
Ескелді аудандық қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық газеті. Газет 1930 жылғы 13 қазаннан шығады.
Eskeldi_eli@mail.ru

№42 (8930)
жұма 21 қазан

2022 жыл

Qazaqstannyñ Respublika künı qūtty bolsyn!

 
2-бет
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ҚҰРМЕТТІ 
АУДАН 

ТҰРҒЫНДАРЫ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА!

Ескелді ауданында «Арай Білім»  Ескелді ауданында «Арай Білім»  
ҰБТ-ға дайындық орталығы ашылды!ҰБТ-ға дайындық орталығы ашылды!

Оқушыларды негізгі пәндер мен таңдау пәндері бойынша 
дайындаймыз: 

- оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, тарих; 
- ағылшын тілі, география, биология, химия-биология және 

физика-математика.

Әр аптаның жұма күні – байқау тестілеулері өткізіледі.

Оқыту тілі: қазақ тілінде 

Оқыту уақыты: дүйсенбі – жұма күндері 
     сағат: 14.00 – 17.00

Мекен-жайымыз: 
Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Қарабұлақ ауылы, 

Сәтпаев көшесі, 77
(Ш.Уәлиханов атындағы орта мектеп-гимназиясы) 

Байланыс телефоны: 
8-747-428-70-29, 8-702-035-04-91

Мемлекет  
басшысы Жетісу 
облысындағы жұмыс 
сапары барысында 
өңір жұртшылығымен 
кездесті. Қасым-
Жомарт Тоқаев бұл 
өлкенің өзіне ерекше 
ыстық екенін атап 
өтті.

Мемлекет басшысы бұрынғы 
Алматы облысының жер 
көлемі тіпті үлкен болғанын, 
жергілікті басқару ісін жетілдіру 
үшін облысты екіге бөлу ту-
ралы шешім қабылданғанын 
жеткізді. Президенттің айтуын-
ша, бұл – мұқият ойластырылып 
жасалған қадам және тұрғындар 
үшін қолайлы екені анық. 
Қазір Жетісудың әлеуметтік-
экономикалық қуатын арттыруға 
бюджеттен қаржы бөлініп, қолдау 
көрсетіліп жатыр. Бұл шешім 
аймаққа инвестиция тартуға, 

Қазан айының 18-і күні Ескелді ауданы Қарабұлақ ауылы 
Ш.Уалиханов атындағы орта мектеп гимназиясында «Арай Білім» 
Ұлттық біріңғай тестілеуге дайындық орталығы ашылды.

Орталықтың ашылуына Ескелді аудандық білім бөлімінің басшы-
сы М.Бектуров және мектеп директорлары, балабақша меңгерушілері 
қатысты. Ұлттық орталық мектептің 9,10,11 сынып оқушыларын дайын-
дайды.

Бұл орталық дәстүрлі түрде тақта және бормен, цифрландыру-
ды дамыту тұрғысынан заманауи материалдық-техникалық базамен 
жабдықталған. «Арай Білім»  оқу орталығы негізгі пәндер мен таңдау 
пәндері бойынша дайындайды.

Олар: математикалық сауаттылық, тарих, оқу сауаттылығы және 
таңдау пәндері. Әр жұма күндері байқау сынама тестілеуі өткізіледі. 
Оқыту тілі –қазақ тілінде.  Орталық -білікті,тәжірибелі, жоғарғы санатты 
оқытушылармен жұмыс жасайды. Білімнен қуатты күш жоқ, біліммен 
қаруланған адам жеңілмейді.

Күндіз-түні үнемі еңбек ету, мәңгілік оқу, оқуға әбден жаттығу, 
соншалықты өжет болу қажет...

Ол үшін әрбір сағат өте қымбат. Қымбат уақыттарыңызды текке жіберіп 
алмай, сапалы, саналы түрде білім алуға шақырамыз.

ЖШ Ақпарат

инфрақұрылымды жақсартуға 
ықпал етеді.  

Қасым-Жомарт Тоқаев өз 
сөзінде Жетісу өңірінің да-
муына тың серпін беретін 
кейбір мәселелерге арнайы 
тоқталды. Ең алдымен, ауыл 
шаруашылығын дамытуды және 
азық-түлік өнімдерін өндіруді 
бірінші мәселе ретінде атады. 
Оның айтуынша, табиғаты жай-
лы, жері құнарлы Жетісу өлкесінің 
ауыл шаруашылығындағы 
әлеуеті өте зор.

– Бүгінде Жетісу облысы 
бойынша 100 мың гектар-
дан астам пайдаланылмай 
жатқан жер анықталды. Жер – 
халықтың байлығы. Ол барлық 
азаматтың игілігіне жарауы 
керек. Әкімдер бұл мәселені 
қатаң бақылауда ұстауы 
қажет. Облыстың суармалы 
жерлерді игеруге зор мүмкіндігі 
бар. Бүгінде аймақтағы жер 
суаратын желілердің 70 пай-

Сіздерді ұлттық мерекеміз - Рес-
публика күнімен шын  жүректен 
құттықтаймын.

Бұл күн – ата - бабамыз аңсаған 
арманның жүзеге асқан, елімізге еркіндік 
сыйлаған Ұлы күн.

Сондықтан бұл күнді ұлттық мере-
ке ретінде бекіту мемлекеттілік пен 
егемендік тұрғысынан маңызды қадам 
болып табылады.

Осындай маңызы бар тарихи думан-
да еліміздің туы асқақтап, келешегі 
көркейе берсін.

Республика күніне орай 
ыстық ықыласымды, мерекелік 
құттықтауымды қабыл алыңыздар.

Сіздерге мықты денсаулық, 
отбасыларыңызға бақыт, сәтті 
күндер, зор жетістіктер тілеймін.

Елдос АХМЕТОВ, аудан әкімі.

От всей души поздравляю Вас с нацио-
нальным праздником - Днем Республики.

Это важная дата связанная с вопло-
щением вековой мечты наших предков 
о свободе.

Поэтому утверждение этого дня как 
национального праздника является 
важным шагом с точки зрения государ-
ственности и суверенитета.

Пусть в таком важном историческом 
деле знамя нашей страны будет возвы-
шаться, а будущее-процветать.

Примите мои теплые, праздничные 
поздравления в честь Дня Республики.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья 
вашим семьям, удачных дней, больших 
достижений.

Елдос АХМЕТОВ, аким района

ызы тозып тұр. Оның бәрін 
жаңғыртып, қалыпқа келтіру 
керек. Ақсу, Алакөл және Сарқан 
аудандарында суармалы жердің 
көлемін 18 мың гектарға 
ұлғайтуға болады. Экология, ге-
ология және табиғи ресурстар 
министрлігі облыс әкімдігімен 
бірлесіп, осыған орай нақты ша-
ралар қабылдасын, – деді Мем-
лекет басшысы.

Қ а с ы м - Ж о м а р т 
Тоқаев Жетісудың ауыл 
шаруашылығындағы басым 
бағыттың бірі – қант қызылшасы 
екеніне тоқталып, еліміздегі 4 
қант зауытының екеуі осы жерде 
орналасқанын атап өтті. Алайда 
шикізаттың жоқтығынан оның 
біреуі жұмыс істемей тұр.

– Қант қызылшасын өсіретін 
алқаптар азайып кетті. Соның 
кесірінен импортқа тәуелділік 
арта түсті. Зауытты іске 
қосуға 2017 жылдан бастап 
жергілікті бюджеттен 12 

миллиард теңге жұмсалды. 
Биыл жазда қант бірден 
қымбаттап, оның тапшылығы 
туындады. Оның бәрі құзырлы 
органдардың салғырттығы мен 
бейқамдығының кесірінен бол-
ды, – деді Президент.

Мемлекет басшысы бос тұрған 
зауытты тезірек толық іске 
қосуды, қажет болса, басқа инве-
сторлар тартуды қарастыру ке-
рек екеніне назар аударды. Со-
нымен қатар облыстағы екі қант 
зауытының қуатын 100 пайызға 
жеткізіп, 2026 жылға қарай 
өндірілетін қант көлемін 180 мың 
тоннаға арттыру қажет екенін 
айтты.  Сондай-ақ облыстың 
көкөніс пен бау-бақша өсіру 
ісінде зор әлеуеті бар екенін, осы 
орайда, заманауи қоймалар салу 
мәселесін шешу қажет екенін 
атап өтті.

ҰБТ-Ы ОРТАЛЫҒЫ ҰБТ-Ы ОРТАЛЫҒЫ 
АШЫЛДЫ!АШЫЛДЫ!
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ПРЕЗИДЕНТ ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ ЖҰРТШЫЛЫҒЫМЕН КЕЗДЕСТІПРЕЗИДЕНТ ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ ЖҰРТШЫЛЫҒЫМЕН КЕЗДЕСТІ
Бұдан кейін Президент 

өнеркәсіпті дамыту және 
кәсіпкерлікті қолдау сала-
ларына тоқталды. Өңірдегі 
өнеркәсіп саласының өсу 
динамикасын оң бағалап, 
жыл басынан бері 23 нысан 
пайдалануға берілгенін айт-
ты.

– Бірнеше жылдан бері 
тоқтап тұрған жоғары сапа-
лы кремний өндіретін Kazsilicon 
зауытының жаңғыртылып, іске 
қосылуын және темірді тікелей 
тотықсыздандыратын «Элек-
тромарганец» зауытының 
құрылысын ерекше атап өткім 
келеді. Екеуі де еліміз үшін – 
маңызды кәсіпорын. Олар ме-
таллургия саласындағы озық 
технологияларды әзірлеу және 
тарату алаңына айналуы керек. 
Сондай-ақ облыста 2026 жылға 
дейінгі инвестициялық порт-
фель жасалған. Онда 7 мыңнан 
астам жұмыс орны ашылатын 
162 жоба қамтылған. Жоспар-
дан үлкен үміт күтеміз. Енді 
жобалардың жүзеге асырылуы 
қалай болатынын көреміз, – деді 
Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев са-
палы жұмыс орындарын 
құруға мүмкіндік беретін өңдеу 
өнеркәсібіне жаңа инвесторлар-
ды белсендірек тарту қажеттігін 
атап өтті. Сонымен қатар өңірдегі 
аккумулятор зауыты перспекти-
васы зор іргелі кәсіпорынның бірі 
екенін айтты.

– Осы кәсіпорынның үздіксіз 
жұмыс істеуі шикізаттың 
көлемі мен оның тұрақты 
жеткізілуіне тікелей байланы-
сты. Сондай-ақ өнеркәсіптік 
аккумулятор шығаратын зауыт 
іске қосылады деп жоспарла-
нып отыр. Бұл кәсіпорындарды 
қажетті көлемде шикізатпен 
қамтамасыз ету үшін елден 
қорғасын сынықтарын шығаруға 
толық тыйым салу қажет, – 
деді Президент.

Бұдан бөлек, Мемлекет бас-
шысы мол транзиттік мүмкіндікті 
ескере отырып, аймаққа 
халықаралық көлік-логистикалық 
компанияларды тарту маңызды 
деп есептейді. Бұл үшін елімізде 
құрғақ порт, логистикалық және 
индустриялық аймақтарды 
қамтитын «Қорғас – Шығыс 
қақпасы» арнайы экономикалық 
аймағы бар екенін еске салды.

– Достық станциясында жы-
лына 9 миллион тонна жүк пен 
300 мың контейнер қабылдап, 
жөнелте алатын терминал 
салу жоспарланып отыр. Со-
нымен қатар Hubei Kelison 
индустриялық паркін салу 
жөнінде Қытаймен бірлескен жо-
баны жүзеге асыруға қатысты 
мәселелерді шешу қажет, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент шағын және 
орта бизнестің экономикалық 
дамудың қарқыны мен 
өнімді жұмыспен қамту 
деңгейін айқындайтын 
жетекші сектор екеніне 
тоқталып, мемлекет бұл 
салаға одан әрі қолдау 
көрсететінін жеткізді. 
Сондай-ақ экономиканың 
қарқынды дамып келе 
жатқан салаларының бірі 
цифрлық технологияға 
тоқталып, Астана мен 
Алматыда қуатты ІТ кла-
стерлер қалыптасып 
келе жатқанын айт-
ты. Оның айтуынша, 
Жетісу облысының да ІТ 
секторындағы әлеуеті зор.  
Бұл аймаққа да білікті ма-
мандарды тартуға бола-
ды. Ол үшін, ең алдымен, 
қажетті инфрақұрылымды 

дамытқан жөн.  
Қасым-Жомарт Тоқаев тұрғын-

үй коммуналдық шаруашылығы 
инфрақұрылымын жаңғырту 
мәселесіне тоқталды. Оның айту-
ынша, Жетісу халқының 90 пай-
ызы орталықтандырылған сумен 
қамтамасыз етілген.  Алайда су 
құбыры желілерінің едәуір бөлігі 
әбден тозып, 1,2 мың шақырым 
құбыр желісі күрделі жөндеуді 
қажет етеді. Сондықтан өңірдегі 
құбыр желілерін кезең-кезеңімен 
жаңарту әкімдіктің басты 
міндеттерінің бірі ретінде айтыл-
ды.

– Тағы бір маңызды мәселе. 
Бұл – ауыз судың сапалы болу-
ын қамтамасыз ету. Мысалы, 
Текеліде жылдар бойы жалғасып 
келе жатқан түйткілді 
бәріңіз жақсы білесіздер. Қала 
тұрғындары таза ауыз сусыз 
отыр. Бұл мәселені ұзаққа созбай 
шешу керек. Облыс және қала 
әкімдері аталған тапсырманың 
орындалуына тікелей жауапты. 
Үкімет республика бюджетінен 
алдағы жылы қаржы бөлу 
мәселесін қарастыруға тиіс, – 
деді Президент.

Көгілдір отын облыс 
тұрғындарының 10 пайызына 
ғана қолжетімді екенін айтқан 
Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар 
елді мекенді газбен қамтуды тап-
сырды.   

– «Алматы – Талдықорған» 
магистралды газ құбыры са-
лынып, облыс орталығына 
газ толық берілді. 2025 жылға 
қарай Кербұлақ ауданынан 
Талдықорған қаласының маңына 
дейін, барлық елді мекенді газ-
бен толық қамтамасыз етуді 
тапсырамын. Сонымен қатар, 
«Талдықорған – Үшарал» 
бағытында газ құбырын тар-
ту керек. Бұл 180 мың адам 
тұратын Ақсу, Сарқан, Алакөл 
аудандарына газ жеткізуге 
мүмкіндік береді.  Үкіметке 
осы жобаны кезең-кезеңімен 
қаржыландыруды тапсыра-
мын. Жетісу облысын газбен 
қамтамасыз ету жұмысын тез-
дету керек.  Сонымен бірге, газ 
желісіне қосылу құны азаматтар 
үшін тым қымбатқа түспеуі 
қажет, – деді Мемлекет басшы-
сы.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
облыстағы жол мәселесіне де 
арнайы тоқталды. Оның айтуын-
ша,  «Талдықорған – Қалбатау 
– Өскемен» және «Үшарал – 
Достық» тас жолдары салынып 
жатыр. Құзырлы органдарға 
жұмыс барысын қатаң бақылауға 
алып, келесі жылы толық 
пайдалануға беру тапсырылды.

– Кербұлақ және Панфилов 
аудандары арқылы өтетін 
республикалық жүре жолды 
жөндеу мәселесі де өзекті болып 
тұр. Бұл – өте маңызды жол. 
Сондықтан, Үкімет пен Әкімдікке 
ондағы күрделі жөндеу жұмысын 

келесі жылы аяқтауды тапсы-
рамын.  Қажетті қаражатты 
шұғыл қарастыру керек. Жол-
ды сапасыз салуға болмайды 
және құрылыс созылып кет-
пеуге тиіс. Бұл жергілікті 
жұрттың тұрмысы мен көлік 
қозғалысының қауіпсіздігіне 
тікелей әсер етеді. Облыстағы 
республикалық маңызы бар күре 
жолдарда болған жол апатта-
рынан 9 айда 61 адам қайтыс 
болды. Бұл – жан түршігерлік 
көрсеткіш. Елімізде жол апат-
тары, оның ішінде адам өліміне 
әкеп соқтырған оқиғалар 
көбейіп барады. Бұған еш жол 
беруге болмайды. Адам өліміне 
әкеп соқтырған әрбір жол апа-
тын төтенше жағдай ретінде 
қарастыру қажет. Адам өмірі – 
біздің басты байлығымыз, – деді 
Президент.

Мемлекет басшысы әлеуметтік 
инфрақұрылымдар мәселесіне 
де арнайы тоқталды. Оның 
айтуынша, облыста апатты 
жағдайдағы мектептер мен үш 
ауысымда оқытатын мектептер 
жоқ. Бірақ, босаңсуға болмайды. 
Мектеп мәселесі әкімдіктің ерек-
ше назарында болуға тиіс. 

Қасым-Жомарт Тоқаев бұған 
дейін Қазақстанда әлемнің 
жетекші бес техникалық 
университетінің филиалдарын 
ашу туралы бастама көтергенін 
еске салып, өзінің тапсырма-
сымен Үкімет облыс әкімдігімен 
бірлесіп Талдықорған қаласында 
шетелдік ірі технологиялық 
университеттің филиалын ашу 
мәселесін пысықтап жатқанын 
айтып өтті.

– Облыстың ерекшелігін ескере 
отырып, аталған университет 
ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, 
туризм және цифрлық техно-
логиялар саласы бойынша ма-
мандар даярлайды. Бұл өңірден 
жастардың кетуін азайтып, 
жергілікті экономиканы жоғары 
білікті кадрлармен қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді, – деді 
Мемлекет басшысы.

Жиында биыл облыстың 

алты ауданындағы шалғай 
орналасқан шағын елді мекен-
дерде медициналық пункттерге 
арналған 12 модульдік кешен са-
лынатыны туралы айтылды. Ал 
2024 жылға дейін тағы 40 ауыл-
да осындай нысан бой көтереді. 
Сонымен қатар өңірдегі бірқатар 
денсаулық сақтау орындарына 
күрделі жөндеу жүргізіледі.

