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Qazaqstannyñ Respublika künı qūtty bolsyn!

ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ҰҚШҰ ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ҰҚШҰ 
ҰЖЫМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ҰЖЫМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІК 

КЕҢЕСІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫСКЕҢЕСІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС
 СЕССИЯСЫНА ҚАТЫСТЫ СЕССИЯСЫНА ҚАТЫСТЫ

Қасым-Жомарт Тоқаев Ар-
мения Республикасының 
ұсынысы бойынша өткен 
Ұжымдық қауіпсіздік туралы 
шарт ұйымының Ұжымдық 
қауіпсіздік кеңесінің кезектен 
тыс сессиясына бейнебайла-
ныс форматында қатысты.

Сонымен қатар саммитке 
Армения Премьер-министрі 
Никол Пашинян, Беларусь 
Президенті Александр Лукашен-
ко, Қырғызстан Президенті Са-
дыр Жапаров, Ресей Президенті 

Президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым подписан 
ряд законов, соосбщает Акорда.

Главой государства подписаны:
Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Ка-

захстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государ-
ственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспий-
ском море»; 

Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенси-
онного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической 
комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами 
Российской Федерации».

Закон Республики Казахстан «Об амнистии».
Тексты законов публикуются в печати.

Владимир Путин, Тәжікстан 
Президенті Эмомали Рахмон 
және ҰҚШҰ Бас хатшысы Станис-
лав Зась қатысты.

Сессия барысында ҰҚШҰ-ның 
Арменияға биыл 15 қыркүйекте 
жіберген Миссиясы жұмысының 
нәтижелері талқыланды.

Қазақстан Президенті жиын-
да сөйлеген сөзінде жанжалды 
тек бейбіт жолмен және саяси-
дипломатиялық тәсілдермен рет-
теу керек екенін атап өтті. 

akorda.kz

ҚР Премьер-Министрі 
Әлихан Смайыловтың 
төрағалығымен өткен 
Үкімет отырысында Білім 
беруді дамытудың 2022-
2026 жылдарға арналған 
тұжырымдамасы бекітілді.

Оқу-ағарту министрі Асхат 
Аймағамбетов Тұжырымдамада 
білім беру сапасын кешенді 
жақсарту бойынша бірқатар іс-
шаралар ұсынылғанын хабар-
лады. Атап айтқанда, мектепке 
дейінгі тәрбиенің «ойын арқылы 
оқыту» жаңа моделін енгізу, 
балабақшалар мен орталықтар 
ашу, тәрбиешілерді қайта даяр-
лау және олардың біліктілігін арт-
тыру бойынша жұмыс жалғасады.

Жекелеген пәндер бойын-
ша мектеп бағдарламалары 
жетілдіріледі. Бұл ретте мек-
тептерге кезең-кезеңмен 
академиялық автономия 
берілетін болады. Сондай-ақ 
халықаралық деңгейдегі мек-
тептерде қорытынды бағалау 
нәтижелерін тану бойынша 
жұмыстар жүргізу жоспарлану-
да. Оқу процесін цифрландыру 
шеңберінде бірқатар жобалар іске 
асырылады: «цифрлық мұғалім», 
шағын комплектілі мектептерде 
жекелеген пәндерді онлайн оқыту 
және дербес цифрлық оқулықтар 
(мобильді қосымша).

Бұдан басқа, білім берудегі 
қызметтерді цифрландыру, оқушы 
орындарының жетіспеушілігін 
жою, ерекше білім беру 
қажеттіліктері бар балаларды 
қолдау, жаңа факультативтік 
пәндерді енгізу және мектеп-
терде қосымша секциялар ашу, 
техникалық және кәсіптік білім 
беруді дамыту және т. б. жұмыстар 
жалғасады.

Осы тақырып бойынша ғылым 
және жоғары білім министрі Са-
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Газета «Жетісу шұғыласы» объявляет  
о начале подписной компании на 2023 год! 

Наш ИНДЕКС:
Физ.лицо - 65535
Юр.лицо - 15535

Сумма подписки: 
Физ.лицо:

6 мес. - 2 284,6 тг
год - 4 569,20 тг

Юр.лицо: 
6 мес. - 2947,6 тг
год - 5 895,2 тг

ПОДПИШИСЬ НА НАС!
Подпискикам при публикации Подпискикам при публикации 
 предоставляются скидки! предоставляются скидки!

Наш электронный адрес: eskeldi_eli@mail.ru
Номер телефона: 3-19-15

 

 

«Жетісу шұғыласы» газеті хабарлайды 
2023 жылға жазылу науқанының  

басталуы туралы! 
Біздің ИНДЕКС:

Жеке – 65535
Заңды тұлға – 15535

Жазылым сомасы:
Жеке:

6 ай – 2 284,6 теңге
жылы – 4 569,20 теңге

Нысан:
6 ай – 2947,6 теңге
жыл – 5 895,2 теңге

БІЗГЕ ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР!
Жариялау кезіндегі жазылымдарЖариялау кезіндегі жазылымдар

 жеңілдіктер бар! жеңілдіктер бар!
Біздің электрондық пошта 

мекенжайымыз: eskeldi_eli@mail.ru
Телефон нөмірі: 3-19-15

ясат Нұрбек пен цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш 
өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин 
де баяндама жасады.

Баяндамашыларды тыңдаған 
Премьер-Министр ұсынылып 
отырған Тұжырымдама 
балабақшадан бастап универси-
тетке дейінгі оқытудың барлық 
деңгейінде сапалы білім алуға 
қол жетімділікті қамтамасыз етуге 
бағытталғанын атап өтті. 

«Құжатта барынша биік 
мақсаттарды көздейтін нысана-
лы индикаторлар айқындалған. 
2026 жылға қарай мектепке 
дейінгі білім беру ұйымдарының 
барлығы тәрбие және оқыту са-
пасын бағалаудың халықаралық 
құралдарын енгізетін бола-
ды. Ата-аналар білім беру 
жүйесіндегі «жан басына 
қаржыландыру» принципі бой-
ынша кез келген бала-бақшадан 
орын таңдай алады. Сонымен 
қатар құжатта Балалардың 
амандығы мен әл-ауқаты 
индексін және интерактивті 
картасын іске асыру шаралары 
көзделген», – деді Әлихан Смай-
ылов.

Ол Мемлекет басшысының тап-

сырмасына сәйкес мектептерде 
жайлы және қауіпсіз орта құру 
мақсатында «Жайлы мектеп» 
ұлттық жобасы әзірленіп жатқанын 
еске салды. Шағын комплектілі 
мектептерде білім беру сапа-
сын жақсарту үшін «Мобильді 
мұғалім», «Оқу үлгерімі төмен 
мектептерге мықты мектептердің 
қамқорлығы», «Қамқор жанұя» 
жобалары енгізілуде.

Сонымен қатар 2025 жылға 
қарай жаңа құрылыс стандартта-
ры бойынша жалпы саны 840 мың 
орынға арналған мектептер салу 
жоспарланған.

Оның айтуынша, жастар-
ды кәсіпкерлік дағдыларына 
оқыту үшін колледждер, оның 
ішінде ауылдық колледждер 
жанынан шағын инновациялық 
кәсіпорындар құрылатын бола-
ды. Бұл колледж түлектерінің 
75%-ын оқу бітіргеннен кейін 
бірден жұмысқа орналастыруға 
мүмкіндік береді. Сондай-ақ 
жетекші жоғары оқу орындарын 
зерттеу университеттеріне транс-
формациялау жүруде, сондай-ақ 
беделді шетелдік университеттер 
филиалдарының саны да артады.

2026 жылға қарай бакалав-
рлар стипендиясының мөлшері 
2 есеге, магистранттар мен 
докторанттардың стипендиясы 
1,5 есеге артады.

Әлихан Смайылов жоспарланған 
іс-шараларды іске асыру білім 
беру сапасын жақсартуға және 
Қазақстанның халықаралық 
білім беру рейтингтеріндегі 
көрсеткіштерін арттыруға 
мүмкіндік беретінін айтты.

Ұсынылған Тұжырымдама да-
уыс беру арқылы бекітілгеннен 
кейін Премьер-Министр Оқу-
ағарту, Ғылым және жоғары 
білім министрліктеріне мүдделі 
мемлекеттік органдармен және 
әкімдіктермен бірлесіп, оның іс-
шараларын уақытылы орында-
уды қамтамасыз етуді, сонымен 
қатар Тұжырымдаманы «Білімді 
ұлт» ұлттық жобасымен, «Жай-
лы мектеп» жобасымен үйлестіру 
жөнінде шаралар қабылдауды 
тапсырды.

Цифрлық даму, инновация-
лар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігі білім беру ұйымдарын 
сапалы интернетпен қамтамасыз 
ету жөнінде шаралар қабылдауы 
қажет. 

primeminister.kz



«ЖЕТІСУ ШҰҒЫЛАСЫ» Tynys 2

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ 
АЗАМАТТАРДЫ ІРІКТЕУ ҚАЛАЙ АЗАМАТТАРДЫ ІРІКТЕУ ҚАЛАЙ 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ?ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ?

ЖАТ АҒЫМНЫҢ АҒЫНЫНА ЖАТ АҒЫМНЫҢ АҒЫНЫНА 
АҒЫП КЕТПЕЙІКАҒЫП КЕТПЕЙІК

АЗАМАТТАРДЫҢ АЗАМАТТАРДЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІК 

КӨРСЕТІЛЕТІН  ҚЫЗМЕТТЕРМЕН КӨРСЕТІЛЕТІН  ҚЫЗМЕТТЕРМЕН 
ҚАНАҒАТТАНУЫН ҚАНАҒАТТАНУЫН 

АРТТЫРУ БОЙЫНША АРТТЫРУ БОЙЫНША 
ҚАБЫЛДАНАТЫН ШАРАЛАРҚАБЫЛДАНАТЫН ШАРАЛАР  

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІ ЭТИКАСЫМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІ ЭТИКАСЫ

Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы заңына сәйкес (бұдан 
әрі - Заң) азаматтардың «Б» корпусының 
мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орнала-
суы конкурстық негізде жүзеге асырылады.

Конкурстың екі түрі бар: бос лауазым жариялаған 
мемлекеттік органның қызметшілері қатысуға 
құқығы бар ішкі конкурс және мемлекеттік 
қызметшілермен қатар барлық азаматтар қатыса 
алатын жалпы конкурс.

Тақырыпты тереңірек ашу, сондай-ақ мемлекеттік 
қызметке іріктеудің ерекшеліктерін егжей-тегжейлі 
жеткізу үшін ақпараттық мақалада жалпы конкурс 
туралы баяндалады.

Мемлекеттік қызметке алғаш рет кіруді неме-
се мемлекеттік қызметті тоқтатқаннан кейін оған 
қайтадан кіруді жоспарлаған азаматтар іріктеудің 
келесідей кезеңдерінен өтеді:

1) мемлекеттік тілді және Қазақстан 
Республикасының заңнамаларын білуге арналған 
тестілеуден өту;

2) жеке қасиеттерді бағалауға арналған 
тестілеуден өту;

3) әкімшілік мемлекеттік лауазымға орналасуға 
арналған конкурстан өту.

Тестілеу кезеңдерінен азамат өзінің қалауы бой-
ынша күні мен уақытын таңдау жолымен, тестілеу 
залына бара отырып өтеді. Жетісу облысының 
тестілеу залы Талдықорған қаласындағы «Рухани 
жаңғыру» ғимаратында орналасқан. Ал, тестілеуге 
«egov.kz» үкімет порталы немесе еліміздің кез кел-
ген халыққа қызмет көрсету орталықтарына жүгіну 
арқылы жазылуға болады.

Келесі қадам – бос лауазымдарды іздеу. Респу-
блика бойынша барлық бос лауазымдарға конкурс 
өткізу туралы хабарландырулар - Қазақстан Ре-
спубликасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
интернет-ресурстарында орналастырылады (gov.
kz/memleket/entities/qyzmet). Бұл ретте, жұмыс 
іздеуші осы сайттан бос лауазымға қатысты барлық 
мәліметтермен таныса алады. Оның ішінде, конкурс 
өткізетін мемлекеттік органның атауы, лауазымның 
негізгі функционалдық міндеттері, еңбек ақысының 
көлемі мен шарттары, біліктілік талаптарына сәйкес 
конкурсқа қатысушыға қойылатын негізгі талап-
тар, конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттардың 
нысаны, конкурс комиссиясының отырысына 
байқаушылардың қатысуына қатысты ақпарат, кон-
курс комиссиясының іс-әрекеттері мен шешімдеріне 

«Халық үніне құлақ асатын мем-
лекет» тұжырымдамасы – бұл ел 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Қазақстан халқына арнаған Жолдауы-
на арқау болған бағыттардың бірі.

Мемлекет басшысының бұл 
тұжырымдамасы көптеген мәселеге қозғау 
салып, қалың ел тарапынан қолдау тауып 
отыр.

Осы тұжырымдаманы іске асыру және 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді сапа-
лы көрсету мен азаматтардың өтініштерін, 
шағымдарын жедел, тиімді және азамат-
тар сұрақтарының шешілуін қамтамасыз 
ету, сонымен қатар қызмет алушылардың 
наразылық деңгейін төмендету 
мақсатында, Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
Жетісу облысы бойынша департаментімен 
де (бұдан әрі - Департамент) бірнеше іс-
шаралар өткізілуле.

Қазіргі таңда, Департаментпен «QYZMET 
LIVE» жобасы іске асырылды.

Жобаның негізгі мақсаты – халықпен 
кедергісіз байланыс орнату, оның ішінде 
мемлекеттік қызметтер көрсету саласында 
ашықтық және есептілік қағидаттарын іске 
асыру, мемлекет пен халық арасында сын-
дарлы қоғамдық диалог орнату.

Бұл жоба қызмет берушілердің 
әлеуметтік желілер арқылы көрсетілетін 
қызметті алушыларға мемлекеттік 
қызметтер көрсету тәртібі туралы толық 
және анық ақпарат ұсынуға, мемлекеттік 
органдардың көрсетілетін қызметтерден 
басқа да мәселелер бойынша қоғаммен 
кері байланыс орнатуға бағытталған.

