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ПРЕЗИДЕНТ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ПРЕЗИДЕНТ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ 
ТОҚАЕВ ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ДӘСТҮРЛІ ТОҚАЕВ ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ДӘСТҮРЛІ 

ДІНДЕР КӨШБАСШЫЛАРЫНЫҢ ДІНДЕР КӨШБАСШЫЛАРЫНЫҢ 
 VII СЪЕЗІНДЕ СӨЗ СӨЙЛЕДІ VII СЪЕЗІНДЕ СӨЗ СӨЙЛЕДІ

ӨНЕРІМ-ӨМІРІМ!ӨНЕРІМ-ӨМІРІМ!

ПРЕЗИДЕНТ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ ҚХР ПРЕЗИДЕНТ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ ҚХР 
ТӨРАҒАСЫ СИ ЦЗИНЬПИНМЕН КЕЗДЕСТІТӨРАҒАСЫ СИ ЦЗИНЬПИНМЕН КЕЗДЕСТІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Қазақстанға мемлекеттік 
сапармен келген Қытай Халық 
Республикасының Төрағасы Си Цзинь-
пинмен кездесу өткізді.

«Ақорда» резиденциясында ҚХР 
Төрағасын ресми қарсы алу шарасы өтті. 
Құрмет Қарауылының бастығы екі ел 
басшыларына рапорт беріп, Қазақстан 
мен Қытайдың мемлекеттік әнұрандары 
орындалғаннан кейін мемлекеттер бас-
шылары екіжақты келіссөз өткізетін залға 
барды.

Бұдан кейін Қазақстан мен Қытай басшы-
лары кеңейтілген құрамда келіссөз жүргізді.

Президент Қытай Төрағасына шақыруын 
қабыл алып, елімізге мемлекеттік сапармен 
келгеніне ризашылығын білдірді.

– Бұл – пандемиядан кейін сіздің ше-
телге алғашқы сапарыңыз. Сондықтан 
осы сапарыңыз тарихи мағынаға ие. 
Мен мұны жоғары деңгейдегі өзара сенім 
мен ынтымақтастықтың көрінісі деп 
бағалаймын. Биылғы 5 ақпанда XXIV Қысқы 
Олимпиада ойындарының ашылу салтана-
тына қатысқанымды білесіз. Сол кезде 
Бейжіңде өткен кездесуімізді ықыласпен 
еске аламын, – деді Мемлекет басшысы.

Кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстан мен Қытай арасында 
дипломатиялық қатынас орнағанына 30 
жыл толғанын атап өтті.

– Сіздің сапарыңыз осы мерейлі беле-

2022 жылдың қыркүйек 
айының 8-і күні Ескелді ауданы 
Қарабұлақ ауылында аудандық 
мәдениет үйінде ардагерлер 
фестивальі өтті. Мақсаты, ау-
дан ардагерлерінің бос уақытын 
тиімді өткізу. Өнерін шыңдау, 
жастарға аға-буынның өнерін 
насихаттау арқылы ұлттық 
мәдениетімізді өркендету.

Бұл игі іс-шара Республикалық 
ардагерлер ұйымының 35 
жылдығы аясында аудандық ар-
дагерлер кеңесі мен мәдениет үйі 
ұйымдастырды. Аталмыш шараға 
ауылдық елді-мекендерден ақылдың 
кенін арқалаған, адамгершілік пен 
инабаттылықты, сыйластық пен 

Әлемдік және дәстүрлі діндер 
көшбасшыларының VII съезі дұға жасау 
үшін бір минуттық үнсіздіктен бастал-
ды, деп хабарлайды akorda.kz.

«Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 
пандемиядан кейінгі кезеңдегі адамзаттың 
рухани және әлеуметтік дамуындағы рөлі» 
атты пленарлық отырысты ашқан Мемлекет 
басшысы Қазақстан үшін әлемнің ең құрметті 
рухани көшбасшыларын бірге жинап, диа-
лог орнату үлкен құрмет екенін атап өтті. 
Президент Ватикан мен Католик шіркеуінің 
басшысы Рим Папасы Францискке, ең көне 
Әл-Азһар ислам университетінің Жоғарғы 
имамы Шейх Ахмад ат-Тайебке, Орыс право-
слав шіркеуінің өкілдеріне, Израильдің Бас 
ашкеназ раввині Давид Лауға, Израильдің 
Бас сефард раввині Ицхак Иосифке және 
форумның барлық қатысушысына өзінің 
ілтипатын білдірді.

– Біздің шақыруымызды қабыл алып, 
Қазақстанға келгендеріңіз үшін бәріңізге 
алғыс айтамын. Бұл бейбітшілікті сақтауға 
және өркениетаралық диалогты нығайтуға 
бәріміздің мүдделі екенімізді көрсетеді. 
Өзгеріске толы әрі белгісіздік белең алған 
қазіргі заманда бүгінгі басқосудың айрықша 
мәні бар. Біздің съезд өркениетаралық 
диалог орнататын жаһандық деңгейдегі 
алқалы жиынға айналды. Бұл форумды 
өткізуге Қазақстанның бастамашылық 
етуі бекер емес. Себебі қазақ жері ғасырлар 
бойы Батыс пен Шығыстың арасындағы 
көпір болып келеді. Осында, яғни Ұлы дала 
төрінде небір алып көшпелі империялар 
өмір сүрген. Діни ұстамдылық – олардың 
бәріне ортақ сипат, – деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.

Оның айтуынша, Қазақстан халқы түрлі 
өркениеттер мен діндердің дәстүрін, 
төзімділік пен ашықтық қасиеттерін 
қабылдады. Сондықтан «бірлігіміз – 
әралуандықта» қағидаты еліміздің негізгі 
ұстанымына айналды.

– Қазіргі уақытта 100-ден астам этнос 
Қазақстанда өзара түсіністік пен келісім 
жағдайында өмір сүреді. 18 конфессияның 
4 мыңға жуық діни бірлестігі еркін жұмыс 
істеп жатыр. Мұны біздің баға жетпес 
байлығымыз әрі мызғымас басымдығымыз 
деп санаймыз. Съездің өткізілуі – 
еліміз бен бүкіл әлемде диалог пен 
ынтымақтастықты нығайтуды көздейтін 
Қазақстан саясатының маңызды бағыты. 
Бұған дейінгі форумдарда қабылданған 
декларацияларда қандай идеялардың 
атын жамылғанына қарамастан радика-
лизм, зорлық-зомбылық пен қақтығыстар 
әрдайым сынға алынды. Қазіргі күрделі 
жағдайда діни көшбасшылардың бір үстел 
басына отырып, кез келген қайшылықты 
еңсеретін ізгі амалдың үлгісін күллі 
әлемге көрсетуі аса маңызды.  Менің ой-
ымша, біздің съездің басты миссиясы мен 
ерекшелігі осында, – деді Президент. 

Мемлекет басшысы коронавирустың 
таралуы экономика, саясат, әлеуметтік 
қатынастар сияқты өмірдің барлық сала-
сына қатты ықпалын тигізді деп санайды. 
Карантиндік шаралар тауар тасымалдау 
жолдары мен  қызмет көрсету, туризм, көлік 
және басқа да салаларға кері әсерін тигізді. 
Дағдарысқа қарсы мемлекеттік шығындардың 
артуы экономиканың құлдырауын тежеді, 
бірақ жаһандық инфляцияның өсуіне ықпал 
етті. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуын-
ша, ірі державалар арасында геосаяси 
қайшылықтар күшейіп, әлемнің түкпір-
түкпірінде шиеленістер үдей түсті.

Президент жаңа жүйенің қауіпсіздігі 
адам өмірінің абсолютті құндылығы, бір-
бірінің мүдделерін құрметтеу, өзара көмек, 

ашықтық, теңдік және әділдік сияқты 
қағидаттардан құрылады деп санайды. Бұл 
мәселеде адамгершілік бедел мен рухани 
көшбасшылардың сөзі өте маңызды.

Қасым-Жомарт Тоқаев Съезд 
қатысушыларына арнаған сөзінде Қазақстан 
дамудың конструктивті мәселесін өңірлік 
және жаһандық деңгейде жан-жақты 
ілгерілетуге елеулі үлес қосатынын айтты. 
Ал еліміздің ішкі мәселесінде бірлік, ынтымақ 
және тиімді диалог негізгі басымдық сана-
лады. Бүгінде еліміз ауқымды реформалар 
бағдарламасын жүзеге асырып, Әділетті 
Қазақстанды құруға кірісті.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев 
жаһандық үдерістегі дін мен рухани 
көшбасшылардың рөлін қайта зерделеуге 
бағытталған бірқатар тезисті талқылауға 
ұсынды.

– Біз мәдениетке, экономика мен қоғамға 
қатысты теориялық тұжырымдар 
мен практикалық әдістерді түбегейлі 
жаңғыртуымыз керек. Өркениеттің шы-
найы болмысы мен мәнін сақтау үшін 
қоғамның барлық саласына ауқымды ре-
формалар қажет, – деді Мемлекет басшы-
сы.

Қазақстан Президентінің пікірінше, рухани 
көшбасшылардың күш-жігерін жұмылдыруы 
және диалогы бүкіл адамзатқа қазіргі теке-
тірестерден шығу жолын көрсетеді.

– Осындай ауқымды диалог тәжірибесі 
рухани көшбасшыларға түрлі бітімгерлік 
бастамаларды белсенді көтеруге құқық 
береді. Бұл әлемнің түкпір-түкпірінде бо-
лып жатқан «қақтығыс ошақтарындағы» 
әскери қимылдар мен адамдардың зардап 
шегуін тоқтату үшін аса маңызды. Діндер 
басшылары – адамзаттың ар-ожданын 
сақтаушылар. Сондықтан өзара сенімге, 
қайырымдылық пен бейбітшілікке бастай-
тын жолды сіздер ғана нұсқайсыздар. 
Қазір адамзат бұрын-соңды болмаған жа-
сампаз іс-әрекетке мұқтаж. Халықаралық 
қауіпсіздіктің жаңа жүйесін қалыптастыру 
үшін бәрімізге бейбітшілік жолындағы жаңа 
жаһандық іс-әрекет керек. Бұл мәселеде 
рухани көшбасшылардың рөлі аса зор деп 
санаймын, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев. 

Мемлекет басшысы гуманизм идеал-
дары мен берік рухани құндылықтарды 
ілгерілетуге шақырды. Оның айтуынша, 
жаңа технологиялар адам өмірінің барлық 
саласын түбегейлі өзгертіп жатыр. Панде-
мия бұл үдерісті жылдамдатып, күшейте 
түсті. Цифрлық коммуникациялар, ин-
тернет пен әлеуметтік желілер бүкіл жер 
шарындағы адамдар арасындағы шекараны 
бұзып, маңызды рөл атқарады.

– Біз цифрлық технологиялардың 
әсерімен қоғамның бөлшектеніп, 
көзқарастар қайшылығы күшейе 
бастағанын байқап отырмыз. Вирту-
алды әлем көптеген адам үшін шынайы 
әлемнің орнын алмастыра бастады. 
Сондықтан жаңа цифрлық заманда рухани 
құндылықтар мен адамгершілік қасиеттер 
туралы мәселені қайта күн тәртібіне 
қою керек. Жас ұрпаққа жүйесіз берілетін 
ілім мен білім адамзатты жалпы даму 
мен жақсылыққа апармайды. Дін барлық 
кезеңде өзінің негізгі тәрбие беру қызметін 
атқарды. Құран, Інжіл, Таурат және басқа да 
қасиетті кітаптар гуманизм, жанашырлық 
және мейірімділік идеяларына толы. Олар 
агрессияны жақтамайды, радикализмді 
қабылдамайды, зорлық-зомбылықты 
айыптайды, толеранттылық пен 
ұстамдылыққа шақырады. Қазіргі заманда 
діндер көшбасшыларының жоғары мисси-
ясы – адамдарға осы маңызды ақиқатты 
жеткізу, – деді Қазақстан Президенті.

ске тұспа-тұс келіп отыр. Қысқа мерзім 
ішінде біз тұрақты мемлекетаралық 
қатынас орнаттық. Сіз Қазақстан 
экономикасын дамытуға және біздің 
халықаралық бастамаларымызға ұдайы 
қолдау көрсетіп келесіз. Сол үшін өзіңізге 
зор алғыс айтамын, – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуын-
ша, 2019 жылғы қыркүйектегі Бейжіңге 
мемлекеттік сапары кезінде қол жеткізілген 
жан-жақты мәңгілік стратегиялық серіктестік 
жөніндегі уағдаластық сәтті жүзеге асыры-
лып жатыр. Бүгінгі бірлескен мәлімдеме 
қарым-қатынастардың жаңа «алтын 30 
жылдығының» басталғанын білдіреді. 
Сондықтан Қытай Төрағасының бұл сапары 
аса маңызды.

ҚХР Төрағасы араға 5 жыл са-
лып Қазақстанға қайта келгеніне 
қуанышты екенін айтып, қазақ халқының 
қонақжайлығы мен мемлекеттік сапар-
мен келуге шақырғаны үшін Президентке 
ризашылығын білдірді.

Си Цзиньпин қазақ-қытай қарым-
қатынастарының дамуын жоғары бағалап, 
бүгінгі сапарының екіжақты байланы-
старды одан әрі ілгерілетуге тың серпін 
беретінін атап өтті. Оның айтуынша, Қытай 
өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі 
мәселелерге қатысты Қазақстанның 
ұстанымдарын қолдайды.

– Қазақстан халқы сіздің 
басшылығыңызбен мемлекеттік 
құрылыс пен ұлттық жаңғыру ісінде жаңа 

сыпайылық қасиеттерді бойына 
сіңіре білген, 25 ардагер  қатысты. 
Фестивалге қатысушы ардагерлерді 
Жетісу облыстық орталығынан кел-
ген әділқазы алқалары  бағалап 
өтті. Олар; Серғазинова Райхан 
Капышқызы - Жетісу облыстық ар-
дагерлер ұйымы төрағасының орын-
басары. Әжібекова Серікжамал 
Нүсіпқызы -  Жетісу облыстық 
ардагерлер кеңесінің мүшесі; 
Қожабеков Мұратбек Қабылбекұлы 
– Талдықорған қалалық ардагерлер 
кеңесінің орынбасары; Нұрғалиева 
Дина Нұрғалиқызы - Жетісу облыстық 
әжелер ұйымының төрайымы; Кур-
сабаев Азат Қадырұлы - Жетісу 
облыстық ардагерлер хорының 

жетекшісі. Шара қорытындысы бой-
ынша  I - орын Қоңыр ауылының 
Қоңыржай ардагерлер ансамблі 
қанжығасына байласа, ІІ – орын 
иегерлері Ақын Сара ауылынан Бай-
жанов Қырықбай, Жетісу ауылынан 
Қызырбай Нұрахман қоржынына 
салды. Ал, жүлделі ІІІ – орынды Сы-
рымбет ауылының «Асыл әжелер» 
ансамблі мен Қоңыр ауылынан Ба-
янистер тобы және Жалғызағаш 
ауылынан Мусафиров Нүсіпхан ие 
болды. Фестивалге қатысқан барлық 
ардагерлерге аудандық әкімшілік та-
рапынан қолдау көрсетіліп, бағалы 
сыйлықтар табыс етілді.