Президенттің айтуынша, ұлт 
денсаулығын жақсарту үшін ба-
лалар мен бұқаралық спортты 
насихаттау маңызды. «Дені сау 
ұлт» ұлттық жобасында 2025 
жылға қарай дене шынықтыру 
және спортпен айналысатын аза-
маттарды қамту ісін 50 пайызға 
жеткізу міндеті қойылған. Жетісу 
өңірінде бұл көрсеткіш – бүгінде 
34 пайыз.

– Көздеген мақсатқа жету 
үшін спорт инфрақұрылымын 
дамыту қажет. Мұны, әсіресе, 
ауылдық жерлерде қолға алған 
жөн. Ауылдарда модульді 
дене шынықтыру-сауықтыру 
кешендерін салу керек. Олар тез 
салынады және көп қаражатты 
қажет етпейді. Былтыр 
Талдықорғанда Олимпиада та-
лаптарына сай келетін зама-
науи бассейн ашылды. Мұндай 
бассейн Орталық Азияда жоқ. 
Енді облыста шаңғы спорты  
түрлерін дамыту мәселесі бар. 
Жетісу таулары бұл үшін өте 
қолайлы екені сөзсіз. Осыған 
байланысты Үкіметке облыста 
заманауи шаңғы және биатлон 
кешенін салу ісін қамтамасыз 
етуді тапсырамын, – деді Мем-
лекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев Жетісу 
облысының әкімдігі туризм сала-
сын дамытуға айрықша мән беруі 
керек екенін айтты.

– Алакөл мен Балқаштың ора-
сан зор әлеуеті бар. «Алтыне-
мел» және «Жоңғар Алатауы» 
ұлттық паркі – экологиялық 
туризмді дамыту үшін таптыр-
майтын жер. Текелідегі әйгілі 
Шажа және Қора сайлары кере-
мет көріністерге толы. Міне, 
осының бәрі – тұнып тұрған 

байлық. Әрине, туристер 
көптеп келу үшін тиісті 
инфрақұрылым салып, 
қолайлы жағдай жасау керек. 
Бұл – оңай шаруа емес. Соңғы 
жылдары бұл бағытта 
біршама жұмыс атқарылды. 
Бірақ, мұнымен шектелу-
ге болмайды. Жетісудағы 
ұлттық парктерде құны 3 
миллиард теңгеден астам 
инвестициялық жобалар 
жүзеге асырылмақ. Оған ірі 
инвесторлар тартылды, – 
деді Президент.

Сонымен қатар жиын-
да облыстың экология-
сы туралы да айтылды. 
Текелі қаласын қорғасын-
мырыш комбинатының 
қалдықтарымен ластау 
мәселесі көтеріліп,  жердің 

құрғап кетуіне жол бер-
меу үшін Балқаш жағалауын 
көгалдандыруды қолға алу 
маңызды екеніне мән берілді. 
Мемлекет басшысы бұл 
жұмыстарды үйлестіруді Эколо-
гия министрлігі жүзеге асыруы 
керек екеніне тоқталды. Сондай-
ақ уәкілетті органдар Қытаймен 
бірлесіп, трансшекаралық 
Іле өзеніне судың жіберілуін 
бақылауға алуы қажеттігін атап 
өтті.

Мемлекет басшысы бүгінде 
әлем аумалы-төкпелі гео-
саяси жағдайға және бұрын-
соңды болмаған жаһандық 
сын-қатерлер кезеңіне қадам 
басқанын айтты. Президент 
қақтығыстар мен соғыстар 
көбейіп, елдер арасындағы 
сенімсіздік күшейе түскенін 
атап өтті. Сондай-ақ осындай 
күрделі жағдайда халқымыздың 
бірлігі, қоғамдағы келісім мен 
тұрақтылықты сақтау ерекше 
маңызға ие екенін жеткізді. Бұған 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 
зор үлес қосып келеді. Рефор-
малар кезінде ұлттық диалогтың 
әмбебап алаңы ретінде танылған 
Ұлттық құрылтайдың маңызды 
рөлі туралы да сөз қозғалды. 
Бұл институттың қызметі 
билік пен қоғам арасындағы 
ынтымақтастық негізінде 
халқымыздың бірлігін нығайтуға 
мүмкіндік береді.

– Мұндай жағдайда әр аза-
мат өзінің сөзі мен іс-әрекеті 
үшін жауапкершілікті сезінуі ке-
рек. Бұл, ең алдымен, қоғамда 
белгілі тұлғаларға, саясат-
керлерге, журналистерге, 
блогерлерге қатысты. Ағат 
айтылған сөздер мен орынсыз 
мәлімдемелердің салдары ауыр 
болуы мүмкін. Қазақ «Айтылған 
сөз – атылған оқпен тең» деп 
бекер айтпаған. Пікірлердің 
плюрализмін сақтай отырып, біз 
радикализмнің, экстремизмнің 
және сепаратизмнің кез келген 
көріністеріне жол бермеуіміз 
керек. Біздің қоғамға іріткі 
салу әрекеттеріне заң аясын-
да қатаң тосқауыл қойылады. 
Елімізде заң мен тәртіп бірінші 
орында тұруы керек, – деді Мем-
лекет басшысы.

Президент елімізде сая-
си реформалардың жүргізіліп 
жатқанын айтып, оның мән-
мағынасын түсіндірді.

– Шын мәнінде, әділдік бол-
маса, ешбір сала дамымайды. 
Халқымыз «Әділ істің – бәрі игі» 
деп бекер айтпаған. Құзырлы 
органдар, лауазымды тұлғалар 
шешім қабылдағанда осыны 
әрдайым есте ұстауға тиіс. 
Әділетсіз шығарылған шешім 
биліктің беделін түсіреді. 
Қоғамға іріткі салып, халықтың 
наразылығын тудырады. 
Сондықтан ешқашан әділдіктен 
аттауға болмайды, – деді Мем-
лекет басшысы.

Бұдан кейін Қасым-Жомарт 
Тоқаев өзінің Жарлығымен өңірдің 
бірқатар азаматын мемлекеттік 
наградамен марапаттады. 
«Жетісу» әуе компаниясының 
президенті Дөңсебаев 
Қалмұхамет пен еңбек ардагері 
Мажай Әуесхан «Парасат» 
орденімен, Еңбек ардагері Әрінов 
Әміре «Құрмет» орденімен, «Жа-
зылбеков және К» шаруашылық 
қожалығының шопаны Бекчой-
нов Ардақ ІІІ дәрежелі «Еңбек 
даңқы» орденімен марапаттал-
ды. Ал «Ерен еңбегі үшін» медалі 
«Есімжанов» шаруашылық 
қожалығының төрағасы 
Есімжанов Мұхитқа, «Шапағат» 
медалі Безродных атындағы орта 
мектептің мұғалімі Минченко 
Светланаға табыс етілді.

akorda.kz
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДАКОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА: МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА: 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПО 

МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  
ДОЛЖЕН КАЖДЫЙДОЛЖЕН КАЖДЫЙ

тағзым күні ретінде атап өтілуі керек», 
- деді Тоқаев.

Мемлекеттік егемендік туралы 
Декларация 1990 жылы 25 қазанда 
Жоғарғы Кеңестің қаулысымен 
қабылданды. Онда ҚазКСР егемендігі 
жарияланып, Қазақстанның тәуелсіз 
мемлекет ретіндегі саяси-құқықтық 
негіздері бекітілді.

Онда алғаш рет ел аумағының 
тұтастығы, оған қол сұғылмайтындығы, 

Нравственные страдания можно 
определить как совокупность отри-
цательных эмоций  - чувства страха, 
унижения, обиды и т.д. Степень и 
глубина подобных психических ре-
акций зависит как от индивидуаль-
ных особенностей психики, уровня 
развития интеллекта, самооценки 
потерпевшего, так и положения объ-
екта, посягательство на который при-
чиняет моральный вред в системе 
ценностей самого потерпевшего.

Кроме того, при определении 
размера компенсации морального 
вреда в отдельных случаях учиты-
ваются материальное положение 
лица, которому такой вред причи-
нен, в частности, как субъективная 
оценка потерпевшим либо в случае 
его смерти в результате совершен-
ного против него правонарушения 
близкими родственниками, супругов 
(супругой) тяжести причиненного 
нравственного ущерба, так и объек-
тивные данные, свидетельствующие 
о степени нравственных и физиче-
ских страданий потерпевшего либо 
в случае егосмерти близких род-
ственников, супруга (супруги) и т.д. 
(ст. 952 ГК). Необходимость учета 
материального положения потерпев-
шего в данном случае продиктована 
спецификой компенсируемого вре-
да. Моральный вред как категория 
нематериальная не может быть оце-
нен денежной суммой. Компенсация 
морального вреда есть предостав-

затягивая.
Проверить регистрацию и зареги-

стрироваться можно тремя достаточ-
но простыми способами:

Первый, в любом отделении ЦОНа, 
где при себе достаточно иметь удо-
стоверение личности, а также при-
сутствие собственника жилья для 
дачи согласия на месте.

Второй, через интернет-портал 
«электронного правительства» на 
егов.кз, где гражданин может подать 
заявку о регистрации по месту жи-
тельства, а собственник дать свое 
согласие тоже через портал егов.

Третий легкий способ прописки по 
месту жительства МВД реализовал 
вместе с Халык банком в Мобильном 
приложении банка, которое можно 
скачать на Эпсторе и Плеймаркете. 
Через него подтверждение лично-
сти, сама регистрация и согласие 
собственника осуществляется через 
СМС-пароль. Процедура регистра-
ции занимает около минуты.

Поэтому еще раз призываем ка-
захстанцев зарегистрироваться по 
реальному месту жительства и пред-
упреждаем об ответственности за не-
соблюдение этих требований мигра-
ционного законодательства.

Более подробную информацию 
можно получить на сайте миграцион-
ной службы МВД и на сайте полиция.
кз.

Комитета миграционной 
службы МВД

29 қыркүйекте Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев «ҚР 
кейбір заңнамалық актілеріне 
кинематография мәдениет 
және мерекелер мәселелері 
бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 
заңына қол қойды. Аталған 
заңға сәйкес 25 қазан ұлттық 
мереке – Республика күні, ал 
16 желтоқсан мемлекеттік 
мереке – Тәуелсіздік күні болып 
қабылданды.

Республика күні 2001 жылдан ба-
стап ұлттық мерекелер тізімінде 
болған. Бірақ 2009 жылы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Жарлығымен алынып 
тасталған болатын.

Ал биыл маусым айында Қасым-
Жомарт Тоқаев Ұлттық құрылтай 
отырысында Республика күніне 
ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды 
ұсынды.

«Ұлттық мерекелер мен атаулы 
күндер тізбесіне бірқатар өзгеріс 
енгізген жөн. Мен Республика күніне 
ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды 
ұсынамын. Сондықтан, қазанның 
25-і күні жыл сайын Егемендік күнін 
еліміздің басты мерекесі ретінде атап 
өтуіміз керек», – деді Президент.

Тоқаев 1990 жылы 25 қазанда 
Қазақстанның Мемлекеттік Егемендігі 
туралы Декларация қабылданып, 
еліміз тәуелсіздік алуға алғашқы 
қадамын жасады деп атап өтті. Мем-
лекет басшысы Республика күні елдің 
мемлекет құру жолындағы тарихи 
қадамының символы болуы керек 
екенін айтты.

«Әрине, Тәуелсіздік күнінің 
бастапқы мәні сақталады. Бұл күн 
мемлекеттік мереке болып қала 
береді. Бірақ, тәуелсіздік алуға зор 
үлес қосқан ұлттық батырларымызға 

Бүгінгі қоғамда заң, құқық қорғау органдарын-
да мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру өзекті 
тақырып. Сондықтан бұл бағытта кешенді жұмыс 
атқарылып жатыр. Сот жүйесінің қызметкерлері 
қазақ тілін еркін меңгеріп қана қоймай , заң талап-
тары мен жаңа нұсқаулықтармен танысып, сот 
істерін мемлекеттік тілде қарап, іс-қағаздарын са-
уатты жүргізуді дұрыс жолға қойған.

Еліміздің Конституциясында «Мемлекеттік тіл – 
қазақ тілі» деп анық жазылған. Тіл – қазақ халқы пайда 
болғаннан бері бірге жасасып, ұрпақтан ұрпаққа мұра 
болып келе жатқан ұлттық құндылығымыз, біртұтас ұлт 
екеніміздің айғағы, баға жетпес асыл қазынамыз. Өзіндік 
мінез құлқымызды, салт-дәстүріміз бен табиғи болмысы-
мызды осы ана тіліміз ғана айшықтап тұрады. Ендеше 
туған елге, жерге деген сүйіспеншілік, патриоттық сезім өз 
ана тіліңде еркін сөйлеп, оны шексіз сүйуден басталады.

Қазақ тілін білу, оған құрметпен қарап, қадірлеу – 
еліміздің әрбір азаматының қасиетті парызы. Әрине 
тіл мәселесіне келгенде, бұл уақытқа дейін туындаған 
түйіткілді мәселелер жоқ емес. Мемлекет басшысы Қасым-

Хотелось бы напомнить, что 
под моральным вредом понима-
ется нарушение, умаление или 
лишение личных неимуществен-
ных благ и прав, принадлежащих 
физическому лицу от рожде-
ния или в силу закона, влекущее 
нравственные или физические 
страдания, испытываемые 
(претерпеваемые, переживае-
мые) потерпевшим в результа-
те совершенного против него 
правонарушения. Компенсация 
морального вреда направлена 
на возмещение пострадавше-
му гражданину физических или 
нравственных страданий. Ком-
пенсация морального вреда от-
носиться одним из способов 
судебной защиты гражданских 
прав.

Приопределений критерий разме-
ра компенсаций морального вреда 
должны учитываться индивидуаль-
ные особенности потерпевшего. 
Как указано выше, моральный вред 
возникает в результате физических 
либо нравственных страданий. Фи-
зические страдания – это категория 
чисто физиологическая, у разных 
людей разный болевой порог, разная 
способность терпеть физическую 
боль, в связи, с чем неправильно 
оценивать одинаково моральный 
вред, причиненный одинаковой силы 
ударом ребенку, престарелому \че-
ловеку либо взрослому мужчине.

По закону каждый гражданин 
должен быть зарегистрирован 
там, где действительно прожи-
вает: будь то  собственное жи-
лье, будь то арендуемое или иное 
жилое помещение, где постоянно 
проживаете.

Помимо этого, для лиц, не име-
ющих постоянную регистрацию по 
месту жительства действуют огра-
ничения по предоставлению госу-
дарственных и других услуг, включая 
оформление документов, удостове-
ряющих личность.

За проживание граждан без посто-
янной или временной регистрации по 
месту жительства статьей 492 Кодек-
са об административных правонару-
шениях предусмотрена ответствен-
ность, вплоть до штрафа в размер 
7 месячных расчетных показателей, 
что на сегодня составляет более  21 
тысячи тенге.

В этой связи Комитет миграцион-
ной службы Министерства внутрен-
них дел призывает всех граждан 
– быть законопослушными. Проверь-
те, не сняты ли вы собственником с 
регистрации. Посмотрите где вы за-
регистрированы. Если вы поменяли 
место жительства, то должны зареги-
стрироваться по новому адресу про-
живания.

Это касается также и иногородних 
студентов. Вам необходимо зареги-
стрироваться по месту вашей учебы. 
Сделайте это как можно быстрее, не 

қазақ халқының және Қазақстандағы 
басқа да этнос өкілдерінің төл 
мәдениетін, дәстүрін, тілін қайта 
түлету мен дамыту, ұлттық қадір-
қасиетті нығайту сияқты мемлекеттік 
қағидаттар бекітілді.

Сондай-ақ, құжатта саяси, 
экономикалық және әлеуметтік 
мәселелерді өз бетінше шешу 
принципі де жарияланды. ҚазКСР-і 
өзінің ішкі әскерлерін, мемлекеттік 

ление потерпевшему возможности 
испытать за счет взысканной суммы 
положительные эмоции, соразмер-
ные испытанным им физическим или 
нравственным страданиям.

Моральный вред возмещается, 
независимо от вины причинителя, в 
случаях, если: 1) вред причинен жиз-
ни и здоровью гражданина источни-
ком повышенной опасности; 2) вред 
причинен гражданину в результате 
его незаконного осуждения, неза-
конного привлечения к уголовной от-
ветственности, незаконного приме-
нения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу, домашнего 
ареста или подписки о невыезде, 
незаконного наложения администра-
тивного взыскания в виде ареста, 
незаконного помещения в психи-
атрическое лечебное учреждение 
или другое лечебное учреждение; 
3) вред причинен распространени-
ем сведений, порочащих честь, до-
стоинство и деловую репутацию; 4) 
иных случаях, предусмотренных за-
конодательными актами.

Гражданским законодательством 
определение размера компенсации 
морального вреда оставлено на ус-
мотрение суда, рассматривающего 
дело, с учетом принципов разумно-
сти, достаточности и справедливо-
сти.

Ұлан МАМЫТБЕК
Судья Ескельдинского

 районного суда

Жомарт Тоқаев тіл мәселесіне ерекше көңіл аударып, 
«Қазақ тілі – қазақтың жаны» екенін және «Халқымыздың 
тарихы да тағдыры да – тілінде» деп баса айтты. Сол 
себепті Мемлекет басшысы болашағын Қазақстанмен 
байланыстырған әрбір ел азаматы қазірден бастап 
қазақ тілін оқып үйренуге ден қойуы керектігін алға тарт-
ты. Халқымыз замана көшінен қалып қойған жұрт емес. 
Әлем елдерімен иық тірестіріп, тәуелсіздік көгінде еркін 
самғап келеді. Сондықтан ұлттық, рухани және мәдени 
құндылықтарымызды дамытып, көзің қарашығындай 
сақтауға сүбелі үлес қосуға ат салысуымыз қажет.