Сонымен қатар, аталған жоба халықтың 
мемлекеттік органдарға сенімін 
арттыруға, мемлекеттік қызметтер көрсету 
саласындағы іске асырылып жатқан 
мемлекеттік саясаттың оң бағалануына 
ықпал етеді.

Бүгінгі күні әр апта сайын, облыстық 
басқарма басшылары, аудан/қала 
әкімі аппаратының басшылары 
және мемлекеттік қызмет көрсетуші 
органдардың басшылары фейсбук, ин-
стаграм әлеуметтік желілері арқылы 
«QYZMET LIVE» жобасы шеңберінде 
«тікелей эфирге» шығуда.

Жалпы әлеуметтік желілерінде (фейс-
бук, инстаграм) 57564  жазылушыны қамти 
отырып, қызмет көрсетуші органдармен  57 
тікелей эфир өткізілді. Тікелей эфир бары-
сында қызмет алушылардың 127 сұрағына 
тиісті жауаптар берілді.

Аталған жоба халық арасында оң пікір 
туғызып, қызмет алушылар арасында 
үлкен қолдау табуда.

Сонымен қатар, Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
төрағасымен бекітілген Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қолжетімділігі бойынша іс-шаралар жо-
спарына сәйкес мемлекеттік қызметтер 
көрсету саласында ашықтық және есептілік 
қағидаттарын іске асыру, және халықпен 
кедергісіз байланыс орнату мақсатында 
өңірлік мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
саласының жай-күйі мен жағдайы тура-
лы «Елге қызмет» арнайы телевизиялық 
бағдарламасының барлық қала мен облыс 
орталықтықтарында ашылуын тапсырған 
болатын.

Бүгінгі  күнде Жетісу облысы әкімдігі және 
«Жетісу» ТРК қолдауымен «Елге қызмет» 
бағдарламасы іске асырылды.

Сонымен қатар, Департаментпен халық 
арасында электрондық қызметтерді алуды 
насихаттау бойынша белсенді жұмыстар 
жүргізілуде.

Электрондық қызметтердің 
қолжетімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында облыс бойынша 1 051 өзіне-
өзі қызмет көрсету бұрышы ашылды, 
оның 742-сі аудан орталықтарында және 
125-і ауылдарда орналасқан, бүгінгі күні 
бұрыштар арқылы 11 450 Мемлекеттік 
қызмет көрсетілді.

Жыл басынан бері 9 Қоғамдық кеңес оты-
рысы өткізіліп, 18 хаттамалық тапсырма-
лар әзірленіп, толықтай орындалды.

Агенттіктің тапсырмасына сәйкес 
мемлекеттік қызмет көрсету процесін рет-
теуге бағалау  жүргізу кезінде құқықтың 

Мемлекеттік қызметші үшін өзіне шек-
тен тыс сенімді болу, қызметтестеріне, 
бағыныштылары мен келушілерге 
шыдамсыздық көрсету – үлкен қателік. 
Мемлекеттік қызметшінің ақиқат шыншыл 
болуы – оның маңызды моральдық қасиеті 
болып табылады. Ол екіжүзділікке, өтірік 
айтуға, ырғақтарды жеке мақсаты, мансабы 
үшін өзгеше сипатта қарауға, түсінуге қарсы. 
Мемлекеттік қызметшіге, өзге мамандық 
иелеріне қарағанда тәкаппарлық типті де 
жараспайды. Ол адамдарға қатынасындағы 
менмендікпен, олардың білімі мен тәжірибесін 
менсінбеушіліктен, өз орнын аса биік 
бағалаудан, қолы жеткен табысқа мастану-
дан, өз мүмкіндігін асыра бағалаудан көрінеді.

Қоғамдық пікірді есепке ала отырып, өз – өзіне 

Жат ағымдар қазақ ұлты мен Қазақстанда 
тұратын барлық этностардың ұлттық 
құндылықтарын, салт-дәстүрлерін, 
мәдениетін жоққа шығарады. 

Жат ағымдардың бірі  «Уахабилік» немесе 
«Сәләфилік» діни ағымы.«Уахабилік» немесе 
«Сәләфилік» - діни- саяси  ұғым. Бұл ағым XYIII 
ғасырда  Арабстанның Нәдж өлкесінде пайда 
болған «Уахабилік» осы мекенде туып өскен әрі 
өзінің діни көзқарастарын таратқан Мұхаммед ибн 
Абдул Уахаб деген кісінің есімімен байланысты. 
Ал, «сәләфилік» Мұхаммед пайғамбар мен оның 
сахабаларының дәуірін қайтару ұғымына жақын. 
«Сәләф» сөзі «алдыңғы өткендер», «бұрынғылар» 
деген мағынаны береді. Кейбір ислам ғұламалары 
мұсылмандардың алдыңғы үш толқынын 
«сәләфиттер» деп атады. Пайғамбарды көргендер 
– сахабалар, сахабаларды көргендер- табиғиндер, 
табиғиндерді көргендер – табаға-абиғиндер 
деп аталады. Өздерін «сәләфи» деп санайтын 
мұсылмандар сол сәләфилер сияқты Құран Кәрім 
мен сүннетке ғана сүйенеміз дейді. Сәләфилер 
мұсылмандарды Алланың бірлігіне шақыру, ислам 
дінін хұрафат-бидағат амалдардан тазалау, дінді 
пайғамбар заманындағыдай қалпына қайтару, араб 
әлемін біріктіру сияқты мақсаттарды ұранға айнал-
дырып алған.

шағымдану тәртібі туралы ақпарат және т.б.
Белгіленген мерзімде қажетті құжаттарын конкурс 

өткізетін мемлекеттік органға тапсырғаннан кейін 
мемлекеттік органның кадр қызметкері конкурс 
қатысушысының қойылатын біліктілік талаптары 
мен Заңның 16-бабында көзделген мемлекеттік 
қызметке кіру шарттарына сәйкестігін тексереді 
және әңгімелесуге жіберу немесе жібермеу туралы 
шешім қабылдайды. Қабылданған шешім туралы 
міндетті түрде конкурс қатысушысын хабарланды-
рады.

Егер, қатысушы мемлекеттік қызметке кіру шарт-
тары мен біліктілік талаптарына сай келсе, ол бос 
лауазымға кандидат атанады және әңгімелесу 
кезеңіне шақырылады.

Әңгімелесуді мемлекеттік органда құрылған 
конкурстық комиссия өткізеді, ал оның мақсаты 
– кандидаттардың кәсіби және жеке қасиеттерін 
бағалау болып табылады.

Конкурс комиссиясының мүшелері әңгімелесу 
барысында әдеп нормаларын, әңгімелесуге 
қатысушыларына құрметпен, сыпайы, әдепті және 
тілектесттік қарым-қатынасын сақтайды. Әрбір кан-
дидатпен әңгімелесу барысы техникалық бейнежаз-
ба құралдарының көмегімен белгіленеді. Сондай-
ақ, осы кезеңге конкурс комиссиясы жұмысының 
ашықтылығы мен объективтілігін қамтамасыз 
ету үшін оның отырысына байқаушыларды 
шақырылады. Бұл ретте, байқаушылар ретінде 
Қазақстан Республикасының он сегіз жасқа толған 
азаматтарының, оның ішінде уәкілетті орган 
қызметкерлерінің қатысуына жол беріледі.

Кандидатпен әңгімелесу барысында үміттенген 
бос лауазымға байланысты сұрақтар қойылады 
және сұрақтарға берілген жауаптары негізінде 
комиссия мүшелері бағалайды, конкурстың 
қорытындысын шығарады.

Конкурс қорытындысы бойынша жеңімпаз атанған 
кандидат лауазымға қабылданады.

Сонымен бірге, Департамент мемлекеттік 
қызметке түсуді жоспарлап жүрген азаматтарға 
ыңғайлы болуы үшін барлық ақпарат қамтылған 
цифрлық платформа әзірледі (https://adgsjetisu.
taplink.ws/).

А. ЖАҚСЫЛЫҚОВА,
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

қызмет істері агенттігінің Жетісу облысы 
бойынша департаменті, Мемлекеттік қызмет 

басқармасының бас маманы

қайшылықтарына, құқықтық олқылықтарға, 
бизнес-процестердің тиісінше 
реттелмеуіне, әкімшілік кедергілерге 
және артық талаптарға, сәйкессіздікке 
және лингвистикалық белгісіздікке назар 
аудара отырып, ақпараттық жүйелердің 
мониторингіне жүргізіп, оларды жетілдіру, 
ықпалдастыру және мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру-
ды, мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді 
проактивті және композиттік форматқа 
көшіру жетілдіру бойынша Департамент-
пен 5 ұсыныс жолданды.

Жалпы, ағымдағы жылдың ІІІ тоқсанда 
Департаментпен және аудандар/
қалалар әкімдері аппараттарының 
мемлекеттік қызметтерді мониторинг-
теу және ақпараттық технологиялар 
бөлімдерімен 385 түсіндіру іс-шаралары 
ұйымдастырылды (семинарлар, дәрістер, 
дөңгелек үстелдер, брифингтер, 
мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесінің 
акциялары және т.б.) жалпы саны 126 
945 адамды құрайды, 6 мыңнан  бро-
шюра таратылды, оның ішінде қызмет 
алушылардың құқықтары бойынша – 2800, 
электрондық қызметтерді танымал ету, 
цифрлық агентті танымал ету бойынша – 
3 400, теледидарда 2-ге жуық репортаж, 
мемлекеттік қызметтерді насихаттау бой-
ынша 4 ролик түсірілді, БАҚ-та 30 жарияла-
ным шығарылды.

Департамент Агенттіктің «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен 
қолжетімділігі мәселелері жөніндегі іс-
шаралар жоспарының» 3.1 тармағына 
сәйкес 2022 жылдың 16 қазан, 21 қазан 
аралықтарында Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанындағы Мемлекеттік 
басқару академиясының Жетісу об-
лысы бойынша филиалымен бірлесіп 
мемлекеттік қызмет көрсету функциялары 
бекітілген қызметшілерге арналаған «Ең ал-
дымен адамдар» арнайы бағдарламалары 
бойынша оқытулар ұйымдастырылды.

Бұдан бөлек, қызмет көрсету сапа-
сын жақсарту мақсатында ХҚКО-да 25 
Қоғамдық қабылдау жүргізілді.

Сондай-ақ, көрсетілетін қызметті алу-
шылар үшін қолайлы жағдайлар жасау 
үшін 2018 жылдан бастап 13 сервистік 
әкімдік ашылды, оның ішінде 3 сервистік 
әкімдік ауылдық елді мекендерде құрылды 
(Қаратал ауданы Бастөбе ауылында, 
Сарқан ауданы Черкаск ауылында, Алакөл 
ауданы Қабанбай ауылында).

2022 жылдың ІІІ тоқсанында «сервистік 
әкімдіктер» арқылы 18 300 Мемлекеттік 
қызмет көрсетілді.

Мелекеттік қызметтер көрсету сапа-
сын бақылау және көрсетілетін қызметті 
алушылар үшін жағдайлар жасау 
мақсатында облыстың аудандарында 
және қалаларында мәслихат депутаттары, 
қоғамдық кеңес және қоғамдық бірлестік 
мүшелерінен талдау топтартары  құрылып, 
қазіргі таңда жұмыс жіргізілуде.

Жалпы, ағымдағы жылдың ІІІ тоқсанда 
Департаментпен және аудандар/
қалалар әкімдері аппараттарының 
мемлекеттік қызметтерді мониторинг-
теу және ақпараттық технологиялар 
бөлімдерімен 385 түсіндіру іс-шаралары 
ұйымдастырылды (семинарлар, дәрістер, 
дөңгелек үстелдер, брифингтер, 
мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесінің 
акциялары және т.б.) жалпы саны 126 
945 адамды құрайды, 6 мыңнан  бро-
шюра таратылды, оның ішінде қызмет 
алушылардың құқықтары бойынша – 2800, 
электрондық қызметтерді танымал ету, 
цифрлық агентті танымал ету бойынша – 
3 400, теледидарда 2-ге жуық репортаж, 
мемлекеттік қызметтерді насихаттау бой-
ынша 4 ролик түсірілді, БАҚ-та 30 жарияла-
ным шығарылды.

Алдағы уақытта Департаментпен 
Мемлекеттік  көрсетілетін қызметтердің  
сапасын арттыру бойынша іс-шаралар 
өткізілетін болады.

Ш. АБДРАИМОВА,
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

қызмет істері агенттігінің 
Жетісу облысы бойынша 

департаментінің мемлекеттік қызметтер 
басқармасының бас- маманы

жоғары талап қоя білу мемлекеттік қызметшінің өзін 
– өзі ұдайы жетілдіру ғана емес, өзгелерден сон-
дай жетілуді талап ету болып табылады. Талап қоя, 
сұрай білу де – мемлекеттік қызметшінің кәсіптік 
имиджінің моральдық кодексінін талаптарының бірі. 
Талап ету – сенім блдірумен, сыйлаумен сабақтасып 
жатуы қажет. Мемлекеттік қызметшіге қажет бір 
қасиет – тыңдай білу. Тыңдай білу сөйлеушінің сөзін 
бөлмей мақұлдау ғана емес, оның ойына, сезіміне 
ортақтасу. Сөйлеп отырған адамға тыңдаушының 
бет құбылысы: бейтарап отыр ма, жалығып кетті ме, 
әлде қызығып, көмектесуге дайындалуда ма бәрі 
әсер етеді. Моральдық сапа қасиеттерінің ішіндегі 
ең шынайысы – Мемлекеттік қызметшінің өз беделі.

Ж.ЖОЛДЫХАНОВ,
 Әдеп жөніндегі уәкілі 

Ескелді ауданы әкімі аппаратының басшысы

Сәләфилік көзқарасының негізін қалаған 
Мұхаммед ибн әл-Уахаб Ханбали мазһабын 
ұстанған. Ол алғашқы діни білімді өз әкесінен  
алды. Кейін Меккеде,Мадинада,Басрада,Бағдадта 
оқыды. Көп жыл саяхатта болды. Әкесі дүниеден  
қайтқаннан кейін өз еліне қайтып, діни жетекші 
қызметін атқарады.