ЖШ Ақпарат

табыстарға жететіні күмәнсіз. Қытай 
үкіметі Қазақстанмен арадағы қарым-
қатынастарға зор көңіл бөлетінін тағы 
да қайталап айтқым келеді. Халықаралық 
жағдай қалай өзгерсе де, біз алдағы 
уақытта Қазақстанның тәуелсіздігін, 
егемендігін және территориялық 
тұтастығын сақтауына қолдау 
көрсетеміз. Тұрақтылық пен дамуды 
қамтамасыз ету жөніндегі Сіз жүргізіп 
жатқан реформаларды толық қолдай 
отырып, сіздің еліңіздің ішкі істеріне 
қандай да бір күштердің араласуына 
үзілді-кесілді қарсы боламыз. Қытай 
Қазақстанның сенімді досы әрі серіктесі 
және солай болып қала береді. Қазақстан 
мен Қытай арасында дипломатиялық 
қарым-қатынастар орнағалы бері байла-
ныстарымыз беріктік сынынан лайықты 
өтті, сондай-ақ үнемі жаңа мазмұнмен 
толығып, дамып, өз жемісін беріп 
келеді. Біздің елдеріміз бірқатар салада 
ынтымақтастықтың үлгісін көрсетті. 
Халықтарымыздың достығының 
арқасында 1780 шақырымға созылған 
шекара мәселесін алғашқылардың 
бірі болып шештік. Біз бірінші бо-
лып, индустрияландыру саласындағы 
халықаралық ынтымақтастықты да-
мыта бастадық. Осылайша «Бір бел-
деу - бір жол» бағдарламасы аясындағы 
ынтымақтастықтың үлгісін көрсеттік. 
Біз екіжақты қарым-қатынастарды 
жан-жақты мәңгілік стратегиялық 
серіктестік деңгейіне көтердік. Серпінді 
дамуға қол жеткізген қытай диплома-
тиясы үшін мұның маңызы зор. Бүгінде 
Қазақстан мен Қытай қарым-қатынасы 
жаңа тарихи белеске қадам басты, – деді 
Си Цзиньпин.

Тараптар көлік-логистика, азық-түлік 
өнеркәсібі, ауыл шаруашылық салаларының 
мәселелері және трансшекаралық өзендер 
жайын талқылады.

Келіссөздерден кейін екі мемлекеттің 
басшылары Қазақстан Республикасы мен 
Қытай Халық Республикасы арасындағы 
дипломатиялық қатынастардың 
орнатылғанына 30 жыл толуына орай 
бірлескен мәлімдемеге қол қойды.
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ҚазақстанРеспубликасының
Қорғаныс министрлігі
«АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ЕСКЕЛДІ ЖӘНЕ КӨКСУ 

АУДАНДАРЫНЫҢ ҚОРҒАНЫС ІСТЕРІ ЖӨНІНДЕГІ 
БІРІКТІРІЛГЕН  БӨЛІМІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ҚҰРМЕТТІ ҚАРАТАЛ 
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ 

ТҰРҒЫНДАРЫ!
Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, иновация-

лар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің м.а. 2020 
жылдың 31 қаңтары №39/НҚ бұйрығымен бекітілген 
мемлекеттік қызметтер тізіліміне сәйкес, «Ескелді ау-
даны Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сі 
төмендегідей мемлекеттік қызмет түрлерін көрсетеді:

Жер учаскесін алу үшін кезекке қою; Жер учаскесін 
жекеменшікке ақысын бірден немесе бөліп төлеу 
арқылы сату;  Сауда - саттықты (конкурстарды, аукци-
ондарды) өткізуді талап етпейтін мемлекет меншігіндегі 
жер учаскелеріне құқықтарды алу; Елді мекендер 
шегінде объектілер салу үшін жер учаскелерін беру; 
Жер учаскелерінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім 
беру; Мемлекттік атаулы улеуметтік көмек тағайындау; 
Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын бала-
ларды жалпы білім беру ұйымдарына тасымалдауды 
ұсыну; Мекетпеке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу 
үшін мектепке дейінгі жастағы  (6 жасқа толмаған) ба-
ларды кезекке қою.

Толық ақпаратты мына мекен жайымыздан біле ала-
сыздар: Қаратал ауылы Алмабала Жетпісбайқызы 
көшесі 59, телефон: 8(72836)50140, электронды пошта: 
gukaratkz@mail.ru.

Қаратал ауылдық округ әкімінің аппараты

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАРАТАЛЬСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ОКРУГА!
Согласно реестра государственных услуг от 31 янва-

ря 2020 года №39/НҚ утвержденный приказом и.о. мини-
стра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан. Аппаратом 
акима Каратальского сельского округа оказываются сле-
дующие виды государственных услуг:

Постановка на очередь на получение земельного 
участка; Продажа земельного участка в частную соб-
ственность единовременно либо в рассрочку; Приоб-
ретение прав на земельные участки, которые находятся 
в государственной собственности, не требующее про-
ведения торгов (конкурсов, аукционов); Предоставление 
земельного участка для строительства объекта в черте 
населенного пункта; Выдача решения на изменение 
целевого назначения земельного участка; Назначение 
государственной адресной социальной помощи;  Предо-
ставление бесплатного подвоза к общеобразовательным 
организациям и обратно домой детям, проживающим в 
отдаленных сельских пунктах; Постановка на очередь 
детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления 
в детские дошкольные организации .

Дополнительную информацию можно узнать: село 
Каратал, улица Алмабала Жетписбайкызы 59, телефон: 
8(72836)50140, электронный адрес gukaratkz@mail.ru.

Аппарат акима Каратальского сельского округа

ЕСКЕЛДІ АУДАНЫ 
ҚАРАТАЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ  

ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
«Қаратал ауылдық округі әкімінің аппара-

ты» мемлекеттік мекемесінде «өзіне - өзі қызмет 
көрсету  бұрышында» орналасқан компьпютерден, 
өзіңіздің электронды кілтіңізбен, бір сәтте керекті 
анықтамаларыңызды ала аласыз. Электронды портал-
мен жұмыс жасау кезінде қиындықтар туындайтын бол-
са, әкімшілік қызметкерлерінен немесе 1414 номеріне 
хабарласып кеңес алуларыңызға болады.

«Электрондық үкімет» «egov.kz», «Электрондық 
лицензия» «e.license», порталдарына кіріп, электрон-
ды цифрлы қолтаңбамен тіркеліп, келесі қызметтерді 
онлайн түрде алуға болады: қашықтықтан ЭЦҚ ашу 
(электронды цифрлы қолтаңба), мекен-жай бойынша 
тіркеуге тұру; тіркеуден шығару; емханаға тіркелу;әскери 
есеп және қауіпсіздік құжаттары, некеге тұру, жүргізуші 
куәлігінің уақытын ұзарту, қару жараққа рұқсат қағазына 
өтініш беру, жеке басында мүліктің тіркелуі, тіркелмеуі, 
соттылығы бар, жоқтығы туралы және ден саулығына 
қатысты анықтамалар, мүмкіншілігі шектеулі азаматтар 
үй кезегіне тұру, баллаларға жәрдем ақы тағайындауға 
өтініш білдіру, зейнет ақы жинақтары туралы және тағы 
басқа анықтамаларды электронды, жылдам және тегін 
алуғуа болады.

Толық ақпаратты мына мекен жайымыз-
дан біле аласыздар: Қаратал ауылы Алмабала 
Жетпісбайқызы көшесі №59, телефон: 8(72836)50140, 
электронды пошта: gukaratkz@mail.ru.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
КАРАТАЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 
ЕСКЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА!

В Государственном учреждении “Аппарата акима 
Каратальского  сельского округа” имеется “уголок са-
мообслуживания”, где при помощи электронно циф-
рового ключа можете получить необходимые справки. 
При возникновении трудностей во время работы с 
электронным порталом можете получить консульта-
цию у государственных служащих, либо необходимо 
связаться с оператором по номеру 1414.

Дополнительную информацию можно узнать: 
село Каратал, улица Алмабала Жетписбайкызы 
№59, телефон: 8(72836)50140, электронный адрес 
gukaratkz@mail.ru.

БАЛЫҚТЫ ӨЗЕНІНІҢ БОЙЫНАН СУ ҚОЙМАСЫ 
ҚҰРЫЛЫСЫН ЖҮРГІЗУ МАҚСАТЫНДА, МЕМЛЕКЕТ 

ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ ҮШІН ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІН  
МЕМЛЕКЕТ МҰҚТАЖЫ ҮШІН МӘЖБҮРЛЕП ИЕЛІКТЕН 
ШЫҒАРУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ БАСТАЛУЫ ТУРАЛЫ

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы  1-наурыздағы Заңының 6-тарау-
ын, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылдың 23 қаңтардағы Заңының 31-бабы 12-3)-тармақшасын, Қазақстан Республикасының 
Жер кодексінің 17, 84, 85, 86-баптарын басшылыққа ала отырып, Ескелді ауданы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

 1. Жетісу облысының ауыл шаруашылығы басқармасының тапсырмасымен, Балықты өзенінің бойынан су 
қоймасы құрылысын жүргізу мақсатында, мемлекет мұқтажы үшін осы қаулыға қоса беріліп отырған қосымшаға 
сәйкес, жер пайдаланушылардан жер учаскелерін алып қоюға байланысты, мәжбүрлеп иеліктен шығару 
жұмыстары басталсын.

2. Мемлекет мұқтажы үшін алып қойылатын жер учаскесінің меншік иесі көрсетілген қаулымен келіспеген 
жағдайда мәжбүрлеп иеліктен мерзімін хабарлама алған кезден бастап үш ай өткеннен кейін, жер учаскесінің 
мәжбүрлеп шығарудың күні 2022 жылдың 30-наурызға дейін деп айқындалсын.

3. Мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскесін мәжбүрлеп иеліктен шығарудың  келісім  
рәсімдерін  жүзеге  асыру  меншік иесінің жүгінетін орыны «Ескелді ауданының  ауыл шаруашылығы мен жер 
қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, мекен жайы: Ескелді ауданы, Қарабұлақ ауылы, Сәтпаев көшесі, 
№65 ғимаратты 3 қабат, 20 бөлме.  Байланыс телефоны 3-17-68.

5. «Ескелді ауданының ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі осы қаулы қабылданған сәттен бастап үш 
жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын. 

6. «Ескелді ауданының ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі осы қаулы 
жарияланғаннан кейін күнтізбелік үш күннен кешіктірмей, меншік иесіне немесе мемлекеттік емес жер 
пайдаланушыға жер учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер учаскесін мәжбүрлеп 
иеліктен шығару туралы жазбаша хабарлама таратсын.

7. «Ескелді ауданының ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі» мен «Ескелді ауданының экономика 
және бюджетті жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемелеріне:

1) мемлекет мұқтажына түсетін жер учаскелерге 2 ай мерзімі ішінде қанша қаражат қажет ететінін анықтасын;
2) меншік иелері немесе мемлекеттік емес жер пайдаланушылар хабарлама алғаннан кейін Ескелді аудандық 

мәслихаттың тұрақты комиссиясында қарау мен келісу үшін жер учаскесін сатып алу шарттарының жобаларын 
ұсынуға материалдарды дайындасын;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған өзге де өкілеттіктер жүзеге асырылсын.
8. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау аудан әкімінің орынбасары А. Исабековке жүктелсін. 

Ескелді ауданының әкімі                                                Е. Ахметов

Аудан әкімдігінің  
2022 жылғы «........» ............................. 

№ ....... қаулысына 1-қосымша

               БАЛЫҚТЫ ӨЗЕНІНІҢ БОЙЫНАН СУ ҚОЙМАСЫ 
ҚҰРЫЛЫСЫН ЖҮРГІЗУ МАҚСАТЫНДА, МЕМЛЕКЕТ 

ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ ҮШІН ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІН МЕМЛЕКЕТ 
МҰҚТАЖЫ ҮШІН АЛЫНАТЫН ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІНІҢ ТІЗІМІ

ҚҰРМЕТТІ ЕСКЕЛДІ 
АУДАНЫ, ҚАРАТАЛ 

АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 

НАЗАРЫНА!
Мемлекет басшысының ақпартты цифрлық (ав-

томатты) растау мүмкіндігін қамтамасыз ете оты-
рып, барынша талап етілетін анықтамалар мен 
қағаздағы растамаларды жою жөніндегі тапсырма-
сын орындау үшін, «Қазақстан Республикасының 
аумағында жылжымайтын мүлік объектілеріннің 
мекен – жайын айқындау бойынша анықтама беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтің жылжымайтын 
мүлік объектілерінің (тарихсыз/тарихымен) мекен-
жайын нақтылау бойынша анықтаманы талап етуді 
жою жөніндегі пилоттық жоба іске асырылуда. Осыған 
орай натариустар, банктер және өзгеде ұйымдар 
жылжымайтын мүлік объектілері мекен-жайларының 
архивтік мәліметтерін іске асырылған интеграция 
арқылы немесе «электрондық үкімет» порталында 
архивтік мәліметтерді тексеру сервисі арқылы көре 
алады. Жаңа сервис тіркеу рәсімдері кезінде мекен-
жайдың тіркеу кодын қолдана отырып, сұратылған 
ұйымдарға жылжымайтын мүлік мекен-жайының 
өзгеруі туралы мәліметтерді қарауға мүмкіндік береді. 
Мысалы, егер көше атауы немесе үйдің номері 
өзгерсе, бірақ құжаттарда ескі мекен-жай көрсетілсе, 
енді ХҚКО-ға жүгінудің қажеті жоқ. Бұған дейін аза-
маттар үйінің мекен-жайы өзгерген кезде, мүлікті сату 
кезінде натариустармен банктер мекен-жай өзгерту 
туралы анықтама алу үшін ХҚКО-на жіберуге мәжбүр 
болған. Азаматтардан осы анықтамаларды сұратуға 
тыйм салып қана қоймай,   қарапайым мемлекеттік 
сервисті пайдалана отырып, аталған мемлекеттік 
қызметтерді көрсетеді.

Қандай жағдайларда азаматтарға жаңа сервис 
қажет болуы мүмкін:

- Жылжымайтын мүлікті сату кезінде;
- Кепілзатты тіркеу кезінде;
- Тұрғын үй-коммуналдық қызметтер бөлімдері та-

лап еткен кезде;
- Көші-қон қызметі бөлімдері талап еткен кезде;
- Аймақтың/облыстың атауы өзгертілген кезде және 

т.б.
Осы сервистің аналогы eGov mobile  мобильдік 

қосымшасында eGov.kz порталында «Сервистер» 
бөлімін таңдап онлайн қызметке тапсырыс беріп 
қызметті алуға болатынын ескереміз.

Толық ақпаратты мына мекен жайы-
мыздан біле аласыздар: Қаратал ауылы  
Алмабала Жетпісбайқызы көшесі №59, телефон: 
8(72836)50140, бас маман. Адильмуратов Е. А. 
ұялы байланыс номері: 87778222084.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЕСКЕЛЬДИНСКОГО

 РАЙОНА 
КАРАТАЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ОКРУГА!
В целях выполнения задачи главы государства 

по устранению наиболее необходимых справок 
и бумажных подтверждений, предусмотрев при 
этом возможность цифрового (автоматического) 
подтверждения информации, «Выдача справки 
об определении адреса объектов недвижимости 
в территория Республики Казахстан» объектов не-
движимости (без истории/с историей) реализуется 
пилотный проект по отмене требования справки 
для уточнения адреса. В связи с этим нотариусы, 
банки и другие организации могут просматривать 
архивные данные адресов объектов недвижимо-
сти посредством реализованной интеграции или 
через сервис проверки архивных данных на порта-
ле «электронного правительства». Новый сервис 
позволяет запрашиваемым организациям просма-
тривать данные об изменении адресов недвижи-
мого имущества по коду регистрации адреса при 
регистрации. Например, если изменилось назва-
ние улицы или номер дома, но в документах ука-
зан старый адрес, обращаться в ЦОН не нужно. 
Раньше при изменении адреса дома гражданина 
при реализации имущества банки с нотариусами 
должны были обращаться в ЦОН за справкой о 
смене адреса. Не только запрещает запрашивать 
у граждан эти справки, но и предоставляет эти го-
суслуги с помощью простой госуслуги.

В каких случаях гражданам может понадобить-
ся новая услуга:

- При продаже недвижимости;
- при оформлении гарантии;
- по требованию органов ЖКХ;
- по запросу подразделений миграционной 

службы;
- При изменении названия региона/региона и 

т.д.
Отметим, что аналогом данной услуги является 

мобильное приложение eGov mobile, заказать ко-
торое можно онлайн, выбрав раздел «Услуги» на 
портале eGov.kz.

Подробную информацию Вы можете по-
лучить по нашему адресу: село Каратал 
улица Алмабала Жетпісбайқызы №59, тел.: 
8(72836)50140, главный специалист. Адиль-
муратов Е.А. номер мобильного телефона: 
87778222084.