Баршамызды мемлекеттік  тілдің кең қанат жайып, 
өсіп-өркендеуі жолында аянбай еңбектенуге шақыратын 
ортақ мүдде біріктіреді. Ендеше жүрегі қазақ деп соққан 
әрбір азамат, осы жолда өз ар-ожданы алдында адал, 
жалпының игілігін көздеген мақсатына берік болу қажет. 
Сонда ғана қазақ тілінің көсегесі көгеретіні анық.

Меруерт АЛКУАТОВА
Ескелді аудандық сотының

бас маманы- сот отырысының хатшысы

РЕСПУБЛИКА КҮНІРЕСПУБЛИКА КҮНІ

қауіпсіздік және ішкі істер органда-
рын құру құқығын алды. Ал Прези-
дент мемлекет басшысы, әкімшілік-
атқарушы жоғарғы биліктің басшысы 
болып танылды.

Осы декларацияның арқасында 
біз кеңестік заңдарды қолданудан 
бас тартып, өз Ата заңымызды құруға 
қадам бастық.

Сондықтан осы қағидаттардың 
негізінде кейінірек – 1991 жылғы 

16 желтоқсанда – «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
тәуелсіздігі туралы» Конституциялық 
заң қабылданды.

Көп сарапшының пікірінше 
Егемендік туралы декларацияда 
Қазақстанның емес, ҚазКСР-інің 
егемендігі жарияланды. Декларацияға 
сәйкес адамдарда КСРО азаматтығын 
сақтап қалу құқығы болды.

Сонымен қатар ол Қазақстанның 
халықаралық қатынастардағы 
дербестігіне кепілдік бере алған 
жоқ. Мемлекет КСРО-дан шығуға 
құқылы болғанымен, іс жүзінде оның 
құрамында болды.

«Мемлекеттік тәуелсіздік тура-
лы» Заң қабылданғаннан кейін ғана 
Қазақстан әлемдік қоғамдастық 
мойындаған тәуелсіз мемлекеттің 
заңды рәсімделген мәртебеге ие бол-
ды.

Республика күні мемлекеттік емес, 
ұлттық мереке санатына енді. Ұлттық 
мереке кезінде мемлекеттік органдар-
да міндетті түрде ресми іс-шаралар 
өткізіледі. Себебі олар ерекше тари-
хи маңызы бар және мемлекеттіліктің 
дамуына елеулі әсер еткен оқиғалар 
қатарына жатады.

Ал Тәуелсіздік күні, Мемлекеттік 
мереке мәртебесіне ие болды. Бұл 
дегеніміз қоғамдық-саяси маңызы бар 
оқиғаларға арналған күндер.

Премьер-министр Әлихан Смай-
ылов «2022 жылы демалыс күндерін 
ауыстыру туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметінің 2021 жылғы 
6 қазандағы №713 қаулысына 
толықтыру енгізу туралы» Үкіметтің 
07.10.2022 жылғы №796 қаулысына 
қол қойды.

Қаулыға сәйкес, демалыс күні 
2022 жылғы 22 қазан – сенбіден 2022 
жылғы 24 қазан – дүйсенбіге ауысты-
рылады.
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“Музыка тыңдатпайынша, 
тәрбие беру, балалық шақтың 
өзінде адамның сүйіп тыңдайтын 
ән-күйлерінсіз тәрбие беру деген 
менің басыма қонбайтын нәрсе”, 
– деп В. В. Сухомлинский тәрбие 
саласында музыканың алатын 
орнын ерекше бағалап өз пікірін 
осылай айтады.
Мектептегі оқушыларға берілетін 

тәрбие саласының бірі – музыкалық 
тәрбие. Музыкалық тәрбиенің негізгі 
мәні, мақсаты сапалық жағынан 
жеке адамның жан дүниесінің 
үйлесіп қалыптасуын және рухани 
байлығын дамыту болып табылады. 
Музыкалық тәрбие беру де 
мұғалімнің алдына негізгі үш міндет 
қойылады.
– музыкалық әртүрлі іс-әрекеттер 

арқылы оқушының сезімін ояту;
– музыканы сезім арқылы саналы 

түсінуге баулу;
– музыкалық шығарманы өз 

шамасына қарай орындай білуге 
үйретуде орындаушылық дағдыны 
меңгерту.
Педагог-музыканттың кәсіби 

дайындығы оның қоғамдық, саяси, 
арнаулы және педагогикалық–
психологиялық терең жан– жақты 
білімі болуымен анықталады. Қазіргі 
таңда білім шарттары бойынша 
оқушыларға музыкалық білім берудің 
мазмұны мен олардың музыкалық 
дамуы арасындағы байланысын, 
музыкадан сабақ берудің жаңа 
үрдісін тиімді пайдаланудағы 
ұмтылыс оқушыларға музыкалық 
білім берудің интеграциясы мен 
бағдарламалар нұсқаларында 
ерекше өзекті мәселе болып отыр.
Қазіргі жас буын музыка пәнінің 

мұғалімі оқушылармен жұмыс 
жасау барысында танымал 
отандық және шетелдік прогресшіл 
қайраткерлердің ұсынған жаппай 
музыкалық білім беру идеясына 
сүйене отырып, оның мазмұнын 
жаңартуға тырысады. Музыка 
арқылы бала тәрбиелік және 
білімділік қасиеттерді бойына 
сіңіреді. Ол баланың сезімдеріне 
тікелей әсер ете отырып, 
оның моральдық бейнесін 
қалыптастырады. Музыка баланың 
жеке басының адамгершілік 
сезімдерін дамыту үшін қажет, 
сондықтан мектептерде музыка пәні 
белгілі бір жүйелі бағытпен жұмыс 
істейді. Оқушылармен өткізілетін 
музыка сабақтары шығармашылық 
күш оятып, әдемілікке деген 
құштарлығын арттырады. Әсіресе, 
ғасырдан ғасырға, атадан балаға 
жалғасын тауып, келе жатқан аса 
бағалы ән — күйлер, терме, жыр, 
қисса, толғаулар мектеп жасындағы 
балалардың ұлттық мәдениетін 
көтеру мақсатындағы жақсы бағыт – 
бағдар деп есептеймін.
Музыка – адамзаттың рухани 

азығы, жан серігі және өзінің 
көркемдігі,нәзіктігімен адам 
жанын баурап, олардың жақсы 
мінезқұлықтарының қалыптасуына 
септігін тигізеді. Жасөспірімдерді 
музыка әлемін түсініп қабылдауға, 
талғампаздығын тәрбиелеуге, 
эмоциялық сезімталдығына 
қалыптастыруда білімді, мәдениетті 
болып өсуіне әсер етуде музыка 
сабағының алатын орны ерекше. 
Баланың бойында музыкалық 
қабілет жас кезінен басталады. 
Мектеп жасына жеткен бала 
психологиялық түйсіну мен 
музыканы көз алдына елестетуді 
біршама меңгеріп шығады. Оның 
бойында музыкаға деген өзіндік ой 
саналық және сезімдік тұрғыдағы 
қарым-қатынас қалыптасады. 
Сонымен бірге әуен-саз,өлшем-
-ырғақ жүйесін есіту тәжірибесі 
қалыптасып,есте сақтап қалу 

қабілеті де жинақталады. Баланы 
музыка тыңдауға, тыңдай отырып 
оны сапалы түрде қабылдауға 
баулу музыкалық тәрбие беру 
жұмысындағы міндеттердің бірі. 
Өйткені ол оқушының музыкалық 
мәдениеттілігін қалыптастырудың 
алғы шарты болып есептеледі. 
Үйірмелерде оқушылар музыка 
сабағында алған білімін кеңейтіп, 
орындау дағдыларын тереңірек 
меңгеруге мүмкіндік алады. 
Мектептегі бір сағаттық музыка 
сабағы оқушылардың музыкалық 
бейімділігін жете дамыта алмайды. 
Сондықтан сыныптан тыс 
жүргізілетін музыкалық жұмыстарға 
қатысуы арқылы олардың қабілетін 
дамытуға мүмкіндік туады. Бұл 
жұмыстардың қай түрі болсын, 
оқушының музыка сабағынан алған 
білімін толықтыруы тиіс. Сыныптан 
тыс жүргізілетін музыкалық-көпшілік 
жұмыстар оқушыларды барынша 
көбірек қамтуды, олардың танымын 
кеңейтіп, музыка өнеріне деген 
көзқарасын қалыптастыруды мақсат 
етеді. Осы мақсатқа жету үшін, 
баланың жас ерекшелігін ескере 
отырып, оны қызықтыратындай 
тақырып пен музыкалық материал 
таңдап алғаны жөн. Ұйымдастыру 
алдында біршама дайындық әңгіме 
жүргізіледі. Ұлы Абай өмір шындығын 
дәл бейнелеу жөнінде поэзия 
мен музыканың рөлін былайша 
суреттеді: әсемдік сыры, биік 
мұратталғандары, көркем шарттары, 
шығармадағы дарындылық пен 
шеберлік ән мен күйді орындаудағы 
дәстүрлер, т.б. мәселелерді көтере 
келіп, эстетикалық тәрбиенің негізгі 
өлшемдеріне ғылыми талдаулар 
жасады. Ғұлама ғалым Әбу Насыр 
әл Фараби «Музыкалық идея оны 
жүзеге асыратындай әрекет ету 
қабілетінсіз іске аспайды, музыканы 
көп тыңдау, жаттығу түрлерін бір-
-бірімен салыстыру, әуенді талдау, 
әрбір тонның дыбыстық әсерін 
мұқият есептей білу арқылы 
музыкалық қабілетті дамытуға 
болатындығын айта келіп, тәрбиелеу 
барысында тәжірибе жинақтаудың 
рөлі зор екенін атап көрсетеді», 
т.б. өзгерісін бақылап, сезінуге 
үйретеді. Оқушы эстетикалық сезім 
мен эмоциялық көңіл күй арқылы 
қоршаған ортаны әсерлене сезінеді. 
Оқушы өз жауабын жолдастарының 
жауаптарымен салыстыра отырып, 
пікірінің дұрыстығына немесе 
жаңсақтығына көз жеткізеді. Сол 
арқылы оның музыка жөніндегі ойы 
мен талғамы қалыптасады.
 Музыка шығарманы талдау 

әңгімелесу әдісі арқылы жүргізіледі. 
Көркемдік құралын, көркем 
бейнелердің жасалу жолдарын 
сабақтың тақырыбы ретінде алынған 
белгілі бір мәселе төңірегінде 
талдау оқушы танымын кеңейтіп, 
сөздік қорының молаюына жол 
ашады. Музыка- адам өмірінің жан 
серігі, музыканы сүймейтін адамды 
кездестіру мүмкін емес, өйткені 
ол баршаға қажет,оның тілі кім-
-кімге де түсінікті. Міне, сондықтан 
музыка пәні мұғалімдерінің міндеті-
-шәкірттерін музыка өнерінің
сарқылмас қазынасының ең 

асылдарын ала білуге тәрбиелеу. 
Осы негізде айтылған академик 
А.Жұбановтың «Гимнастика денені 
қалай түзесе, музыка да адам жанын 
солай түзейді» деген нақыл сөзі 
оқушылардың эстетикалық,рухани 
байлығын кеңейтіп,қанаттандыру 
керек екенін дәлелдейді.

Ж.Ш. АСАНОВА 
Жетісу облысы 

Талдықорған қаласы
Н.Тілендиев атындағы 

балалар музыка 
мектебінің оқытушысы

Балалардың музыкалық және жалпы 
дамуы. Жеке тұлғаның жан-жақты 
дамуы үшін музыкалық тәрбиенің 
маңызы. Музыка баланың жеке 
басының дамуына қалай әсер етеді.

Үйлесімді даму, адамгершілік тазалық 
пен өмірге, өнерге эстетикалық көзқарас – 
тұтас тұлғаны қалыптастырудың маңызды 
шарттары. Бұл мақсатқа жетуге көбінесе 
балаларға дұрыс музыкалық білім беру 
ықпал етеді.
Музыка – балаға эстетикалық тәрбие беру 

құралы. Эстетикалық тәрбие мектеп жасына 
дейінгі балалардың әдеміні қабылдау, 
сезіну және түсіну, жақсы мен жаманды 
байқап, өз бетінше шығармашылықпен 
әрекет ету, көркемдік іс-әрекеттің әр 
түрімен айналысу қабілеттерін дамытуға 
бағытталған. 
Эстетикалық тәрбиенің ең жарқын 

құралдарының бірі – музыка. Музыкалық 
шығармаларды тыңдау кезінде бала 
эмпатияға, эмоционалдық қатынасты 
көрсетуге, музыкалық бейнені түсінуге 
үйренеді. Музыка жас тыңдаушыны 
толғандырады, өмір құбылыстарымен 
таныстырады, ассоциациялар туғызады. 
Музыка – баланың адамгершілік қасиетін 

қалыптастыру құралы. Музыканың әсері 

Тәрбие жетілген сайын, 
халық соғұрлым  бақытты  
болатындығын  адамзат  тарихы 
дәлеледеген.«Тәрбие – халықтың 
ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп  
алған озық тәрбиесі мен ізгі 
қасиеттерін  жас ұрпақтың бойына 
сіңіру, дүние  танымын ,өмірге  деген 
көзқарастарын  және соған сай мінез 
–құлқын қалыптастару»,-делінген 
тәрбие тұжырымдамасында. 
Балаларды тәрбиелеу мәселесі- 
мектептің педагогикалық жүйесінің 
бөлінбейтін ең негізгі бөлігі.
Ұрпақ тәрбиелеудің теориялық 

мәселелерін оқып үйрене отырып, оқушы 
бойында оң қасиет қалыптастыратын ата-
-ана, қоғамдық орта болса, соның ішінде 
ең негізгісі ұстаз болып табылады. Ұрпақ 
тәрбиесі – кемел болашақтың бастауы.  
Тағылымды тәрбие – бала болашағының 
іргетасы. Қазақтың қарадомалақ 
балалары әлемдік деңгейде ел мерейін 
асыруда. Мемлекет басшысы Қасым-
-Жомарт Тоқаевтың қолдауымен  «2022 
жыл – Балалар жылы» деп аталды. Яғни, 
барыс жылында ел ертеңі – өскелең 
ұрпақты қолдауға айрықша көңіл бөлінеді. 
Қарапайым ауылдан шыққан талай 
баланың жұлдызы жанып, қабілетімен 
дарындылар қатарына қосылуда. Абай 
атындағы орта мектебінде  Балалар 
жылына арналған іс шаралар жоспары 
жасалып, жүзеге асырылуда. Өскелең 
ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты 
балалық – бұл біздің жалпыұлттық 
міндетіміз дегендей   Балалар жылында 
атқарылатын игі шаралардың бірі – 
сауықтыру мәселесі болды.
Осы орайда «Шуақты Жаз-2022» 

айларымен оқушылардың жазғы 

кейде сендіруден немесе бағыттаудан 
күштірек болады. Балаларды әртүрлі 
эмоционалды бейнелі мазмұндағы 
шығармалармен таныстыра отырып, 
біз эмпатияға шақырамыз. Музыканы 
қабылдаудан туындайтын түрлі сезімдер 
балалардың тәжірибесін, рухани дүниесін 
байытады. 
Музыка сабағы мектеп жасына дейінгі 

баланың мінез-құлқының жалпы 
мәдениетіне әсер етеді. Әртүрлі 
тапсырмалардың, іс-әрекет түрлерінің 
кезектесуі (ән айту, музыка тыңдау, балалар 
аспаптарында ойнау, музыкаға қимылдау) 
балалардан зейінді, зеректікті, реакцияның 
тездігін, ұйымшылдықты, ерікті күш-жігердің 
көрінісін талап етеді. 
Музыка – баланың ақыл-ой қабілетін 

белсендіру құралы. Мұғалімнің сұрақтарына 
жауап бере отырып, музыкалық шығарманы 
тыңдағаннан кейін бала алғашқы 
жалпылаулар мен салыстыруларды 
жасайды.Эстетикалық бағалаудың бұл 
алғашқы әрекеттері белсенді психикалық 
әрекетті қажет етеді. Музыка когнитивті. 
ол мектеп жасына дейінгі балаларды жаңа 
идеялармен байытатын өмір құбылыстарын 
көрсетеді. Музыка – дене тәрбиесінің 
құралы. Есту рецепторымен қабылданатын 
музыка бүкіл адам ағзасының жалпы 

демалысын қызықты ұйымдастыру 
мақсатында  мектеп жанындағы 
«Күншуақ» жазғы демалыс алаңындағы 
күндері қызықты етіп ұйымдастырылды.
Сынып жетекшілері  және ата 
аналары бірлесе отырып Талдықорған 
қаласындағы «Мактуп» ойын сауық 
орталығына, табиғатқа  топ серуенге  
апарып балаларды демалдырып қайтты.
Тарих – халықтың зердесі. Ел тарихын 

білу арқылы тарихи сана қалыптасады, 
тарихи сана арқылы ұлттық сана өсіп 
жетіледі  . Осы орайда « Тарихқа  тағзым 
» айдарымен 5-6 сынып оқушыларымен  
М.Тынышбаев  атындағы  тарихи -өлкетану 
мұражайына, Жетісу ауылындағы 
«Жетісу тарихы өлкетану»  мұражайына 
саяхаттап  қайтты.  Мұражайдан көптеген 
мағұлматтар алды, білімдерін кеңейтті, 
қызығушылықтары артты.
Мектеп партасында отырған әрбір 

баланы білімді, дарынды, өнерлі, 
интеллектуалды етіп тәрбиелеу күн 
тәртібінен түспейді. Білім алушылардың 
таным – білімін кеңейту, бос уақытын 
қызықты өткізу барысында көптеген 
қызықты «Домбыра», «Жас суретші», 
«Балауса би», актерлік шеберлік  тобы 
т.б,   спорт түрлерінен,  үйірмелер  жұмыс 
атқаруда.   Иә, бұл үйірмелер балалардың 
сабақтан тыс уақытын тиімді әрі пайдалы 
өткізуге арналған. 
Аудан көлемінде  Балалар жылында 

орай  «Өнерлі балалар шаттық пен 
қуаныштың ордасы» көркемөнерпаздар 
байқауында «Үздік домбырашылар» 
номинациясымен марапатталса  , 
«Бақытты бала-Мәңгілік ел кепілі» атты 
мектеп оқушыларының аудандық пікір-
-сайыс турниріне қатысқан  Серікқызы 
Кәусар мен Дүйсенбекова Аяжан 

жағдайына әсер етеді, қан айналымы 
мен тыныс алудың өзгеруіне байланысты 
реакцияларды тудырады. Ән айту дауыс 
аппаратын дамытады, дауыс байламдарын 
нығайтады, сөйлеуді жақсартады 
(логопедтер кекештенуді емдеу үшін ән 
айтуды пайдаланады). 
Дұрыс ән айту тыныс алуды реттейді 

және тереңдетеді. Ритмикалық жаттығулар 
баланың дене қалпын және координациясын 
жақсартады. Музыкалық аспаптарда ойнау 
ырғақ сезімін дамытуға көмектеседі, 
балаларды біріктіреді, эмпатияға үйретеді. 
Музыка сабағы баланың жеке басының 
жан-жақты дамуына ықпал етеді. Э
моционалды сезімталдық және музыкаға 

арналған дамыған құлақ балаларға қол 
жетімді формаларда жақсы сезімдер мен 
істерге жауап беруге мүмкіндік береді, ақыл-
-ой белсенділігін белсендіруге көмектеседі 
және олардың қозғалысын үнемі жетілдіре 
отырып, мектеп жасындағы балалардың 
физикалық дамуын қамтамасыз етеді.