Араб елдерін  біріктіру деген ұранмен шыққан 
бұл әрекет көп ұзамай Саудтың туына, кеіннен 
династияның ресми идеологиясына айналды. Уа-
хабилер әрекеті тарихта қанды іздерін қалдырды. 
XIX ғасырдың басында олар Мекке, Мадина 
қалаларындағы барлық қабыр тастарды, тіпті Айша 
мен Фатиманың және көптеген сахабалардың 
сағаналарын жермен жексен етті.

Олар тариқат сопыларын мүшрикке шығарды; 
дінсіздерге, зекет бермейтіндерге және на-
маз оқымайтындарға қарсы жиһад ашуға рұқсат 
етті,дүнияуи мәдениет және өнермен айналысуды 
(музыка,театр, көркемсурет және т.б) кешірілмейтін 
күнә санады. Ислам әлемі 14 ғасырдан бері мойын-
дап келе жатқан 4 мәзһабты мойындамады. Олар 
тыйым салған амалдар: Өлгендерге Құран оқу, 
бағыштау; Мазарларға бару; Тәспі қолдану.

Жат ағымның ағынына ағып кетпейік!
Г.УТЕЛЬБАЕВА,

Ақын Сара ауылдық округінің бас маманы
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ТЕРРОРИЗМНІҢ  ТЕРРОРИЗМНІҢ  
АЛДЫН АЛУ БОЙЫНША АЛДЫН АЛУ БОЙЫНША 

ЖҰМЫСТАРЖҰМЫСТАР

НЕТ КОРРУПЦИИ!НЕТ КОРРУПЦИИ!

«МЕКТЕПКЕ ЖОЛ» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ «МЕКТЕПКЕ ЖОЛ» ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 
АКЦИЯСЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТАКЦИЯСЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Сүйінбайұлы мен мектеп түлегі Аши-
мов Рахат 20 отбасының оқушыларына 
оқу құралдарын алып берді.

24 тамыз күні «Мектепке жол» 
акциясы аясында Жетісу ауылдық 
мешітінің имамы Әукен Теңлік 18 
оқушыға мектеп формасын алып 
берсе, ал ауылдың жанашыр аза-
маттарынан құрылған «Жомарт бау-
ырлар» қайырымдылық қорынан 25 
оқушыға оқу құралдарын алып берді. 
Сондай-ақ, ТОО «Алматы Production 
Construction & Invest» Екпінді ауы-
лын газбен қамтамасыз етіп жатқан 
компания басшысы Садырбай Қ. Қ. 2 
оқушыға мекутеп формасын және 1 
оқушымызға мектеп формасын алып 
беруге көмектескен Жеңдік ауылы 
«Қаратал» сауықтыру орталығының 
директоры Жексенов Ерен.

25 тамыз күні аз қамтылған және 
көп балалы отбасының 5 оқушысына 
мектеп формасы мен аяқ киім,мектеп 
сөмкесімен көмек көрсетілді.» Мек-
тепке жол» қайырымдылық акциясы-
на демеушілік еткен Жетісу ауылынын 
азаматтары Жұмабаев Ерлан, Исаев 
Есенгелді, Ескелді аудандық мәслихат 
хатшысы Сатанов Қанат Нүсіпжанұлы. 
Жетісу ауылының көп балалы,толық 
емес,аз қамтылған 41 отбасының ба-
лаларына мектеп сөмкелері мен оқу 
құралдары сатып алынды.

Жетісу ауылы « Нұр» дүкенінің 
иесі Сейілбеков Н.Т. Жеке кәсіпкер 
Дүйсебаев Р.Е. Жеке шаруа қожалығы 
Жумагулов А.А. Жеке шаруа қожалығы 
Ашықбаев Б.С. Жеке шаруа қожалығы 
Қожахметов Қ.Р. Жеке кәсіпкер Кайпов 
Алмат Ескелді ауданы Жетісу энерго 
трейд бөлімінің басшысы Шарипов 
М.К. және Жетісу орта мектебінің 1987 
жылы туылған 2004 ж түлектері Шари-

населения и молодежи Ескель-
динского района, профилактики 
коррупции и правонарушений в 
обществе, формирования «ну-
левой» терпимости к правона-
рушениям» Общественное Объ-
единение «Амелия» совместно с 
ГУ «Отдел внутренней политики, 
культуры, развития языков и спор-
та Ескельдинского района обла-
сти Жетісу» и ГУ «Отдел образо-
вания по Ескельдинскому району 
Управления Образования области 
Жетісу» в Каратальской средней 
школе провели флешмоб на тему: 
«НЕТ коррупции!»

На флешмобе школьники стар-

мизм мен терроризмнің алдын алу 
жолдарына тоқталсақ.Терроризмге 
қарсы күрестің бірден-бір жолы – 
олар туралы өз уақытында шынайы 
мәлімет беру. Бұл жерде, әрине, 
күнделікті ақпарат құралдарының 
рөлі өте жоғары. Әйтсе де, жас 
өспірім балалар үшін ақпарат 
кұралдарының беретін мәліметі 
де жеткілікті емес. Секталардың, 
экстремистік топтардың қаупі туралы 
жастарды көбірек хабардар етіп оты-
ру қажет. Ол үшін барлық мектептер-
де «дінтану» сабағымен қоса,АӘТД 
пәнінің мұғалімдері қауіпсіздік 
сабақтарын өткізіп, ережелерімен 
таныстырып, экстремистік топтар-
ды, тоталитарлық секталарды қалай 
білуге болатынын түсіндіріп, олардан 
қалай сақтану жолын көрсетіп отыру-
лары керек. Осы аталған жұмыстар 
бойынша мектебімізде терроризмнің 
алдын алу жұмыстары жүргізілуде.

Сондықтан да барлық білім беру 
мекемелерінде алдын ала түсіндіу 
жұмыстары жүргізілуі ,атқарылуы 
тиіс.

Илияс НУСИПБАЕВ,
«Жетісу облысы білім 

басқармасының Ескелді ауданы 
бойынша білім бөлімі» ММ-нің 

«Жетісу орта мектебі 
Екпінді, Жеңдік бастауыш 

мектептерімен» КММ
 АӘТД пәнінің оқытушысы 

«Жетісу облысы білім 
басқармасының  Ескелді ау-
даны бойынша білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің «Жетісу 
орта мектебі Екпінді, Жеңдік 
мектептерімен» КММ 2022-2023 
оқу жылында өткен  «Мектепке 
жол» қайырымдылық акциясы ту-
ралы мәлімет

Әлеуметтік жағынан қорғалмаған 
отбасы балаларына қолдау көрсету 
мақсатында және «Балалар жылы» 
аясында дәстүрге айналған «Мек-
тепке жол» республикалық акциясы 
әлеуметтік бағыттағы «Шекарасыз 
жақсылық» атты ұранымен өтті.

Акцияның мақсаты – мектеп 
жасындағы балаларды оқумен 
қамту, әсіресе әлеуметтік жағынан 
қорғалмаған отбасы балалары-
на материалдық көмек көрсету. 
Балалардың мерейін өсіріп, ертеңгі 
күнге берік сенімін қалыптастыруда. 
Мектептің барлық сынып жетекшілері 
аз қамтылған отбасы балаларының 
мектепке дайындығын анықтады.

Мүмкіндігінше қол ұшын беріп, 
түсіністікпен қараған, жаны жомарт, 
жүрегі нұрға толы ауыл азаматтары 
мен жеке кәсіпкерлер өз көмектерін 
көрсетті.

23 тамыз күні Жетісу орта 
мектебінің әкімшілігі мен сынып 
жетекшілермен Төлеңгіт округінің 
әкімі Шаихов Алмас Құдайбергенұлы 
мен Қамқоршылық кеңес төрағасы 
Түкебаев Бақыт Сүйінбайұлының 
қатысуымен әлеуметтік көмекке 
мұқтаж оқушылардың жағдайы тура-
лы жиналыс өткізді.

«Мектепке жол» акциясына жауап 
ретінде мектебіміздің Қамқоршылық 
кеңес төрағасы Түкебаев Бақыт 

27 октября в рамках реализации 
проекта: «Организация и прове-
дение мероприятий в целях повы-
шения правовой культуры среди 
населения и молодежи Ескель-
динского района, профилактики 
коррупции и правонарушений в 
обществе, формирования «ну-
левой» терпимости к правона-

На протяжении последних 
лет противодействию кор-
рупции в Казахстане уделяет-
ся большое внимание на выс-
шем уровне государственного 
управления. Цель – предот-
вращение и борьба против 
коррупции закреплена в много-
численных документах о госу-
дарственной политике, в том 
числе ежегодных посланиях 
Президента Республики Казах-
стан.

22 октября в рамках реализации 
проекта: «Организация и проведе-
ние мероприятий в целях повы-
шения правовой культуры среди 

«Терроризмге қарсы күрес тура-
лы» Қазақстан Республикасының 
1999 жылғы 13 шілдедегі Заң 
Қазақстан Республикасында тер-
роризмге қарсы күрестің құқықтық 
және ұйымдастырушылық 
негіздерін, мемлекеттік 
органдардың және меншік нысан-
дарына қарамастан ұйымдардың 
қызмет тәртібін, сондай-ақ 
азаматтардың терроризмге қарсы 
күресті жүзеге асыруға байланы-
сты құқықтарын, міндеттері мен 
кепілдіктерін белгілейді.

Терроризм –мемлекеттің 
қауіпсіздігін бұзу үшін, мемлекеттік 
органдардың қабылдайтын 
шешімдеріне әсер ету үшін және 
басқада террристік мақсаттарға 
жету үшін жасалатын құқыққа қарсы, 
қылмыстық жазаланатын жұмыс.

«Терроризм» ұғымына қатысты 
көптеген анықтамалар мен 
түсіндірмелер болғандықтан, 
оқушыларға 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. Ендігі кезекте экстре-

пова Д.К Шарипова Д.К.
1993 жылы туылған 2011 ж.мектеп 

түлектері.Меймашов Абылай, Аги-
баев Нұрым Мамырбаев Елдос, Айт-
беков Мерей, Абилкасимов Абылай, 
Калықберген Олжас, Шаяхметов 
Шалқар.

27 тамыз күні Жетісу орта 
мектебінің 1984 жылы туылған 
түлектері толық емес отбасының 
2 оқушысына спорттық киім мен 
оқу құралдарын және мектеп 
формасын алып беріп,жаңа оқу 
жылының дайындығына көмектерін 
көрсетіп, жомарттық танытты.Атап 
айтсақ:Абенов Айдын, Далабаев Азат

Дуйсеков Айдын, Рахымбаев Ру-
стем, Мерей Куандык, Жунисбеков 
Улан, Бескекилова Салтанат, Беке-
жанова Ардак, Серикалии Дарига, 
Бектемирова Асем, Тайжанова Гази-
за, Кыдырманова Айжан, Нургалиева 
Сабира.

8 қыркүйек күні  Жетісу орта 
мектебінің аз қамтылған және көп 
балалы отбасының 2 оқушысына 
мектеп формасын, ал 30 оқушыға 
оқу құралдарын алып беріп, 
көмек көрсетілді.» Мектепке жол» 
қайырымдылық акциясына демеушілік 
еткен Қақабаев Сүйіндік, Зайтбеков 
Еділ, Қасабаев Асқар, Дәуренбеков 
Мейір, Саменов Тимур, Тұрсынбаев 
Саят, Қарабеков Жанат,Рахимбаев 
Ринат, Алимкулов Еркебұлан, 
Мәкежан мырза.

«Нағыз жүрек ісі рақымдылық, 
мейірбандылық және әр түрлі 
істе адам баласының бәрін өзіне 
тартып, бауырым деп, «Мектеп-
ке жол» қайырымдылық акция-
сын ұйымдастыруда үлкен көмек 
көрсетіп, қол ұшын созған Жетісу 

ших классов открыто выступили 
против коррупции: «Коррупции 
нет», «Коррупция зло», «Против 
коррупции». Все эти лозунги про-
звучали во время проведения 
данного мероприятия.

Главной целью данного флеш-
моба является  проявление нетер-
пимости к проявлению коррупции, 
формирование антикоррупцион-
ного сознания, вовлечение обу-
чающихся в реализацию антикор-
рупционной политики государства, 
поощрения честности и неподкуп-
ности. 

Юлия ЕГОРОВА

рушениям» Общественное Объ-
единение «Амелия» совместно с 
ГУ «Отдел внутренней полити-
ки, культуры, развития языков 
и спорта Ескельдинского района 
области Жетісу» и ГУ «Отдел 
образования по Ескельдинскому 
району Управления Образова-
ния области Жетісу» в школе 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ КОРРУПЦИИПРОТИВОСТОЯНИЕ КОРРУПЦИИ

ауылдық округінің әкімі Шаихов Алмас 
Құдайбергенұлы мен   Қамқоршылық 
кеңесінің төрағасы Түкебаев Бақыт 
Сүйінбайұлы, Жетісу ауылы мешітінің 
имамы Әукен Теңлікке алғысымызды 
білдіреміз.

Қайырымдылық пен адамгершілікті 
биік ұстап, көкірегі қаяулы, жаны жа-
ралы жанның жасын сүртіп, жылы 
лебізін аямай, қолдан келген жәрдемін 
ұсынып, достық пейілдерін танытқан 
Жетісу ауылының тұрғындарына, 
мектеп түлектеріне шынайы 
алғысымызды білдіреміз!!!

Қайырымдылық акция барысын-
да тек материалдық көмек көрсетіліп 
қана қоймай, көпшілік жан жылуын 
сыйлауды да естен шығармады. 
Қайырымдылық жасау әр азаматтың 
парызы десек, жас ұрпақты ізгілікке 
тәрбиелеу әр ата-ана мен ұстаздардың 
ғана емес, баршаның міндеті. Бұл ак-
ция тұрмыстық жағдайы төмен және 
көп балалы отбасыларға көп септігін 
тигізеді деген ойдамыз.

Айжан АХМЕТҚАЛИЕВА,
Әлеуметтік педагог

им.Алдаберганова организовали 
и провели воркшоп для молодых 
специалистов на тему: «Проти-
востояние коррупции»

Воркшоп (“workshop” с англ. «ма-
стерская») — это формат обучаю-
щего мероприятия, которое помогает 
участникам получить знания и сразу 
применить их на практике для фор-
мирования определенных навыков.