Министерство обороны
Республики Казахстан
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ-

ДЕНИЕ «ОБЪЕДИНЕННОГО ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ ОБО-
РОНЫ ЕСКЕЛЬДИНСКОГО И КОКСУСКОГО  РАЙОНОВ 
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

БҰЙРЫҚТАН КӨШІРМЕ ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№_____

2022 жылғы  01 қыркүйек                                                    01  сентября  2022года
Қарабұлақ  ауылы                                                                            село  Карабулак

АЗАМАТТАРДЫ МЕРЗІМДІ ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТКЕ 
ШАҚЫРУ ТУРАЛЫ

Қазақстан Республикасының «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Заңының негізіне№ 
561-IV 2012 жылғы 16 ақпандағы және «Белгіленген әскери қызмет мерзімін өткерген мерзімді әскери қызметтегі 
әскери қызметшілерді запасқа шығару және Қазақстан  Республикасының ер азаматтарды, кезекті мерзімді әскери 
қызметке шақыру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 04 наурызындағы № 827 Жарлығы, 
Алматы облысының 2022 жылдың  05 наурызындағы № 55 қаулысы (наурыз-шілдесінде, қыркүйек -желтоқсанында) 
кезекті мерзімді әскери қызметке шақыру туралы»  Алматы облысының Ескелді, Көксу аудандарымен Текелі қаласы 
аймақтарында 2022 жылғы 01 қыркүйектен  және 30 желтоқсан аралығында Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 
әскери құрамалары мен басқа әскерлеріне мерзімдіәскери қызметке шақыру өткізілуіне байланысты БҰЙЫРАМЫН:

1.Ескелді ауданының шақыру участогіне шақыру үшін 1995-2004 жылдары туылған еркек жынысты азаматтар шақыру 
күнінде 18 жасқа толған 2004 жылы туылған  барлық ер азаматтар мерзімінен асқан немесе мерзімді әскери қызметке 
түрлі себептермен бұрында шақырылмаған азаматтар жатады.

2.Қазақстан Республикасы Қарулы Күштеріне мерзімді әскери қызметке шақыруға жататын барлық еркек жынысты 
азаматтар міндетті түрде шақыру участогіне яғни белгіленген уақытында, шақыру қағазында көрсетілеген кұжаттармен 
Ескелді ауданы Қарабұлақ ауылы Жерұйық көшесі 13үй; Көксу ауданы Балпық-би ауылы Мырзабеков көшесі 40 үй, 
әскери-есеп үстелі; Текелі қаласы бойынша Казахстан көшесі 19 үй, әскери-есеп үстеліне келуге тиіс.

Мерзімді әскери қызметке  шақыру және шақыру комиссиясын өту үшін келуі туралы қағазын алмаған  ер азамат-
тар, Ескелді және Көксу аудандарының қорғаныс істері жөніндегі біріктірілген  бөліміне 2022 жылғы  01 қыркүйектен  
көрсетілген мекен-жай бойынша, өзімен бірге құжаттарымен және  жеке куәлігімен келуге тиіс.

3.Мерзімді әскери қызметке жататын жасөспірімдер, Ескелді, Көксу аудандары және Текелі қаласы аймағында 
уақытша жүрген азаматтар тез арада өзінің тұрғылықты жеріне қайтарылыпЕскелді және Көксу аудандарының қорғаныс 
істері жөніндегі біріктірілген  бөліміне  келіп, әскери есепте тұратындар, шақыру комиссиядан өтуі тиіс.

4.Мерзімді әскери қызметке шақыруға өз уақтында келмеген азаматтар, шақыруучастогіне келуге бас тартқандар 
қазіргі заңдылықтарға сәйкес жауапқа тартылады.

5. Мерзімді әскери қызметке шақыру кезінде, әскерден жалтарған әскери шақырылушыларға іздеу және де 
басқада қызметтік жұмыстар бойынша Текелі қалалық әскери-есеп үстелінің жұмысын жеңілдету үшін Мercedes- Benz 
автокөлігімемлекеттік нөмірі  B 202 DA бекітілсін.

6. Қазақстан Республикасы «Әскери қызмет жәнеәскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Заңының  негізінде 
кәсіпорын басшылары, ұйымдар, мекемелер, оқу орындары шақырушыларды жұмыстан немесе оқудан шақыру 
уақытында босатуға тиіс, шақырушыларды іссапардан немесе демалыстан шақырып, шақыру участогіне уақытысымен 
жеткізілуі қамтамасыз етілсін.

7. Бұйрықтың орындалуын бақылау жасақтау  бөлімше бастығы майор Д.Б.Абдыбаевқа жүктелсін.
8.Бұйрық лауазымды адамдарға, оларға қатысты бөлігінде жеткізілсін.
Негіздеме: 2012 ж. 15.05. № 620 ҚР Үкімет Қаулысы.
Ескелді және Көксу аудандарының қорғаныс істері 
жөніндегі біріктірілген бөлім бастығы
подполковник                                                                                                                             Р.Битикбаев
Көшірме дұрыс:   Инспектор (жұмылдыру ресурстарын есепке алу және
тағайындау  жөніндегі (запастағы офицерлерді)
Азаматтық персонал                                                                                                                   Г. Мұхамедова
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ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ҚАРСЫ КҮРЕС – ҚАРСЫ КҮРЕС – 
БАРШАМЫЗҒА БАРШАМЫЗҒА 

ОРТАҚ ІСОРТАҚ ІС

SMS АРҚЫЛЫ SMS АРҚЫЛЫ 
РӘСІМДЕУГЕ РӘСІМДЕУГЕ 

БОЛАТЫН БОЛАТЫН 
ҚЫЗМЕТТЕР ҚЫЗМЕТТЕР 

САНЫ АРТТЫСАНЫ АРТТЫ

СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО.  СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО.  
ЕДИНАЯ НАЦИЯ. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВОЕДИНАЯ НАЦИЯ. БЛАГОПОЛУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

впредь. При этом надо урегулиро-
вать ситуацию с такими автомо-
билями, ввезенными до 1 сентября 
текущего года. Для их легализации 
предлагаю применить в разовом по-
рядке единый сбор за утилизацию и 
первичную регистрацию в размере, 
не превышающим 200-250 тысяч 
тенге», – сообщил он.

• Наряду с этим, президент подчер-
кнул слишком большое количество 
инспекторов на таможне и отметил, 
что «центры таможенного оформле-
ния должны работать по принципу 
«одного окна».

БИЗНЕС:
• К. Токаев заявил о налажива-

нии системной поддержки предпри-
нимательства в Казахстане. По его 
словам, основным требованием для 
финансовой помощи МСБ от госу-
дарства является конкурентоспособ-
ность бизнеса и увеличение им фон-
да оплаты труда, а также налоговых 
отчислений.

«В этой работе всё должно быть 
регламентировано с самого начала 
(регулирование «с чистого листа»). 
Такой подход должен быть полно-
стью реализован с 1 января 2024 
года», – сказал глава государства.

• Токаев также выделил нехватку 
кредитных ресурсов для отечествен-
ного бизнеса:

«Недофинансирование МСБ в Ка-
захстане составляет около 42 мил-
лиардов долларов. При этом в бан-
ках накоплена многотриллионная 
ликвидность, которая фактически 
не работает на экономику. Нацбанк, 
Агентство по финрегулированию, 
Правительство должны найти кон-
кретные решения, обеспечивающие 
стабильное и доступное кредито-
вание реального сектора», – под-
метил он.

ЛОГИСТИКА И ДОРОГИ:
• К.Токаев поставил важной зада-

чей развитие транзитного потенци-
ала страны, а также объявил о пре-
образовании компании «Қазақстан 
темір жолы» в полноценную транзит-
но-логистическую корпорацию.

«Казахстан является важным 
сухопутным коридором между Ази-
ей и Европой в нынешней геополи-
тической ситуации. Мы должны в 
полной мере использовать эту воз-
можность и стать транспортным 
узлом мирового значения. Наша 
страна приступила к реализации 
крупных проектов в этой области. 
В частности, в Актау создается 
контейнерный хаб. Развивается 
Транскаспийский коридор», – сооб-
щил он.

• К. Токаев также подчеркнул на-
рушения в сфере дорожного строи-
тельства.

«Я поставил задачу к 2025 году 
улучшить не менее 95% местных 
дорог. Пусть правительство непо-
средственно контролирует этот 
вопрос. У нас по-прежнему не хвата-
ет битума. Это позорная ситуация 
для страны, добывающей нефть в 
больших масштабах. Правитель-
ство должно кардинально решить 
эту проблему», – отметил президент.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ВОДНЫЕ РЕ-
СУРСЫ:

• К. Токаев сообщил о количестве 
возвращённых государству земель 
сельскохозяйственного назначения и 
выделил проблему недостатка воды 
в Казахстане:

«Хочу лично остановиться на де-
ятельности комиссии по рекульти-
вации неосвоенных земель. В рамках 
работы комиссии государству воз-
вращено 2,9 млн га земель сель-
скохозяйственного назначения. До 
конца года планируется рекульти-
вировать не менее 5 млн га земель. 
Количество незастроенных или не-
законно переданных земель состав-
ляет около 10 млн га».

• В качестве решения президент 
поручил разработать 3-летний про-
ект развития водного хозяйства.

«40% воды поглощается песком. 
В этой сфере есть много других 
проблем. В частности, очень об-
ветшала инфраструктура. Также 
низкий уровень автоматизации и 
цифровизации. Для решения этих 
проблем необходимо возродить 
работу Водного совета при Прави-
тельстве, привлечь образованных 
специалистов. Для подготовки спе-
циалистов необходимо определить 
сильное высшее учебное заведение 
в этой области», – подчеркнул он.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
• К. Токаев объявил о реали-

зации национального проекта в об-
ласти медицины, направленного на 
изменения в сельских регионах:

«В течение двух лет будут по-
строены и полностью оснащены 
медицинские и фельдшерско-аку-
шерские пункты в 650 селах, в ко-
торых сегодня нет медучреждений. 
В рамках нацпроекта 32 районные 
больницы будут модернизированы 
и преобразованы в межрайонные 
многопрофильные учреждения. В 
них появятся инсультные центры, 
отделения хирургии, реанимации и 
реабилитации. Это позволит по-
высить качество медицинских услуг 
для более чем четырех миллионов 
граждан. Кроме того, получит раз-
витие телемедицина, которая от-
кроет доступ к квалифицированной 
помощи жителям отдаленных райо-
нов», – сообщил он.

ОБРАЗОВАНИЕ
• К.Токаев рассказал о националь-

ном проекте «Комфортная школа», в 
рамках которого для каждого школь-
ника должны быть созданы благо-
приятные условия для обучения и 
развития:

«Качество среднего образования 
— ещё одно важное условие станов-
ления успешной нации. Именно по-
этому был запущен национальный 
проект «Комфортная школа». К 
2025 году мы создадим условия для 
обучения в современных школах 800 
тысяч детей. Таким образом, мы 
полностью решим проблему школы, 
работающей в режиме ЧП и обуча-
ющейся в три смены», — сказал он.

• Отдельно глава государства под-
черкнул роль учителей и предложил 
принять новый стандарт аккредита-
ции педагогических вузов и вырабо-
тать рамку компетенций педагога. 
Кроме этого, он рассказал о льготных 
кредитах на обучение в университе-
тах:

«По мере повышения качества 
отечественных вузов будет возрас-
тать и стоимость обучения в них. 
Поэтому государство планирует 
выделять образовательные гран-
ты, которые в зависимости от ре-
зультатов ЕНТ и иных показателей 
будут дифференцированы по раз-
меру – от 30 до 100%. Будут предо-
ставляться и льготные кредиты 
на обучение под 2-3% годовых».

И уже сегодня, строя свою 
жизнь, совершая трудовые под-
виги, опираясь на ежегодные 
Послания Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева, путем 
согласия, взаимодействия, взаи-
мовыручки мы построим новый 
Казахстан.

М. СОПАКОВ,
Руководитель 

аппарата маслихата 

Мемлекетімізде бірегейлі 
өзекті мәселелердің бірі сыбай-
лас жемқорлық болып отыр. Сы-
байлас жемқорлықты тек қана 
Қазақстанды ғана емес, әлемнің 
басқа да елдерін толғантқан 
мәселелердің бірі.

Әлемнің көптеген елдеріндегі 
жемқорлыққа қарсы күрес 
қағидаларының бірі – Заң алдын-
да барлық адамдардың теңдігі. 
Жемқорлық қылмыс жасаған өздерінің 
әлеуметтік жағдайына қарамастан 
Заң алдында жауапкершілікке бірдей 
тартылады.

Үлкен әлеуметтік қасірет болып та-
былатын ол, саяси даму тұрғысынан 
бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі 
барлық елдердің қай-қайсысын да 
қатты алаңдататыны анық.

Сыбайлас жемқорлықпен пәрменді 
күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жоятын, құқықты 
түсіндіру жұмысының деңгейі мен 
сапасын арттыру керектігінің маңызы 
зор. Халық өздерінің құқықтарын, 
өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа 
қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда, 
қандай іс-қимыл қолдану керектігінің 
нақты жолдарын толық білулері 
қажет.

Конститутциялық тәртіпті қорғау, 
сыбайлас жемқорлықпен күрес 
аясында тиімді, біріңғай жалпы 
мемлекеттік саясат жүргізу, мемле-
кет пен азаматтардың өмір сүруінің 
барлық салаларында сыбайлас 
жемқорлық пен оның көріністері 
деңгейін төмендету, қоғамның мем-
лекетке және оның институттарына 
сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты 
мақсат болып табылады.

Сондықтан сыбайлас 
жемқорлықпен күресу барлық 
Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық борышы 
деп білу керек.

Н.О.ЕСЕЛБАЙ
Ескелді ауданының статистика

басқармасының басшысы

«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы SMS-
хабарлама арқылы 45 мемлекеттік 
қызметтің нәтижесі туралы хабар-
лайтын жаңа сервисті іске қосты.  
Енді клиенттер қызметтің нәтижесін 
білу үшін ХҚО-ға екінші рет бармай-
тын болады.

Сервис әлеуметтік төлемдер, жер 
қатынастары, еңбек мигранттарына 
рұқсат құжаттарын беру, мектепке дейінгі 
ұйымдар және азаматтық хал актілерін 
рәсімдеу желілерін қамтиды.

Тізімге енген мемлекеттік қызметтердің 
арасында бала тууы және оның күтімі бой-
ынша әлеуметтік төлемдер тағайындау, 
баланы мектепке дейінгі мекемелерге 
кезекке қою, асыраушысынан айырылған 
жағдайдағы жәрдемақы тағайындау, еңбек 
мигранттары рұқсатын рәсімдеу немесе 
ұзарту және спорттық атақтар беру сынды 
мемлекеттік қызметтер бар.

«Бұрын клиент осындай қызметтер 
бойынша ХҚО-ға келіп, қызметті 
ресімдеу үшін өтінім беріп, дайын 
құжатты алар кезде қолхат алатын. 
Содан кейін ол қажетті құжатты алу 
үшін қайтадан келуге мәжбүр болды. 
Біздің жаңа сервисіміз ХҚО-ға екінші рет 
бару қажетін жоққа шығарады. Бұл қалай 
десеңіздер, клиентке сілтемесі бар 
SMS-хабарлама келеді, ол арқылы дайын 
құжатты жүктеуге және қажет болған 
жағдайда оны басып шығаруға болады. 
Бұл жүйе клиенттердің уақытын едәуір 
үнемдейтіні сөзсіз», - деді «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпораци-
ясы Басқарма төрағасының орынбасары 
Қанат Дыбыспаев.

Жаңа сервис бойынша қолжетімді 
мемлекеттік қызметтердің толық тізімімен 
Мемлекеттік корпорацияның ресми сай-
тында танысуға болады.

из нарушивших закон осознали свою 
вину и раскаялись в своих прошлых 
поступках. Я думаю, что лучше от-
носиться к ним с прощением. Раз-
умеется, амнистия не коснется 
основных деятелей, причастных к 
организации беспорядков, а также 
обвиняемых в государственной из-
мене и попытке насильственной 
смены власти».