А.М.КОПТИЛЕУОВА
Жетісу облысы 

Талдықорған қаласы
Н.Тілендиев атындағы

 балалар музыка 
мектебінің оқытушысы

жүлделі 3 орын иегері атанды. Аудандық 
Мұқағали оқуларынан 8сынып оқушысы  
Нұрлан Бөпенай 2орын, Нұртілеу Сетер 
отбасы «Өнегелі отбасы »байқауында 
3орын , Кенжебек Әсем «Менің кіші 
Отаным»байқауында 1 орынды жеңіп 
алып мектеп мерейін асырды.  Наурыз 
мейрамы қарсаңында  «Ұлттық тәрбие» 
бағытында  «Әжемнің даналығы – 
немеремнің даралығы» айдарымен іс 
шара өткізілді. Іс-шараға  ақкимешек 
киген әжелер қатысып немерелерімен 
бірге өнер көрсетті. Шағын орталықтың  
кішкентай бүлдіршіндері өнер көрсетті.
Түптеп келгенде баланы оқыту, 

денсаулығын қадағалау, әлеуметтік 
жағдайын жасау аздық етеді. Бұл 
тұста үштік одақ: мектеп, отбасы және 
қоғамдық мекемелер жұмысындағы 
өзара сабақтастық және ынтымақтастық 
өз үйлесімін табуы тиіс. Сол үшін үнемі 
оқуымыз керек, ата-ана мектебінен 
өтуіміз керек. Сонда ғана ұрпақ болашағы 
жарқын болмақ. Ұлды тәрбиелесең елді 
тәрбиелейсің, қызды тәрбиелесең ұлтты 
тәрбиелейсің. «Адамның адамшылығы 
– ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, 
жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады» - 
депұлы ақын  А.Құнанбаев айтқан екен. 
Баланың жарқын болашағы үшін оның 
қызығушылығын одан әрі жетілдіру, 
ішкі жан дүниесіне үңілу, әңгімелесу 
де маңызды. Сондықтан бұл жылды 
балалармен сырласу жылы деуімізге де 
болады. Тәрбие арқылы адам тағдыры 
шешілетінін, оның білімді тұлға болып 
қалыптасатынын, елдің берік тірегі 
болатынын көрсетеді.

Клара УКЕШОВА, 
 «Абай атындағы орта мектебі» КММ, 

Тәрбие жұмысының орынбасары 

МУЗЫКА – БАЛАҒА ЭСТЕТИКАЛЫҚ МУЗЫКА – БАЛАҒА ЭСТЕТИКАЛЫҚ 
ТӘРБИЕ БЕРУ ҚҰРАЛЫТӘРБИЕ БЕРУ ҚҰРАЛЫ

МУЗЫКА МЕКТЕБІНІҢ МУЗЫКА МЕКТЕБІНІҢ 
ТҰЛҒАНЫ ТҰЛҒАНЫ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 
РӨЛІРӨЛІ

ТЕЛЕФОНДЫҚ ТЕРРОРИЗМТЕЛЕФОНДЫҚ ТЕРРОРИЗМ
Соңғы кездері Қазақстан Республикасында қоғамдық 

орындарда жарылғыш құрылғылар туралы жалған хабар 
беру жағдайлары жиілеп кетті. Оларды кім жасайды және 
неліктен? 
Соңғы бір-екі жылда елімізде сауда және ойын-сауық 

орталықтарында, дүкендерде, әуежайларда және басқа да 
қоғамдық орындарда жарылғыш құрылғылар қойылды деген 
қауіп бар анонимді телефон қоңыраулары жиі түсіп жатыр. 
Мұндай хабарламаларды кім және қандай мақсатпен жібереді? 
Көбінесе Қазақстандағы телефон терроризмін жасөспірімдер, 
маскүнемдер және психикалық ауру адамдар алып кетеді. 
Бұл жалған терроризм деп аталады. Қазақстан Республикасының 

заңына сәйкес, жалған терроризм қылмыс санатына жатқызылады 

және Қазақстан заңнамасында көзделген қылмыстық 
жауаптылыққа, жалған терроризмді жасағаны үшін қылмыстық 
жауаптылыққа әкеп соғады. Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің 273-бабына сәйкес, 14 жастан басталады және бұл 
жасөспірімдерге айыпты сотқа апаратын дөрекі әрекеттерге 
бармауы үшін түсіндірілуі керек. 
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы ӘҚБтК-нің 438-бабына 

сәйкес мемлекеттік өртке қарсы қызмет, полиция, жедел жәрдем, 
төтенше жағдайлар қызметтерін көрінеу жалған шақыру 60 АЕК 
мөлшерінде әкімшілік айыппұл салуға әкеп соғады. немесе 183 
мың 780 теңгені құрады.

Қайнарлы ауылыдық 
округі әкімінің аппараты

«БАЛАЛАР ЖЫЛЫ»: КЕЛЕШЕКТІҢ «БАЛАЛАР ЖЫЛЫ»: КЕЛЕШЕКТІҢ 
ТҰТҚАСЫ – БІЛІМДІ ҰРПАҚТАТҰТҚАСЫ – БІЛІМДІ ҰРПАҚТА
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ТІЛГЕ ҚҰРМЕТ – ТІЛГЕ ҚҰРМЕТ – 
ЕЛГЕ ҚҰРМЕТЕЛГЕ ҚҰРМЕТ

ТАҒЫЛЫМДЫ ТӘРБИЕ – БАЛА ТАҒЫЛЫМДЫ ТӘРБИЕ – БАЛА 
БОЛАШАҒЫНЫҢ ІРГЕТАСЫБОЛАШАҒЫНЫҢ ІРГЕТАСЫ

«Өскелең ұрпақтың 
үйлесімді дамуы мен 
бақытты балалық – бұл 
біздің жалпыұлттық 
міндетіміз» деген мемлекет 
басшысы Қ.Ж. Тоқаев 
биылғы жылды “Балалар 
жылы” деп жариялады. Бар 
білімнің негізі балабақшадан 
қаланады. Балалар жылында 
балабақша педагогтары 
ерекше серпінмен жұмыс 
жасады, себебі біздің 
барлық жұмысымыз 
кішкентай балғындармен 
тығыз байланысты, сол 
себепті әр кез ата-ананың 
көз қуанышына айналған 
сәбилердің бақытты 
болғанын қалаймыз.  
Ертеңгі елдің тұтқасын 

ұстайтын балалардың 
жан-жақты болуы үшін 
педагогикалық әдістерге сүйене 
отырып, кешенді іс-шаралар 
жоспарлап өткіземіз.
Балабақшамызда барлық 

жұмыстар жоспарға сәйкес 
жүргізіліп отырады.  Ашық оқу 
қызметтері, мерекелік ертеңгіліктер, 
түрлі спорттық шаралар, сайыстар, 
байқаулар өткізіліп отырады. Ата-
-аналарымен де тығыз байланыс 
орнатудамыз. Жыл басынан бастап 
балабақшамызда өткізілген іс-
-шаралар: “Білім күні”, “Тіл мерекесі”, 
“Табиғатқа саясат”, “Берекелі 
алтын күз”. Сонымен қатар, түрлі 
тақырыптарда тәрбиелік маңызы 
бар іс-шаралар өткізілді. Мысалы: 
“Спорт әлеміне саяхат”, “Қош келдің, 
балақай!”, “Менің сүйікті ертегілерім”. 
Балабақшамызда жазғы 
сауықтыру кезеңінде іс-шаралар 

береді. Дыбыстардың ерекшелігін жете 
меңгеріп, дұрыс айтуға жаттықтыру, тілдерін 
дамыту сабақтарында ғана емес, музыка, 
дене шынықтыру ұйымдастырылған іс-
-әрекеттерінде де, күннің екінші жартысында 
да балаларға ана тілінде өлеңдер, тақпақтар, 
көркем сөздер жаттатып, үйретемін.
Тіл үйретуде ең басты міндет – балалардың 

коммуникативтік дағдыларын жетілдіру. 
Сондықтан сөздік қорды дамытуға бағытталған 
әдістердің жалпы міндеті – сөздің мағынасын 
дұрыс түсініп, оны өз сөзінде дұрыс қолдану. 
Заман талабына сай инновациялық әдіс-
-тәсілдерді қолданып, өзімнің әдістемелік 
қорымды жаңартып, толықтырып отырамын. 
М.Монтессори педагогикасын, халық 
педагогикасын, ТРИЗ технологиясын, 
дамытушылық ойын түрлерін пайдалана 
отырып, баланың сөздік қорын байытуға 
тырысамын. 
Тіл үйретуде ең басты міндет – балалардың 

сөйлеу тілін жетілдіру. Сөздік қорды дамытуға 
бағытталған әдістердің жалпы міндеті – сөздің 
мағынасын дұрыс түсініп, оны тілдік қарым-
-қатынаста дұрыс қолдану. Сол әдістерді 
ұсынып отырмын.
Түсіндіру әдіс – жаңа сөз, сөз тіркесі, 

сөйлемдерді түсіндіруде қолданады. Күнделікті 
баламен қарым-қатынаста баланың сөздік 
қорына жаңа сөздер енгізу арқылы сөздік 
жұмысында іске асады.
Көрнекілік әдіс – күнделікті режимдік сәттердегі 

жұмыстарды қолданылатын әдіс. Тілді 
үйретуде ең нәтижелі және жиі қолданылады. 
Балаларға түрлі суреттер мен заттарды, 
ойыншықтарды көрсету арқылы сөздерді 
үйретуге болады. Көрнекілік тақырыпқа сай, 
көзге тартымды, яғни эстетикалық жағынан 
жақсы, ірі, әр түрлі түстен болуы керек.
Мысалы: «Ұлттық киімдер» тақырыбын өткен 

кезде киімдердің суретін көрсету арқылы 
немесе кәдімгі киімдерді көрсету арқылы 
жүзеге асырып отырамын. Сондай-ақ әр түрлі 
тірек кестелер және таблицалармен сөздерді, 
сөз тіркестерін үйретуге болады. 
Ұлттық тәрбие беру мақсатында көрнекіліктер 

ретінде киіз үй, үй жиһаздар, ұлттық киімдер, 
зергерлік бұйымдарды пайдаланамын. 
Жас ұрпақ санасына  туған халқына деген 
құрмет, сүйіспеншілік, мақтаныш сезімдерін 
ұялату, ұлттық рухын дамыту, оның тарихын 
мәдениетін, өнерін, ана тілін, салт – дәстүрін 
рухани мұраларды қастерлеуге баулимын. 
Ы.Алтынсарин көрнекілік әдіс туралы былай 

деген: «Балаға айтып түсіндіргеннен гөрі, 
қолымен ұстатып, көзімен көріп, мұрынмен 
иіскетіп түсіндірген сабақ ұғымды» деген. 
Мысалы: «алма» сөзін алманы көрсету арқылы 
ұғындырамыз. Бұл әдіс жеміс-жидектер, 
оқу құралдары, ойыншықтар, тағамдар 
тақырыптарында жүзеге асады. Мысалы бала 
екі себетке көкөністер мен жеміс-жидектерді 
бөліп салуа отырып, әңгімелеп береді. Бала 
жемістердің, көкөністердің атауын еске 
түсіріп атап шығады. Дәл осылай басқа 
тақырыптарды да қозғауға болады. Мысалы: 
Кеше күн қандай болды? Бүгін күн қандай? 
Бала білгенін айтқан шағын сөйлемдер арқылы 
жеткізеді. Диалогтық сөйлеу балалардың анық 
және мәнерлі сөйлеуін қамтамасыз етеді. 
Сондықтан ұйымдастырылған іс-әрекеттерде 
сюжетті мазмұнды ойынды пайдалануға 
болады. Мысалы жемістер – көкөністер 
тақырыбына байланысты «Дүкен» ойынын 
ойнатуға болады. Үстел үстіне жемістердің 
муляждарын «сатуға» қойып ойнау кезінде 
бала дүкенге кіріп амандасады, «сатушымен» 
тілдік қарым-қатынасқа түседі. «Маған алма 
беріңізші.» «Қандай алма аласыз?» (түстерді 
ажырата білу). Мынау ащы, тәтті деген сөздер 
сөйлемде қолданылады.
Осы тақырыпқа байланысты мынадай 

ойындар өткізуге болады: «Дәмін ажырат», 
«Не артық?», «Суретіне қарап әңгімеле», «Сөз 
ойла, тез ойла», «Қанша жеміс көрдің, сонша 
рет қол шапалақта». Балалардың назарын 
бақылау үшін кез келген сөзге емес, тек қана 
жемістердің атауын естігенде шапалақтау, 
жұмбақ жасыру, мысалы «Түсі қызыл, сары, 
пішіні дөңгелек, дәмі тәтті, өзі ағашта өседі. 
Бұл не?» деген сияқты.  
Қорыта айтқанда, қазақ тілі – ғажап тіл, оның 

болашағы да ғажап. Тек оны насихаттай білуіміз 
керек, оқыта білуіміз керек. Қазіргі таңда 
білім беру жүйесінің барлық сатыларының 
алдында тұрған көкейкесті мәселелердің 
бірі – мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру. 
«Ана тіліне қамқорлық, ең алдымен, сол тілде 
сөйлейтін халыққа жүктеледі» демекші, менің 
парызым – балабақшадағы балалардың 
бойына өз ана тіліне деген сүйіспеншілікті 
дарыту. Тіл – халық қазынасы, ұлттың жаны. 
Тілдің мәртебесі – елдің мерейі. Оның мерейін 
асыратын да, құтын қашыратында өзіміз. 
Осыны ұмытпауымыз керек.