Участники обучающей встречи в 
игровой форме проигрывали про-
слушанные вначале мероприятия 
знания, активно обсуждали предло-
женные ситуации.

Воркшоп позволил молодым спе-
циалистам проверить свои знания в 
области противостояния коррупции, 
помог поверить в собственные силы, 
дал  существенный толчок и заинте-
ресовать по данной теме, как для на-
чинающих, так и для опытных специ-
алистов.

Юлия ЕГОРОВА



«ЖЕТІСУ ШҰҒЫЛАСЫ» Oqu 4

1) Здравствуйте! Я три года назад 
перевёл свои пенсионные накопления 
в страховую организацию, подскажите, 
я могу вернуть часть этих денег?
Согласно Закону Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам регулирования и 
развития страхового рынка и рынка ценных 
бумаг, банковской деятельности» вводится ряд 
изменений в нормативные правовые акты, в 
том числе с 12 сентября 2022 года в статью 60 
Закона Республики Казахстан «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан» (далее 
– Закон).
Пунктом 14 статьи 60 Закона установлено, 

что лица, заключившие договор пенсионного 
аннуитета, вправе не ранее двух лет с даты 
его заключения обратиться в страховую 
организацию с заявлением об изменении 
условий договора в части уменьшения размера 
страховых выплат и возврата денег в ЕНПФ. 
Сумма денег, подлежащая возврату в ЕНПФ, 
равна разнице между выкупной суммой по 
договору пенсионного аннуитета на дату 
внесения в него изменений и суммой страховой 
премии, рассчитанной исходя из размера 
выплаты, определенного пунктом 2 статьи 59 
Закона, на дату внесения изменений в договор 
пенсионного аннуитета.
Другими словами, в страховой организации 

должна остаться сумма, обеспечивающая 
пожизненно размер месячной страховой 
выплаты не ниже 70 процентов от величины 
прожиточного минимума, действующей на дату 
внесения изменений в договор пенсионного 
аннуитета.
Подчеркнём, что действие данного пункта 

распространяется также на правоотношения, 
возникшие из договоров пенсионного аннуитета, 
заключенных до введения в действие Закона.
Для осуществления возврата денег в ЕНПФ 

вкладчику (получателю) следует обратиться в 
страховую организацию, с которой вкладчиком 
(получателем) заключен договор пенсионного 
аннуитета, с заявлением об изменении 
условий договора в части уменьшения размера 
страховых выплат и возврата денег в ЕНПФ.

2) Добрый день, я являюсь действующим 
пенсионером и имею пенсионные 
накопления выше порога достаточности, 
могу ли я сейчас изъять пенсионные 
накопления для лечения? 
Согласно пункту 1 статьи 30 Закона (Закон 

Республики Казахстан «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан») 
пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются 
из пенсионных накоплений, сформированных за 
счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), 
обязательных профессиональных пенсионных 
взносов (ОППВ), в виде ежемесячных 
пенсионных выплат по установленному 
графику и (или) страховых выплат из страховой 
организации в соответствии с договором 
пенсионного аннуитета за счет пенсионных 
накоплений, а также в виде единовременных 
пенсионных выплат в целях улучшения 
жилищных условий и (или) оплаты лечения 
лицам, указанным в пункте 1-1 статьи 31, в 
пункте 1-1 статьи 32 Закона.
Так, пунктом 1-1 статьи 31 и пунктом 1-1 

статьи 32 Закона предусмотрено, что право на 
единовременные пенсионные выплаты за счет 
ОПВ и (или) ОППВ в том числе в целях оплаты 
лечения для себя или супруга (супруги), или 
близких родственников имеют лица, имеющие 
пенсионные накопления в ЕНПФ, при наличии 
одного из следующих условий:
если сумма пенсионных накоплений за 

счет ОПВ и (или) ОППВ, имеющаяся на 
индивидуальном пенсионном счете (ИПС) 
вкладчика, превышает порог минимальной 
достаточности пенсионных накоплений;
если размер пенсии, а для судей в отставке 

сумма ежемесячного содержания обеспечивает 

ГАЗДЫ ПАЙДАЛАНУ 
КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК 

ШАРАЛАРЫ
Табиғи газ тұрмыста пайдалану үшін өте ыңғайлы. Оның арқасында 

біз ас үйде тамақ дайындап, тұрғын үй-жайларды жылытып, үйде 
ыстық су ала аламыз. Газ отынның басқа түрлерімен салыстырғанда 
өте үнемді. Алайда, табиғи газ өзіне мұқият және жауапты қарауды 
талап етеді. Газ қайғылы салдарларға әкеп соқтырмас үшін, газ 
жабдықтарына қамқорлық жасау және тұрмыста газды қауіпсіз 
пайдалану ережелерін сақтау қажет. Көгілдір отын тұрғын үйлерге 
екі тәсілмен беріледі: газ магистральдары бойынша немесе әртүрлі 
сыйымдылықтағы газ баллондарында.

ГАЗ БАЛЛОНДАРЫН ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Газ баллондары-тұрғын үйі орталықтандырылған газбен жабдықтау шегінен 

тыс тұрған кез келген саяжай иесінің немесе үйдің ажырамас атрибуты. Газ 
баллондарын тұрмыста қолдану артықшылықтары мен кейбір кемшіліктері 
бар. Мысалы, баллонды тасымалдауға және ауыстыруға болады, ал газ 
құйылған баллонды бірнеше жыл сақтауға болады. Бірақ сонымен қатар, 
газ-баллонды жабдықты қосу және пайдалану кезіндегі қателіктер өрт және 
жарылыс қауіптілігінің жоғарылауына әкеп соқтыратынын ұмытпау керек. 
Температураның күрт көтерілуі немесе өрт кезінде металл баллоны жарылуы 
мүмкін, ол жарылыс аймағында болған адамдардың өмірі мен денсаулығына 
айтарлықтай зиян келтіреді. Баллондар газ өткізе алады, ал пропан-бутан 
қоспасы жоғары концентрацияда адамдардың улануына және өліміне әкелуі 
мүмкін. Бұл баллон тұрғын аймақта болған жағдайда мүмкін болады. Күрт 
бұрылу қаупі. Қысымның секіруіне байланысты жалынның күрт шығуы мүмкін, 
оның нәтижесінде газ жабдығы зақымдануы мүмкін. 
Газбаллонды жабдықты пайдалану нормалары мен ережелерін орындау 

кезінде оларды пайдаланудан болатын тәуекелдер барынша азайтылады. 
Газды тұтынумен байланысты жабдық жарамды болуы тиіс. 5 жылда бір реттен 
кем емес баллондарды техникалық куәландыруды жүргізген жөн. Баллонды 
қосу немесе ауыстыру кезінде барлық қосылыстардың герметикалығын 
сабынды ерітіндінің көмегімен тексеру керек. Газ таңбасы болмаған жағдайда, 
ақаулы шұрасы бар тотты іздері бар баллондарды пайдалануға болмайды. 
Баллонды тікелей күн сәулесі мен жауын-шашыннан қорғайтын арнайы 
желдетілетін шкафта сақтау керек. Шкафтан терезеге немесе есікке дейінгі 
қашықтық кемінде 1 м болуы тиіс. Сондай-ақ жылу көздеріне дейінгі қашықтық 
(жылыту радиаторлары, электр жылытқыштары және т.б.) кемінде 1 м болуы 
тиіс. Баллондарды жертөледе сақтауға немесе жерге көмуге тыйым салынады. 
Жұмыс жағдайында баллонды тік күйде табу керек. 
Баллонды ауыстыра отырып, өрт көздерінің жоқтығына көз жеткізу керек. 

Жоғарыда баяндалған баллон газын қауіпсіз пайдалану ережелерін ешқашан 
елемеңіз, өйткені тіпті аз ғана бұзушылық өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Газ-
-баллонды жабдықты газдың ағып кетуіне бақылау қажет. Газдың ағып кетуін 
сабын көбігімен көзбен анықтауға болады. Жиі ағып кету шлангтың жалғанған 
жерлерінде орын алады.
Орталықтандырылған газбен жабдықтау, өз сипаттамалары бойынша үйлер 

мен пәтерлерге көгілдір отын берудің қауіпсіз түрі. Бірақ бұл жағдайда да 
белгілі бір ережелерді сақтау қажет. Тек жарамды газ жабдығын пайдаланыңыз. 
Егер ол қызғылт сары болса, жалынның түсін қадағалаңыз – демек, құрылғы 
ақаулы болса, газовиктерді шақыру керек. Жұмыс істеп тұрған Газ плиталары 
мен су жылытқыштарды қараусыз қалдырмаңыз, жалынның үрленуіне немесе 
сұйықтықпен құйылуына жол бермеңіз. Өз іс-әрекеттеріңізді бақыламайтын 
кішкентай балаларды, адамдарды газ жабдықтарын пайдалануға жібермеңіз. 
Есіңізде болсын! Газ жануы үшін тұрақты ауа ағыны қажет. Газ плитасын (су 
жылытқышты) жағғанда, терезе әрқашан ашық болуы керек! Газ беру кенеттен 
тоқтатылған жағдайда газ аспаптарының жанарғыларының крандарын дереу 
жабыңыз және 104 телефоны бойынша авариялық газ қызметіне хабарлаңыз. 
Түтін және желдету каналдарында тартқыштың болмауы газдың жану 

өнімдерімен улануға әкелуі мүмкін. Тұрмыста газды қауіпсіз пайдалану үшін 
ережелерді білу ғана емес, сондай-ақ пайдаланылатын газ жабдығының 
жарамдылығы да маңызды рөл атқарады. Қайғылы жағдай болмау үшін 
пәтерішілік және үйішілік газ жабдығына мерзімді техникалық қызмет көрсету 
қажет. Ол үшін газ құралдарының әрбір меншік иесі мамандандырылған 
ұйыммен техникалық қызмет көрсетуге шарт жасасуға міндетті. 
Егер сіз бөлмедегі газдың иісін сезсеңіз, газ аспаптарын пайдалануды дереу 

тоқтатыңыз. Аспаптарда және аспаптар алдында крандарды жабыңыз. Бөлмені 
желдету үшін терезелер мен терезелерді ашыңыз. Ашық отты тұтамаңыз, темекі 
тартпаңыз, электр жарығы мен электр құралдарын қоспаңыз және өшірмеңіз, 
электр қоңырауларын қолданбаңыз. Авариялық қызметті газдалмаған бөлмеден 
“ 104 “ телефоны арқылы шақырыңыз. Тұрмыста газды пайдалану ережелерін 
бұзу газ жарылысына, пәтерде өртке, үйдің қирауына және адам өліміне әкелуі 
мүмкін! Ойланыңыз, өйткені сіздің дұрыс іс-әрекеттеріңізге тек сіздің өміріңіз 
ғана емес, сондай-ақ жақындарыңыздың, сондай-ақ көршілеріңіздің өмірі де 
байланысты .

Қ. ӘШІМОВ, Ескелді ауданының ТЖБ инженері

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ 
ҚОЛЖЕТІМДІГІ

Мемлекеттік қызметтер қолжетімді болуы үшін «Көкжазық ауылдық округі 
әкімінің аппараты» ММ-де «Өзіне-өзі қызмет көрсету бұрышы» жұмыс істейді. 
Бұл бұрышта жеке куәлікке арналған электронды - сандық қолтаңбаны оқу 
үшін компьютерде «card reader» (картридер), веб-камера барлық қажетті 
құрылғылар  орнатылған. Ауыл тұрғындарының мемлекеттік қызметтерді 
ХҚКО-ға жүгінбей, Қазақстан Республикасының “Е-gov”электрондық үкімет 
порталы арқылы электронды түрде алуға мүмкіндігі бар.
Өзіне- өзі қызмет көрсету бұрышының мекен-жайы: Көкжазық ауылы,       

Қашаубаев       көшесі №61.
А.АЛПЫСБАЕВА,

 «Көкжазық ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің  бас маманы 

ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Для доступности получения государственных услуг в здании ГУ 
«Аппарат акима Кокжазыкского сельского округа» функционирует «Уголок 
самообслуживания», где с помощью «card reader» (картридера) с 
удостоверения личности считывается электронно-цифровая подпись так же 
установлена необходимая веб-камера. Для жителей округа нет необходимости 
выезжать в ЦОН для получения государственных услуг, а есть возможность их 
получить у нас в акимате через портал электронного правительства «“Е-gov”».
Уголок самообслуживания находится по адресу: с.Кокжазық, улица 

Қашаубаева дом № 61.
А.АЛПЫСБАЕВА,

главный специалист  
ГУ «Аппарат акима Кокжазыкского сельского округа»

ЕНПФ ОТВЕЧАЕТ НАЕНПФ ОТВЕЧАЕТ НА
 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

УЛЫ ГАЗДАН  
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Улы газ – өнімдерінен шығатын ең улы 
компоненттердің бірі. Иіс тию адамның қиын 
жағдайға әкелуі мүмкін, кейде өлімге әкеліп 
соқтырады. Улы газдың иісі де, түсі де, дәмі де жоқ, 
ал ол жану процесі бар барлық жерде, тіпті пеште 
пайда болады. Өкінішке орай, оның құрбандары 
көбінесе адамдар болады.
Әдетте, түн шықтырғыш газбен улану ақаулы жұмыс 

пешпен жылыту нәтижесінде, өрт ошағында адам болған 
кезде, қозғалтқышы қосылған жабық автомобильде 
басталады.
Тыныс алу кезінде ағзаға түсу, ол окпеден қан жүйесіне 

өтеді, онда гемоглобинмен қосылады. Нәтижесінде қан 
оттегі тасымалдау және жеткізу қабілетін жоғалтады және 
дене өте тез оның жетіспеушілігін бастан бастайды.Бірінші 
кезекте ми зардап шегеді, бірақ зақымдану мүмкін басқа да 
ағзалар – жалпы денсаулық жағдайына байланысты.
Есіңізде болсын!
Улы газ қауіпті, ол тез және байқаусыз әрекет 

етеді, сондықтан өмір мен денсаулық қабылданған 
шаралардың жылдамдығына байланысты, Өзіңізді және 
жақындарыңызды қорғаңыз!

