пенная  атака (2ГПС-600 
и 2 УКТП-«Пурга-5»). Главной задачей 
пожарных было не допустить взрыва и 
распространения огня на близстоящие 
жилые дома.

Жилые дома населенного пункта 

находятся от 60 до 80 метров от места 
пожара. Пожар был ликвидирован в 19 
часов 50  минут. В результате пожара в 
реанимационное отделение ЦРБ  села 
Мерке с термическими ожогами, от 
80-90 процентов, поступили работники 
нефтебазы: С.Ким, 1969 года рожде-
ния, С.Олейников, 1968 года рождения, 
С.Захожевский, 1974 года рождения, ко-
торые от полученные ожогов, не совме-
стимых с жизнью, скончались.

В ликвидации пожара были задей-
ствованы 30 человек личного состава и 
5 единиц техники от ГУ «СП и АСР» ДЧС, 
противопожарная служба нефтебазы – 5 
человек и 1 единица техники (АЦ-40), 
для охраны порядка от МПС и РОВД 
– 40 человек и 10 единиц техники, от 
МИО – 6 человек и 3 единицы техники, 
для оказания медицинской помощи две 
бригады скорой помощи – 6 человек и 2 
единицы техники. Общее количество – 
87 человек и 21 единица техники.

С.КУРбАНов, 
начальник отдела ЧС 

Меркенского района, майор 
противопожарной службы.

Поздравляем!

Аудандық аурухана ұжымы 
және кәсіподақ ұйымы «Ақермен» 
дәрігерлік амбулаториясының медбикесі 
Тайлақбаева гүлнар Самсабайқызын  
3 қазанда 50 жасқа толған мерейтойымен 
шын жүректен құттықтаймыз!

Қымбатты Гүлнар! Мерейжасыңыз 
құтты болсын. Сіз 1987 жылдан бері 
медицина саласында аянбай еңбек 
етіп келесіз. Ұжым арасында сыйлы, әр 

жұмысын үлкен жауапкершілікпен тиянақты 
атқара білетін тәжірибесі мол білікті 
мамансыз. Әрдайым халық үшін атқарған 

еңбегіңіз абыройлы болсын. Отбасында да жақсы жар, аяулы анасыз. 
Тәлім-тәрбие беріп отырған ұл-қыздарыңыздың қызығын көріңіз, олар 
Сізге тек қуанышын сыйласын, өсіп-өніп өркендей берсін. 

Бүгінгі мерейтойыңызда Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, 
еңбекте тың табыстар мен өмірдің асқақ абыройын тілейміз! Әрдайым 
өміріңіз қуатты, көңіліңіз шуақты, көрер қуанышыңыз молынан болсын. 
Тек қана биік белестерді бағындырыңыз. Жасыңызға жас қосылсын. 

Открылось наследство после смерти Каратаевой Нурбуби, умершей         
30 апреля 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформления 
наследственных прав в течение шести месяцев со дня открытия наследства к 
нотариусу Н.Суюнчалиевой по адресу: с. Мерке, ул. Мусабекова, 2 «а».

Открылось наследство после смерти Джунусовой Джумакуль, умершей     
2 октября 2015 года. Наследников просим обратиться по вопросу оформления 
наследственных прав в течение одного месяца после опубликования к нотари-
усу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

ана   сүтімен  
тамақтандыру

 Ана  сүтімен тамақтандыру, әсіресе, сәбидің өмірінің 
алғашқы айларында ең жақсы тағам болатыны даусыз. 
Ананың сүтінде баланың өсуі, дамуы және денсаулығының 
мықты болуы үшін қажетті нәрлі заттардың бәрі бар, әрі оны 
баланың ағзасы жеңіл сіңіреді. Ақуыз, майлар, көмірсулар, 
витаминдер және микроэлементтермен қатар, емшек 
сүтінде антиденелер мен басқа да қорғаныш заттар бар.

көрсеткіштері жақсырақ болады. Мешел ауруымен, қан аздығымен, жіті асқазан-ішек 
ауруларымен, өкпе қабынуымен, тыныс жолдарының жіті вирустық жұқпаларымен, 
соның ішінде, тұмаумен әлдеқайда сирек ауырады. Оларда ас қорыту жүйесінің 
түрлі созылмалы аурулары, қантты диабет, қатерлі ісік дерттері, қан аурулары сирек 
болады.

Емшек сүтімен тамақтандырған кезде ана мен бала арасында пайда болатын 
қарым-қатынас, сәбиге қорғаныс пен мейірбандық түйсігін береді. Емшек еметін 
балалар тек дене жағынан жақсы дамып қана қоймай, сонымен қатар, әлдеқайда 
тыныш әрі бауырмал болып өседі, анасына жақынырақ болады, басқа балалармен 
араласу оларға аса қиын болмай дамиды. Емшек емізу анасының денсаулығына да 
жағымды әсер етеді. Босанғаннан кейін қан кетуі, қан азаюы сүт безінің, аналық безі 
мен жатырдың қатерлі ісігінің пайда болу қатері азаяды. Емшек емізу әйелдің осы 
кезеңде бала көтеруінен сақтандыратын маңызды факторы болып табылады.

Әдетте сәбидің өмірінің алғашқы 6 айында оған бар керегі – емшек сүті. Одан 
кейін нәрестені тамақтандыру рационына ботқа, көкөніс езбесі тартылғын ет түрінде 
әртүрлі қосымша тағамды қоса бастау керек. Бұл орайда емшек сүті бірнеше ай бойы 
сәбидің негізгі қорек көзі болып қала береді. Бірінші қосымша тамақ ретінде енгізілетін 
алғашқы тағам көкөніс езбесі болуға тиіс. Бидай ботқаларымен тамақтандыруды 7 
айлық жасынан бастаған дұрыс. Ботқа жайлап  емшек емізуді ауыстырады. Айранды 
және ашыған сүт өнімдерін 7-8 айынан бастап, аз-аздан, мөлшерін біртінде көбейте 
отырып беру керек. 7 айынан бастап сәбиге сиырдың қара кесек етінен жасалған ет 
турамасын беруге болады. Одан кейін тауық етін, қойдың майсыз етін қосуға болады.

Сәбидің мәзіріне балық 8-9 ай жасынан бастап қосылады, ол еттің орнына 
аптасына 1-2 рет берілді. Нәрестені тамақтандыру рационында міндетті түрде 
жеміс езбесі  мен  шырындыр  (алма, шие, қарақат, сәбіз, қырыққабат, алмұрт 
шырындары) болуға тиіс, олар витаминдер  мен минералды заттардың қайнар көзі 
болып табылады.

Дұрыс тиімді тамақтану сәбидің толық дамуын, оның денсаулығын сақтауға, 
инфекциялар мен басқа қолайсыз сыртқы факторларға шыдамдылығын қамтамасыз 
етуде маңызды рөл атқаратынын ата-аналар әрқашан есте сақтаулары керек.

 
 А.АбДУлхАлЫҚовА, 

 «Андас батыр» ауылдық 
емханасының балалар дәрігері.   