А.К.КУРМАНГАЛИЕВА, 
«Балдәурен» балалар бақшасы  МКҚК

Тәрбиешісі,
 Ескелді ауданы, Қарабұлақ кенті

Бүгінгі таңда көпұлтты мемлекетіміздің 
алдында тұрған ұлы міндет –  біріншіден, 
біртұтас білім кеңістігін қалыптастыру 
болса, екіншіден, халықтық педагогиканы 
оқыту үдерісіне пайдалана отырып, 
ұлттық тәрбие беруде жеткіншектерге 
ана тілі мен әдебиетін, туған халқының 
тарихы мен өнерін қастерлеп, салт-
-дәстүрін меңгерту қажеттілігі. 
Халқымыздың ұлттық педагогикасының 

ұрпақ тәрбиесінде алатын орны ерекше. Оқу 
үрдісіндегі ұлттық құндылықты, халқымыздың 
үлгі тұтатын қағидаларын ұсынып отыру 
арқылы баланың жас ерекшелігіне сай таным 
мүмкіндігін ескере отырып, тәрбелеу-оқыту 
мазмұнын ұлттық құндылықтарға бағыттап 
отырудың маңызы зор. Осындай ізденудің 
нәтижесінде балалар жастайынан ұлттың 
тарихын, мәдениетін игеріп, ол туралы 
теориялық түсінігі қалыптасып тәрбиеленеді. 
Сонымен қатар, баланы шығармашылық 
іс-әрекетке бейімдеуге, тілінің дамуына, 
денсаулығын сақтау, салауатты өмір сүру, қол 
еңбегіне үйренуі, өз бетінше ізденіп оқуға, 
еңбек етуге, қоғамдық жұмысқа белсене 
араласуына, алған білімін күнделікті өмірде 
қолдана білуіне тәрбиелей отырып, білім 
берудемін. Себебі халқымыз «Баланы 
жастан» деп көргенді ұл, өнегелі қыз өсіруді, 
«сегіз қырлы, бір сырлы» азамат тәрбиелеуді 
мақсат еткен. Үлкендердің қабағынан, бір ауыз 
сөзінен, жұмбақ, жорамалынан өмірдің сырын, 
істің мән – жайын түсінетін сезімталдыққа, 
аңғарымпаздыққа баулыған.
Балабақшадағы бала қазақ тілін меңгеру 

барысында тілдік қатынастың аса маңызды 
түрі – ауызша сөйлеуді үйренеді. Ол сөздерді 
байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік 
және ақыл-ой дамуымен біртұтас жүреді. 
Мектепке дейінгі шақта бала тілі икемді 
келеді, сол себепті де сәбилермен жүргізілетін 
жаттығу түрлері де әр алуан. Балалардың 
жас ерекшеліктеріне қарай топтары үлкейген 
сайын тіл дыбыстарын айтып үйренуге 
арналған жұмыс түрлері біртіндеп күрделене 

жоспарлананып өткізілді. Атап 
айтқанда,  1 маусым – Балаларды 
қорғау күніне арналған “Бақытты – 
балалық шақ” кешенді іс-шарасы 
кезінде  балалардың арасында 
сурет байқауы өткізілді.  Балабақша 
тәрбиеленушілері Серік Айару, 
Сейфолла Жанбота (тәрбиеші 
М.Н.Ахтанбаева) Алматы облысы 
Төтенше жағдайлар департаменті 
ұйымдастырған «Менің бақытты 
балалық шағым» сурет салу 
жарысына қатысып, Грамотамен 
марапатталды. , Ерланқызы 
Айзере «Балапан-бояулар әлемі» 
байқауына қатысып, І дәрежелі 
дипломмен марапатталды 
(тәрбиеші Г.А.Балтабаева). Сондай-
-ақ балабақшада «Экология» 
апталығында –  “Біз табиғаттың 

 «Терроризм» ұғымына қатысты 
көптеген анықтамалар мен түсіндірмелер 
болғандықтан, жұртшылыққа ортақ 
анықтама беру қиынға соғады. Алайда, 
оның «зорлық зомбылық», «қорқыныш 
пен үрей туғызушылық» және «кінәсіз 
адамдарға кесір тигізу» сынды басты 
белгілерін айқындай кетуге болады. Бұған 
негіздесек, терроризм «үкімет немесе 
қоғамды белгілі бір саяси талаптарды 
қабылдауға мәжбүрлеу мақсатында жүйелі 
түрде жасалатын қоқан лоққы мен зорлық 
зомбылық» дегенге саяды. 
Жалпы террордың ұлты да, діні де жоқ. Сол 

тұрғыдан мұсылман адамның террорист болуы 
әсте мүмкін емес. Ислам дінінің терроризм, 
экстремизммен үш қайнаса сорпасы 
қосылмайды. Сөз соңында айта кетейік, 
терроризм мәселесін біржола шешу өздерін 
ислам дініне жатқызатын адамдар Құран 
мен сүннеттің рухына сай (бұл өз кезегінде 
барлығын қамти білумен, қайырымдылықпен, 
көркем мінезбен, әрбір жанды қандай болса 
сол күйінде танумен және толықтай әділдікпен 
сипатталады) өмір сүргенде ғана жүзеге асады. 
Ең алдымен, мұсылмандардың өздерінің 
ислам дінінде биік адамдық қасиеттерді, заңды 
қадірлейтін мейірімді әрі тәртіпке бағынатын 
тұлғаның қалыптасуына басты назар 
аударылатындығын терең түйсіне білулері аса 
қажет. 
Бүгінгі ғылым мен технологияның дамыған 

заманында баршамызға ақпарат тарату 
құралдарының кең тараған түрі – ғаламтор 
желілері. Мұның пайдалану үрдістері де 
әртүрлі. Өйткені, бүгінгі жастардың санасы мен 
психологиясы һәм тұрмыс-тіршілігі ғаламтор 
әлемімен тығыз байланысты екені белгілі. 
Осы ретте отандық дін ғалымдары ғылым 
мен білім, тағылым жолында іс жүзінде мешіт-
-медреселерде және өзге де діни орындарда 
уағыз-насихат жұмыстарын жүргізген уақытта 
радикалдық топтар ғаламтор желілері арқылы 
дәстүрлі емес, экстремистік идеологияларын 
таратуға кірісті. Жастарымыздың бір 
бөлігінің ғаламтор желілері арқылы теріс 
идеологиялардың арбауына тез ілініп, 
қолшоқпары болып кеткені де рас. Осы орайда, 
жат ағымдардың интернет желілерін пайдалану 
тәсілдеріне тоқталғанымыз жөн. Күнделікті 
тұрмыста тепсе темір үзетін жастарымыз жаңа 
заман технологиясын жаппай пайдалануда. 
Тіпті, 8-9 жастағы бүлдіршіндердің өзі компютер, 
смартфон т.б. құралдарды ата-анасынан да 
жақсы біліп, меңгеріп алған. Бүгінгі жастар 
интернет әлеміне емін-еркін кіреді, жеке 
аккаунттарын ашып, кез келген ақпаратқа 
қол жеткізе алады. Міне, осы кезде діни 
сауаты, таным-түсінігі қалыптасып үлгермеген 
буынның теріс пиғылды топтардың тұзағына 
түсіп қалуы да оп-оңай. Соңғы жылдары Таяу 
Шығыста белең алған лаңкестік әрекеттермен 
танылған «ДАЙШ» содырларының да 

жастарды арбау әрекеттері осы ғаламтор 
ресурстары арқылы, соның ішінде әлеуметтік 
желілерде жүзеге асырылуда. Олар ғаламтор 
кеңістігін тиімді пайдалана отырып, жалған 
ұрандарымен дінді бұрмалап, жастарға ықпал 
етудің түрлі жолдарын жасайды. Радикалды 
ағымдар жастарды арбауда көбінесе «Face-
book», «Вконтакте», «Одноклассники» т.б. осы 
тектес желілерді қолданады. Экстремистер 
әлеуметтік желілерде күндіз-түні жастарды 
аңдып, олардың өмірлік көзқарастары мен 
дүниетанымдарын зерттеу келе өз айла-
-тәсілдерімен саналарын сан түрлі жолмен 
арбауға тырысып бағады. Дегенмен, әлеуметтік 
желілердегі жат ағымдардың айласымен таныс 
болған соң, әрбір ата-ананың ойына келетіні 
– мұндай келеңсіздіктерге тосқауыл қоюға 
қамдану.
Баланы қадағалау немесе әлеуметтік 

желілерге шектеу қою қалай жүзеге асады?
 1) Әрбір ата-ана алдымен ғаламтор желілерін 

өзі пайдаланып, әрдайым баласымен тығыз 
байланыста болуы керек;
 2) Баласынан әлеуметтік желідегі жеке 

аккаунтының құпия сөзі мен логинін алып, 
әрдайым кіріп қадағалап тұрғаны дұрыс;
 3) Баланың парақшасына әрдайым кіріп, 

жазбаларына қарап, рухани дүниетанымын 
үнемі қадағалаған абзал;
 4) Парақшасында экстремистік және 

террористік жазбалар болса, дереу психолог 
немесе дін маманымен хабарласу қажет; 
5) Баланың тіркелген бірлестіктерін қадағалау 

керек. Әдетте, жат ағымдар бірлестіктерге 
жастарды тіркеу арқылы идеологияларын 
таратады;
 6) Дін істері комитеті («Е-ислам») және 

ҚМДБ – («муфтият.кз») қарамағындағы сенімді 
сайттар мен бірлестіктерге тіркеліп, ресми 
мекемелермен тығыз байланыс орнатқанның 
да артықшылықтары мол;
7) Дін мәселесінде сұрақтар туындаса, сенімсіз 

бірлестіктерден, яки, радикалды бағыттағы 
арбаушылардан сақтану керек; 
8) Отандық ғалымдар, мамандар мен 

сарапшылармен байланыс орнатқан жөн; 
9) Тек сенімді бірлестіктерге тіркелу қажет; 
10) Кез-келген күдік туғызған сұрақтарды 

«Фатуа.кз», «Е-ислам» ресми сайттарына 
жолдап немесе 114 қауырт желісіне қоңырау 
шалып, анық жауабына көз жеткізген дұрыс. 
Терроризмнің алдын алу үшін:ғаламтордағы, 

әлеуметтік желілердегі ақпараттарға өте 
мұқият болып, кез келген мәселенің дұрыс-
-бұрысын анықтауда дін мамандарынан 
сұрауларыңызды,өтінеміз! 

Гүлман ӘСЕТ,
«Жетісу обылысы білім басқармасының 

Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің 

“Балапан” бөбекжай бақшасы мемлекеттік 
коммуналдық казыналық кәсіпорнының 

тәрбиешісі 

ТЕРРОРИЗМНІҢ АЛДЫН АЛУ ТЕРРОРИЗМНІҢ АЛДЫН АЛУ 
БОЙЫНША ЖҰМЫСТАРБОЙЫНША ЖҰМЫСТАР

жас қорғаушыларымыз” (саяхат, 
көрме), «Салауатты өмір салты» 
апталығында –  “Дені саудың 
жаны сау” сауықтыру іс-шаралары 
ұйымдастырылып өткізілді.
«Ұлттық ойындар» апталығында 

ұйымдастырылған  “Ұлттық 
ойын әлемінде” спорттық 
ойындары,  «Жолда жүру ережесі» 
апталығында –  “Балалар және 
жол”, «Ойыншықтар» апталығында 
әртүрлі  ойын-сауықтар,  «Театр» 
апталығында театрлық қойылымдар 
балалардың ой-өрісінің өсуімен 
қатар, олардың денсаулығын 
жақсартуда атқаратын қызметі атап 
айтарлықтай.
“Балалар жылын” жан-жақты 

қолдау мақсатында кешенді іс-
-шаралар өткізудеміз. Мектепке 

дейінгі балаларды адамгершілікке, 
адалдыққа тәрбиелеудің маңызы 
өте зор. Балалардың бойына 
адалдықты, үлкенді сыйлауды, кішіге 
қамқор болуды түрлі ойын, салт-
-дәстүр, мақал-мәтел мен ертегілер, 
жұмбақ пен өлеңдер арқылы дарыту 
– ең басты парызымыз.
Осы тұста балабақша ұжымына 

артылар жауапкершілік те орасан. 
Сондықтан баланы ерте жастан 
еңбекқорлыққа баулуда, білімді 
болуға құлшындыру жолында өз 
үлесімізді қосудамыз. Балабақшадан 
тәрбиеленген ұрпақтың білімді де 
ақылды, өнерлі де өнегелі болып 
қалыптасуына сенімім  мол.

Айман КАДИРБЕКОВА,
«Балдәурен» балалар 

бақшасының тәрбиешісі



«ЖЕТІСУ ШҰҒЫЛАСЫ» Qoğam 6

СЫБАЙЛАС СЫБАЙЛАС 
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ОРТАҚ ІСОРТАҚ ІС

«ТАНЫМДЫҚ ОҚИҒА» ІЗІМЕН«ТАНЫМДЫҚ ОҚИҒА» ІЗІМЕН

«Балдәурен» балабақшасы 
бойынша Қазақстан 
Республикасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясатты 
іске асыруға бағытталған 
«Қазақстан Республикасының 
2015-2025 жылдарға арналған 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стратегиясы туралы» 
Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2014 жылғы26 
желтоқсандағы № 986-шы 
Жарлығы мен «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-
-қимыл туралы» Қазақстан 
Республикасының 2015 жылғы 
18 қарашадағы №410-V Заңы 
басшылыққа алынып, іске асыру 
және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл шараларын 
сапалы ұйымдастыру 
мақсатында іс-шаралар 
жоспары жасақталып, жоспар 
қызметкерлерге таныстырылып 
сәйкесті жоспарлау жұмыстары 
жүзеге асырылды.

Сыбайлас жемқорлық қарсы 
жұмыстың мақсаттары мен 
міндеттері: 
1.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

көзқарасты қалыптастыру, оның 
алдын алу көріністерін азайту.
2.Құқықтық мәдениет деңгейін 

жоғарылату, балабақша жұмысын 
қамтамасыз ететін қабылданған 
шешімдердің ашықтығы және 
жариялылығы.
3. Тәрбиелеу - оқыту үрдісінде 

педагогтер тарапынан болатын 
келеңсіз әрекеттердің алдын алу.
Әр педагог білуі тиіс:
- Сыбайлас жемқорлыққа 

байланысты құқық бұзушылық 
пен күрестің нормативтік құқықтық 
базасын;
-Сыбайлас жемқорлыққа 

байланысты құқық бұзушылық үшін 
жауапкершілікке тартылу тәртібін;
-Сыбайлас жемқорлыққа 

Шетел азаматтары 
айналасындағыларға қауіп төндіретін 
ауру диагнозы қойылса, барлығы 
медициналық көмек ала алады. Оның 
түрлері мен көлемдері ҚР ДСМ 2020 
жылғы 9 қазандағы №121 бұйрығымен 
бекітілген. Медициналық көмек ТМККК 
қаражаты есебінен берілетін болады.
Шетелдіктер, ТМД елдерінің азаматтары 

кенеттен болған жағдайлар мен олардың 
өміріне немесе айналасындағылардың 
денсаулығына қауіп төндіретін аурулар, 
жазатайым оқиғалар, улану, жарақат алу, 
босану және жүктілік кезіндегі шұғыл 
жағдайлар кезінде жедел және шұғыл 
медициналық көмек ала алады.
Науқастың өміріне немесе 

айналасындағылардың денсаулығына 
қауіп төнген және оны тасымалдау мүмкін 
болған сәттен бастап медициналық көмек 
ақылы негізде көрсетіледі. Бұл жағдайда 
қаржыландыру ТМККК қаражаты есебінен 
болады. 2000 жылғы 29 ақпандағы N 320 
ҚРҮҚ бекіткен Тәуелсіз Мемлекеттер 

Бүгінгі таңда заманымызға сай зерделі, 
ой- өрісі жоғары, жан-жақты дамыған 
ұрпақ қалыптастыру мемлекетіміздің 
алға қойған аса маңызды міндеті 
болып табылады. Тәрбие мен білімнің 
алғашқы дәні мектепке дейінгі тәрбие 
ошағында беріледі. Отбасында ата-
-ананың ықыласы мен мейірімінен нәр 
алған бала балабақшада тәрбиешілердің  
шұғылалы шуағына бөленуі керек. 
Баланың бойындағы жақсы қасиеттері 
мен мүмкіндіктерін ашып, олардың 
өнегелі де тәрбиелі болып өсуіне, 
к о м м у н и к а т и в т і к - т а н ы м д ы қ 
дағдыларын қалыптастыруға ойын 
әдісінің маңызы зор. Осындай ойын 
әдістерін бала бойына сіңіретін, 
инновациялық педагогикалық 
технологияларды қолданатын, ұлттық 
құндылықтарды бала бойына сіңіре 
алатын – ол тәрбиешілер.
Мектепке дейінгі жастағы баланың ойынға 

деген қызығушылығы, қарым-қатынасы, 
мінез-құлық көріністері олар өсіп-есейгенде 
де жалғаса береді. Ойын барысында бала 
өзінің сүйікті әңгімелеріндегі кейіпкерлері 
сияқты өмір сүреді, үлкендер сияқты әрекет 
жасайды. Ойынды қолданумен бірге ойлауға, 
есте сақтауға, тілді дамытуға, шығармашылық 
әрекетін байытуға бағыт алады. Бала ойын 
арқылы бір әрекеттен екінші әрекетке ауыса 
отырып, өзіне түрлі ақпараттар алады, дүние 
сырын ашады.
Бала бойындағы жағымсыз қылықтарды 

ойын арқылы тәрбиелейміз. 
Балабақшада балалармен ойын бұрышында 

«Сән салоны», «Дүкенші», «Шаштараз», 
«Дәрігер» т.б. сюжеттік ойын түрлері 
ойнатылады. Осындай ойын барысында 
балабақшамыздың тәрбиеленушісі Ануар 
Ақнұрдың танымдық қызығушылығы артты. 
Акнұр – балабақшадағы қабілетті балалардың 
бірі, жасы төртте. Оның ерекшелігін «Сөйлеуді 

Қазақстан Республикасының 
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасына, сондай-ақ  Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2017 жылғы 11 қазандағы 
№ 518 және 2017 жылғы 14 шілдедегі 
№ 337 әрекет ету тәртібіне сәйкес - 
Алматы облысының әкімдігі https://e-
-zhetysu.kz: порталында «Мектепке 
дейінгі балалар ұйымдарына жолдама 
алу үшін мектепке дейінгі 6 (7 жасқа 
дейін) жастағы балаларды кезекке 
қою» онлайн қызметін іске қосты.