М. ЕЛЕУСИЗОВ,
Ескелді ауданы ТЖБ бас маманы азаматтық қорғау 

капитаны

ӨРТТЕРДІҢ АЛДЫН 
АЛУ ШАРАЛАРЫ

Қазіргі кезде өрттің қайғылы жағдайларға әкеп 
соғатынын әрбір азамат білуі керек. Ол үшін өрт 
болған жағдайларда бірінші кезекте 101 телефоны 
арқылы өрт сөндіру бөліміне хабарлау керек. Өрттің 
қай жерде жанып жатқанын, мекен жайын толық 
хабарлау керек. 
Осыдан кейін адамдарға құтқару бірінші кезектегі жұмыс 

және жедел қолдағы бар мүмкіндікпен өртті өшіруге кірісу 
керек. Мысалы шелекпен су тасу, құм себу тағы басқадай 
шаралар жасалынады. Егер өрт үй жануарлары қамалған 
қорада болса, ең алдымен қорадағы малды шығаруға 
әрекет жасау керек.
Содан кейін өртті сөндіруге кіріскен абзал. Көбінесе 

азаматтар өрт сөндіру бөліміне кештетіп хабар береді, 
немесе өрт жайлы хабарлаған кезде мекен жайларын 
толық айтпай телефон тұтқасын тастай салады. Осының 
барлығы өрт сөндіру бөлімінің жұмыстары күрделендіре 
түседі. Егер хабар дер кезінде түспесе өрттің арты 
үлкен апатқа, адам шығынына да әкеп соғады. Өртті 
болдырмаудың басты себебі әрбір азаматтың өрт 
қауіпсіздік ережелерін қатаң есте ұстау болып отыр.

Қ. ӘШІМОВ,
Ескелді ауданының ТЖБ инженері азаматтық қорғау 

аға лейтенанты
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коэффициент замещения среднемесячного 
дохода получателя на уровне не ниже 
40 процентов, определяемого в порядке, 
определенном Правительством Республики 
Казахстан;
если вкладчиком заключен договор 

пенсионного аннуитета со страховой 
организацией.
При этом следует отметить, что Правилами 

использования единовременных пенсионных 
выплат на лечение, регламентирующими 
порядок использования единовременных 
пенсионных выплат на лечение, установлен 
в том числе перечень медицинских услуг, 
оплачиваемых за счет единовременных 
пенсионных выплат, который включает 
в себя:
- лечение орфанных заболеваний;
- стоматологические услуги;
- реконструктивные и восстановительные 

операции (пластические);
- радионуклидное лечение и радиойодтерапию;
- радиохирургическое лечение;
- протонную терапию;
- офтальмологические услуги.
Учитывая изложенное, в случае, если 

Вы относитесь к одной из вышеуказанных 
категорий, Вы имеете право на единовременные 
пенсионные выплаты.
Сведения о сумме пенсионных накоплений, 

доступной для изъятия, Вы можете 
увидеть в выписке с ИПС, которую можно 
просмотреть в личном кабинете на сайте и 
мобильном приложении ЕНПФ (отметим, что 
сумма доступная для изъятия отражается 
автоматически), либо на сайте или приложении 
электронного правительства.

3) Доброго времени суток! Могу ли я 
получить услуги ЕНПФ без удостоверения 
личности, а с его цифровой копией? 
Да, сегодня отдельные пенсионные услуги 

также можно получить без предъявления 
удостоверения личности. Для этого достаточно 
иметь его цифровую (электронную) версию на 
смартфоне в приложении еGovMobile.
Такую возможность имеют только граждане 

Республики Казахстан и только при личном 
обращении непосредственно в офис ЕНПФ.

4) Добрый день! Мой супруг является 
гражданином Турции, но продолжительное 
время работает в Казахстане и имеет 
накопления в ЕНПФ, подскажите, может ли 
он воспользоваться своими деньгами сверх 
порога достаточности на лечение зубов?
В соответствии со статьей 2 Закона Республики 

Казахстан «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан» иностранцы, постоянно 
проживающие на территории Республики 
Казахстан, пользуются правом на пенсионное 
обеспечение наравне с гражданами Республики 
Казахстан, если иное не предусмотрено 
законами и международными договорами. 
Согласно подпункту 14) статьи 1 Закона 

Республики Казахстан «О документах, 
удостоверяющих личность» документом, 
удостоверяющим личность иностранца 
на территории Республики Казахстан и 
подтверждающим получение им разрешения 
на постоянное проживание в Республике 
Казахстан является вид на жительство 
иностранца в Республике Казахстан (ВНЖ). 
Следовательно, иностранцы, постоянно 

проживающие в Республике Казахстан, 
подтверждающие факт постоянного проживания 
в Республике Казахстан наличием ВНЖ, имеют 
право на использование части пенсионных 
накоплений (при их наличии) в целях улучшения 
жилищных условий и (или) оплаты лечения, 
а также для передачи в доверительное 
управление управляющему инвестиционным 
портфелем при соответствии требованиям, 
установленным законодательством.
Так, пунктом 1-1 статьи 31 и пунктом 1-1 

статьи 32 Закона предусмотрено, что право на 

единовременные пенсионные выплаты за счет 
ОПВ и (или) ОППВ в том числе в целях оплаты 
лечения для себя или супруга (супруги), или 
близких родственников имеют лица, имеющие 
пенсионные накопления в ЕНПФ, при наличии 
одного из следующих условий:
если сумма пенсионных накоплений за 

счет ОПВ и (или) ОППВ, имеющаяся на 
индивидуальном пенсионном счете (ИПС) 
вкладчика, превышает порог минимальной 
достаточности пенсионных накоплений;
если размер пенсии, а для судей в отставке 

сумма ежемесячного содержания обеспечивает 
коэффициент замещения среднемесячного 
дохода получателя на уровне не ниже 
40 процентов, определяемого в порядке, 
определенном Правительством Республики 
Казахстан;
если вкладчиком заключен договор 

пенсионного аннуитета со страховой 
организацией.

5) Здравствуйте! Я являюсь гражданином 
России, но в связи с геополитической 
ситуацией проживаю и работаю в 
Казахстане, каким образом решается вопрос 
моего пенсионного обеспечения, если я не 
сменил своё гражданство?
В соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора 

о ЕАЭС от 29.05.2014г. пенсионное обеспечение 
трудящихся государств-членов ЕЭАС и членов 
семьи регулируется законодательством 
государства постоянного проживания, а также 
в соответствии с отдельным международным 
договором между государствами-членами 
ЕАЭC. Таким международным договором 
является Соглашение о пенсионном 
обеспечении трудящихся государств-членов 
Евразийского экономического союза от 20 
декабря 2019 года (далее – Соглашение), 
вступившее в силу с 1 января 2021 года.
Основной целью Соглашения является 

формирование пенсионных прав трудящихся 
государств-членов ЕАЭС на тех же условиях и 
в том же порядке, что и граждан государства 
трудоустройства, то есть каждое государство-
-член ЕАЭС должно гарантировать гражданам 
других государств-членов ЕАЭС объем прав 
на пенсионное обеспечение, равный объему 
прав, предоставляемому своим гражданам на 
аналогичных условиях.
Таким образом, если Вы в качестве 

гражданина РФ временно осуществляете 
трудовую деятельность на территории 
Казахстана на основании трудового или 
гражданско-правового договора, заключенного 
с работодателем Казахстана, то работодатель 
обязан при начислении Вам дохода удерживать 
и перечислять пенсионные взносы (ОПВ/
ОППВ) в ЕНПФ. При этом индивидуальные 
пенсионные счета (ИПС) для учета ОПВ и 
ОППВ открываются в ЕНПФ автоматически 
при зачислении первичной суммы ОПВ/ОППВ, 
поступившей от работодателя.

В случае расторжения трудового договора 
или гражданско-правового договора с 
работодателем право на пенсионные 
выплаты из ЕНПФ у Вас возникнет только при 
наступлении условий, предусмотренных 
подпунктом 2.3 пункта 2 статьи 2 
Соглашения, а именно:
1) по достижении пенсионного возраста;
2) при установлении инвалидности первой и 

второй групп, если инвалидность установлено 
бессрочно. 
При этом при возникновении вышеуказанных 

условий Вы будете вправе обратиться за 
пенсионной выплатой в ЕНПФ, который 
является компетентным органом в Казахстане 
по реализации Соглашения, либо в 
компетентный орган государства проживания, 
например, в Пенсионный фонд Российской 
Федерации с предоставлением документов, 
установленных законодательством Республики 
Казахстан.
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ҚАМҚОРШЫЛАР КҮНІҚАМҚОРШЫЛАР КҮНІ
28 қазан күні «29 қазан Қамқоршылар күні» мерекесіне орай 

Ескелді ауданы білім бөлімінің ұйымдастыруымен Қаратал  
орта мектебінде «Мейірім сәулесі» тақырыбына  сәйкес 
мерекелік іс шара өткізілді. Шараға жетім және ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеуде ат салысқан 
58 қамқоршы және қорғаншылар  қатысты. Мерекелік шарада 
ата-аналарға құттықтау тілектер айтылып, мерекелік дастархан 
ұйымдастырылып,  «Балалардың барлығы бақытты болуы үшін 
жаралған» атты концерттік бағдарлама мен арнайы қойылым 
қойылып, «Сіз өз балаңызды қаншалықты білесіз?» атты 
психологиялық ойын ойнатылды. Шара қорытындысында әр 
ата-ана бөлім басшысының «Алғыс хатымен» марапатталды.

Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі

ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРЫМЕН ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРЫМЕН 
ЖҰМЫС АТҚАРАТЫН ЖҰМЫС АТҚАРАТЫН 
ӘДІСКЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ӘДІСКЕРЛЕРІ ЖӘНЕ 

ПСИХОЛОГТАРҒА ТӘЖІРИБЕ ПСИХОЛОГТАРҒА ТӘЖІРИБЕ 
АЛМАСУ СЕМИНАРЫН ӨТКІЗДІАЛМАСУ СЕМИНАРЫН ӨТКІЗДІ

28 қазан күні Ш.Уәлиханов атындағы орта мектеп-
-гимназиясында «Жетісу дарыны» оқу-әдістемелік орталығының 
педагог-психологтары Г.Манджекова мен С.Уалибекова «Qa-
bilet» электронды платформасы арқылы «4К» бойынша 10-
11 жастағы балалардың дарындылық қабілетін айқындау 
мақсатында Ескелді ауданы білім беру ұйымдарының дарынды 
балаларымен жұмыс атқаратын әдіскерлері және психологтарға 
тәжірибе алмасу семинарын өткізді. Семинарға аудандық 
білім ұйымдарынан 27 дарынға жауапты мамандар мен 32 
психолог қатысты. Сонымен қатар, 10-11 жастағы 10 оқушыдан 
электронды платформа арқылы сауалнама жүргізілді.

Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі

«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДЕБЮТ – 2022»«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДЕБЮТ – 2022»

28 қазан күні Абай атындағы орта мектебінде жалпы білім 
беру мекемелерінің жас мамандарына арналған аудандық 
«Педагогикалық дебют – 2022» байқауы өткізілді. 
Байқау 2 кезеңнен тұрды:
1. «Өзін-өзі таныстыру» кезеңі;
2. «Әдістемелік қоржын» кезеңі (байқау тапсырмасын TED 

форматында ұсыну).
Байқаудың екі кезеңі аяқталып, әділқазылар алқасы 

қорытындысын шығару кезінде байқау қатысушылары мен 
қонақтарға мектеп тарапынан арнайы дайындалған концерттік 
бағдарлама көрсетілді.
Байқау нәтижелері шығарылып, марапаттау рәсімі жүргізілді.
Конкурс қорытынды бойынша келесі жас мамандар 

номинацияларға ие болды:
- «Креативті жас маман» - Сейфуллин АОМ жас маманы 

Абилханова Динара Руслановна;
- «Зерттеуші жас маман» - Ш.Уәлиханов АОМГ жас маманы 

Қылышбек Айбек;
- «Жас новатор» - Шестаков АОМ жас маманы Қалиахмет 

Айнур Бақытқызы
Негізгі орта мектептер арасында: 
I орын – Мичурин АНОМ жас маманы Муса Ерлан Умирбекулы;
II орын – Мелькомбинат НОМ жас маманы Ануфриева 

Светлана Юрьевна;
Орта мектептер арасында:
I орын – Абай АОМ жас маманы Құрманғали Шынар Болатқызы;
II орын – Титов АОМ жас маманы Баймухамбетова Камшат 

Жумабаевна;
III орын – Мәметова АОМ жас маманы Дарханова Лаура 

Дарханқызы.
Аудандық кәсіподақ ұйымы тарапынан I, II, III 

орындарының иегерлері «МультиДом» сауда үйінің ақшалай 
сертификаттарымен марапатталды.
Жеңімпаздарды құттықтаймыз! Облыстық кезеңге өткен 

әріптесімізге сәттілік тілейміз!

Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі

МЕКТЕП ДИРЕКТОРЫНЫҢ МЕКТЕП ДИРЕКТОРЫНЫҢ 
ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДІСТЕМЕЛІК 

ЖҰМЫС ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫС ЖӨНІНДЕГІ 
ОРЫНБАСАРЛАРЫМЕН ОРЫНБАСАРЛАРЫМЕН 
АУДАНДЫҚ СЕМИНАРАУДАНДЫҚ СЕМИНАР

27 қазанда мектеп директорының әдістемелік жұмыс 
жөніндегі орынбасарларымен аудандық семинар өткізілді. 
Семинар барысында Ш.Уәлиханов атындағы орта мектеп-
-гимназиясы әдіскерінің іс-тәжірибесі таратылды. С.Джуманова 
әріптестеріне «Ерекше білім беруді қажет ететін білім 
алушыларды оқу процесіне тарту» тақырыбында презентация 
жасап, барлық оқушыларды олардың ерекше білім беру 
қажеттіліктері мен жеке мүмкіндіктерін ескере отырып, оқуға 
тартуды жоспарлауға қойылатын талаптарға тоқталды. Осы 
бағыттағы тапсырмаларды қысқа мерзімді сабақ жоспарына 
енгізу ерекшеліктерімен таныстырды.
Сонымен қатар мектептегі әдістемелік жұмысты сапалы 

ұйымдастыру бағытындағы айлық, апталық жұмыс 
жоспарларымен бөлісіп, әріптестерінің сұрақтарына жауап 
берді.

Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі

АУДАНДЫҚ ПІКІРСАЙЫС АУДАНДЫҚ ПІКІРСАЙЫС 
ЛИГАСЫНЫҢ АШЫЛУ ЛИГАСЫНЫҢ АШЫЛУ 

САЛТАНАТЫСАЛТАНАТЫ

27 қазан күні Ескелді ауданы бойынша білім бөлімінің 
ұйымдастыруымен Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы 
орта мектебінде «Аудандық пікірсайыс лигасының ашылу 
салтанаты» өткізілді. Семинарға 25 негізгі, орта мектептердің 
педагог-ұйымдастырушылары, дебат жетекшілері және 
пікірсайыс клубының мүшелері қатысты. Іс-шарада аудандық 
лига үйлестірушілері сайланып, Жақыпбаев атындағы орта 
мектебінің дебат жетекшісі Н.Қазырбай “Дебат қозғалысының 
дамуындағы кедергілері”, С.Сейфуллин атындағы орта 
мектебінің педагог-ұйымдастырушысы Н.Кабдуллаев “Дебат 
қозғалысына оқушыларды, жетекшілерді ынталандыру”, 
Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы орта мектебінің педагог-
-ұйымдастырушысы Д.Айтмұхан “Өңірлік лиганың құрылуы” 
тақырыптарында іс-тәжірибелерімен бөлісті.

Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі

«СЫНЫП ЖЕТЕКШІЛЕРДІҢ «СЫНЫП ЖЕТЕКШІЛЕРДІҢ 
ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДІСТЕМЕЛІК 

БІРЛЕСТІКТЕРІНІҢ ЖҰМЫСЫ» БІРЛЕСТІКТЕРІНІҢ ЖҰМЫСЫ» 
ТАҚЫРЫБЫНДА АУДАНДЫҚ ТАҚЫРЫБЫНДА АУДАНДЫҚ 

СЕМИНАРСЕМИНАР

Ескелді ауданы Қарабұлақ орта мектебінде бүгін «Сынып 
жетекшілердің әдістемелік бірлестіктерінің жұмысы» 
тақырыбында аудандық семинар өткізілді. 
Семинарға мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасарлары және сынып жетекшілерінің әдістемелік 
бірлестіктерінің жетекшілері қатысты. Директордың тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары Ж.М.Раимбекова Тәрбие жұмысында 
инновациялық технологияларды қолдану туралы интерактивті 
хабарлама жасады. 5-а сыныбының сынып жетекшісі 
А.С.Калиолданова, қатысушылармен «Бала тәрбиесінің 
құндылығы мен маңыздылығы» тақырыбында топтық жұмыс 
жүргізді. 
Педагог-психолог М.У.Жумагулова «Эмоционалды көңіл-

-күйді көтеру» тренингін өткізді. 2-б сыныбының сынып 
жетекшісі Л.М.Фоминых, 7-а сыныбының сынып жетекшісі  
А.К.Джексенбинова, дебаттық клуб жетекшісі Ж.П.Бекдисинова 
өз тәжірибелерімен бөлісті.

Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТАРҒА ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТАРҒА 
АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ 

СЕМИНАРСЕМИНАР

Ескелді ауданы Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы орта 
мектебінде “Аутодесструктивті мінез-құлықтың алдын алу 
шаралары” жобасы бойынша “Балалардың қауіпсіз және 
жайлы өмір сүру жағдайларын жақсарту” тақырыбында 
ауданның мектеп педагог-психологтарына арналған облыстық 
семинар өтті. Семинарға облыстық білім беруді дамыту оқу-
-әдістемелік орталығының әдіскері Кыдыкенова Д.Ж. “МАК 
картаның диагностикалық ерекшелігі”, ауданымыздың мектеп 
психологтары Касенова С.М., Ахмеджанова Д.О, Бейсетов А.А., 
Досжанова Н.Т. өз іс-тәжірибелерімен бөлісті. Семинар соңында 
әдістемелік кабинет әдіскері Занигинова Д.К. рефлексия жасап, 
кері байланыс берді.

Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі

ИНФОРМАТИКА ПӘНІ ИНФОРМАТИКА ПӘНІ 
БОЙЫНША СЕМИНАРБОЙЫНША СЕМИНАР

Ағымдағы жылдың 19 қазан күні Ш. Уәлиханов орта мектеп 
гимназиясында информатика пәні мұғалімдеріне арналған аудандық 
семинар өткізілді. 
Семинар барысында келесі мұғалімдер «Ашық сабақ» алаңында 

ықшам сабақтар көрсетті:
- «FOR циклы» тақырыбында - Ш.Уәлиханов АОМГ мұғалімі 

Ж.Калиаскарова;
- «Компьютерлік желілер» тақырыбында Титов АОМ мұғалімі 

А.Ильяшева;
- “База данных” тақырыбында Шестаков АОМ мұғалімі А.Байтанатова;
- «Бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне кері аудару» 

тақырыбында – Жалғызағаш ОМ мұғалімі А.Құсайынбек;
- “Желіде тілдесу” тақырыбында Қаратал ОМ мұғалімі Г.Куренбаева;
- «Желідегі тілдесу» тақырыбында Сейфуллин АОМ мұғалімі 

Г.Бердигулова;
- «Салыстыру операторлар» тақырыбында Екпінді БМ мұғалімі 

Е.Нұрет.
«Шебер сынып» алаңында  шебер сыныптармен бөлісті:
- «Информатика сабағында жаңа  педагогикалық технологияларды 

қолдану» тақырыбында Маметова АОМ мұғалімі Ж.Омарова;
- «Деректер қорының негізгі ұғымдары» тақырыбында Балпық би АОМ 

мұғалімі Г.Омарова;
- «Возможности применения мобильных технологий в школьном 

курсе информатики» тақырыбында Б.Жолбарысұлы АОМ мұғалімі 
Н.Азнабаева.

Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі

ҮЗДІК ПСИХОЛОГ ҮЗДІК ПСИХОЛОГ 
Бүгін Шестаков атындағы орта мектебінде Ескелді аудандық білім 

бөлімі оқу-әдістемелік орталығының жоспарына сәйкес жылдың 
«Үздік психолог» байқауы өткізілді. Байқауға аудандық білім беру 
ұйымдарының педагог-психологтары қатысып, шығармашылық 
іс-әрекетінің нәтижелері мен психологиялық-педагогикалық 
идеяларын, жобалар және іс-тәжірибелерін ортаға салды. 
Байқаудың мақсаты – талантты, шығармашылықпен жұмыс 
істейтін, кәсіптік біліктілігін көрсете алатын психологтарды анықтау. 
Байқау 2 кезеңнен тұрды: сырттай және бетпе-бет кезеңдері
1 кезеңде - портфолио мен эссе жазу;
2 кезеңде – таныстыру кезеңі – өзін өзі және авторлық 

бағдарламамен таныстыру жүргізілді. 
Байқау қорытындысы нәтижесінде:
I орынды – Мелькомбинат НОМ – С.Касенова;
II орынды – Жастар НОМ – Г.Декембаева;
III орынды – Мичурин АНОМ – З.Темирбекова иеленді.
Номинациялар бойынша: 
Үздік эссе: «Мен және менің мамандығым» номинациясымен 

Жетісу ОМ А.Мыктыбекова;
«Жас психолог» номинациясымен Титов АОМ Л.Қарғабаева;
«Креативті психолог» номинациясымен О.Кошевой АНОМ 

А.Сейфульмаликова;
«Психолог-зерттеуші» номинациясымен Жақыпбаев АОМ 

А.Сағалбаева;
«Үздік портфолио» номинациясымен Балпық би АОМ 

А.Аубакирова марапатталды.
Құттықтаймыз!

Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі
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СЫБАЙЛАС СЫБАЙЛАС 
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 

КҮРЕСКҮРЕС

ҰБТ-НӘТИЖЕ КЕПІЛІҰБТ-НӘТИЖЕ КЕПІЛІ

Сыбайлас жемқорлық  - заман 
ағысымен бірге өсіп-өркендеп, 
мол қаражат және қоғамдық 
бәсекелестік пайда болған жерлерге 
тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін 
жойылмай отырған кеселдің бірі. 
Бұл кесел дамушы елдердегідей 
біздің жас мемлекетімізге де 
орасан зор нұқсан келтіріп отыр.           
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заң талабының 
аясында жемқорлыққа қарсы іс-
-әрекеттер әр салада жүзеге 
асырылуда. Әсіресе, халық 
парақорлық дертімен жиі бетпе-
-бет келеді. Сондықтан, кез 
келген ортада пара беру мен пара 
алудың жолын кесуде қоғам болып 
белсенділік танытуымыз қажет. 
Қазақстан Республикасының 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» Заңына сәйкес, сыбайлас 
жемқорлықпен күресті  барлық 
мемлекеттік  органдар мен онда қызмет 
атқаратын лауазымды тұлғалар жүргізуі 
тиіс. Мемлекеттік қызметшілердің 
сыбайлас жемқорлық  қылмыстар және 
осы тұрғыдағы құқық бұзушылықтарға 
бой алдыруының себебі көп. Оған 
ең алдымен қызметшілердің білім 
деңгейінің, әдептілік ұстанымының 
төмен болуы әсер ететін болса керек. 
Елімізде сыбайлас жемқорлықпен 

күрес бойынша арнайы органдар 
құрылған. 1997 жылы Қазақстанда 
ҚР Жоғарғы тәртiптiк кеңесi құрылды, 
кейiн ол Сыбайлас жемқорлықпен күрес 
бойынша ҚР Мемлекеттiк комиссиясына 
қайта құрылды.Сыбайлас жемқорлық 
әрекеттері бойынша тиісті шара 

Тәуелсіз еліміздің болашағы – 
білімді ұрпақ десек,  «Сапалы білім 
беру – оқу-тәрбие үрдісінің негізі 
мақсаты».
Сапа – оқушының тынымсыз 

еңбегінің,  ал оқытушының  
шығармашылығымен  ізденісі мен  
жүйелі жұмысының  нәтижесі екені 
сөзсіз. Осы сапа көрсеткіші  ҰБТ  
қорытындысымен анықталады. 
Жыл сайын мектеп түлектері Ұлттық 
бірыңғай тестілеуге қатысады. 
Әр тестілеу сайын мыңдаған ата-
-ана мен ұстаз бұл айрықша 
емтиханның нәтижесі қалай болар 
екен деп қобалжиды. ҰБТ - мектептің, 
мұғалімдердің, оқушылар мен ата-
-аналардың  қызметіне баға беретін 
өзіндік бір ерекше шара болып 
табылады. Бұл баға мектеп үшін де, 
ата-ана үшін де, оқушылар үшін де 
оңды болуы үшін, белгілі бір дәрежеде 
күш-қуат жұмсау қажет болады.
Қандай да бір жұмыстың 

нәтижелі болуы – ең алдымен 
дұрыс жоспарлаудан басталады.  
Сондықтан ҰБТ - ге  сапалы 
дайындықты қамтамасыз ету үшін, 
ең алдымен дайындық жоспары 
жасалады,осы жоспардың негізінде  
негізгі және таңдау пәні мұғалімдері 
өз жоспарларын жасап , жеке 
ұсыныстарын  қосады.
ҰБТ-ге дайындықты 

тәжірибелі,білімді және білікті 
ұстаздар жүргізуі қажет.Сонымен 
қатар ҰБТ мектеп әкімшілігінің 
басты назарында болып,үнемі 
педагогикалық кеңесте,әдістемелік 
кеңесте,кіші педкеңесте ҰБТ-ге 
байланысты мәселелер жан-жақты 
қаралуы тиіс.
Мектеп түлектері жақсы көрсеткішке 

жету үшін пән мұғалімдері оларды 
жан-жақты дайындауы керек.
Оқушыларды психологиялық 
жағынан дайындау маңызды орын 
алады.Ең бастысы оқушыларды 
ҰБТ-ға тест сұрақтары ғана емес,оқу 
бағдарламасындағы тақырыптарды 
толық меңгерте отырып,өз білімдерін 
нақты көрсете алатындай етіп 
дайындау.