ЭКОНОМИКА:
• К. Токаев заявил о новой эконо-

мической политике, где государство 
поэтапно отказывается от вмеша-
тельства в ценообразование во всех 
сферах, кроме неконкурентных рын-
ков. Тарифы монополистов останут-
ся под контролем.

«Базовая цель нашей экономиче-
ской политики остаётся неизмен-
ной – качественный и инклюзивный 
рост благосостояния наших граж-
дан. Приоритетами нового эконо-
мического курса станут:

– стимулирование частной пред-
принимательской инициативы, то 
есть отход от госкапитализма и 
чрезмерного вмешательства госу-
дарства в экономику;

– развитие конкуренции, то есть 
обеспечение равных возможностей 
для всех;

– и, конечно, справедливое рас-
пределение национального дохода», 
– сообщил президент.

НАЛОГИ:
К. Токаев объявил о подготовке 

нового Налогового кодекса в следую-
щем году и обеспечении полной циф-
ровизации налогового контроля.

«В рамках налоговой реформы 
важно рассмотреть возможность 
введения так называемого “налога 
на роскошь”. Он будет взиматься 
при приобретении дорогостоящих 
объектов недвижимости, транс-
портных средств и не затронет 
средний класс», – предложил глава 
государства.

МЗП И ПЕНСИОННЫЙ ВОЗ-
РАСТ:

• К. Токаев поручил поднять уро-
вень минимальной заработной платы 
в Казахстане:

«Мною принято решение поднять 
уровень минимальной заработной 
платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это 
напрямую затронет доходы 1,8 мил-
лиона граждан. Предстоит суще-
ственно перезагрузить пенсионную 
систему. Следует последователь-
но довести минимальную базовую 
ставку пенсии до 70% от прожиточ-
ного минимума, а максимальную – 
до 120%. Это позволит к 2025 году 
увеличить совокупную пенсию в 
среднем на 27%», – сказал он.

• Токаев также сообщил, что план-
ка пенсионного возраста для женщин 
будет до 2028 года зафиксирована на 
уровне 61 года.

УТИЛЬСБОР И ТАМОЖНЯ:
• К. Токаев дал поручение пере-

крыть все нелегальные ввозы авто в 
страну и снизить утильсбор.

«Необходимо принять решитель-
ные меры для перекрытия всех не-
легальных каналов ввоза машин 

Главным событием минувших 
дней, стало выступление Прези-
дента страны Касым–Жомарта 
Токаева с ежегодным Посланием 
народу Казахстана под названием 
«Справедливое государство. Еди-
ная нация. Благополучное обще-
ство» где обозначены основные 
приоритеты социально-экономи-
ческого развития страны на бли-
жайший период.

Обращение Главы государства 
адресовано всем слоям нашего 
общества. Ведь не секрет, что насе-
ление страны хотело бы знать, что 
в ближайшее время ожидать казах-
станцам на пути строительства Ново-
го Казахстана. И ожидание народа в 
большинстве случаев оправдались.

По своему содержанию Послание 
является важнейшим шагом на пути 
масштабного процесса строитель-
ства Нового Справедливого Казах-
стана.

Вот главное из того, что ска-
зал глава государства:

Какие изменения нас ждут в 
этом новом государстве ближай-
шего будущего? 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ:
• К. Токаев объявил досрочные 

президентские выборы уже этой осе-
нью. Он также предложил ограничить 
президентский срок до одного, но на 
семь лет.

«Для меня интересы государства 
превыше всего. Поэтому я готов 
сократить срок своих полномочий 
и пойти на внеочередные прези-
дентские выборы. Я много думал и 
пришел к выводу, что необходимо 
пересмотреть количество и про-
должительность срока полномочий 
президента. Я рекомендую ограни-
чить срок президентских полномо-
чий одним сроком в 7 лет. Переиз-
брание запрещено», – заявил он.

Вместе с этим, президент анонси-
ровал выборы в мажилис и маслиха-
ты в первой половине 2023 года, по-
сле чего будет сформировано новое 
правительство.

СПРАВЕДЛИВЫЙ КАЗАХСТАН:
К. Токаев утверждает, что в новом 

«Справедливом Казахстане» у всех 
равные возможности, а все полити-
ческие реформы осуществляются 
по формуле: “Сильный президент — 
влиятельный парламент — подотчёт-
ное правительство”.

«Мы строим справедливый Казах-
стан с открытой конкуренцией и 
равными возможностями для каждо-
го. Принципиально важно осущест-
влять масштабные политические 
преобразования в режиме транспа-
рентности, честности и взаимного 
доверия. Все эти шаги поэтапно 
наполняют реальным содержанием 
нашу главную формулу «сильный 
президент – влиятельный парла-
мент – подотчетное Правитель-
ство», – сказал глава государства.

«НАЦФОНД – ДЕТЯМ»:
• К. Токаев дал старт новой про-

грамме «Нацфонд – детям», в кото-
рой 50% от ежегодного инвестицион-
ного дохода Национального фонда 
будут начислены на специальные 
накопительные счета детей до дости-
жения ими 18 лет, без права досроч-
ного снятия.

«По достижении совершенно-
летия накопленные суммы будут 
направлены на приобретение жи-
лья и получение образования. Эти 
средства дадут подрастающему 
поколению настоящую путевку во 
взрослую жизнь. Фонд действитель-
но обретёт статус национального 
и будет служить интересам на-
рода. Учитывая необходимость 
тщательной проработки этого 
масштабного начинания, поручаю 
запустить проект с 1 января 2024 
года», – сообщил он.

ЯНВАРСКИЕ СОБЫТИЯ:
• К. Токаев принял решение объ-

явить амнистию участникам Крова-
вого января, но не всем:

«Государство снизило наказание 
гражданам, участвовавшим в январ-
ском инциденте, но не совершившим 
тяжкого преступления. Некоторые 
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ӨТКІЗІЛЕТІН ІС ШАРАЛАР ӨТКІЗІЛЕТІН ІС ШАРАЛАР 

(ТӘРБИЕ БАҒЫТЫНДАҒЫ ЖҰМЫСТАР)

ЖАЗДА БІРГЕ ОҚИЫҚ!ЖАЗДА БІРГЕ ОҚИЫҚ!

тәрбие жұмысын ұйымдастыру болып 
табылады.
1.Балабақшаның жылдық 

міндеттерін орындау.
2.Мемлекеттік жалпы білім беру 

стандартына сай оқу жоспарын енгізу.
3.Оқу бағдарламалары бойынша үлгі 

жоспарлар мен оқу материалдарын 
жасақтау.
4. Тәрбиешілердің іс-қағаздарының 

сауатты жүргізілуі
5. Айлық, апталық тәрбие жоспарла-

ры
Соның бірі – балабақшада 

балалардың жаздық сауықтыру ша-
раларын тиімді өткізуіне тоқтала 
кетсек. Балабақшаның жаз кезіндегі 
жұмысының негізгі мақсаты сауықтыру 
жұмыстарын ұйымдастыруға арнаған 
неғұрлым тиімді жағдайлар жа-
сау және балалардың танымдық 
қызығушылығын дамыту болып та-
былады. Жазғы кезеңде балалармен 
жүргізілетін іс-шаралар түрлері Таза 
ауадағы сауықтыру жаттығулары: 
жаттығу; жүгіру; спорт ойында-
ры; Эмоциялық күйзелісті азайтуға 
арналған ойындар: саусақтық және 
артикуляциялық ойындар; логоырғақ; 
ырғақ сезінуді дамытуға арналған ой-
ындар. Салауатты өмір салты туралы 
әңгімелер: «Кір қолдар аурулары»; 
«Егер сау болам десең, шынық!»; 
«Дені саудың – жаны сау»; «Жемістер 
мен көкөністердің пайдасы тура-
лы». Ағзаны шынықтыру. Мәдени-
гигиеналық дағдыларды тәрбиелеу. 
Балалармен жұмыс істеуді дұрыс 
жоспарлаудың маңызы бар.
Қорыта айтсақ, балалардың дене 

және психикалық дамуының қажетті 
деңгейін қамтамасыз етуге дұрыс 
жоспарланған ойын-сауық, танымдық 
және сауықтыру сипатындағы іс-
шаралар жүйесі көмектеседі. Жазғы 
сауықтыру кезеңі тек белсенді 
тәрбие және білім беру жұмысына 
ғана емес, сонымен қатар тәрбиеші 
мен балалар, тәрбиеші мен ата-
аналар арасындағы психологиялық 
кедергілерді жеңуге ықпал етеді.

Айдана НҰРЛАНОВА, 
Әдіскер – психолог,

«Күншуақ» балабақшасы, 
Көкжазық ауылы

«Мұғалімдік мамандық – бұл 
адамтану,адамның күрделі және 

қызықты, шым-шытырығы 
мол жан дүниесіне үңіле білу. 

Педагогикалық шеберлік 
пен педагогикалық өнер – ол 

даналықты жүрекпен ұға білу 
болып табылады»     

В.Сухомлинский

Қазіргі таңда үздіксіз білім беру 
еліміздің ертеңі өсіп келе жатқан 
жас ұрпақтың білімінің тереңдігімен 
өлшенеді.Білім беру балабақша 
табалдырығынан басталады десек 
ешқашан қателеспейміз.Мектепке 
дейінгі мекемелерде тәрбие мен білім 
саласында заманауи педагогикалық  
технологиялар қаншалықты маңызды 
болса, мектеп жасына дейінгі ба-
лаларды оқыту мен тәрбиелеуде 
кеңінен қолданылатын ұғымның бірі 
әдістемелік жұмыстар.
Әдістемелік жұмыс – мектепке 

дейінгі мекемедегі барлық педагог 
қызметкерлердің өз мамандығын 
жетілдіретін, шеберлікті артты-
ратын, озат тәжірибе мен ғылым 
жаңалықтарын өз жұмысына 
шығармашылықпен енгізетін бірден-
бір жұмыс түрі. Балабақшадағы 
әдістемелік жұмысқа жетекшілік 
ететін бірден-бір адам, ол — әдіскер.
Сондықтанда әдіскер мектеп жасы-
на дейінгі балаларды оқыту, тәрбие 
және дамыту әдістемелері және 
жүйелі бассқару мәселелерінде білікті 
болуы керек. Әдіскер өз жұмысын 
ғылыми негізде теориялық тұрғыда 
сауатты жүргізе білсе, онда практи-
када жүйелілік, бірізділік қалыптасып 
нәтижесі табысты болмақ. Кәсіби 
білім көтеру гуманизмі бұрынғы 
«Маған тәуелді адамдарға әмір 
жүргіземін» деген көзқарасты жой-
ып, «Менің мамандығыма мұқтаж 
адамдарға көмектесемін» деген 
бағытты ұстанады. Әдіскер маман 
иелерінің есінде болатын жайт: ең 
алдымен әдіскер жоғары мәдениетті, 
өз ісіне жауапты, тыңдаушыларға 
немқұрайлы қарамайтын, олардың 
көңілінен шыға білетін маман болуы 
тиіс. 
Әдістемелік жұмыстың негізгі 

міндеттеріне келетін болсақ, ол оқу 

Жазда Жетісу облысын-
да «Жазда бірге оқиық!» 
атты облыстық бей-
небаян байқауы онлайн 
режимде өтті. Байқауды 
Облыстық «Жетісу 
дарыны» орталығы 
ұйымдастырды. Бұл 
іс–шараға Аудандық мек-

теп оқушылары  қатысты. Шара қорытындысы бойынша Ескелді 
аудандық мектеп оқушылары жүлделі  орындарға ие болды. Атап 
айтсақ, Ш.Уәлиханов АОМГ оқушылары К.Марлан және Ж.Нағызбек - 
2 орын, М.Иса және С.Дауылқызы - 3 орын, Жетісу ОМ  білім алушы-
сы Ж.Шермуханбет - 2 орын, Шестаков АОМ оқушысы Т.Домаева - 3 
орын, Мелькомбинат НОМ оқушысы А.Хамзина - 3 орынға ие болды. 
Оқушыларды оқу жылының табысты басталуымен құттықтаймыз!

 ЖШ Ақпарат

Жетекшісі: Құрманғали Шынар Болатқызы

Ұрпақ бойындағы алғашқы білім 
мен тәрбие дағдылары мектепке 
дейінгі мекеме табалдырығында 
қаланады. Заман талабы 
бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне, 
оның ішінде, мектепке дейінгі 
жастағы сәбилердің дамуына, 
тәрбиелеуіне жаңаша көзқараспен 
қарауды қажет етеді.
Мектепке дейінгі тәрбие – баланың 

жеке бас ерекшілігін ескере оты-
рып дамытатын орталық. Білім беру 
жүйесінің алғашқы баспалдағы 
мектепке дейінгі тәрбие ұйымы 
болғандықтан, тәрбиешілерге 
мәдениетті, білімді, белсенді жеке 
тұлға тәрбиелеу міндеті жүктеледі.
Балалардың құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау – еліміздің 
әлеуметтік-құқықтық саясатының ба-
сым бағыттарының бірі. 2022 жылды 

Ұстаздар беріп білімін,
Санаға құйды ілімін.
Жаныма жақын ұстаз бен
Мектебім егіз бір ұғым.

Үйімдей ыстық көрінер,
Әрқашан орның білінер
Мектебім – алтын қазығым,
Бас иіп бәрі жүгінер.

Алихан Диязұлы,
5 сынып оқушысы

Абай атындағы орта мектебі

Жүрегінде мейірім бар ерекше
Рахметті айтсақ тағы мың есе
Өлшеусіз ғой еңбегінің жемісі
Бас иеміз біз алдында бірнеше

Ұстаз сөзі түспес тақтан,тұғырдан
Қадіріне жетсек оның бүгін бар.
Бір жылулық сезілсе егер жырым-

нан
Ұстаздарды ұлағаттап тұрыңдар.

Білім үшін сайлап сан мың қаруын
Шәкірттерін артық көрген бәрінен.
Қанша маған берсең де ұстаз 

тағылым
Қарызыңды өтегем жоқ әлі мен!

Ақерке Ырысәліқызы,
7 сынып оқушысы

        Абай атындағы орта мектебі

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Балалар жылы деп жарияла-
ды. Осыған орай, биыл балаларды 
қорғауға, сапалы біліммен қамтуға 
ерекше көңіл бөлініп отыр.
Жеке тұлғаны қалыптастыруда 

балабақшада оқу-тәрбие жұмысын 
жаңаша ұйымдастырып жүргізу 
қажет. Ол кейінгі жылдары педагогика 
ғылымында жиі пайдалана бастаған 
жаңа ұғымдардың бірі- инновациямен 
байланысты.
«Асыл тастан,  өнер жастан
Шығады деп дарынды
Халық айтса, қалт айтпайды
Әрқашанда нанымды, » - деп Абай 

атамыз айтқандай, қазіргі таңда 
балабақша тәрбиешілері балабақша 
қабырғасында әр бүлдіршіннің 
өнерін, қабілетін анықтап, оған бағыт-
бағдар беруді мақсат етеді.

Ұстаз деген – ақылшымыз, дана-
мыз,
Мектептегі білім берер Анамыз
Бар білгенін мына бізге үйретіп,
Білім нәрмен сусындаған сана-

мыз.

Ұстаз деген пәк жүректі асыл жан,
Сабақ десе табылатын қасыңнан.
Білім алып, көңілінен шыға 

алсаң,
Құс ұшырмас онда сенің 

басыңнан.
Айсері Еркінай,

7 сынып оқушысы
Абай атындағы орта мектебі

Ұстаз дана ұлағатты ұлы есім
Шәкіртіңмен еселенер белесің
Жолдас қылып кітап пенен 

қаламды
Жеткізетін үлкен шыңға бір өзің

Тағзым ету міндетіміз әрқашан
Әр ұстаздың орны бөлек қарасаң
Екінші ана аталатын бұл жандар
Ақылыңа ақыл қосар орасан.