Бүгінгі күні Жетісу облысы, Ескелді 
ауданының  https://e-zhetysu.kz:  жүйесіне 
барлығы   меншік нысанына қарамастан  
мектепке дейінгі  балалар ұйымы (  ары 
қарай МБҰ) тіркелді. 
Жүйенің жалпы сипаттамасы:   Жүйе 

мемлекеттік МБҰ немесе мемлекеттік 
білім беру тапсырысы бойынша жеке 
жолдама алуға арналған. “Мектепке дейінгі 
балалар ұйымдарына жолдама үшін 6 
(7) жасқа дейінгі балаларды кезекке қою” 
мемлекеттік қызметін автоматтандырудың 
негізгі артықшылығы ата-аналарға нақты 
уақытта порталда өтінішті тіркеу және 
білім беру бөлімдері мен мектепке дейінгі 
балалар ұйымдары қызметкерлерінің 
тікелей қатысуынсыз МБҰ жолдама алу 
мүмкіндігі болып табылады.
Жүйенің тиімділігі  - балалардың 

кезекке тіркелу барысында белгілі бір 
балабақшаға ғана тіркеудің болмауы.  Енді 
өтініш берушілер жас санатына сәйкес 
өздерінің тұрғылықты  елді мекенінің 
орналасуы бойынша кезекке тұра алады. 
Кезек келгенде, өтініш беруші тиісті жас 
ерекшелігі бойынша  бос орындардың 
жариялануына байланысты  балабақшаны  
таңдайды. МБҰ таңдаған кезде  жүйеде 
орналастырылған фотосуреттерден және 
оның картада орналасқан жерінен көруге 
болады.
Маңызды айырмашылықтың бірі ретінде  

- МБҰ бос орындарды жариялаған 
жағдайда, бұл орындар үш тәулік ішінде 
кезекте тұратындар үшін ғана қолжетімді 
болатындығын айтуға болады. Егер осы 
үш тәулік ішінде бос орындарға жолдама 

байланысты құқық бұзушылықтың 
алдын алу және жол бермеуді;
- Сыбайлас жемқорлыққа 

байланысты әр түрлі іс-әрекеттерге 
қарсы шығуды.
Балабақшада құқықтық Қазақстан 

Республикасының «Мемлекеттік 
қызмет туралы» және «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
заңдарының, Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызметшілерінің ар-
-намыс кодексінің (Мемлекеттік 
қызметшілерінің қызметтік этика 
ережелері) талаптарының қатаң 
сақталуы үнемі бақыланып, осы 
талаптарды қатаң сақтау сезімін 
тәрбиелеу үшін қызметкерлер 
арасында жауапкершіліктері 
үнемі таныстырылып, мемлекеттік 
қызмет имиджіне кері әсер ететін 
әрекеттерден сақтандыру түсінік 
жұмыстары тұрақты жүргізіліп тұрады.
Балабақша қызметкерлерінің 

тарапынан әдеп нормаларын бұзу 
фактісі болған жоқ. Мемлекеттік сатып 
алулар туралы заңнамаларының 
нормалары мүлтіксіз сақталуда. 
Мектепке дейінгі ұйымда ақша 

жинауды болдырмау, балабақшамен 
қоштасу, мерекелерде балабақша 
қызметкерлеріне сыйлыққа ата-
-аналардан ақша жинамау 
шаралары үнемі қатаң қадағалануда. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
-қимыл заңнамасының түсіндірілуі, 
насихаттау жұмысының барысы 
балабақша әкімшілігі жиналысында 
мәселе ретінде талқыланып 
қаралады. Сыбайлас жемқорлық 
сипатындағы фактілерге жол бермеу 
мақсатында педагог қызметкерлер 
мен ата-аналардың құқықтық 
сауаттылығын арттыру жолға 
қойылған. Жемқорлықты болдырмау 
мен алдын алуға арналған әрбір іс-
-шара мақсатты болып келеді.

С.Ж.КЫДЫРМАНОВА, 
«Балдәурен» балалар 

бақшасының меңгерушісі

Достастығына қатысушы мемлекеттердің 
азаматтарына медициналық көмек көрсету 
туралы Келісім медициналық көмек алуға 
негіз болады.
Бірге тұратын, ЕАЭО елдерінің бірінің 

(Ресей, Белоруссия, Армения және 
Қырғызстан) азаматтары болып табылатын 
еңбекші көшіп-қонушылар және олардың 
отбасының жақын мүшелері (жұбайы/
зайыбы, балалары) алдыңғы тармақтарда 
көрсетілгендерден басқа МӘМС жүйесінде 
сақтандырылған мәртебесі болған кезде 
медициналық көмекті ала алады.
МӘМС медициналық көмегін алу үшін 

шетелдіктерге алғашқы медициналық-
-санитариялық көмекке ерікті медициналық 
сақтандыру шарты қажет екенін білу 
маңызды. Келісім-шартқа ие бола отырып, 
мұндай шетелдіктер емханаға тіркеле 
алады.
Егер еңбек мигрантының отбасы мүшелері 

жұмысқа орналаспаса, онда олар дербес 
төлеушілер ретінде МӘМС-ке жарналар 
төлеуі тиіс. Балалар, жұмыс істемейтін 

дамыту» оқу қызметінде «Мамандықтың 
бәрі жақсы» тақырыбында, ойын кезінде 
өзін ересек адам секілді ұстайтындығынан 
байқадым. Өзгелерге ас ішер алдында, астан 
кейін қол жуу керектігін, рұқсатсыз өзгенің 
затын алуға болмайтынын, асты шашпай 
ішу керектігін тобындағы достарына үйретіп 
жататындығына сүйсіне қарайтынмын. 
Небәрі төртте болса да, тазалық, әдептілік 
секілді қасиеттерді бойына сіңіріп үлгерген. 
Топтағы қыздардың шашын, қуыршақтың 
шашын сәндеп, әдемі көйлектерді түрлі 
әшекейлермен байланыстыра білетіндігі 
бей-жай қалдырмады. Оқу қызметі аяқталып, 
балалар еркін ойынға кірісіп кеткен болатын. 
Ақнұрды шақырып алып, қызығушылығын 
ары қарай дамыту оймен қуыршақты басқаша 
киіндіру үлгісін шығаруды ұсындым. Ол бірден 
келісе кетті. Ең алдымен, қуыршаққа қызыл 
түсті көйлек, аяғына ақ түсті аяқ киім, басына 
қызыл түсті бас киім, қолына ақ түсті сөмке 
ұстатты. Қолына қызылтым білезік-моншақ 
тақты. Түстерді үйлестіре білетін қабілеті 
бірден байқалды. «Акнұр, сен неге мына көк 
сөмкені ұстатпайсың?» - дедім. Акнұр: «Ол 
сөмке үйлеспей тұр, ал мына сөмке өте әдемі 
үйлесіп тұр,» - деп, ақ сөмкені көрсетті. 
Келесі күні тағы да бақылап көрмек болып, 

далаға шығуға ұсыныс жасадым. Ол шкафта 
тұрған киімдерінің ішінен күртешесін, күзгі 
аяқкиімін және джинсы шалбарын алды. 
Спорттық үлгідегі шалбарды емес, күртешеге 
дәл үйлесетін джинсыны таңдады. Менің екі 
күндік зерттеуімнің мақсаты бала бойындағы 
шығармашылыққа деген қабілеттің бар-жоғын 
анықтау болатын. Мақсатым орындалды. 
Оның болашақта дизайнер, архитектор секілді 
мамандық иесі бола алатындығын байқаған 
едім. Нәзік талғамы мен өз жанының қалауы – 
сұлулық. Зерттеу жұмыстарын жүргізген соң, 
Акнұр өзі де білмейтін қабілетін ашуға көмек 
керектігін түсіндім. Сондықтан, қолына қалам 
беріп, сұлу, кішкентай қыздардың суреттегі 

алынбаған жағдайда, олар барлық кезекте 
тұрған  жас ерекшелігіне сәйкес балаларға  
өтініш берушілер үшін қолжетімді болады.  
Ата-аналар үшін  кезек күтіп тұрудың 
қажеті жоқ.  Кез-келген уақытта тиісті 
жас ерекшелігі бойынша бос орындар 
жариялаған  МБҰ-ға жолдама алуға 
болады. Ол үшін “Менің өтініштерім” 
арнайы бөлімінде қолжетімді бос орындар 
реестрін  үнемі қарап отыру қажет. Бос 
орындар пайда болған жағдайда мектепке 
дейінгі ұйымды таңдау қажет.
Өтініш берушілерге осы жүйемен жұмыс 

істеуді бастау оңайырақ болуы үшін 
смс хабарламалар мен электрондық 
поштаға хаттар түріндегі хабарламалар 
функциясы арналған. Бұл хабарламалар 
келесі маңызды мәліметтер туралы хабар 
беру үшін  келеді. Мәселен: кезек келді; 
жолдама алу; құжаттарды пысықтау 
талап етіледі (жеңілдіктер үшін); МБҰ-на 
қабылдау және т. б.
Енді кезек қалай қалыптасады?
1. Онлайн өтініш беру;
2.  Жолдаманы үшінші тұлғалардың 

қатысуынсыз және кезек күтусіз  өз бетінше 
алу;
3. Белгілі бір балабақшаға кезектің 

болмауы;
4. Өтініш берген кезде, сіз бірден 

өзіңіздің қалаңыздағы/ аудандағы барлық 
балабақшаларға кезекке тұрасыз;
5. Кезек баланың туған жылына сәйкес 

қалыптастырылады.  Яғни, әрбір туған 
жылға өз кезегі болады;
6. Кезек келген уақытта жүйе СМС 

хабарлама және поштаға хабарлама 
жібереді;
7. Балабақшаларүнемі бос орындарды 

жариялайды;
8. Жаңа жарияланған бос орындар 

алдымен үш тәулік ішінде кезекте 
тұратындар үшін қолжетімді. Осы уақыт 
ішінде ата-ана өзін қызықтыратын мектепке 

«ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН» – ӨМІР «ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН» – ӨМІР 
САПАСЫН ЖАҚСАРТУ КЕПІЛІСАПАСЫН ЖАҚСАРТУ КЕПІЛІ

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШЕТЕЛДІКТЕР ҚАНДАЙ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕККЕ ЖҮГІНЕ АЛАДЫ?

жүкті әйелдер, мүгедектер, студенттер 
жеңілдік санатына кіріп, мемлекет есебінен 
сақтандырылуы мүмкін. Бұған Еуразиялық 
экономикалық одақ туралы шарт негіз 
болады.
Бұл жағдайда медициналық көмек МӘМС, 

ЕМС қаражаты немесе шетелдіктердің жеке 
қаражаты есебінен қаржыландырылатын 
болады.
Қазақстанда тұруға ықтиярхаты бар 

шетелдіктер медициналық көмекті ҚР 
азаматтарымен тең алады, бұл дегеніміз- 
ТМККК және МӘМС көлемінде ала алады 
(сақтандырылу мәртебесі болған кезде).
Шетел азаматтарының бұл санаты 

жеңілдікке енуі мүмкін. Негіздеме-Халық 
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі 
туралы Кодекс (83-бап). Қаржыландыру 
ТМККК және МӘМС есебінен жүзеге 
асырылады.

“Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры” КЕАҚ

Жетісу облысы  бойынша филиалы

киімдерін бояуын өтіндім. Бояу кезінде 
өзін қалай ұстайтындығына назар аударуға 
тырыстым. Жүзіне әп-сәттен-ақ күлкі үйіріліп, 
асқан қызығушылықпен қолына қаламдарын 
алды. Әдетте, төрт жасар балалар әдемілік 
туралы білмейтін, сән туралы біле бермейтін. 
Ал Акнұр болса, соңғы сән үлгілерінің 
талаптарын білетін жандай киімдерін жоғары 
талғаммен бояй білді.
Шығармашыл, ізденімпаз балалармен 

дербес қарым-қатынасқа түсе білетін педагог 
қана заман талабына сай қоғам азаматының 
алғы шартын қалыптастыра алады. Сол 
себепті педагогтардың кәсіби құзыреттілігі 
– ұйымдастырушылық, құрастырушылық, 
зерттеушілік қабілеттері зерделенеді.
Кеңестік педагог А.С.Макаренко: “Баланың 

ойынға деген құмарлығы бар, сол құмарлықты 
қанағаттандыра білуіміз керек. Ойнау үшін 
тек қана уақытты бөліп қана қоймай, сонымен 
бірге баланың барлық өміріне ойынды бере 
және сіңіре білуіміз қажет. Оның барлық 
өмірі ойыннан тұрады,” – деген пікірін өз 
еңбектерінде атап өткен.
Ойын – балалар үшін күрделі әрекет. Ол 

білімді, ақылды, ұйымдастыруды қажет 
етеді. Мектеп жасына дейінгі балалардың 
зейіні тұрақсыз болады. Оларды біркелкі 
жұмыс тез жалықтырады. Сондықтан 
олардың зейінін үнемі қажетті бағытқа аудару 
үшін ойын түрінде жүргізу қажет. Өйткені 
ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде алған 
білімді ойынмен тиянақтау білімнің беріктігіне 
негіз қалайды.
Қорыта келгенде, болашақ тәрбиешілерді 

кәсіби әрекетке даярлау аса көкейкесті, 
кезек күттірмейтін өткір мәселе екендігін 
айғақтайды. Сөз соңын «Ісіңізге, оқуыңызға, 
еңбегіңізге нағыз адамгершілікпен кіріссеңіз, 
сөз жоқ, жеңіске жетесіздер,» – деген Қаныш 
Сәтпаевтың сөзімен аяқтағым келеді.

Гүлнар БАЛТАБАЕВА, 
«Балдәурен» балалар бақшасы 

тәрбиешісі

дейінгі балалар ұйымын таңдауға тиіс;
9. Үш күн ішінде кезектің басында 

тұрғандар алмаған болса, бос орындар 
барлық күту орындарына қол жетімді 
болады; Мұндай орынды бірінші болып 
таңдап алған өтініш беруші оған кезек 
келгенін күтпестен жолдама алады; 
Сондықтан қолжетімді жерлерді үнемі 
қарап тұрыңыз;  Жалпы кіру орындарын 
жариялау күн сайын таңғы 7-де болады;
10. Енді жеңілдік санаттары екі түрге 

бөлінеді:
Бірінші кезекте-”біреуі үшке” қатынасында 

жолдама алады. (кезекте жеңілдетілген 
санаттағы бір өтініш беруші және жалпы 
негізде үш өтініш беруші кезекпен 
орналастырылады). Оларға мынадай 
санаттар жатады:
• Заңды өкілдері мүгедек болып 

табылатын балалар;
• ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балалар және жетім балалар;
• көп балалы отбасы балалары;
• ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

балалар;
Кезектен тыс –мектепке дейінгі ұйымдарда 

бос орын болған жағдайда, кезектен тыс 
жолдама алады. Оларға жатады:
•әскери қызметшілердің балалары;
• Арнайы мемлекеттік органдар 

қызметкерлерінің балалары;
Артықшылықтары
•Өтінішті тіркеу және бос орындарды 

бөлуде үшінші тұлғаларды алып тастау;

• Сыбайлас жемқорлықтың болмауы 
және балаларды мектепке дейінгі балалар 
ұйымдарына кезекке қою процесінің 
ашықтығы;
• Жүйе Блокчейн технологиясына 

жазылған, бұл кезектілікпен әр түрлі 
манипуляцияларды болдырмайды;
• Ақпараттың қолжетімділігі мен ашықтығы 

(кезектің қозғалысы және мектепке дейінгі 
ұйымдарда орындардың болуы туралы 
ақпаратқа қол жеткізу).
Жолдаманы қалай алуға болады:
 Электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) 

болмаған жағдайда, оны ХҚКО-нан алу; 
1. Порталдағы https://e-zhetysu.kz  

нұсқаулыққа сәйкес өз ЭЦҚ пайдалана 
отырып өтініш беру;  
2. Мектепке дейінгі ұйымдар бойынша  

бос орындарды таңдау сіздің балаңыздың 
жас ерекшелігіне сәйкес реестрінен 
таңдалады; 
Білу маңызды:
 Сіз https://e-zhetysu.kz порталындағы 

кезекте тұрған орынды үнемі тексеріп, 
порталдағы хабарламаларды оқып 
отыруыңыз керек;
1. Кезек келгеннен кейін сіз мектепке 

дейінгі ұйымды таңдап, 9: 00-ден 20: 
00-ге дейін жолдама ала аласыз. 
Назар аударыңыз! Егер сіз 3 күн ішінде 
жолдаманы алып үлгермесеңіз, онда бұл 
орын Сізге ғана емес, сонымен қатар 
жарияланған бос орын бойынша жас 
ерекшеліктеріндегі кезекте тұрған барлық 

балаларға   қол жетімді болады.
2. Қызмет көрсету жүйесі жұмысының 

барысында мектепке дейінгі мекемелерде 
пайда болған бос орындар жарияланып 
тұратын болғандықтан  ата-аналар 
мектепке дейінгі мекемелер реестріндегі  
бос орындар туралы мәліметті қарап отыру 
талап етіледі. 
3. Балаңызға жолдама берілгеннен кейін 

Сіздің балаңыз автоматты түрде орын алу 
кезегінен алып тасталынатын болады. 
4. Жолдаманың тіркелу мерзімі – 5 күн.  

Осы мерзімде Сіздерге:
• Жолдама алынған мектепке дейінгі 

мекеме қызметкерлерімен хабарласып, 
талап етілетін құжаттамамен бару қажет 
етіледі.
• Алынған жолдаманың номерін мектепке 

дейінгі мекеменің жауапты маманына 
хабарлап айту қажет. 
• Баланы балабақшаға қабылдау 

рәсімдемесін орындап, мекемемен 
келісімшартқа отыру қажет.
2019 жылы https://e-zhetysu.kz порталы 

арқылы “Мектепке дейінгі балалар 
ұйымдарына жолдама алу үшін балаларды 
кезекке қою” туралы ата-аналармен 
жиналыс өткізіліп, түсіндірме жұмыстары 
жүргізілді.
2019-2022 оқу жылдарының аралығында 

балаларды https://e-zhetysu.kz порталы 
арқылы қабылдап отырмыз. Соған дәлел 
2019 - жылы 42 баланы, 2020 – жылы 56 
баланы, 2021 –жылы 43 баланы , 2022-
жылы 50 баланы
https://e-zhetysu.kz  порталы арқылы  

балабақшаға қабылдау рәсімдемесін 
орындап, мекемемен келісімшартқа 
отырды.