Егемендік алғаннан бергі жылдар 
ішінде мемлекет басшысыны¬ң 
саясатының арқасында қоғам 
дамуының барлық саласында 
түбегейлі өзгерістер болды. 
Қазіргі таңда заман талабына 
сай аталмыш жүйені жетілдіру 
қажеттілігі туып отыр. 
Мемлекеттік кадр саясатын 
қалып-тастыру, халықтың 
мемлекеттік қызмет түрлеріне 
қолжетімділігін арттыру 
бағытында игі бастамалар 
жүзеге асырылуда. Мемлекеттік 
қызмет көрсету барлық саланы, 
соның ішінде азамат дүниеге 
келген кезден бастап барлық 
өмір сүру кезеңінде мемлекеттік 
қызмет көрсету бойынша 
мемлекетпен тығыз байланыста 
болатындығы белгілі.
Жалпы мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет дегеніміз не?
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

дегеніміз - көрсетілетін қызметті 
алушылардың өтініші бойынша жеке 
тәртіппен жүзеге асырылатын және 
олардың құқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерін іске асыруға, 
оларға тиісті материалдық немесе 
материалдық емес игіліктер беруге 
бағытталған жекелеген мемлекеттік 
функцияларды іске асыру 
нысандарының бірі.
Біздің білім беру мекемесі Жетісу  

орта мектебі 5 бағытта мемлекеттік 

“Желілік қоғамдастық - оқыту 
қоғамдастығында жүріп 

жататын ақпарат алмасу 
үдерісі мұғалімдердің тәжірибесі 

мен жұмысының мазмұнын 
арттырып, оған тартылған 

адамдарды өзара тығыз 
байланыстырып, олардың сырт 

көзге көрінбейтін, күнделікті 
жұмысына түр береді”

Энн Либерман

Бүгінгі күн талабы тек ізденіс үстінде 
болу керек екені анық. Осы тұрғы 
да жасап жатқан жұмысымыздың 
нәтижесін байқадым. Қазіргі таңдағы 
желілік қауымдастық жұмыстық 
жылдан жылға артып келетіні 
жаныма қуаныш сыйлайды. Күн өте 
мұғалімдер де тәжірбие алмасуға 
төселіп алды десем артық айтпас едім. 
Бір –бірімізбен тығыз байланыста 
болып, жағымды кері байланыс беріп, 
тәжірбие алмасу, тың идеялар ұсынып, 
бірлескен жұмыс жасау мұғалімдердің 
кәсіби біліктілігін арттыру таптырмас 
мүмкіндік деп ойламын. Біздің Жетісу 
орта мектебінде де осы үдеріс 
өз деңгейінде өтіп келеді. Атап 
айтсам: «Табыс Жетісу» серіктес 
мектептері арасындағы кәсіби 
желілік қауымдастығының жоспарлы 
семинарлар өтуде.
Атап айтсам «Pisa  және Timss 

халықаралық зерттеулері бойынша 
дайындық жұмыстары мен зерттеу 
тапсырмаларының ерекшеліктері»  
тақырыбы семинарды айтып 
өтуге болады:   Мақсаты: Серіктес 

қолданудың негізі – ол азаматтардың 
арыз-шағымы.  Мемлекетіміздің әрбір 
азаматы Қазақстан Республикасының 
Конституциясын және заңдарын 
сақтауға, басқа адамдардың 
құқықтарын, бостандықтарын, абыройы 
мен қадір-қасиетін құрметтеуге міндетті. 
Кей мемлекеттік қызметшілердің 
құқық бұзушылыққа немқұрайлылық 
танытуы,кәсіби әдептілігінің жетіспеуі 
де, жеке басының қамын ойлауы да 
парақорлықтың  дендеуіне септігін 
тигізуде. Бұл дерттің алдын алып, 
қоғамға таралу жолдарын кесіп, оның 
ұлғаюына жол бермеу керек. Ол 
үшін аталған дертке наразы болып 
атсалысып, қарсы жұмылуымыз қажет. 
Сонда ғана ел мүддесі үшін зор үлес 
қосатынымыз және халық сенімінен 
шығатынымыз анық. 
Ел болып еңсемізді көтеріп, 

тәуелсіздігімізді алып, шаршы әлемге 
танылдық. Еліміздің тамыры тереңге 
тартып, нығая түсуіне бағытталған 
құқықтық заңнамалар қабылданып, ел 
экономиясы мен әлеуметтік жағдайы 
түзелді.  Сондықтан да құрметті 
өскелең ұрпақ, сіздер әрқашанда 
адамдық жақсы қасиеттерді сақтай 
отырып,мақсатты нәтижелерге 
жету үшін,өз мүмкіншіліктеріңізбен 
күштеріңізге сеніп,алға қарай 
ұмтылыңыздар!

Баглан ЖАПАБАЕВ,
«Жетісу облысы білім 

басқармасының Ескелді ауданы 
бойынша білім бөлімі» ММ-нің 

«Жетісу орта мектебі Екпінді, Жеңдік 
бастауыш мектептерімен» КММ

мектеп директоры

Біздің мектеп 
ұжымы да 
2 0 2 1 - 2 0 2 2 
оқу жылында 
мектеп бітіруші 
т ү л е к т е р д і 
о л а р д ы ң 
ө м і р і н д е г і 
ең негізгі 
емтихан ҰБТ-
-ге   дайындық 
жұмыстарын 
жыл көлемінде 
ж ү р г і з д і .
А р н а й ы 
д а й ы н д ы қ 
кестесі құрылып,мектеп оқушылары 
осы кестеге сәйкес дайындыққа 
қатысып отырды. Сонымен 
қатар оқушылардан тестілеу 
жұмыстары алынып,нәтижесі 
тексеріліп,педагогикалық және 
директор жанындағы кеңестерде 
талқыланып отырды.Мектебімізді 
2021-2022 оқу жылында 35 оқушы 
аяқтады.35 оқушының 18-і ҰБТ-ге 
қатысып,18 оқушының 9-ы Қазақстан 
Республикасының жоғарғы оқу 
орындарына грантқа түсті.Бұл біздің 
мектебіміз үшін жаман көрсеткіш 
емес.Алайда бұл нәтижеге мектеп 
ұжымы талмай еңбектену мен 
шығармашылық ізденіс нәтижесінде 
жетті деп айтуға болады.Мектеп  
оқушыларының ата-аналарымен 
де  тығыз байланыс орнатылып,жыл 
көлемінде  үнемі мектеп-ата-ана 
қарым-қатынасында жұмыстар 
жүргізіліп отырды.Осындай  бірлескен 
жұмыс нәтижесінде мектеп ұжымы ҰБТ 
нәтижесі бойынша аудан мектептері 
арасында төртінші орынға ие болды.
Бұл нәтиже Жетісу орта мектебінің 
мұғалімдері үшін толыққанды 
нәтиже емес .Алайда мектебіміздің 
мұғалімдері өздерінің білімділігі мен 
шығармашылығы арқасында талмай 
еңбектеніп,түлектерімізге сапалы 
білім беру үшін барлық жағдайды 
жасады деп ойлаймын.Осындай 
талмай еңбек ету нәтижесінде мектеп 
оқушылары 83,8 орта балл нәтиже 
көрсетті.

қызмет көрсетеді:
1.Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта 

білім берудің жалпы білім беретін 
бағдарламалары бойынша оқыту үшін 
ведомстволық бағыныстылығына 
қарамастан, мектепте құжаттар 
қабылдау және оқуға қабылдау.
2.Бастауыш, негізгі орта, жалпы 

орта білім беру ұйымдарына 
денсаулығына байланысты ұзақ 
уақыт бойы мектепке бара алмайтын 
балаларды үйде жеке тегін оқытуды 
ұйымдастыру үшін құжаттар 
қабылдау.
3.Аз қамтылған отбасылардағы 

балалардың  қала сыртындағы және 
мектеп жанындағы лагерьдерде 
демалуы үшін құжаттар қабылдау.
4.Негізгі орта, жалпы орта білім беру 

туралы құжаттардың телнұсқаларын 
беру.
5. «Мектепке дейінгі, бастауыш, 

негізгі орта, жалпы орта, орта 
білімнен кейінгі білімнің білім 
беретін оқу бағдарламаларын іске 
асыратын мектепте жұмыс істейтін 
педагог қызметкерлер мен оларға 
теңестірілген тұлғалардың біліктілік 
санаттарын тағайындау және 
бекіту үшін  аттестаттаудан өткізуге 
құжаттар қабылдау».
Мемлекеттік қызмет көрсетудің 

мерзімдері:
1) мемлекеттік қызметті алу үшін 

өтініш беріледі  (өтініш түскен 
мерзімнен бастап бес күн ішінде) 

мектептердің мұғалімдер арасында 
достық, кәсіби қарым-қатынас орнатуға, 
өз тәжірибелерін жетілдіру мәселелері 
бойынша жұмыс жүргізілуіне ықпалын 
ету. Міндеті:  Серіктес мектептердің  
мұғалімдеріне  «Pisa  және Timss 
халықаралық зерттеулері бойынша 
дайындық жұмыстары мен зерттеу 
тапсырмаларының ерекшеліктері 
бойынша тәжірибелік қолдау көрсету.
Осы тұрғыда Жетісу орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 
Аязбаева Б.Б  «9-сыныптарда    
бағдарламасы бойынша логикалық 
тапсырмалар алып,ойлау қабілетін 
бақылып,бағалау.», бастауыш сынып 
мұғалімі Валиева А.А «Бастауыш 
сыныптың білім алушыларының 
функционалдық сауаттылығын 
дамыту жолдары» тақырыбында 
жұмыстарымен бөлісті және  
Жалғызағаш орта мектебінің биология 
пәнінің мұғалімі Р.Ж.Шаяхметова 
«Биология пәнінен үштілділік 
оқыту тиімділігі» тақырыбында  
тәжірбиесімен бөлісіп, кәсіби қарым-
-қатынас орнатты.
Жұмыс  барысында ой сергіту кезеңін 

де шет қалдырмай отырдық өзін-өзі 
тану пәнінің мұғалімі Ахметкалиева 
Айжан Мұхтарқызы «Психологиялық 
тренинг» ұйымдастырды «Сіз қандай 
адамсыз» деп мұғалімдерге жақсы 
көңіл күй орнатты. Қорыта келе бір 
оқу жыл көлемінде айтарлықтай 
жұмыстардың жүргізілуі көңілге 
қуаныш ұялатады. Әр іс-шарадан 
кейін жағымды кері байланыс беріліп, 
бір-бірімізге қолдау көрсетіп отыруды 
әдетке айналдырдық. Қашықтықты да 
жеңе білдік десем артық айтпас едім. 
Дамыған заманның талабы бойынша 
бір –бірімізбен байланысқа түсу 
қиындық туындатпатынына да көзіміз 
жетті. Дәл осылай жұмыс қарқынды 
жүретін болса,біздің болашағымыз 
жарқын екеніне сенімдімін.

Баглан МУХАМЕТЖАНОВА,
«Жетісу облысы білім 

басқармасының Ескелді ауданы 
бойынша білім бөлімі» ММ-нің 

«Жетісу орта мектебі Екпінді,Жеңдік 
бастауыш мектептерімен» КММ

ғылыми әдістемелік 
ісі жөнінің орынбасары

ЖЕЛІЛІК ҚОҒАМДАСТЫҚ ЖЕЛІЛІК ҚОҒАМДАСТЫҚ 
- ҰСТАЗДАР ҚАУЫМЫН - ҰСТАЗДАР ҚАУЫМЫН 

ЖЕТІСТІККЕ БАСТАЙДЫЖЕТІСТІККЕ БАСТАЙДЫ

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ 
«МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ»«МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ»

Білім саласы қызметкерлерінің 
алдында  келешегі кемел  «ҚР 
Білім беруді дамытудың  2011-2020 
жылдарға  арналған  мемлекеттік 
бағдарламасын» орындау міндеті 
тұр.   Бұл бағдарлама білім беру 
жүйесін   дамытудың шешуші кезеңі 
болмақ.  Жылдан-жылға білім 
беру мекемелерінің материалдық-
-техникалық базасы  нығайтылып, 
педагог кадрлардың  сапалық құрамы 
көтеріліп,  мұғалімдер  оқушыларға    
заман талабына сай  білім беруде.    
Жас ұрпақтың сапалы білім алуға, 
жоғары мәдениетті болуға, бірнеше 
тілді меңгеруге,  ақпараттық 
технологияларды жетік меңгеруге 
ұмтылыстары ерекше. Бүгінгі мен 
кешегі оқушының арасы жер мен 
көктей деуге толық негіз бар. Бүгінгі 
оқушы Интернет желісімен толық 
жұмыс жасай алады, түрлі сайыстарға 
қатысып, білімін толықтырады, 
қашықтықтан білім ала отырып,  өзінің 
тиянақты  біліміне сәйкес ЖОО-ның 
грант иегері атанады. Сондықтан да 
қазіргі таңдағы  баланы тез дамып 
жатқан өркениетте өз орнын табуға 
үйрету – біздің  басты міндетіміз.

М.Ш.ОНГАРБЕКОВА,
«Жетісу облысы білім 

басқармасының Ескелді ауданы 
бойынша білім бөлімі» ММ-нің 

«Жетісу орта мектебі Екпінді, 
Жеңдік бастауыш

 мектептерімен» КММ
Оқу ісінің орынбасары

қызмет көрсетіледі;
3) өтініш беруші жүгінген күні сол 

жерде көрсетілетін мемлекеттік 
қызмет алушыға қызмет көрсетудің 
барынша шекті уақыты – 30 минуттан 
аспайды;
8.Мемлекеттік қызмет тегін 

көрсетіледі.
9.Мемлекеттік қызмет оқу жылы 

бойы көрсетіледі:
белгіленген жұмыс кестесіне 

сәйкес жұмыс және мереке күндерін 
қоспағанда, түскі үзіліспен сағат 8.00-
ден 17.00-ге дейін.
Қазіргі таңда мемлекеттік қызмет 

электронды және қағаз түрінде де 
іске асуда. 2021-2022 оқу жылында  
50 %  мемлекеттік қызмет көрсету 
электронды түрде іске асса,  50 
%  қағаз түрінде жүрді. Биылғы 
оқу жылында мемлекеттік қызмет 
көрсету электронды түрде 70-80% 
жетті. Мектептегі мемлекеттік қызмет 
көрсету өз деңгейінде өтуде. Жетісу 
орта мектебіне барлық қызмет 
берушілер өз ризашылығын  білдіріп, 
жақсы деген баға беруде.

Айжан АЛТАЕВА,
«Жетісу облысы білім 

басқармасының Ескелді ауданы 
бойынша білім бөлімі» ММ-нің 

«Жетісу орта мектебі Екпінді, 
Жеңдік бастауыш 

мектептерімен» КММ
Іс қағаздарын  жүргізушісі

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ (АСП)
Адресная социальная помощь назначается многодетным, малообеспеченным семьям чей доход не 

превышает черту бедности. Для получения АСП вам нужно подать заявление через eGov сайт. 
Согласно Закону «О государственной адресной социальной помощи» размер адресной социальной помощи на лицо, 

либо семью рассчитывается уполномоченным органом (Акимат) в виде разницы между среднедушевым доходом и 
установленной в областях чертой бедности (на IV- квартал 2022 года черта бедности соствила 31 196 тг.) из расчета 
на каждого члена семьи. В случае изменения состава семьи и доходов на размер назначенной адресной социальной 
помощи производится перерасчет. Заявитель же обязан сообщить об обстоятельствах, которые могут послужить 
основанием для изменения размера адресной социальной помощи в уполномоченный орган в течении 10 рабочих 
дней.

К. КУДЬЯРОВ,
Директор Центр занятости насиления  Ескельдинского района



«ЖЕТІСУ ШҰҒЫЛАСЫ» Resmi
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ҚАНША АДАМ МӘМС ЖҮЙЕСІНДЕ АЛДЫН ҚАНША АДАМ МӘМС ЖҮЙЕСІНДЕ АЛДЫН 
АЛА БІР ЖЫЛҒА САҚТАНДЫРЫЛҒАН?АЛА БІР ЖЫЛҒА САҚТАНДЫРЫЛҒАН?