Жігер Құсан,
7 сынып оқушысы

Абай атындағы орта мектебі

Біздің балабақшада да Бала-
лар жылы аясында бірнеше 
тәрбиелік бағыттағы іс шаралар,  
ұйымдастырылуда.
Соның бірі балалар арасында 

өткізілген «Көркем өнерпаздар 
байқауына» тоқтала кетсек. 
Байқаудың мақсаты – балабақшадағы 
өнерлі балаларды анықтап, 
үлкен бәйгелерге қатысуға жол 
сілтеу, балаларды көрермен ал-
дына шығып үйрету, аудиторияға 
үйрету, ұйымдастырушылық 
қабілетін шыңдау, балалардың 
қызығушылығын, ынтасын, зейінін 
арттыру, 
ой - өрісін кеңейту, логикалық ойлау 

қабілеттерін дамыту, ұйымшылдық 
қабілеттерін дамыту.
Ал, тәрбиелік бағыытында бұл 

байқау балаларды ұжымшылдыққа, 
жолдастыққа, алғырлыққа, 
белсенділікке және жеке тұлға етіп 
қалыптастыруға бағытталды.
Қорыта келгенде, біздің балабақша 

өскелең ұрпақтың болашағына мән 
беріп, жастарға зор үміт артады, 
сондықтан да өскелең ұрпаққа жол 
ашу үшін барлық жағдай жасалу-
да. Балабақша, ата-ана, тәрбиеші 
болып тығыз байланыста бірлесіп 
жұмыстанудың нәтижесінде әрбір 
өткізілген іс шара өз нәтижесін беріп 
келеді.

Гульнур СМАГУЛОВА,
тәрбиеші,

«Күншуақ» балалар бақшасы,
Көкжазық ауылы

ҰСТАЗ ДЕГЕН ЖАРЫҚ КҮНІ ҒАЛАМНЫҢ
«Ұстаз екінші ата - ана» демекші 

біз ұстаздың ұлымыз, біз ұстаздың 
қызымыз, ал мектеп біздің үйіміз. 
Біз мектепте білім аламыз, 
алған білімімізді болашақта өз 
мамандығымызға қолданамыз.  
Ал сол білімді бізге   ұстазымыз 
береді. Ұстазымыз бізді қай кез-
де болмасын түсінеді. Тіпті ол 
кісілерді ең жақын досымыз десек-
те болады.
Ұстаз өз шәкіртінің жүрегінен орын 

таба білген адам.  Ұстаз шәкіртінің 
болашағы жарқын, әрі таршылықсыз 
болғаннын қалайтын екінші жан .
Мен Абай атындағы орта мектебінің 

7 - сынып оқушысы Нұрлан Аякөз бо-
ламын. Менің мектебім үлкен әрі өте 
әдемі. Спорт алаңы өте кең. Спорт 
алаңы далада да мектеп ішінде де 
орналасқан.  Ал пән бөлмелері жарық, 
жылы, көздің жауын алады. Маған 
барлық сабақ қатты ұнайды . Соның 
ішінде қазақ тілі мен әдебиет, матема-
тика және Қазақстан тарихы пәндерін 

ерекше жақсы көремін. Қазақ тілі мен 
әдебиет пәнінен  Шынар мұғалім  
береді. Өзі сондай сүйкімді әрі әдемі.  
Сабақты өте күшті түсіндіреді. Ал мате-
матикадан  Айтжан мұғалім береді. Ол 
кісі есеп десе ішкен асын жерге қояды. 
Сондай талантты. Қазақстан тарихы-
нан Аслан мұғалім береді. Аслан ағай 
еңбекқор, ақкөңіл.
Ұстаз өмірдің гүлі, ұстаз өмірдің нұры 

демекші ұстазымызды әрқашанда 
сыйлайық. Ұстазды сыйлау маңызды 
бірақ ұстазды да қуантып тұру ке-
рек. Ол үшін ешқандай сыйлық я гүл 
сыйлаудың қажеті жоқ.  Ең бастысы 
сабақты жақсы оқып үздік оқушы болу, 
ұстаз үшін ең қымбат сыйлық болады.  
Мен осы мақалам арқылы өзімді білім 
нәрімен сусындатып жүрген Абай орта 
мектебінің ұстаздарына алғыс айта оты-
рып,  келіп жеткен төл мерекелерімен 
шын жүректен құттықтаймын.

Аякөз Нұрлан,
7 сынып оқушысы

Абай атындағы орта мектебі
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КІТАПСЫЗ ӨМІР ҚАРАҢҒЫКІТАПСЫЗ ӨМІР ҚАРАҢҒЫ

ҚАЗАҚТЫҢ РУХАНИ ҚАЗАҚТЫҢ РУХАНИ 
КӨСЕМІ КӨСЕМІ 

ОҚУ БАҒЫТЫ  ОҚУ БАҒЫТЫ  
БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРБОЙЫНША ЖҰМЫСТАР Ақын Сара ауылдық кітапханасының  

қызметкерлерінің ұйымдастыруымен 
мұқтаж жандарға қамқорлық жасау 
, кітап оқуға шақыру мақсатында 
«Кітапсыз өмір қараңғы» атты 
тақырыбында қайырымдылық акциясы 
ұйымдастырылды.Оқырманға білімнің 
кітап арқылы берілетінін ұғындыру. 
Кітапты  құрметтей білуге,ұқыптылық
қа,адамгершілікке тәрбиелеу.
Адам өміріндегі ең игі істерінің бірі – мұқтаж 

жандарға қамқорлық жасау.Адамдар бір – біріне 
қайырымдылық , мейірімділік таныту арқылы 
жақсылық жасайды.Қамқорлықты қажет ететін 
жандарға қол ұшын беру арқылы адам баласы 
жақсылыққа қадам бастайды. Ақын Сара 
ауылдық кітапханасыныңқызметкерлерінің 
ұйымдастыруымен «Кітапсыз өмір қараңғы» 
атты тақырыбында қайырымдылық акциясы 
ұйымдастырылып, кітапханамыздың 

«Кітапсыз, кітапханасыз адамның ойдағыдай 
дамуы мүмкін емес»- деп Президентіміз 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтқандай, 
Ескелді ауданы Ешкіөлмес ауылында 
кітапхана ашылды. Аудандық кітапхана жүйесі 
соңғы жылдары өз оқырмандарына жақындай 
түсу жолында бірқатар игі қадамдар жасауда. 
Оған дәлел, оқырмандармен қоян-қолтық 

араласып, олардың ой талғамдарын білу 

XX  ғасырды басындағы оқу-ағарту, 
ғылым жолындағы өте биік тұлға Ахмет 
Байтұрсынов болды. Ол алдымен, 
бастауыш сынып оқулықтарының 
авторы, екіншіден, алдыңғы қатарлы 
әдістемелі оқулық жазуда ғана қолданып 
коймай, қазақ тілін оқыту әдістемесі 
бойынша тұңғыш ғылыми еңбек жазған. 
А.Байтұрсынұлына дейін қазақ оқыту 
әдістемесінен ғылыми еңбек жазған ғалым 
болмаған. Сондықтан А.Байтұрсынұлы 
әдістеме заңдылықтарын оқулықтар 
жазуда іс жүзінде қолданған және әдістемені 
ғылыми тұрғыда зерттеген ғалым дейміз.
Елтай ауылдық кітапханасы Ахмет 

Байтұрсыновтың 150 жылдығына  орай  
«Қазақтың рухани көсемі » атты әдеби портрет 

Бүгінгі қоғамдағы басты талаптардың 
бірі жаңа заманға сай болашақ ұрпақты 
озық ұлттық мәдени дәстүр рухына  
тәрбиелеп, бәсекеге қабілетті қоғамда 
өмірге әзірлеу. Бұл міндеттерді  
абыроймен орындау үшін оқу - тәрбие 
жұмыстарына шығармашылықпен  қарап, 
оның құрамдары мен әдіс – тәсілдерін 
жандандыру педагогтар  қауымына жаңа 
міндеттерді жүктеп отыр. Дені сау жан–
жақты жетілген  ұрпақ тәрбиелеу осындай 
мемлекеттік басты міндеттердің біріне 
жатады.  Баланың денсаулығын нығайтып, 
дұрыс тәрбиелеу үшін қолданылатын  
әдіс-тәсілдер мен құралдар осы міндетті 
дұрыс жолға қоюдың басты шарты  болып 
есептеледі. 
Ұлттық ойындар - ата–бабаларымыздан бізге 

жеткен, өткен мен бүгінгіні байланыстыратын 
баға жетпес байлығымыз, асыл қазынамыз. 
Ұлттық ойындардың ішінде қимылды ойындарды 
ерекше атап көрсеткен абзал. Қазақ  халқының  
қимылды  ойындары, олардың ерекшеліктері, 
түрлері жөнінде  жан-жақты талдаған. 
Балалардың қимыл-қозғалыс  белсенділігін 

арттыруда қолданылатын құралдардың бастысы 
және  әдістемелік әдебиеттерде жеткілікті 
талданған. Сол себепті  қазақ халқының 
ұлттық ойындарының  маңызы өте зор.  Халық  

оқырманы Жарқын Мерейге көңіл күй сыйлау 
мақсатында оқуға  кітап апарылып берілді.  
Жарқын Мерей  03.08.2000 жылы дүниеге 
келген, мүмкіндігі шектеулі болса да кітап 
оқығанды ,ән айтқанды ұнатады. Кітап – 
сарқылмас рухани қазына дей келе, білімнің 
кітап арқылы берілетінін ұғындыру. Кітаптың 
адам өміріндегі маңызы, ғылым мен білімнің 
пайдасы жайлы түсіндіру, кітап оқудың 
қажеттілігін насихаттау. Біз кітап арқылы  бүкіл 
адамзат өмірімен танысамыз. Кітап білімімізді 
молайтады, шығармашылық қабілетімізді, ой 
– өрісімізді дамытады, кітаптан көп үлгі - өнеге 
мен тәрбие аламыз. Дана халқымыз «Батыр 
бірді жығады, білімді мыңды жығады» деп 
бекер айтпаса керек.

Әлия СЕБЕПОВА,
 Ақын Сара ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы 

мақсатында түрлі тақырыптарда кітаптар мен 
жаңадан шыққан жаңа кітап басылымдарын 
оқырман қауымға таныстырып келеді. Жалпы 
оқырмандармен кездесулер өткізуге аудандық 
кітапхана жүйесінің жылдан жылға кеңейе 
түсуі де үлкен септігін тигізуде. 
Осы орайда осы жылы Ешкіөлмес ауылында 

ашылған жаңа кітапханада аз мезетте өз 
оқырмандарын тарта бастағанын атап 

айтуымыз керек. Кітапхана адамдар 
көбірек шоғырланған мешіт пен 
дүкеннің маңында орналасқан. Іші-
-сырты мұнтаздай таза, жинақы. 
Кітапханаға келуші оқырмандардың 
көңілінен шығары сөзсіз. Кітапханада  
оқырмандарға тәжірибелі маман 
Досымбекова Роза қызмет көрсетеді. 
Әзірше кітапхана қоры шамалы төрт 
мыңның шамасында болғанымен, алда 
кітапханадағы кітап қоры көбейетіні 
сөзсіз. 
Құрметті оқырмандар, Ешкіөлмес 

ауылында ашылған жаңа кітапханаға 
келіп, кітапханадағы қызықты кітаптарды 
алып оқуларыңызға болады. 

Роза ДОСЫМБЕКОВА,
Ешкіөлмес ауылдық 

кітапханасының кітапханашысы 

ойынды  тәрбие құралы деп  таныған. Ойынды  
оқу іс әрекетінде  қолдану  балалардың  ой-
-өрісін  жетілдірумен  бірге, өз  халқының  асыл 
мұраларын  бойына  сіңіріп, кейінгі ұрпаққа 
жеткізе білу құралы. Баланың денсаулығын 
нығайтып, дұрыс тәрбиелеу үшін қолданылатын  
әдіс-тәсілдер мен құралдар осы міндетті дұрыс 
жолға қоюдың басты шарты  болып есептеледі.
Оқу бағдар жұмыстары белсенді тәрбиеші  үшін 

жан жақты  болуы тиіс
Тәрбиеші ретінде ұлттық ойындармен қосымша  

зерттеу жұмыстарында ұйымдастырылған 
іс –әрекетте қолданса   маңыңызы өтте зор.
Мен өз тәжірбиемде  зерттеу жұмыстарын 
көп қолданамын ол балалар үшін өтте тиімді 
.Балалар зерттеу жұмыстары арқылы көру 
,ұстап ,сезіну ,қол маторикасын дамыта отырып  
өз ойларын кретивтті қарым-қатынаста бола 
алады 
Күтілетін нәтижелері: 
- Бағдарлама бойынша меңгерген білімдерін  

тәжірибе барысында қорытынды жасай біледі;
- Зерттеу жұмыс түрлерін біледі;
- Патриоттыққа, адамгершілікке, сүйіспеншілікке 

тәрбиеленеді;
Гулшат МАМЫРБАЕВА, 

Ескелді аудан әкімдігінің
 «Күншуақ» балалар бақшасының, 

тәрбиешісі

өткізілді. Оқырмандарымызға “Бір ел – бір кітап” 
дәстүрлі республикалық акциясы әдебиетіміздің 
қазынасын дәріптеуге, жастарға рухани-
-патриоттық тәрбие беруге бағытталған. Шараға 
С.Сейфуллин мектебінің оқушылары қатысты. 
Мақсаты оқырмандарға А.Байтұрсыновтың 
әдеби портретін жасап, таныстыру. Жас 
ұрпақты еліміздің тәуелсіздігі мен егемендігі 
үшін күрескен, Алаштың ардақтысы Ахмет 
Байтұрсыновтың өмірі мен шығармаларын оқып 
білуге баулу, ақынның өз заманындағы саяси-
-қоғамдық көзқарасын таныту, ұлтжанды ұрпақ 
тәрбиелеу.

Майгүл МУЛЬКАМАНОВА,
 Елтай ауылдық кітапханасының 

кітапханашысы 

ЖАҢА КІТАПХАНА АШЫЛДЫ



«ЖЕТІСУ ШҰҒЫЛАСЫ» Mūğalım mınberı 6

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ҚАРСЫ КҮРЕСҚАРСЫ КҮРЕС

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес – баршамызға ортақ іс екені 
бәрімізге мәлім. Сондықтан да, 
сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алуға мектеп жасына дейінгі 
кезден бастап көңіл бөлу керек.   
Балаларда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы дүниетанымды 
насихаттау және қалыптастыру, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
дағдыларды қалыптастыру, 
адалдық пен парасаттылыққа, 
сыбайлас жемқорлық сияқты 
жағымсыз әлеуметтік құбылысқа 
тұрақты қарсылыққа тәрбиелеу. 
Балабақшада сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу 
жөніндегі жұмыс үш бағытта 
ұйымдастырылғаны жөн.  
Мектеп жасына дейінгі балалармен 

жұмыс жасау кезінде әдетте ойындар, 
әңгімелер, театрландырылған 
қойылымдар және т.б. бағыттарды 
қолдануға болады. Негізінен, мектеп 
жасына дейінгі балалармен сыбайлас 
жемқорлық туралы әңгімелесуді орта 
топта бастауға болады. Өйткені, 
бұл жаста балаларға балабақшада 
және көшеде қарапайым жалпы 
қабылданған мінез-құлық 
нормаларын үйрету керек; балаларды 
әртүрлі жағдайларда «жақсылық» пен 
«жамандықты» анықтауға, жақсы 
және жаман әрекеттерді анықтауға 
үйрету; өз іс-әрекеттері мен 
құрдастарының әрекеттерін бағалау 
қабілетін қалыптастыру жөн. Режимдік 
сәттерде балалар арасындағы 
достық қарым-қатынасты, басқаларға 
құрметпен қарауды тәрбиелеу үшін 
ойын жағдайларын жасаған дұрыс; 
балалардың сөздік қорын сыпайы 
сөздермен байыту керек. Мектепке 
дайындық тобында адалдыққа, 

 Мемлекеттік қызмет көрсету – бұл 
еліміздің әлеуметтік-экономикалық 
дамуының негізі! 
Қазіргі таңда заман талабына сай аталмыш 

жүйені жетілдіру қажеттілігі туып отыр. 
Мемлекеттік кадр саясатын қалыптастыру, 
халықтың мемлекеттік қызмет түрлеріне 
қолжетімділігін арттыру бағытында игі 
бастамалар жүзеге асырылуда.
Шынында да, мемлекеттік қызмет 