Жұлдыз ҚҰРАМЫСОВА,
«Балдәурен» балалар бақшасы 

тәрбиешісі



«ЖЕТІСУ ШҰҒЫЛАСЫ» Resmi

ЕНПФ ИСПОЛНИЛ БОЛЕЕ 1,7 МИЛЛИОНА ЕНПФ ИСПОЛНИЛ БОЛЕЕ 1,7 МИЛЛИОНА 
ЗАЯВЛЕНИЙ КАЗАХСТАНЦЕВ НА ЖИЛЬЕ И ЛЕЧЕНИЕЗАЯВЛЕНИЙ КАЗАХСТАНЦЕВ НА ЖИЛЬЕ И ЛЕЧЕНИЕ

7

БЖЗҚ-НЫҢ 5 СҰРАҚ АЙДАРЫ БЖЗҚ-НЫҢ 5 СҰРАҚ АЙДАРЫ 
ӨЗЕКТІ СҰРАҚТАРҒА ЖАУАП БЕРЕДІӨЗЕКТІ СҰРАҚТАРҒА ЖАУАП БЕРЕДІ

1) Сәлеметсіз бе! Мен үш жыл 
бұрын зейнетақы жинағымды 
сақтандыру ұйымына аудардым. 
Айтыңызшы, мен бұл ақшаның 
бір бөлігін қайтара аламын ба?
«Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне сақтандыру 
нарығын және бағалы қағаздар 
нарығын, банк қызметін реттеу 
және дамыту мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының 
заңына сәйкес нормативтік құқықтық 
актілерге бірқатар өзгерістер 
енгізілді. Оның ішінде 2022 жылғы 
12 қыркүйектен бастап «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының (бұдан 
әрі - Заң) 60-бабына да өзгерістер 
енгізілді. 
Заңның 60-бабының 14-тармағында 

зейнетақы аннуитеті шартын 
жасасқан тұлғалар ол жасалған 
күннен бастап екі жылдан асқан кезде 
сақтандыру ұйымына сақтандыру 
төлемдерінің мөлшерін азайту және 
ақшаны БЖЗҚ-ға қайтару бойынша 
Шарт талаптарын өзгерту туралы 
өтінішпен жүгінуге құқылы екендігі 
белгіленді. БЖЗҚ-ға қайтарылуға 
жататын ақша сомасы оған 
өзгерістер енгізілген күнгі зейнетақы 
аннуитеті шарты бойынша сатып 
алу сомасы мен зейнетақы аннуитеті 
шартына өзгерістер енгізілген күнгі 
Заңның 59-бабының 2-тармағында 
айқындалған төлем мөлшерін негізге 
ала отырып есептелген сақтандыру 
сыйлықақысының сомасы 
арасындағы айырмаға тең.
Басқаша айтқанда, сақтандыру 

ұйымында зейнетақы аннуитеті 
шартына өзгерістер енгізілген күні 
қолданыста болатын ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 70 пайызынан 
төмен емес айлық сақтандыру 
төлемінің мөлшерін өмір бойы 
қамтамасыз ететін сома қалуға тиіс.
Осы тармақтың күші Заң қолданысқа 

енгізілгенге дейін жасалған 
зейнетақы аннуитеті шарттарынан 
туындаған құқықтық қатынастарға да 
қолданылатынын атап өтеміз.
БЖЗҚ-ға ақшаны қайтаруды 

жүзеге асыру үшін салымшы 
(алушы) салымшымен (алушымен) 
зейнетақы аннуитеті шарты жасалған 
сақтандыру ұйымына сақтандыру 
төлемдерінің мөлшерін азайту және 
БЖЗҚ-ға ақшаны қайтару бөлігінде 
Шарт талаптарын өзгерту туралы 
өтінішпен жүгінуі тиіс.
2) Қайырлы күн, мен қазір 

зейнеткермін және зейнетақы 
жинақтарым жеткіліктілік 
шегінен жоғары, сондықтан 
емделу үшін зейнетақы 
жинақтарымның бір бөлігін ала 
аламын ба?  

По состоянию на 1 октября 
2022 года с января 2021 
года ЕНПФ исполнены 1 333 
421       заявление вкладчиков 
(получателей) на использование 
пенсионных накоплений для 
улучшения жилищных условий. 
На спецсчета казахстанцев, 
открытые в банках-
-уполномоченных операторах, 
ЕНПФ переведено более 3,1 
трлн тенге. Средняя сумма 
единовременных пенсионных 
выплат составила порядка 2,4 
млн тенге.  

Больше всего исполненных 
заявлений направлено жителями 
г.Алматы (17,61%), г.Астана (14,01%), 
Мангистауской области (10,34%). 
На сайте www.enpf.kz в разделе 
«Показатели» размещена подробная 
информация - на какие цели 
казахстанцы планируют использовать 
единовременные пенсионные выплаты 
и в разрезе регионов (подразделы 
«Единовременные пенсионные 
выплаты на улучшение жилищных 
условий по целям» и «Единовременные 
пенсионные выплаты на улучшение 
жилищных условий», соответственно). 
На сегодняшний день 

уполномоченными операторами, 
принимающими заявления на 
использование части пенсионных 
накоплений, являются АО «Жилищный 
строительный сберегательный банк 
«Отбасы банк», АО «Народный банк 
Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк 
ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом 
Финанс Казахстан». Подчеркнём, что 
после поступления единовременной 
пенсионной выплаты на спецсчет, 
открытый у уполномоченного оператора 

Заңның (Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы» заңы) 30-бабының 
1-тармағына сәйкес БЖЗҚ-дан 
зейнетақы төлемдері белгіленген 
кесте бойынша ай сайынғы 
зейнетақы төлемдері және (немесе) 
зейнетақы аннуитеті шартына сәйкес 
сақтандыру ұйымынан сақтандыру 
төлемдері түрінде міндетті зейнетақы 
жарналары (МЗЖ), міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары (МКЗЖ) 
есебінен қалыптастырылған 
зейнетақы жинақтарынан жүзеге 
асырылады. Сондай-ақ, Заңның 
31-бабының 1-1-тармағында, 
32-бабының 1-1-тармағында 
көрсетілген адамдарға тұрғын үй 
жағдайларын жақсарту және (немесе) 
емделуге ақы төлеу мақсатында 
біржолғы зейнетақы төлемдері 
түрінде беріледі.
Осылайша, Заңның 31-бабының 

1-1-тармағында және 32-бабының 
1-1-тармағында МЗЖ және (немесе) 
МКЗЖ есебінен біржолғы зейнетақы 
төлемдеріне, оның ішінде өзіне 
немесе жұбайына (зайыбына) 
немесе жақын туыстарына емделуге 
ақы төлеу мақсатында БЖЗҚ-
-да зейнетақы жинақтары бар 
адамдардың төменде көрсетілген 
талаптардың бірі болған кезде құқығы 
көзделген, олар:
егер салымшының жеке зейнетақы 

шотында (ЖЗШ) бар МЗЖ және 
(немесе) МКЗЖ есебінен зейнетақы 
жинақтарының сомасы зейнетақы 
жинақтарының ең төмен жеткіліктілік 
шегінен асып кетсе;
егер зейнетақы мөлшері, ал 

отставкадағы судьялар үшін ай 
сайынғы қамту сомасы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындаған 
тәртіппен белгіленетін алушының 
орташа айлық табысының 40 
пайыздан төмен емес деңгейде 
алмастыру коэффициентін 
қамтамасыз етсе;
егер салымшы сақтандыру 

ұйымымен зейнетақы аннуитеті 
шартын жасаса.
Бұл ретте емделуге арналған 

біржолғы зейнетақы төлемдерін 
пайдалану тәртібін реттейтін 
қағидаларда біржолғы зейнетақы 
төлемдері есебінен төленетін 
медициналық қызметтер тізбесі 
де берілгенін атап өткен жөн. Ол 
мыналарды қамтиды:
- орфандық ауруларды емдеу;

(АО «Жилищный строительный 
сберегательный банк «Отбасы 
банк»), получатель предоставляет 
уполномоченному оператору 
документы, подтверждающие 
целевое назначение единовременных 
пенсионных выплат в течение 20 рабочих 
дней с даты их поступления (согласно 
пункту 13 Правил использования 
единовременных пенсионных выплат 
для улучшения жилищных условий 
в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан). Исключением 
является пополнение вклада в 
жилищные строительные сбережения 
для дальнейшего накопления с 
целью приобретения жилища или 
строительство индивидуального 
жилого дома (включая приобретение 
земельного участка с целевым 
назначением – индивидуальное 
жилищное строительство. В данном 
случае получатель предоставляет 
в Отбасы банк документы, 
подтверждающие целевое назначение 
единовременных пенсионных выплат в 
течение 3 лет с даты их поступления. По 
другим уполномоченным операторам 
(банки второго уровня) заявления 
на единовременную пенсионную 
выплату и документы получателя по 
целям, рассматриваются в порядке и 
сроки, установленным внутренними 
документами банка. При этом, 
банк перечисляет единовременные 
пенсионные выплаты по их целевому 

- стоматологиялық қызметтер;
- түзету және қалпына келтіру 

операциялары (пластикалық);
- радионуклидті емдеу және 

радиойодты терапия;
- радиохирургиялық емдеу;
- протондық терапия;
- офтальмологиялық қызметтер.
Жоғарыда айтылғандарды ескере 

отырып, егер Сіз жоғарыда аталған 
санаттардың біріне жатсаңыз, онда 
біржолғы зейнетақы төлемдеріне 
құқығыңыз бар.
Алуға болатын зейнетақы 

жинақтарының сомасы туралы 
мәліметтерді Сіз ЖЗШ-дан үзінді 
көшірмеден көре аласыз. Оны 
БЖЗҚ сайтындағы және ұялы 
қосымшасындағы Жеке кабинетте 
(алуға  болатын сома автоматты түрде 
көрсетіледі) не электрондық үкіметтің 
сайтында немесе қосымшасында 
көруге болады.
3) Қайырлы күн! БЖЗҚ 

қызметтерін жеке куәліксіз, оның 
сандық көшірмесімен ала аламын 
ба? 
Иә, бүгінде жеке зейнетақы 

қызметтерін жеке куәлікті көрсетпей-ақ 
алуға болады. Ол үшін смартфондағы 
egovmobile қосымшасында оның 
сандық (электрондық) нұсқасы болуы 
жеткілікті.
Мұндай мүмкіндікке тек Қазақстан 

Республикасының азаматтары ғана 
және тек БЖЗҚ кеңсесіне жеке өзі 
жүгінген кезде ие болады.
4) Қайырлы күн! Менің 

жұбайым Түркия азаматы, бірақ 
Қазақстанда ұзақ уақыт бойы 
жұмыс істеп келеді. Оның БЖЗҚ-
-да жинақтары бар. Айтыңызшы, 
ол өзінің жеткіліктілік шегінен 
асатын ақшасын тіс емдеуге 
пайдалана ала ма?
ҚР «Қазақстан Республикасында 

зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы»  Заңының 2-бабына 
сәйкес Қазақстан Республикасының 
аумағында тұрақты тұратын 
шетелдіктер, егер заңдарда 
және халықаралық шарттарда 
өзгеше көзделмесе, Қазақстан 
Республикасының азаматтарымен 
тең дәрежеде зейнетақымен 
қамсыздандыру құқығын 
пайдаланады. 
ҚР «Жеке басты куәландыратын 

құжаттар туралы»  Заңының 
1-бабының 14) тармақшасына 
сәйкес шетелдіктің Қазақстан 
Республикасының аумағында жеке 

назначению в течение 10 рабочих дней с 
даты зачисления сумм единовременных 
пенсионных выплат на специальные 
счета заявителя (получателя). В случае 
непредоставления уполномоченному 
оператору подтверждающих 
документов в установленный срок, эти 
средства подлежат возврату в ЕНПФ. 
Получатель также может вернуть 

в ЕНПФ переведенную сумму, 
не дожидаясь указанного срока, 
подав уполномоченному оператору 
соответствующее заявление, которое 
уполномоченный оператор должен 
исполнить в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты получения заявления на 
возврат от получателя.
Отметим, что порядка 454,6 млрд 

тенге возвращено на индивидуальные 
пенсионные счета (ИПС) вкладчиков 
(получателей) от уполномоченных 
операторов в связи с тем, что 
единовременные пенсионные выплаты 
казахстанцами не были использованы 
в установленные сроки, по заявлению 
заявителя и иным причинам. 
Также ЕНПФ исполнены 393 302 

заявления на лечение на общую сумму 
308,0 млрд тенге. При этом средняя 
сумма изъятия составляет порядка 0,8 
млн тенге. 
Вместе с тем, на ИПС вкладчиков 

(получателей) в ЕНПФ вернулось 
31,7 млрд тенге от уполномоченного 
оператора (АО «Жилищный 
строительный сберегательный банк 

басын куәландыратын және оның 
Қазақстан Республикасында тұрақты 
тұруға рұқсат алғанын растайтын 
құжат шетелдіктің Қазақстан 
Республикасында тұруға ықтиярхаты 
(ШТЫ) болып табылады. 
Демек, Қазақстан Республикасында 

тұрақты тұратын, Қазақстан 
Республикасында тұрақты 
тұру дерегін шетелдіктің тұруға 
ықтиярхатының бар екендігімен 
растайтын шетелдіктердің зейнетақы 
жинақтарының бір бөлігін (олар 
болған кезде) тұрғын үй жағдайларын 
жақсарту және (немесе) емделуге 
ақы төлеу мақсатында, сондай-ақ, 
заңнамада белгіленген талаптарға 
сәйкес болған кезде инвестициялық 
портфельді басқарушыға сенімгерлік 
басқаруға беру үшін пайдалануға 
құқығы бар.
Осылайша, Заңның 31-бабының 

1-1-тармағында және 32-бабының 
1-1-тармағында МЗЖ және (немесе) 
МКЗЖ есебінен біржолғы зейнетақы 
төлемдеріне, оның ішінде өзіне 
немесе жұбайына (зайыбына) 
немесе жақын туыстарына 
емделуге ақы төлеу мақсатында 
БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар 
адамдардың төменде көрсетілген 
талаптардың бірі болған кезде 
құқығы көзделген, олар:
егер салымшының жеке зейнетақы 

шотында (ЖЗШ) бар МЗЖ және 
(немесе) МКЗЖ есебінен зейнетақы 
жинақтарының сомасы зейнетақы 
жинақтарының ең төмен жеткіліктілік 
шегінен асып кетсе;
егер зейнетақы мөлшері, ал 

отставкадағы судьялар үшін ай 
сайынғы қамту сомасы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындаған 
тәртіппен белгіленетін алушының 
орташа айлық табысының 40 
пайыздан төмен емес деңгейде 
алмастыру коэффициентін 
қамтамасыз етсе;
егер салымшы сақтандыру 

ұйымымен зейнетақы аннуитеті 
шартын жасаса.
5) Сәлеметсіз бе! Мен - Ресей 

азаматымын.  Бірақ геосаяси 
жағдайға байланысты 
Қазақстанда тұрып, жұмыс 
істеймін. Егер мен өз 
азаматтығымды өзгертпесем, 
зейнетақымен қамсыздандыру 
мәселесі қалай шешіледі?
ЕАЭО туралы 29.05.2014 жылғы 

Шарттың 98-бабының 3-тармағына 
сәйкес ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің 

«Отбасы банк»), данные средства не 
были использованы в установленные 
сроки, по заявлению заявителя и иным 
причинам. 
Ознакомиться с актуальной 

статистикой по использованию 
пенсионных накоплений на лечение 
можно на сайте www.enpf.kz в разделе 
«Показатели» - «Единовременные 
пенсионные выплаты на лечение». 
Управляющим инвестиционным 

портфелем (УИП) по состоянию на 
1 октября текущего года переведено 
порядка 8,7 млрд тенге, ЕНПФ 
исполнены 5 882 заявления. Средняя 
сумма перевода составляет порядка 
1,5 млн тенге. Подробная статистика 
по передаче пенсионных накоплений 
в доверительное управление также 
доступна на сайте enpf.kz в разделе 
«Показатели» - «Передача пенсионных 
накоплений управляющим компаниям». 
На данный момент ЕНПФ заключены 

договоры о доверительном управлении 
пенсионными активами с четырьмя 
УИП. Ознакомиться с информацией 
о них и изучить их инвестиционные 
декларации можно на сайте enpf.
kz в разделе «Услуги» - «Реестр 
управляющих инвестиционным 
портфелем». 
Напомним, что после получения 

пенсионных активов от ЕНПФ УИП 
инвестирует их в разрешенные 
финансовые инструменты, указанные в 
Правилах осуществления деятельности 

еңбеккерлері мен олардың 
отбасы мүшелерін зейнетақымен 
қамсыздандыру тұрақты тұратын 
мемлекеттің заңнамасымен, сондай-
-ақ, ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер 
арасындағы жекелеген халықаралық 
шартқа сәйкес реттеледі. Мұндай 
халықаралық шарт 2021 жылғы 
1 қаңтардан бастап күшіне енген 
Еуразиялық экономикалық одаққа 
мүше мемлекеттердің еңбекшілерін 
зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы 2019 жылғы 20 желтоқсандағы 
Келісім (бұдан әрі - Келісім) болып 
табылады.
Келісімнің негізгі мақсаты - ЕАЭО-ға 

мүше мемлекеттердің еңбекшілерінің 
зейнетақы құқықтарын жұмысқа 
орналастырушы мемлекеттің 
азаматтарымен бірдей шарттарда 
және тәртіппен қалыптастыру. ЕАЭО-
-ға мүше әрбір мемлекет ЕАЭО-
-ға мүше басқа мемлекеттердің 
азаматтарына зейнетақымен 
қамсыздандыру құқықтарының 
көлемін өз азаматтарына ұқсас 
шарттарда ұсынуға кепілдік беруге 
тиіс.
Осылайша, егер Сіз Ресей 

Федерациясының азаматы ретінде 
Қазақстан аумағында еңбек қызметін 
Қазақстанның жұмыс берушісімен 
жасалған еңбек немесе азаматтық-
-құқықтық шарт негізінде уақытша 
жүзеге асыратын болсаңыз, онда 
жұмыс беруші  табысыңызды есептеу 
кезінде зейнетақы жарналарын 
(МЗЖ/МКЗЖ) ұстап қалып, БЖЗҚ-ға 
аударуға міндетті. Бұл ретте МЗЖ 
және МКЗЖ есепке алынатын жеке 
зейнетақы шоттары (ЖЗШ) жұмыс 
берушіден БЖЗҚ-ға МЗЖ/МКЗЖ-
-ның бастапқы сомасы түскен кезде 
автоматты түрде ашылады.
Еңбек шарты немесе жұмыс 

берушімен азаматтық-құқықтық 
шарт бұзылған жағдайда, БЖЗҚ-дан 
зейнетақы төлемдерін алу құқығыңыз 
Келісімнің 2-бабы 2-тармағының 
2.3-тармақшасында көзделген 
жағдайлар туындаған кезде ғана 
пайда болады, атап айтқанда:
1) зейнеткерлік жасқа толғаннан 

кейін;
2) егер мерзімсіз болып белгіленген  

бірінші және екінші топ мүгедектігі 
берілген кезде. 
Бұл ретте жоғарыда аталған 

жағдайлар туындаған кезде, Сіз 
зейнетақы төлемін алу бойынша 
Келісімді іске асыру үшін 
Қазақстандағы құзыретті орган 
болып табылатын БЖЗҚ-ға немесе 
тұрғылықты мемлекеттің құзыретті 
органына, мысалы, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
белгіленген құжаттарды ұсына 
отырып, Ресей Федерациясының 
Зейнетақы қорына жүгінуге 
құқылысыз.