көрсетудің сапасы - мемлекеттік 
органдардың жұмысын бағалаудың басты 
өлшемі болып табылады. Мемлекеттік 
қызмет көрсету барлық саланы, соның 
ішінде азамат дүниеге келген кезден бастап 
барлық өмір сүру кезеңінде мемлекеттік 
қызмет көрсету бойынша мемлекетпен 
тығыз байланыста болатындығы белгілі. 
Осының негізінде азаматтар мемлекеттің 

қызметіне толықтай тәуелді, яғни 
мемлекеттік қызмет көрсетуші органдардың 
басты мақсаты азаматтардың өмір сүруіне 
тиісті жағдай жасау. 
Электронды үкіметті дамыту, халықтың 

ком¬пьютерлік сауаттылығын көтеру, 
халыққа қызмет көрсету орталықтарының 
қызметін жақсарту, сол арқылы мемлекеттік 
қызмет сапасын арттыру жөнінде қадау-
-қадау тапсырма жүктеді. Олардың 
орындалуы – басты назарда. Мемлекет 
басшысының мұндай саясаты еліміздің 
одан әрі өркендеуіне, халқымыздың 
әл-ауқатының ар-туына, сыбайлас 
жемқорлық көріністері мен бюрократтық 
тосқауылдардың азаюына негіз болады деп 
есептеймін.
Яғни ендігі жерде мемлекеттік қызмет 

көрсету сапасы мемлекеттік қызметшілер 
жұмысы тиімділігінің басты көрсеткіші 
болады және ол мемлекеттік тұтынушы 
ретінде тікелей халыққа арналуы тиіс.
Балабақшамыздағы өзіне өзі қызмет көрсету 
бұрышы ата–аналарға өте тиімді 
Көрсетілетін қызмет процесінің 

сипаттамасы, нысаны, мазмұны және 
нәтижесі енгізілген балаларды қабылдау 
жөніндегі мемлекеттік қызметті көрсетуге 
қойылатын негізгі талаптардың тізбесі, 

әдептілікке тәрбиелеуге көп көңіл 
бөлу, қарапайым сахналауды ойнай 
білуді дамыту және балаларда 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
дүниетанымды қалыптастыру; 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
дағдыларды қалыптастыру қажет. 
Презентациялардың көмегімен 
тәрбиешілер балалардың назарын 
белсендіреді, жағымды бірлестіктерді 
нығайтады және балалардың мінез-
-құлық дағдыларын қалыптастырады. 
Жүрзігізілген жұмыс барысында, 

менің ойымша, «дұрыс және дұрыс 
емес» ойыны тиімді, - деп санаймын. 
Осы ойын барысында, балаларға 
ересектердің де балалардың да оң 
және теріс әрекеттері көрсетілген 
суреттер және бейнероликтер 
ұсынылады. Біз оны викторина 
түрінде ұйымдастыра аламыз (квест 
кезеңдерінің бірі ретінде), балаларды 
командаларға бөліп, серуендеу 
кезінде жалғастыра аламыз. Балалар 
белгілі бір тапсырмаларды орындап, 
сынақтардан өтіп, Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы тұру үшін қандай 
адами қасиеттерге ие болу керектігін 
өздері анықтайды. 
Сонымен қатар, тәрбиешілер 

сыбайлас жемқорлық туралы 
ертегілерді қолдана алады. 
М.Н.Гусева орта топ балаларына 
ұсынатын «жемқорлықпен ешкі 
қалай кездесті» өлеңіндегі ертегі 
балаларға қызықты болады. 
Ертегі ойын кейіпкерлеріне, әзілге, 

оқиғалардың тез өзгеруіне толы, 
бұл балалар мен ересектерді 
қызықтырады және оны балаларға 
арналған театрландырылған 
қойылым ретінде пайдалануға 
мүмкіндік береді. Мектепке дайындық 
тобының балалары үшін прозалық 
ертегіні, Т.И.Карпова ұсынады. 
Сондай-ақ балалар мен ересектерге 
«сыбайлас жемқорлық туралы ертегі» 
сатиралық ертегісі қызықты болады 
(авторы Домна Токмина). Алдын алу 
жұмыстарының тағы бір түрі ретінде 
біз балалардан суретте сыбайлас 
жемқорлық сияқты жағымсыз 
құбылысқа деген көзқарасын 
білдіруді сұрай аламыз. Соңында, 
жұмыстың осы белсенді формалары 
міндетті түрде рефлексия кезеңін 
ұйымдастырады, онда балалар 
өздерінің эмоцияларымен және 
сезімдерімен бөліседі.
Мектепке дейінгі білім беру 

мекемесіндегі сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тәрбиелеу балалар қызметінің 
барлық түрлерінде балаларды 
адамгершілік тәрбиелеу міндеттерін 
іске асыру шеңберінде жүзеге 
асырылады. Біздің балабақшада 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тәрбиенің мақсаты-
-тәрбиеленушілердің этикалық 
түсініктерін, мәдени мінез-құлық 
дағдыларын, достық сезімдерін, 
жауапкершілікті, әділеттілікті, 
жанашырлықты, қамқорлықты, 
мейірімділікті, адалдықты, заңсыз 

мінез-құлықты қабылдамау 
ұстанымын қалыптастыру үшін 
шаралар өткізіледі. Сондай-ақ ерікті 
қасиеттерді дамыту үшін: өз қалауын 
шектеу, мақсатқа жету жолындағы 
кедергілерді жеңу, өз іс-әрекеттерінде 
жағымды мысалды ұстану, баланың 
айналасындағы әлемге адамгершілік 
қатынасын, туған отбасына, туған 
үйіне, өлкесіне, қаласына, Отанына 
деген сүйіспеншілігін тәрбиелеу 
біздің жұмысымыздың басты міндеті 
болып табылады.
Сонымен, балабақшаның ересек 

тәрбиеленушілері үшін «жақсы деген 
не және жаман деген не?» деген 
тақырыпты әңгімелесу керек, оның 
барысында балалар «адалдық», 
«парасаттылық», «шыншылдық», 
«әділеттілік», «жауапкершілік», 
«борыш», «ережелер» сияқты 
ұғымдарды және оларға қарама-
-қарсы «өтірік», «сыбайлас 
жемқорлық», «теріс қылық», 
«қылмыс» ұғымдарын меңгерді; оған 
қоса, «әр жағдайда, сыйлық дегеніміз 
не?» атты проблемалық мәселелерді 
шешті. 
Сыбайлас жемқорлық – балалар 

үшін күрделі ұғым, сондықтан біз оны 
ертегілер мысалында түсіндіруге 
тырыстық.  Балалар ертегілерді 
өте жақсы көреді, және мәселені 
түсіну, ертегі кейіпкерлері арқылы 
сыбайлас жемқорлықтың мәнін 
түсіну әлдеқайда тиімді. Сондықтан 
біз балаларға «Айболит» ертегісінің 

көрінісін жаңа тәсілмен көрсеттік.  
Балалар «пара», «бопсалау» сияқты 
сөздердің түсініктерін түсінді; ертегі 
кейіпкерлерімен бірге өмірдегі түрлі 
жағдайларды талдады. Сондай-
-ақ, балаларға тыңдау үшін әдеби 
шығармалар, мейірімділік, адалдық, 
жауапкершілік туралы мақал-
-мәтелдер ұсынылды. Балаларға 
ата-аналарымен бірге осы тақырыпқа 
сурет салу ұсынылды.
Бейнероликтерді көру барысында, 

балаларды өмірде болып жатқан 
кейбір әділетсіз сәттерге бей-жай 
қалдырмады. Олар өскен кезде олар 
мұндай анти-заңды құбылыспен 
күресіп, күш-жігерімен оны жоюға 
көмектеседі деп уәде берді.
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сондай-ақ балаларды қабылдау жөніндегі 
мемлекеттік қызметті көрсетудің 
ерекшеліктері ескерілген басқа мәліметтер 
Қағидаларына сәйкес “Мектепке дейінгі 
ұйымдарға құжаттарды қабылдау және 
балаларды қабылдау” мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында берілген.
Көрсетілетін қызметті алушының “жеке 

кабинетінде” балаларды қабылдау жөніндегі 
мемлекеттік қызметті көрсетуге сұранымды 
қарау мәртебесі туралы ақпарат көрінеді, 
сондай-ақ балаларды қабылдау жөніндегі 
мемлекеттік қызметтің нәтижесін алған 
күні және уақыты көрсетілген хабарлама 
орналастырылады.Кәзіргі таңда балабақша 
балаларын e-zhetysu.kz арқылы қабылдап, 
кезекке қойып отырамыз.
Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде 

халықтың құқықтарын, бостандықтары мен 

заңды мүдделерін сақтауды қамтамасыз 
ету белгілерінің бірі болып әкімшілік 
кедергілерді азайту, халыққа мемлекеттік 
қызметтерді көрсету тиімділігін арттыру 
және мемлекеттік қызметтерді сапалы 
көрсету болып табылады.
Қазіргі қоғамда мемлекеттік қызметтің қоғам 

өмірінде үлкен орын алады. Көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет сапасының деңгейі 
еліміздің экономикалық және әлеуметтік 
көрсеткіші болып табылады. Осыған 
байланысты, көптеген шет мемлекеттер 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасының 
жоғары болуына және осы саланың 
дамуына үлкен мән береді.
Жалпы мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет дегеніміз не?
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет дегеніміз 

- көрсетілетін қызметті алушылардың 
өтініші бойынша жеке тәртіппен жүзеге 
асырылатын және олардың құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін 
іске асыруға, оларға тиісті материалдық 
немесе материалдық емес игіліктер 
беруге бағытталған жекелеген мемлекеттік 
функцияларды іске асыру нысандарының 
бірі.
Мемлекеттік қызметтер көрсетудің 

негізгі қағидаттары:
- көрсетілетін қызметті алушылардың 

тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк 
жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, 
тiлiне, дiнге көзқарасына, нанымына, 
тұрғылықты жерiне байланысты немесе кез 
келген өзге жағдаяттар бойынша қандай да 
бір кемсітушіліксіз теңдей қол жеткізуі;
-   мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде 

төрешілдік пен сөзбұйдалық көріністеріне 
жол бермеу;
- мемлекеттік қызметтер көрсету 

саласындағы есеп берушілік және ашықтық;
- мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 

сапасы мен қолжетімділігі;
- мемлекеттік қызметтер көрсету процесін 

үнемі жетілдіру;
- мемлекеттік қызметтер көрсету кезіндегі 

үнемділік және тиімділік.
Жоғарыда атап өткендей, мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті берушілер мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттары 
мен регламенттеріне сәйкес мемлекеттік 
қызметтер көрсетуге міндетті.
Негізінде көрсетілетін қызметті 

берушілердің мемлекеттік қызметтер 
көрсетуіне қойылатын талаптары және 
оларды көрсету тәртібі мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарты 

айқындалады.
Стандарт дегеніміз не?
Стандарт дегеніміз - мемлекеттік 

қызмет көрсетуге қойылатын талаптарды 
белгілейтін, сондай-ақ мемлекеттік 
қызмет көрсету процесінің, нысанының 
сипаттамаларын, мазмұнын және нәтижесін 
қамтитын нормативтік құқықтық акт.
Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-

-қимыл, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тәртібін айқындайтын 
нормативтік құқықтық болып табылады.
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ТАРАПТАР ҮШІН ТИІМДІ ТӘСІЛТАРАПТАР ҮШІН ТИІМДІ ТӘСІЛ
мен сотқа жеткізбей шешу, ме-
даиция заңының қолданылуы ая-
сын арттыру. Медиация әдісінің 
тиімді екеніне барлық дамыған 
мемлекеттердің тәжербиесі 
айғақ. Дамыған мемлекеттерде 
қоғамда туындайтын даулардың 
90 пайызға жуығы сотқа жетпей 
медиация тәртібімен шешілетінін 
дереккөздер баяндап отыр. 

Жалпы, медиация – тараптардың 
ерікті келісімі бойынша жүзеге асы-
рылатын, олардың өзара қолайлы 
шешімге қол жеткізу мақсатында 
медиатордың жәрдемдесуімен тарап-
тар арасындағы дауды реттеу рәсімі 
болып табылады. Атап айтқанда, меди-
ация туралы заңда тараптарға байла-
нысты мынадай мәселелер көзделген. 
Мәселен, тараптардың медиация тура-
лы шартта көрсетілген өзара ерікті ниет 
білдіруі медиация рәсіміне қатысудың 
шарты болып табылады. Медиация 
тараптар оның кез келген сатысында 

медиациядан бас тартуға құқылы. Ме-
диация барысында тараптар өз қалауы 
бойынша өздерінің материалдық не-
месе процессуалдық құқықтарын ие-
ленуге, талаптар мөлшерін ұлғайтуға 
немесе азайтуға даудан бас тартуға 
құқылы. Тараптар мен үшінші 
тұлғалардың құқықтары мен заңмен 
қорғалатын мүдделерін бұзбайтын, 
заңда көзделмеген де өзара қолайлы 
келісімнұсқаларын талқылау үшін 
мәселелерді таңдауда тараптар еркін 
болады. Медиация тараптары меди-
аторды, медиация рәсімін, ондағы өз 
ұстанымын, оны талап ету тәсілдері мен 
құралдарын таңдау кезінде, ақпарат 
алу кезінде, дауларды реттеу туралы 
келісімшарттарының қолайлылығын 
бағалауда тең құқықтарды пайдала-
нады және өздеріне тең міндеттерді 
жүктейді. Жалпы осындай екі 
жаққа да қарата айтылған басқа да 
тиімді жақтары заңда көзделген. 
Сондықтан даазаматтардың қандай 

да бір азаматтық келіспеушіліктер 
туындай қалған жағдайда кәсіби 
медиаторлардың қызметіне жүгінгені 
абзал. Заңдық анықтамаға жүгінсек, 
медиация кезінде үшінші, бейтарап 
жақ, яғни медиатор дауласушы та-
раптар арасында ерікті келісімнің 
түзілуіне түрткі бола отырып, дау-
жанжалды шешуге жәрдемдеседі. 
Демек, алдағы уақытта да медиация 
заңының қолданылу аясын одан әрі 
кеңету жұмыстарын пәрменді жүргізу 
керек, ол ортақ міндет. Оған барлық 
құқық қорғау органдары, билік өкілдері, 
қоғамдық ұйымдар ат салысуға тиісті. 
Себебі, дауды ушықтырмай, сотқа 
жеткізбей медиация тәртібімен шешу 
қарапайым  халық үшін өте тиімді 
әрі қоғама әлеуметтік шиеленістерді 
болдырмаудың кепілі болмақ. 

Ұлан МАМЫТБЕК,
Ескелді аудандық

 сотының судьясы 

Халқымыз қашанда үлкеннің 
айтқан бітімгершілік сөзіне құлақ 
асып, дауларды бітімгершілікпен 
шешіп отырғаны тарихтан 
белгілі ғой. Сондықтан негізінде 
медация деген қазаққа жат нарсе 
емес. Мәселен, ата-бабаларымыз 
ерте заманда жер дауы, жетім 
дауы,жесір дауы сияқты күрделі 
дауларды халықтың беделіне ие 
болған билерге жүгіну арқылы 
бітімгершілікпен шешіп, екі та-
рапты да қанағаттандыратын 
келісім қабылдауды қамтамасыз 
етіп келген. Міне, сондықтан 
қазіргі кездегі медация тәсілі де екі 
тараптың арасындағы туындаған 
дауды ушықтырмай, екеуіне де 
тиімді жолмен шешуді көздейтінін 
тағы да назарларыңызға сала 
кетейік. Қазіргі заманда сот-
тасу коөп уақытты, қомақты 
қаражатты, адамдардың 
жүйкесінің төзімділігін қажет 
ететіндігі белгілі.  Осындай 
келеңсіз жағдайларға түспеу 
жолы – дауды медиация жолы-
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ТЕРРОРИЗМНІҢ АЛДЫН АЛУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРТЕРРОРИЗМНІҢ АЛДЫН АЛУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАР

БАЛАЛАР АРАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАР АРАСЫНДАҒЫ 
СЕМІЗДІК-ӘЛЕУМЕТТІК СЕМІЗДІК-ӘЛЕУМЕТТІК 
МӘСЕЛЕГЕ АЙНАЛДЫМӘСЕЛЕГЕ АЙНАЛДЫ

Терроризм, әлемдік қоғамдастық 
дамуының қазіргі кезеңінде, 
кез-келген көріністе адамзат 
ХХІ ғасырға енген қоғамдық-
-саяси және моральдық 
проблемалардың ауқымы, 
болжанбауы және салдары 
бойынша қауіпті мәселелердің 
біріне айналды. Террористік 
іс-әрекеттің мақсаты қоғам 
мен мемлекеттің қалыпты 
өмірін тұрақсыздандыру болып 
табылады.
Терроризм туралы білім қазіргі 

қоғамдағы қауіпсіздікке нақты қауіп 
ретінде, террористік актілер кезіндегі 
мінез-құлық ережелері жалпы білімнің 
бірінші кезеңінен бастап қалыптасуы 
керек екені айқын.
Қоғамдық ортадағы Террористік 

көріністерге қарсы күрестің негізгі 
бағыттарының бірі олардың алдын 
алу болып табылады. Терроризммен 
күресу ғана емес, оның пайда 
болуының алдын алу керек екенін 
есте ұстаған жөн.
Балаларға террористік қауіп 

жағдайындағы мінез-құлықтың негізгі 
ерекшеліктері мен түсініктері туралы 
білім беру, балаларды қоғамдық 
орындарда қауіпсіз мінез-құлық 
дағдыларына үйрету, жеке қауіпсіздік 
негіздерін қалыптастыру, қауіпсіздік 
ережелерін сақтауға саналы 
көзқарасты дамыту үшін жүйелі 
жұмыс жүргізу қажет.
Егер біз өзіміз және жақындарымыз 

салыстырмалы түрде қауіпсіз 
аймақтарда өмір сүрсе де. Әлемде 
болып жатқан жағдайларға зер салып, 
сол оқиғаларға  біздің балаларымыз 
қалай қарайды? Бұл туралы олармен 
қалай сөйлесуге болады? – деген 
сұрақты өзімізге қоюымыз тиіс.
Әрине, әр түрлі балалардың 

реакциясы ауырлығымен 
ерекшеленеді. Дегенмен, терроризм 
актілері біздің өмірімізге енген кезде 
балалар сезінетін жалпы сәттер бар. 
Терроризм өмірдің әдеттегі бағытын 

Семіздік бүкіл әлемде басты мәселеге 
айналды. Бүгінде жер бетінде 
миллиардтан астам адам артық салмақ 
пен семіздікке шалдыққан. Бұл жағдайдың 
балалар арасында таралуы ерекше 
алаңдаушылық тудырады.
Қазақстанда да балалар арасында 

семіздік өршіп барады. Бұл туралы 
Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің  Қоғамдық денсаулық 
сақтау ұлттық орталығының мәлімдеуі  
бойынша. Қазақстандық мектеп 
оқушыларының 20 пайызы артық 
салмақтан зардап шегеді. Олардың 
ішінде балалардың 1,1%-ы шамадан тыс 
семіздіктен зардап шегеді. Балалар 
арасында семіз беттердің көбеюі қатты 
алаңдатады.
Балалардағы семіздік полиетиологиялық 

сипатқа ие, оны іске асырудағы генетикалық 
және экологиялық факторлардың күрделі 
өзара әрекеттесуінің рөлі. Барлық 
жағдайларда балалардың семіздік негізі 
энергетикалық теңгерімсіздік болып табылады, 
яғни балалардың көпшілігінде семірудің дамуы 
физикалық белсенділіктің төмендеуімен 
байланысты, сонымен қатар тағамның 
тұтынудың артуына және энергия шығынын 
азайтуға байланысты.
Ата-аналар балалардағы семіздік жас кезінде 

қант диабеті, бауыр және өт қабы аурулары, 
гипертония, бедеулік және басқа да созылмалы 
аурулардың даму қаупін айтарлықтай 
арттыратынын білуі керек. Сонымен қатар, 
артық салмағы бар балалар жиі қорылдау 
және басқа да ұйқының бұзылуынан зардап 
шегеді, бұл да баланың денсаулығына теріс 
әсер етеді.
Балалар мен жасөспірімдерде артық салмақ 

пен семіздіктің дамуына не әкеледі?
Семіздік – көп факторлы мәселе. Дегенмен, 

ең алдымен, баланың тамақтануына назар 
аудару керек. Бүгінгі балалар шамадан тыс 
тамақтануға әкелетін тағамдармен қоршалған. 
Мысалы, шоколад батондары, чипсы, крекер. 
Бұл жылдам тағам.  Жұмыс кестесінің 
тығыздығына байланысты ата-аналар үйде 
әрқашан пайдалы тағам дайындай алмайды. 
Нәтижесінде балалар өңделген тағамдар 

бұзады, адамдарға деген сенімді 
бұзады, эмоционалды тепе-теңдік 
пен қауіпсіздік сезімдерінен айырады. 
Шатасу, дәрменсіздік сезімі – бұл 
сезімдер ересек адамнан балаға 
таратылуы мүмкін.
Қазіргі жағдайда балаларда өмір 

қауіпсіздігі мәдениетінің негіздерін 
қалыптастыру, қауіпсіз мінез-
-құлық ережелерін үйрету міндеті 
– бұл физикалық және психикалық 
денсаулықтың негізін, салауатты 
өмір салты мен өмір қауіпсіздігі 
негіздерін қалыптастыруда шешуші 
болып табылатын мектепке дейінгі 
жас. Өйткені, мектепке дейінгі жаста 
баланың мінезі, өзіне және басқаларға 
деген көзқарасы қалыптасады. Бүгінгі 
таңда тәрбиешілер қазіргі әлемде 
баланы әлеуметтендіруге ықпал 
ететін, денсаулықты сақтауға және 
нығайтуға, балаларды қауіпсіз өмір 
сүру негіздеріне оқытуға бағытталған 
педагогикалық технологияларды, 
әдістерді белсенді іздестіруде.
Балалардың қауіпсіздігін арттыру 

үшін олар соншалықты күрделі емес 
білім мен дағдыларды игеруі керек 
– байқау, қиындықтарға алып келген 
қателіктерін талдай білу, ,елгілі бір 
әрекеттердің ықтимал салдары 
туралы, сондай-ақ қауіп-қатер 

мен фастфудтарды көбірек жейді. Төмен 
физикалық белсенділікпен жоғары калориялы 
тамақтану - балада қосымша салмақтың 
жиналуының негізгі факторы болып табылады.
Балалар мен жасөспірімдерде семіздіктің 

алдын алудың қол жетімді ережелері бар:
• Тамақтану режимін сақтау
Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы бала 

күніне 5-6 рет тамақтануы керек: таңғы ас, түскі 
ас, түстен кейінгі шай, кешкі және екінші кешкі 
ас. Мүмкін екінші таңғы ас. Дұрыс тамақтану 
оқушының  жалпы күнделікті жұмысының 
ажырамас бөлігі болып табылады. Ол балалар 
мен жасөспірімдердің еңбек ету, еңбек және 
демалыс режимімен үйлесімді үйлесуі керек.
• Тамақтанудың сапалық және сандық 

сәйкестігі
Бала жейтін тағамның мөлшері мен сапасы, 

ең алдымен, оның жасына және денсаулық 
жағдайына сәйкес болуы керек.
• Рационалды қозғалтқыш режимін 

сақтау
Баланың мектепке дейінгі мекемеде немесе 

мектепте ғана емес, үйде де қозғалу мүмкіндігі 
болуы маңызды. Нақты дене жаттығуларына 
емес, жалпы ұтқырлыққа назар аудару керек. 
Балаға физикалық жаттығулардың қандай да 
бір нақты жиынтығын орындаудың қажеті жоқ, 
жай ғана жасырынбақ ойнауға немесе қуып 
жетуге, арқанмен секіруге және т.б.ойындар 
ойнауға болады. Баланың компьютерде, 
теледидарда, ойын приставкаларында болуын 
күніне 2 сағатқа шектеу қажет.
Бұл тек жалпы ұсыныстар. Өйткені, 

оқушылардың  тамақтану тәртібі  тек оқу 
жүктемесінің кестесіне байланысты ғана 
емес, сонымен қатар әртүрлі үйірмелер 
мен секциялардағы сабақтарға байланысты 
да тамақтану уақытының өзгеруі мүмкін. 
Дегенмен, Сіз баланың белгілі бір уақытта 
тамақтану әдетін қалыптастыруға тырысуыңыз 
керек.
Құрметті ата-аналар! Балаларыңызды дұрыс 

тамақтануға және өз денсаулығына қамқорлық 
жасауға үйретіңіз!

Г. МҰСТАФИНА,
«Ескелді аудандық санитариялық- 

эпидемиологиялық бақылау
басқармасы» РММ бас маманы

МӘМС жүйесінің 
қатысушысы болу үшін 
енді өткен 12 айға жарна 
төлеудің қажеті жоқ. 5 
қыркүйекте енгізілген 
өзгерістерге сәйкес, 
алдағы 12 ай үшін төлем 
жасауға болады. Бұл жыл 
бойына сақтандырылуға 
мүмкіндік береді, деп 
хабарлайды “Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру 
қоры” КЕАҚ Алматы 
облысы бойынша филиалы. 
Бұған дейін хабарланғандай, шілде айында 

«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
енгізілген өзгерістер бекітілді. Жаңа норма 
алдағы 12 айға жарна төлеу арқылы МӘМС 
жүйесіне дербес төлеушілердің қатысуының 
баламалы әдісін қарастырады. Бұған дейін 
МӘМС жүйесінде медициналық көмекке құқық 
алу үшін өткен 12 айға төлем жасалуы керек 
еді.
«Халық денсаулығына қатысты мәселелер күн 

тәртібінен түскен емес. Президент халықтың 
белгілі бір бөлігі әлі де МӘМС жүйесінен тыс 
қалып отырғанына назар аударды және қысқа 
мерзімде оларды жүйеге тарту бойынша 
шаралар қабылдауды тапсырды. Міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі 
2020 жылдан бастап іске қосылғанына 
және жарналар барлығына міндетті екеніне 
қарамастан, кейбір бейресми жұмыспен 
қамтылған азаматтар жарна төлемеген 
немесе төлемді тұрақты жүргізбеген. МӘМС 
туралы Заңның жаңа нормасын енгізгенге 
дейін сақтандырылу мәртебесі өткен 12 ай 
үшін жүйелі төлем болған кезде ғана берілді. 
Сондықтан МӘМС тізіміне кіретін медициналық 
көмек алу қажеттілігі туындаған кезде 
сақтандырылмаған адамдар төлем жасамаған 
айлар үшін жарналарды, яғни берешекті төлеуі 
керек еді. Алайда бұл нұсқа бәрінің бірдей 
көңілінен шықпады. Енді сақтандырылудың 
баламалы тәсілі пайда болды. Алдағы 12 ай 
үшін жарналарды төлеуге мүмкіндік бар. Бұл 
жыл бойы МӘМС-те медициналық көмекке қол 
жеткізуге мүмкіндік береді», – дейді Әлеуметтік 

туындаған жағдайда сауатты әрекет 
ету дағдылары. Сондықтан балада 
басқалардың жеке қауіпсіздігіне 
саналы және жауапты көзқарас 
қалыптастыру, әртүрлі жағдайларда 
тиімді, негізделген іс-әрекеттерге 
дайын болу қажет. Бұл міндеттер ата-
-аналар мен тәрбиешілердің алдында 
тұр.
Мысалы, балалар қауіпсіздігі 

мәдениетінің негіздерін қалыптастыру 
біздің балабақшада әртүрлі 
бағыттарда жүзеге асырылады. 
Ең бастысы-балалармен, ата-
-аналармен, педагогикалық 
ұжыммен және қызметкерлермен 
жұмыс. Баланы қауіптен қорғап 
қана қоймай, оны пайда болып 
қалатын қиындықтармен кездесуге 
дайындау, ең қауіпті жағдайлар 
туралы түсінік қалыптастыру, сақтық 
шараларын сақтау қажеттілігі, оған 
күнделікті өмірде қауіпсіз мінез-құлық 
дағдыларын қалыптастыру маңызды. 
Жұмыс балаға үлгі болатын ата-
-аналармен бірге жүргізіледі.
Біздің балабақшада «Біз 

терроризмге қарсымыз!» атты іс-
-шара өткізілді. Террористік қауіп 
жағдайында мектеп жасына дейінгі 
балалардың денсаулығын сақтау 
және қауіпсіз мінез-құлық білімі мен 

дағдыларын табысты қалыптастыру 
үшін тәрбиешілер келесі міндеттерді 
қойды:
1. Көшеде, қоғамдық орындарда, 

телефон арқылы сөйлескен кезде 
адам үшін қауіпті жағдайлар туралы 
түсінік қалыптастыру және т. б.
2. Мектеп жасына дейінгі балаларды 

қауіпсіздік мәдениеті ережелеріне 
тарту.
3. Мектеп жасына дейінгі балалардың 

өмір сүру қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін тәрбиеленушілердің 
отбасыларымен өзара іс-қимылды 
жандандыру.
4. Ата-аналар қоғамдастығының 

назарын балалардың ерте жастан 
қауіпсіз мінез-құлық дағдыларын 
тәрбиелеуге аудару.
Осы орайда, топтарда қауіпсіздік 

мәдениетін қалыптастыру бойынша 
балалармен жұмыс бойынша, оның 
ішінде Антитеррор бойынша көрнекі 
материалдар : балалармен сөйлесуге 
және қарауға арналған суреттер, 
тақырыптық альбомдар, плакаттар, 
бояу беттері және т. б. ұсынылған 
және тәрбиешілер терроризмге қарсы 
бағыттағы ойын-сауық, ойындар, 
әңгімелер әзірледі және өткізді.
Сондай-ақ, ата-аналармен 

тығыз жұмыс жүргізілді: бұл 
консультациялар, плакаттар, 
буклеттер, сауалнамалар, папкалар, 
балалар мен ата-аналармен бірге 
ойын-сауық.
Тағы қоса кететін жайт, бұл 

жұмысты жүргізу барысында, көркем 
әдебиет баға жетпес мәнге ие. 
Балабақшада қауіпсіздік мәдениеті 
туралы айтылатын көптеген 
шығармалар оқылады: «қасқыр 
мен жеті ешкі»(орыс халық ертегісі, 
Ш. Перроның «Кішкентай Қызыл 
телпек», «қаздар-аққулар» (орыс 
халық ертегісі, «Колобок»(орыс 
халық ертегісі, «Түлкі және қасқыр») 
және басқалар. Оқу барысында 
өте белсенді пікірталастар болады, 
балалар кейіпкерлердің қателіктерін 

атап өтіп және белгілі бір жағдайда 
дұрыс мінез-құлықтың нұсқаларын 
ұсынады. Олар жеке бақылаудан 
мысалдар келтіреді, егер олар 
кейіпкердің орнында болса, олардың 
қалай әрекет еткендерін түсіндіреді.
Музыкалық жетекшінің 

көмегімен ертегілер бойынша 
театрландырылған драмалар 
қойылып, кіші топтағы балаларға 
көрсету де жөн.
Қорытындылай келе, негізінде бала 

оның қауіпсіздігі, ең алдымен, өзіне, 
бейтаныс адамға оның тартымды 
ұсынысына қалай жауап беретініне 
немесе оның өмірі дұрыс жауапқа 
немесе шешімге байланысты болған 
жағдайда не істейтініне байланысты 
екенін есте ұстауы керек. Ал оған 
үйрету – бұл біздің міндетіміз.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Экстремизм мен терроризмнің 

алдын алу жолдары [Электрондық 
ресурс]: қол жеткізу режимі: https://
alga.aktobe.gov.kz/kk/node/9976 
2. Авдеева, Н. Н. Безопасность : 

учебно-метод. пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного 
возраста / Н. Н. Авдеева, О. Л. 
Князева, Р. Б. Стеркина. – СПб. : 
Детство-Пресс, 2002. – 133 с.
3. От рождения до школы. Примерная 

основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы,Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. – М. -: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 304 с.
4. Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» / 
сост. Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, 
Р. Б. Стеркина // Современные 
образовательные программы для 
дошкольных учреждений / под ред. Т. 
И. Ерофеевой. – М. : Академия, 1999. 
– 227 с. – С. 170-179.