по управлению инвестиционным 
портфелем, утвержденных 
постановлением Правления 
Национального Банка РК от 3 февраля 
2014 года №10, и предусмотренные в 
Инвестиционной декларации УИП.
Согласно Закону о пенсионном 

обеспечении, УИП имеют право 
на взимание комиссионного 
вознаграждения за инвестиционное 
управление. Предельная величина 
вознаграждения УИП не может 
превышать 7,5% от полученного 
инвестиционного дохода. 
Фактическая величина комиссионного 
вознаграждения ежегодно 
утверждается органом управления УИП 
и может меняться не чаще одного раза 
в год.
В период нахождения пенсионных 

накоплений под управлением 
Национального Банка до достижения 
вкладчиком пенсионного возраста 
действует гарантия сохранности 
пенсионных накоплений с учетом 
уровня инфляции. При переводе 
пенсионных накоплений в управление 
УИП гарантия государства заменяется 
гарантией управляющей компании по 
обеспечению минимального уровня 
доходности пенсионных активов, 
который рассчитывается исходя 
из средневзвешенной доходности 
пенсионных активов, переданных в 
управление УИП, действующим на 
рынке. 



Меншік иесі:
«ЕСКЕЛДІ ЕЛІ» ЖШС

директор - бас редактор
Инкар Ерболқызы 
НҰРСҰЛТАНОВА.

Директордың телефоны 3-04-75
Редакцияның телефоны 3-19-15

Эл. мекенжайымыз: Eskeldi_eli@mail.ruГазет 
қазақ 

және орыс
тілдерінде 
аптасына 

бір рет 
жұма күні 
шығады.

Газет ҚР Инвестициялар және даму Министрлігінің байланыс, 
ақпараттандыру және ақпарат комитетінде 2015 жылғы 

16 қарашада тіркеліп, № 15692-Г куәлігі берілген.
Регистрационное свидетельство № 15692-Г от 16 ноября 

2015г. выдано Министерством по инвестициям и развитию РК, 
комитетом связи, информатизации и информации.

Газет материалдары 
редакцияның компьютерлік 

Осы шыға-
рылымның 
таралымы 2000 
Тираж 2000
Тапсырыс 1077
Көлемі 2
баспа табақ.

Авторлардың мақалалары 
редакцияның көзқарасын 

білдірмейді.
Опубликованные материалы 

не обязательно отражают 
точку зрения редакции.

Компьютерная верстка
Е.ТКАЧЕНКО.

орталығында беттеледі. Газет «Дәуір» 
Республикалық полиграфиялық 

баспа кешені» ЖШС-ның баспаха-
насында басылады. Баспахананың 

мекен-жайы: 050044, Алматы қаласы, 
Ш.Қалдаяқов көшесі, 17-үй.

Редакция 
мекенжайы: 

индекс 040500
Қарабұлақ 

ауылы,
Оразбеков 

көшесі, 31 үй.

Soñğy bet «ЖЕТІСУ ШҰҒЫЛАСЫ» 8

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!

ҚҰРМЕТТІ КІТАПХАНАШЫЛАР!ҚҰРМЕТТІ КІТАПХАНАШЫЛАР!БЕЗНАДЗОРНЫЙ СКОТ – БЕЗНАДЗОРНЫЙ СКОТ – 
ПОМЕХА ДЛЯ ПОМЕХА ДЛЯ 
ДВИЖЕНИЯДВИЖЕНИЯ

ДІН – ТӘРБИЕНІҢ  ДІН – ТӘРБИЕНІҢ  
РУХАНИ ТІРЕГІРУХАНИ ТІРЕГІ

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
Түрлі хабарландыруларды «Жетісу Түрлі хабарландыруларды «Жетісу 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Принимаем различные объявления для публикации Принимаем различные объявления для публикации 

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

Иман – жүректегі нұр, нұрдың 
сыртқы болмысы, яғни 
имандылық – адамға берілген 
көркем мінез. Имандылық – 
адамның қоғамдағы, күнделікті 
өмірдегі іс-әрекеттерін белгілі-
бір қалыпқа түсіретін ішкі руха-
ни реттеуіш қадірқасиет, адам 
бойындағы адамгершілік, ізгілік, 
кісілік белгісі. 
Адамның жарық дүниеге келуі, өсуі, 

ержетуі, тәрбие алуы, тіршілік етуі, 
қартаюы, ата мен баланың қарым-қатынасы, үлкендік пен кішілік, сыйластық, әдептілік 
пен арлылық, инабаттылық тәрізді маңызды мәселелер имандылықтың маңызды 
құрамдас бөлігі ретінде ешқашан да назардан тыс қалмаған. Жастардың үлкендерге 
құрмет көрсетуі, үлкендердің кішілерге ізет білдіруі өмір сүру салтына айналған. Бойы-
на адамгершілік асыл қасиеттерді, жақсы тәрбиені жинап өскен жасты «көргенді» деп, 
жүрегінен нұр, өңінен жылу кетпейтін, әрдайым жақсылық жолын ойлайтын, әр істе 
әділдік көрсететін адамдарды «иманды» деп атаған.
Иманның түпкі негізі дін болса, дін – тәрбиенің рухани тірегі. Сондықтан адам бойындағы 

барлық асыл қасиет жақсы тәрбиемен келеді. Қасиетті дініміздегі барлық құндылықтарды 
сақтай білгенде біздің рухани байлығымыз күннен-күнге арта бермек. Сонда ғана ұрпаққа 
ұлағатты тәрбие беріп, болашақ баянды болады. 

С. ЖАЙНАҚОВА,
 Аудандық экономика және қаржы бөлімінің бас маманы

Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз -  кітапханашылар күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз!  
Сіздердің «Кітапхана – мақтанышым, кітапханашы - мамандығым»- деп 

ұлтымыздың мәдени қазынасын егеменді мемлекетіміздің болашағы жастардың 
танымдық қабілетін арттырудағы ерен еңбектеріңізді мақтанышпен айта ала-
мыз. Осынау қасиетті қазынамызды көздің қарашы¬ғындай сақтап, насихат-
тап, ел игілігіне жаратып жүрген  – ең қажет, абыройлы мамандық иесісіздер. 
Кітапхана дүниеде ештеңе теңестірілмейтін білім бұлағының көзі, ғасырдан-
ғасырға адамзат тарихының керуенін сүріндірмей әкеле жатқан шырағы биік, 
парасаттылық пен білімділіктің, біліктіліктің киелі ордасы. 
Кітапхана оқырман үшін үлкен тәрбие мектебі, сансыз сұрақтардың жауабын 

табуға болатын сиқырлы да киелі орда. Сондықтан ҚР Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев « Кітапсыз, кітапханасыз адамның ойдағыдай дамуы мүмкін 
емес» - деп атап өтті.
Сіздерді «ұлтымыздың мәдени қазынасының күншуағы»  – дей келе  мектеп 

кітапханасында еңбек етіп жүрген кітапханашы әріптестерімізге кітапхана 
жұмысының сан қилы әдістерін меңгеріп, кәсіби шеберліктеріңді одан әрі 
шыңдап, білімді де білікті маман ретінде оқырман көңілінен шығып, олардың 
талаптарын қанағаттандыру бағытындағы еңбектеріңізге толағай  табыс 
тілейміз.
Әрқашанда оқырмандарыңыз көп болсын!
  

Ізгі ниетпен,
Ескелді ауданының 

білім саласындағы қызметкерлері

Хочу выразить слова благодарности: Ескельдинскому рай-
онному акимату, аппарату сельского акимата, отделу ЖКХ, 
Э.А.Кадырову. Большое вам спасибо! Желаю здоровья, успехов 
и семейного благополучия!

С уважением В.Е.МАКШАНОВА

Тревожное положение с обеспечением безопасно-
сти движение поездов из-за частого появление на 
железнодорожных путях людей и домашнего скота 
складывается в последнее время на территориях  
участках Уштобинской дистанции пути ПЧ-45. Чрез-
вычайные происшествия являются следствием 
пренебрежения жителями близлежащим населенных 
пунктов личной безопасностью и нахождения поез-
дов. Появление бесхозных домашних животных на 
железной дороге, как правило, приводит к тяжёлым 
последствиям и является результатом беспечно-
сти и недобросовестного отношения к общепри-
нятым нормам и установленным правилам выпаса 
скота со стороны руководителей фермерских хо-
зяйств и частных владельцев.
Столкновение с животным ведет не только к гибели скота, 

пасущегося на железнодорожных путях без присмотра, но 
это также чревато финансовыми убытками, связанными с 
нанесением локомотиву повреждений, с соответствующей 
задержкой в пути и сбою в графике движения пассажир-
ских и грузовых поездов. Самое же главное, что в резуль-
тате экстренного торможения пассажиров и самих членов 
локомотивных бригад.
Несмотря на постоянно проводимую профилактическую 

работу с населением по недопущению случаев выпаса 
домашних животных вблизи железнодорожного полотна, 
положение с наездами поездов на скот остается крайне 
неблагополучным и актуальной. Железная дорога явля-
ется зоной повышенной опасности, о чем не раз пред-
упреждают сотрудники транспортной отрасли.  Каждый 
случай наезда на скот может привести к сходу с рельс 
подвижного состава и к таким тяжелым последствиям, как 
гибель людей, к порче или потере перевозимого груза. По-
этому напоминаем, что безнадзорный скот создает угрозу 
безопасности движения поездов. Руководство компании 
просит граждан неукоснительно соблюдать правило на-
хождения на объектах железнодорожного транспорта, а 
также обращается ко всем жителям населенных пунктов, 
по территории которых проходит железная дорога и к ру-
ководителям фермерских хозяйств, к частным предпри-
нимателям с просьбой обеспечить соблюдение правило 
выпаса домашних животных и не допускать их появление 
вблизи железной дороги. Ведь это прямая угроза не только 
благосостоянию хозяйств, экономике железной дороги, но 
и жизни людей.

А.С.ЖАЙМАГАМБЕТОВ,
Начальник Уштобинской дистанции пути ПЧ-45

Ескелді аудандық сотында, Жетісу облысы, Ескелді 
ауданы, Қарабұлақ ауылы, Жерұйык көшесі №6 үйдін 
тұрғыны, арыз беруші Оспанбекова Татьяна Иванова-
нан, 18.01.1980 жылы Жетісу облысы, Панфилов ауда-
ны, Қоңыр-Өлең ауылында туылған, ЖСН 800118303717, 
соңғы тұрғылықты мекен жайы: Жетісу облысы, Ескелді 
ауданы, Қарабұлақ аулы, Акименко көшесі 82 үй, Оспан-
беков Жандос Муратхановичті, хабар ашарсыз кеткен 
деп тану туралы азаматтық ісі қозғалған.
Оспанбеков Жандос Муратхановичтің мекен-жайы ту-

ралы мәліметтерді білетін тұлғалар Жетісу облысы, 
Ескелді ауданы, Қарабұлақ ауылы, Балпық би көшесі 
№110-да орналасқан Ескелді аудандық сотына неме-
се 728-4761@sud.kz электрондық поштасына хабарлама 
жарияланғаннан соң 3 айдың ішінде хабарлаудық қажет.

***
В Ескельдинском районном суде области Жетісу воз-

буждено гражданское дело по заявлению Оспанбековой 
Татьяны Ивановны, проживающей по адресу: Область 
Жетісу, Ескельдинский район, с.Карабулак, ул.Жеруйык, 
№6, о признании гражданина Оспанбекова Жандоса 
Муратхановича, 18.01.1980 г.р., уроженца Панфилов-
ского района, с.Коныр-Олен, области Жетісу, проживав-
шего по адресу: Осласть Жетісу, Ескельдинский район, 
с.Карабулак, ул.Акименко, 82, безвестно отсутствующим.
Всем имеющим сведения о месте пребывания Оспан-

бекова Жандоса Муратхановича, сообщить Ескель-
динскому районному суду по адресу: Область Жетісу, 
Ескельдинский район, с.Карабулак, ул.Балпык би, 
110, эл.адрес: 728-4761@sud.kz, в трехмесячный срок 
со дня публикации.

2022 ЖЫЛДЫҢ ҚАҢТАР 
- ҚЫРКҮЙЕК АЙЫНДАҒЫ 
ЕСКЕЛДІ АУДАНЫНЫҢ 

ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ  

ДАМУЫ
ЖӨНІНДЕГІ 

КӨРСЕТКІШТЕР
1. Орташа айлық еңбек ақы, – 

244634 теңге (2022 жылғы қаңтар - 
маусым)
2. Ең төменгі күнкөріс деңгейі, – 

42958 теңге (2022 жылғы қыркүйек)
3. Өнеркәсіп өнімдерінің көлемі, 

– 5178,2 млн.теңге (2022 жылғы 
қаңтар - қыркүйек )
4. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің 

– 39975,0 көлемі, млн.тенге (2022 
жылғы қаңтар - қыркүйек )
5. Негізгі капиталға инвестициялар 

– 6933,0 көлемі, млн.тенге (2022 
жылғы қаңтар - қыркүйек)
6. Орындалған құрылыс – 

жұмыстары – 4031,5 ның (қызмет) 
көлемі, млн.тенге (2022 жылғы 
қаңтар - қыркүйек )
7. Іске қосылған тұрғын үйлердің – 

7,3 жалпы алаңы, мың.шаршы метр. 
(2022 жылғы қаңтар - қыркүйек )
8. Бөлшек тауар айналымының 

– 2918,2 көлемі, млн.тенге (2022 
жылғы қаңтар - қыркүйек)

Ескелді ауданының 
статистика басқармасы

Среди учащихся школ Ескель-
динского района в период с 10 по 
14 октября проходил конкурс ри-
сунков на тему: «Наше поколение 
против коррупции!»
Конкурс был организован ГУ «От-

дел образования по Ескельдинскому  
району Управления Образования об-
ласти Жетісу» совместно с  ГУ «От-
дел внутренней политики, культуры, 
развития языков и спорта Ескельдин-
ского района» и Общественным Объ-
единением «Амелия».

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Уважаемые жители сел Карабулак, Өркусак, 

Бақтыбай, Елтай, Өтенай, Қайнарлы, Тенлік, 
Көкжазык, Теректі, М. Баисов, Шымыр, Ешкіөлмес 
ГКП  на  ПХВ  «Ескелді су құбыры»  акимата Ескель-
динского района объявляет, что оплату за по-
требленную воду и отвод сточных вод можно 
производить через отделения АОФ АО «Казпочта» 
Ескельдинского РУПС или через приложения KASPI 
и  HOMEBANK.

ПОКАЗАТЕЛИ  
СОЦИАЛЬНО –  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЯ  

ЕСКЕЛЬДИНСКОГО 
РАЙОНА ЗА ЯНВАРЬ 

– СЕНТЯБРЬ  
МЕСЯЦЫ 2022 ГОДА

1. Среднемесячная заработная пла-
та, – 244634 тенге (январь - июнь 
2022 года)
2. Величина прожиточного миниму-

ма, – 42958 тенге (сентябрь  2022 
года)
3. Объем промышленной продукции, 

– 5178,2 млн.тенге (январь - сентябрь  
2022года)
4. Объем продукции сельского хо-

зяйства, – 39975,0 млн.тенге (январь 
- сентябрь  2022 года)
5. Объем инвестиций в основной 

капитал – 6933,0 млн.тенге (январь - 
сентябрь 2022 года)
6. Объем выполненных стройтель-

ных работ – 4031,5 млн.тенге (январь 
- сентябрь  2022 года)
7. Общая площадь введеных в экс-

плуатацию жилых зданий – 7,3 тыс.кв 
метров (январь - сентябрь 2022года)
8. Объем розничного товарооборота 

– 2918,2 млн.тенге (январь - сентябрь  
2022 года)

Управление статистики
Ескельдинского района

Цель конкурса -   повышение право-
сознания и правовой культуры, фор-
мирование принципа «нулевой тер-

пимости» к проявлениям бытовой 
коррупции и правонарушениям. 
В конкурсе приняли участие 35 уча-

щихся. Школьники подготовили ин-
тересные работы, в которых изобра-
зили свое отношение к коррупции. 
Предоставленные рисунки были на-
рисованы и красками, и карандашами 
и гуашью. Работы получились яркими 
и красочными. Все рисунки соответ-
ствовали тематике конкурса, и отли-
чились своей оригинальностью.
Нелегко пришлось конкурсному 

жюри отобрать лучшие работы среди 
такого количества интересных и креа-
тивных работ.
Итоги подведены, жюри выбрало 3 

лучших рисунка, авторы которых по-
лучили дипломы и памятные призы. 
Первое место: Спиряева Алена, 

школа им.Алдабергенова
Второе место: Газиева Раида, школа 

им.Шестакова
Третье место: Әділжанқызы Ділнар, 

Каратальская средняя школа.

Несмотря на то, что это конкурс, и 
здесь есть победители, считаем, что 
каждый ребенок достоин похвалы! 

Юлия ЕГОРОВА