Қ.Е. БИРИМКУЛОВА, 
«Күншуақ» балабақшасы

тәрбиеші, Ескелді ауданы, 
Көкжазық ауылы

МӘМС-ТЕ МӘМС-ТЕ 
САҚТАНДЫРЫЛУДЫҢ САҚТАНДЫРЫЛУДЫҢ 

ЖАҢА ТӘСІЛІ ЕНГІЗІЛДІЖАҢА ТӘСІЛІ ЕНГІЗІЛДІ
медициналық сақтандыру 
қорының Ақпараттық-
-түсіндіру жұмысы 
басқармасының басшысы 
Ирина Подскочая.
Осылайша, сақтандыру 

мәртебесін алу үшін 
келесідей қадам жасау 
керек:
А) 12 айдың өтіп 

кеткен кезеңдері үшін 
төлем жасап, мәртебені 
жоғалтпау үшін 

жарналарды одан әрі жүйелі түрде төлеуді 
жалғастыру керек. Бұл тәсіл қарызы бар, 
ал қазіргі уақытта ресми түрде жұмысқа 
орналасқандар үшін ыңғайлы және ол үшін 
қазір жарналар түсіп жатыр;
б) ағымдағы айларды қоспағанда, болашақ 12 

айға төлем жасап, бір жыл ішінде сақтандырылу 
керек. Мәртебе келесі айдан бастап пайда 
болады. Егер мәртебені ағымдағы айда алу 
қажет болса, онда ол үшін төлем жасау қажет.
Жарналарды екінші деңгейлі банктер, 

банктердің мобильді қосымшалары, Қазпошта 
және төлем терминалдары арқылы дербес 
төлеуші ретінде әр ай үшін жеке 3 000 теңгеден 
төлеу қажет. Барлық төлемдерді «Азаматтарға 
арналған үкімет» Мемлекеттік Корпорациясы 
2-3 күн ішінде өңдейді, содан кейін оларға 
мәртебе беріледі.
Егер сұрақтарыңыз болса, емханаңыздағы 

Пациенттерге қолдау көрсету қызметіне 
хабарласуға болады. Егер ол жерде сізге 
көмектесе алмаса, онда өзіңізге ыңғайлы 
байланыс арнасы арқылы Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қорына өтініш жібере 
аласыз: fms.kz ресми сайты, 1406 байланыс 
орталығы, Telegram-дағы SaqtandyryBot және 
Qoldau 24/ 7 мобильді қосымшасы.
Дәл осы құралдар сақтандырылу мәртебесін 

тексеруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ 
медициналық сақтандыру жүйесіндегі өз 
мәртебеңізді тексеріп, жүргізілген төлемдер 
туралы ҚР egov.kz электрондық үкіметінің 
сайтындағы «Денсаулық сақтау» бөлімінде 
«Медициналық қызметтер туралы және МӘМС-
-те аударылған сомалар туралы ақпарат» 
мемлекеттік қызметі арқылы біле аласыз.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Продам 4-х комнатный дом пос.Карабулак, возле Продам 4-х комнатный дом пос.Карабулак, возле 

Дома Культуры. Цена 10 000 000 тенге, возможен торг.  Дома Культуры. Цена 10 000 000 тенге, возможен торг.  
Тел: 8 771 573 64 21.Тел: 8 771 573 64 21.

ЖАҚСЫЛЫҚ –ЖАННЫҢ ШУАҒЫЖАҚСЫЛЫҚ –ЖАННЫҢ ШУАҒЫ

ҚҰРМЕТТІ ЕСКЕЛДІ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!ҚҰРМЕТТІ ЕСКЕЛДІ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!

БОС ЖҰМЫС ОРЫНДАР БОС ЖҰМЫС ОРЫНДАР 
ЖӘРМЕНКЕСІЖӘРМЕНКЕСІ

ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
ОСТОРОЖНО, ОСТОРОЖНО, 

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ПЕРИОД!ПЕРИОД!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕСКЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕСКЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА!

Адамның жақсы қасиеттерінің 
асылы – жомарттық, 
кеңпейілділік.
Қыркүйек айы жақындай бере бағасы 

шарықтай түсетін оқу – құралдары 
мен мектеп формасын сатып алуды 
баршаның қалтасы бірдей көтере 
бермейтіндігі рас. Ал, жаңа оқу жы-
лында ата – аналар мен балалардың 
осынау қарбалас сәтінде азаматтық 
қоғам қандай көмек қолын соза 
алды?!
Жыл сайын дәстүрге айналған 

«Мектепке жол» республикалық ак-
циясы мектеп оқушыларының осы 
сәттегі қиыншылықтарын жеңуге 
бағытталған игі іс екені баршамызға 
аян. Акция аз қамтылған, көп ба-

Жеке тұлғаға, дара кәсіпкерге, 
жекеше нотариусқа,  жеке сот 
орындаушысына және адвокатқа 
айыппұл салу туралы қаулыны 
мәжбүрлеп орындату туралы:
1. Айыппұл салу туралы қаулыны 

сот, уәкілетті орган (лауазымды 
адам) жауаптылыққа тартылған 
тұлғаның жалақысынан немесе 
өзге де кірістерінен айыппұл со-
масын мәжбүрлеу тәртiбiмен ұстап 
қалу үшiн ол жұмыс iстейтiн не 
сыйақы, зейнетақы, стипендия ала-
тын ұйымның әкiмшiлiгiне жiбередi. 
Айыппұл ұстап қалу алты айдан 
аспайтын мерзiмде жүргізіледі. 
Айыппұлды өндiрiп алу кезектілігі 
Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексiнде көзделген 
тәртiппен жүргiзiледi.
2. Жауаптылыққа тартылған адам 

жұмыстан босатылған не оның 
жалақысынан немесе өзге де 
кірістерінен айыппұл өндіріп алу 
мүмкiн болмаған жағдайларда, 
ұйымның әкiмшiлiгi жұмыстан 
босатылған немесе өндіріп алуға 
мүмкiндік бермеуге әкеп соғатын 
оқиға басталған күннен бастап он 
күндік мерзiмде, айыппұл салу тура-
лы қаулыны, айыппұл төлеу қажеттігі 
туралы нұсқаманы жауаптылыққа 
тартылған адамның жаңа жұмыс ор-
нын (егер ол белгiлi болса), өндiрiп 
алуға мүмкіндік бермеген себептердi 

Алдағы 2022-2023 жж. жылыту маусымына дайындық шараларын жүргізу аясында, күз айларында жылу беру 
кәсіпорындарына көмірді жеткізу жұмыстары атқарылады, ол коммуналды-тұрмыстық көмірді тасымалда-
ушы вагондар санының қысқаруына әкеп соғады. Сонымен бірге, алдағы уақытта көмір жетіспеу салдарынан 
көмірдің бағасы жоғарлау мүмкіншілігі жоғары. Ескелді ауданы тұрғындары үшін «Сауда көмір» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің қатты отынмен қамтамассыз етуге арналған  тұйығы орналасқан.
Осыған орай, жылыту маусымында көмірдің жетіспеушілігін және әлеуметтік шиеленісті болдырмау мақсатында, Ескелді 

ауданының әкімдігі қатты отынның қажетті мөлшерін көмір тұйықтары мен қоймаларынан алдын-ала сатып алу керектігін 
ескертеді.

«Ескелді ауданының ТҮКШ, ЖК, АЖ және ТҮИ бөлімі» мемлекеттік мекемесі

В рамках проведения мероприятии по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2022-2023 гг., в осен-
ние месяцы будет проведена поставка угля для теплоснабжающего предприятия, что может привести к со-
кращению количества вагонов по доставке угля для коммунально-бытового сектора. Так же, сообщаем, что в 
дальнейшем из-за нехватки угля, цены на уголь могут вырасти.
Для жителей Ескельдинского района расположен  угольный тупик для обеспечения твердым топливом (угля) товарищество 

с ограниченной ответственностью «Сауда Комир».
В связи с этим, в целях предотвращения дефицита угля и социального напряжения среди населения, в предстоящем 

отопительном сезоне, акимат Ескельдинского района напоминает о том, что необходимо приобрести твердое топливо на 
угольных тупиках и складах в нужном количестве. 

Государственное учреждение «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ» Ескельдинского района

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
Түрлі хабарландыруларды «Жетісу шұғалысы» Түрлі хабарландыруларды «Жетісу шұғалысы» 

газетіміздің беттерінде тегін және ақылы негізде газетіміздің беттерінде тегін және ақылы негізде 
жариялауға қабылдаймыз. Анықтама телефо-жариялауға қабылдаймыз. Анықтама телефо-
ны: 3 -  04 - 75, +7 747 428 70 29ны: 3 -  04 - 75, +7 747 428 70 29

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Принимаем различные объявления для пу-Принимаем различные объявления для пу-

бликации на страницах нашей газеты «Жетісу бликации на страницах нашей газеты «Жетісу 
шұғалысы» на бесплатной и платной основе. шұғалысы» на бесплатной и платной основе. 
Справки по тел.: 3 -  04 - 75, +7 747 428 70 29Справки по тел.: 3 -  04 - 75, +7 747 428 70 29

П. КАРАБУЛАК, П. КАРАБУЛАК, 
УЛ. БАЛПЫҚ БИ, 109УЛ. БАЛПЫҚ БИ, 109

ҚАРАБҰЛАҚ АУЫЛЫ, ҚАРАБҰЛАҚ АУЫЛЫ, 
БАЛПЫҚ БИ К-СІ, 109БАЛПЫҚ БИ К-СІ, 109

В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной по-
годы, ежегодно отмечается увеличение количества пожаров, погибших 
и травмированных при пожарах людей. Как правило, в этот период про-
исходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора.
В целях недопущения трагедии следует обратить особое внимание на со-

блюдение следующих требований пожарной безопасности:
- не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;
- не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых 

зонах;
- не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые пре-

вращаясь на солнце в линзу, концентрирует солнечные лучи до спонтанного 
возгорания находящейся под ней травы;
- не пользуйтесь мангалами и другими приспособлениями для приготовле-

ния пищи;
- не оставляйте промасленный или пропитанный бензином, керосином и 

иными горючими веществами обтирочный материал;
- не пользуйтесь пиротехническими изделиями;
- строго пресекайте шалость детей с огнем.
Уважаемые жители Ескельдинского района помните, что неумелое обраще-

ние с огнем приводит к человеческим жертвам и материальному ущербу. 
Канагат АШИМОВ, 

Инженер ОЧС Ескелдинского района, 
старший лейтенант гражданской защиты

Халықты жұмыспен қамтамасыз ету-әрбір мемлекеттің 
әлеуметтік-экономикалық саясатының негізгі 
басымдықтарының бірі. Осыған орай Ескелді ауданы 
әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы мемлекеттік 
мекемесінің ұйымдастырумен 2022 жылы қырқүйек айының 
27 жұлдызында жұмыссыздарға әлеуметтік қолдау көрсету 
мәселелері бойынша аудандық мәдениет үйінің алдында «Бос 
жұмыс орындар жәрменкесі» өткізіледі.
Жерменкеде аудан бойынша бос лауазымдық орындар ұсынылады.
Осы іс-шараға жұмыссыз аудан тұрғындары және жұмыс берушілер 

шақырылады.
(Бос лауазымдық орындары бар жұмыс берушілер алдын ала 

Ескелді аудандық халыкты жұмыспен қамту орталығымен 
тел:31009 хабарласуыңызды сұраймыз).

«Ескелді ауданы әкімдігінің халықты
жұмыспен қамту орталығы» ММ

лалы отбасылардан шыққан мек-
теп оқушыларына, жетім және ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға қажетті көмек көрсету 
мақсатында өткізіліп отырады. 
Науқан уақытында мектебіміздің 
басшысы Р.Б.Мейрбекованың 
ұйымдастыруымен жоспар бойын-
ша нақты қадамдар жасалынды.  
«Қайырымдылық –адамгершіліктің 
белгісі» демекші, акция барысын-
да қолұшын созып, жас ұрпаққа 
қамқорлық танытқан жандардың 
барлығы қуантады. Шара аясында 
«Хильниченко» ШҚ, «Али-бастау 
Арна» ЖШС және «Еуразиялық банк» 
АҚ демеушілігімен мектебіміздегі 
балаларға жалпы құны 630 мың теңге 

көрсетiп, сондай-ақ жүргiзiлген ұстап 
қалулар (егер мұндай жүргiзiлсе) ту-
ралы белгi соғып, қаулы шығарған 
сотқа, органға (лауазымды адамға) 
қайтарады.
3. Егер айыппұл салынған жеке 

тұлға жұмыс iстемесе немесе басқа 
да себептер бойынша айыппұлды 
жалақысынан немесе өзге де 
кірістерінен өндiрiп алу мүмкiн бол-
маса, қаулы шығарған сот, уәкілетті 
орган айыппұл салу туралы қаулыны, 
айыппұл төлеу қажеттігі туралы 
нұсқаманы заңнамада көзделген 
тәртiппен мәжбүрлеп орындату үшiн 
мемлекеттік сот орындаушысына 
жiбередi.
4. Салық қызметiнiң органда-

ры қарайтын әкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар бойынша, сондай-
ақ дара кәсiпкерлерге, жекеше 
нотариустарға, жеке сот орындаушы-
ларына және адвокаттарға қатысты 
салық салу саласындағы өзге де 
әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар бой-
ынша айыппұл салу туралы қаулыны 
Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасында белгiленген тәртiппен 
салық қызметiнiң органдары орын-
дайды.
Заңды тұлғаға айыппұл салу ту-

ралы қаулыны  мәжбүрлеп орын-
дату.
1. Айыппұл салу туралы қаулыны 

сот, уәкiлеттi орган (лауазымды 

болатын,  киім-кешектер мен мек-
тепке қажетті оқу- құралдары табыс 
етілді.
Болашағымыз бүлдіршіндердің 

балалық шағы тек бақытты сәттерге 
толы болсын. Қайырымдылық шараға 
белсене қатысқан «Хильниченко» 
ШҚ, «Али-бастау Арна» ЖШС және 
«Еуразиялық Банк» АҚ басшылары-
на шын жүректен ризашылығымыз 
бен алғысымызды білдіреміз.

Е .Ұ.ТАЗАБЕКОВ,  
мектеп директорының

тәрбие ісі жөніндегі  орынбасары
«М.Мәметова атындағы орта 

мектебі МДШО» КММ
Шымыр ауылы

адам) Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасында, Қазақстан 
Республикасының ақша төлемі мен 
аударымы туралы, атқарушылық іс 
жүргізу және сот орындаушыларының 
мәртебесі туралы заңнамасында 
белгiленген тәртiппен заңды тұлғаның 
банктік шотынан оның келiсiмінсiз 
ақшаны алып қою үшiн сот орындау-
шысына жiбередi.
Салық қызметiнiң органда-

ры қарайтын әкiмшiлiк құқық 
бұзушылықтар бойынша, сондай-
ақ салық салу саласындағы өзге де 
әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар бой-
ынша айыппұл салу туралы қаулыны 
Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасында белгiленген тәртiппен 
салық қызметiнiң органдары орын-
дайды.
2. Банк немесе банк 

операцияларының өзге түрлерін 
жүзеге асыратын ұйым айыппұл со-
масын белгіленген тәртіппен бюджет-
ке аударуға міндетті.
3. Заңды тұлғаның шоттарында ақша 

болмаған жағдайда, сот орындау-
шысы Қазақстан Республикасының 
заңдарына сәйкес борышкерге 
тиесілі басқа мүліктен өндіріп алуды 
қолданады.

Қ. ӘШІМОВ,
Ескелді ауданының ТЖБ инженері
азаматтық қорғау аға лейтенанты

Ескелді ауданы төтенше жағдайлар бөлімі Сіздердің 
назарларыңызға Қазақстан Республикасының 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасының 
айыппұл төлеу шарттарын ұсынады.