Сақтандыру мәртебесін алудың 
жаңа механизмін енгізу МӘМС 
жүйесіндегі көпшілік күткен 
және тиімді өзгерістердің бірі 
болып табылады. 5 қыркүйектен 
бастап бір жыл бұрын алдын ала 
сақтандырылу мүмкіндігі пайда 
болды. Бұл тұрғыда өткен 12 
айдың қарызын өтеу міндетті 
емес. Бұл жаңашылдықты 
2,6 мыңнан астам азамат 
пайдаланып үлгерді әрі оң 
бағалауда.
Әлеуметтік медициналық сақтандыру 

қорында атап өтілгендей, ағымдағы 
жылдың 5-қыркүйегінен бастап 
алдағы 12 айға МӘМС жарналарын 
төлеудің жаңа тетігі іске қосылды. 
Бұрын өткен 12 ай үшін жарналардың 
төленген болуы міндетті еді. Ал қазір 
жаңа әдісті таңдағанда өткен жылы 
төленбеген кезеңдер үшін төлеудің 
қажеті жоқ.
Қазан айының алғашқы жартысында 

2600 астам азамат жаңа 
механизмді пайдаланды. Алматы, 
Астана қалалары және Алматы, 
Қарағанды, Түркістан және Жамбыл 
облыстарының тұрғындары бір жыл 
бұрын сақтандырылып, міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру 
тізбесіне кіретін медициналық көмек 
алудың тиімділігін жоғары бағалады.
Жаңа механизм бойынша алдын ала 

бір жылға сақтандыру мәртебесін 
қалай алуға болады?
Әр айға жеке-жеке 3 000 теңгеден, 

яғни 12 төлем жасау керек. 12 айға 
36 000 теңге шығады. Бұдан бөлек, 
ескеретін жайт, 12 айға бір төлеммен 

Мемлекет басшысы 2022 жылғы 14 шілдеде 
Үкіметтің кеңейтілген отырысында автожол 
инфрақұрылымы саласындағы проблемаларды 
атап өтіп, олардың қанағаттанғысыз жай-
-күйіне назар аударған болатын.
Президенттің тікелей тапсырмасын ескере отырып, 

Ескелді ауданының прокуратурасы автомобиль 
жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және 
күтіп-ұстау кезінде 2012-2021 жылдарға және 2022 
жылдың өткен кезеңіне жергілікті атқарушы және 
орталық уәкілетті органдардың мемлекеттік сатып 
алу және жол қозғалысы туралы заңнаманың 
сақталуын тексеру жұмыстарын жүргізді.
Тексеру барысында жергілікті атқарушы органы 

тарапынан «Мемлекеттiк сатып алу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының талаптарының 
бұзылу, яғни мердігерлерді жосықсыз деп тану 
шараларын қабылдамау және қаражаттарды тиімсіз 
пайдалану деректері анықталған.
Мысалы, жергілікті атқарушы органы және мердігер 

арасында Ақын Сара ауылы, Абай көшесіне, 
жалпы сомасы 28 126 945,28 теңгеге орташа 
жөндеу жұмыстарды жүргізу үшін 25.04.2022 жылы 
мемлекеттік сатып алу келісім шарт жасалып, 
шілде-тамыз айларында орындалған жұмыстарды 
қабылдау туралы актілері жасалған.
Алайда, тексеру жұмыстары анықталғандай 

жергілікті атқарушы органдарымен іс жүзінде 
орындалмаған жұмыстар қабылданып, негізсіз 26 
247 015 теңге ЖШС-не төленгені анықталған.
Ұқсас заң бұзушылықтар Қоңыр, Төленгіт, 

Сырымбет, Қаратал және Қарабұлақ ауылдық 
округтерінде орын алған.
Анықталған заң бұзушылықтар бойынша аудан 

прокуратурасымен Ескелді  ауданының әкімі атына 
және Жетісу облысы бойынша ішкі мемлекеттік 
аудит Департаментіне заңдылықты бұзушылықты 
жою туралы ұсыну енгізіліп, қазіргі таңда қаралу 
сатысында.
Сонымен қатар, прокуратура тарапынан аталған 

бағытта жұмыстар әлі де жалғасатын болады.
Ескелді ауданының прокуратурасы

Шығысымен батысына, теріскейі 
мен түстігіне атты адам айлап, 
жылдап жүретін, ұшқан құстың қанаты 
талатын осыншама кең даланы иеленіп, 
“егеулі найза қолға алып, еңку-еңку 
жер шалып, аттың жалында, түйенің 
қомында” ұрпақтан- ұрпаққа аманаттап 
келе жатқан ата-бабаларымыздың 
ерен ерліктері, ғасырлар бойғы тарих 
беттеріне өшпестей таңбаланып 
жазылды.
Ғасырлар тізбегіне көз жіберсек, ежелгі Сақ 

дәуірінен бері Қазақ болып қалыптасқанға 
дейін, асты-үсті байлыққа толы, дүние жүзінде 
тоғызыншы орын алатын ұлы даланың әр 
шаршысын көзінің қарашығындай сақтап, 
бүгінге дейін ие болып келген ҚАЗАҚ деген 
батыр халықтың ұрпағы болғанымызға 
ерекше мақтанамыз, және, оны келесі 
ұрпаққа аманаттап өткізу, бүгінгі жер иелері, 
біздердің ештеңемен өлшенбейтін басты 
борыштарымыз. 
Тауында, тасында, сай-сала, қыр-

-бөктерлерінде, өзен-көлдерінде 
атабабаларымыздың ізі қалған, тері төгіліп, 
қаны тамған жанкешті ерліктерін ерекше 
сезінуіміз керек.Тарих беттерін парақтап 
ашып, зерделеп қарап отырсақ, жерімізге көз 
тіккен сыртқы жаулардың басқыншылықтары 
жүздеген жылдарға созылып, дүркін-дүркін 
қан төгіс соғыстардың болып тұрғанын 
білеміз. Соның бәрінде “Арым жанымның 
, жаным арымның садақасы , өмірім өз 
үйім- Жерім” үшін құрбан деп, ақ найзаның 

14 июля 2022 года Глава государства на 
расширенном заседании Правительства отметил 
проблемы в сфере автодорожной инфраструктуры, 
сделав акцент на их неудовлетворительное 
состояние.
Во исполнение поручения Президента,  прокуратурой 

Ескельдинского района проведена проверка соблюдения 
законодательства о государственных закупках и дорожном 
движении местными исполнительными и центральными 
уполномоченными органами при строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании автомобильных 
дорог за 2012-2021 годы и истекший период 2022 года.
В ходе проверки выявлены факты нарушения требований 

Закона Республики Казахстан «О государственных 
закупках» со стороны местного исполнительного органа, 
выраженное в несвоевременном принятии мер по 
признанию подрядных организаций недобросовестными 
участниками государственных закупок, в том числе за 
неэффективное расходование бюджетных средств, 
выделенных на ремонт автомобильных дорог.
К примеру, между местным исполнительным органом и 

подрядчиком заключен договор государственных закупок 
от 25.04.2022 года на проведение работ по среднему 
ремонту улицы Абай, села Акын Сара, Ескельдинского 
района на общую сумму 28 126 945,28 тенге. В июле-
-августе 2022 года между подрядчиком и местным 
исполнительным органом подписаны акты выполненных 
работ.
Однако, в ходе проведения встречной проверки 

установлено, что местными исполнительными органами 
приняты фактически не завершенные ремонтные 
работы, что привело к необоснованной оплате подрядной 
организации бюджетных средств на общую сумму 26 млн. 
тенге.
Аналогичные нарушения установлены при проведении 

среднего ремонта дорог в Конырском,  Толенгутском, 
Сырымбетском, Карататальском и Карабулакском 
сельских округах.
По выявленным нарушениям законности прокуратурой 

района в адрес Акима Ескельдинского района и 
Департамента внутреннего государственного аудита 
области Жетысу внесены представления об устранении 
нарушений законности, которые в настоящий момент 
находятся на рассмотрении.
Вместе с тем сообщаем, что прокуратурой района работа 

в данном направлении продолжается.
Прокуратура Ескельдинского района

аударуға болмайды. Себебі жүйе әр 
айды бөлек есептейді.
МӘМС жарналарын екінші деңгейдегі 

кез келген банк, банктердің мобильді 
қосымшалары, жылдам төлем 
терминалдары және «Қазпошта» 
филиалдары арқылы төлеуге болады.
Мәртебе қашан пайда болады?
Егер МӘМС жүйесіндегі медициналық 

қызметтерді тұтынушының мәртебесі 
ағымдағы айдан бастап керек болса, 
онда ағымдағы айды қоса алғанда, 
жарналарды 12 ай үшін төлеу қажет 
(«Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру туралы» ҚР Заңының 30-
бабы, 7-тармағына сәйкес мәртебе 
жарналар төленген күннен бастап 12 
айға беріледі)
Мысал: сіз қазан айында жарналарды 

2022 жылдың қазанынан 2023 
жылдың қыркүйегіне дейін төлейсіз. 
Сақтандыру мәртебесі қазан айында 
беріледі және барлық төленген 
кезеңге сақталады. Сонымен бірге, 
МӘМС аясында медициналық көмек 
алу мүмкіндігін сақтау үшін қосымша 
3 ай кезең беріледі («МӘМС туралы» 
ҚР Заңының 5-бабы, 2-тармағына 
сәйкес). Алайда бұл берешекті жабу 
керек болады.
Егер мәртебе алдағы кезеңге қажет 

болса, онда жарналарды алдағы 

айдан бастап көрсетіп төлеу қажет.
Мысал: сіз қазан айында 2022 

жылдың қарашасы мен 2023 жылдың 
қазаны аралығында жарналарды 
төлейсіз. Мәртебе 2022 жылдың 1 
қарашасынан бастап пайда болады 
және барлық төленген кезеңге 
сақталады. Сонымен қатар, сіз 
қосымша 3 ай сақтандырылған 

боласыз. Бірақ сол 3 айдың қарызын 
жабу керек болады.
«Азаматтарға арналған үкімет» 

Мемлекеттік корпорациясы 
төлемдерді 2-3 күн ішінде өңдейтінін 
ескеру керек.
МӘМС мәртебесі қандай 

мүмкіндіктер береді?
Сақтандырылған азаматтар МӘМС 

пакетіне кіретін медициналық көмек 
алады. Оған салалық дәрігерлердің 
консультациялары, түрлі талдаулар 
мен диагностикалық тексерулер 
(рентген, УЗИ, КТ, МРТ және 
т.б.), жоспарлы емдеуге жатқызу, 
медициналық оңалту, жоғары 
технологиялық медициналық көмекті 
қолдана отырып емдеу, аурулардың 
алдын алу және диагностикалау 
кіреді.
Мәртебе мен төлемдерді тексеру
Төлемдердің болуы және келесі 

жылға мәртебенің берілуі туралы 
ақпаратты сақтандыру мәртебесі 
тексерілетін тәсілдер – Qoldau 24/7 
мобильді қосымшасы, Қордың fms.kz 
ресми сайты немесе SaqtandyrýBot 
Telegram арнасы арқылы алуға 
болады.
Төлемдер мен мәртебе туралы 

ресми құжатты eGov.kz электрондық 
үкімет порталынан «Медициналық 
қызметтерді тұтынушы ретінде қатысу 
туралы және міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде 
аударымдардың және (немесе) 
жарналардың аударылған сомалары 
туралы ақпарат беру» мемлекеттік 
қызметі арқылы алуға болады.

“Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры” 

ұшымен, ақ білектің күшімен, ат 
үстінен түспей, мың өліп, мың 
тіріліп, соңында дұшпан аяғы қайта 
баспайтандай етіп тазалап кетті. 
Қылышынан қан тамған қызыл 
империяның бодандық құрсауынан 
босанып, ата-бабаларымыз сан 
ғасырлар бойы армандап өткен 
егемендігімізді алып, жеріміздің 
шекарасын шегендеп, бекітіп, 
айналамыздағы өрісі жақын өзге 
елдерге мойындатып құжаттап 
алғанымызға да ширек ғасыр өтті. 
Десек те,Ұлы Абай: 
“Сенбе ешкімге, тұрсада қанша 

мақтап, 
Әуре етеді ішіне қулық сақтап. 

Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, 
Ақылың мен еңбегің екі жақтап” - деп 

ескертіп кетпеді ме. 
Бұл сөзімен “жау жоқ деме жар астында, 

дау жоқ деме, сай астында” дегенді меңзеп, 
сақ болыңдар, әр неге сақадай сай жүріңдер 
деп тұрғандай. Ол рас “Жаулығын жасырған 
болып, даулы үнін алты қырдан бері асырып” 
әр-әр тұстан жондарын күдірейткендер жоқ 
емес. 
Қазақ жерінің қай түкпірінде, қай пұшпағында 

болмасын Халықтың қырағылығы, 
көрегендігі керек. Себебі, соңғы уақыттарда 
болып жатқан жағдайларға алаңдамауға 
болмайды. Не істеу керек? Сұраққа жауапты 
кім айтады?.Қандай жағдайда Жер мен Ел 
тыныштығын сақтаймыз? деген сұрақ әр 
қазақтың жүрек тұсында тұрары сөзсіз. 
Ол үшін, шекарамыздың беріктігін 

бекемдеуіміз керек. Отан алдындағы 
жауынгерлік борыштарын атқарып, елдің 
шетінде, желдің өтінде, шекараның шегінде 
жүрген әкердегі балаларымызға дем берейік, 
рух берейік. Сонымен қатар, ең бастысы: 
оларға кез келген уақытта, әр минут, әр 
сағатта, әр өңірде ,Елім, Жерім, Отаным 
деген әр-бір Қазақ баласы көмектесуге 
дайын болуға міндетті. ҚАЗАҚТЫҢ ЖЕРІ-
-ҚАЗАҚТЫҢ МӘҢГІ МЕКЕНІ. ОНЫ ҚОРҒАУ, 
БАРШАМЫЗДЫҢ БАСТЫ БОРЫШЫМЫЗ. 

Ы.ЖҰМАБЕК,
 Панфилов Шекара Басқармасы 

капитан 

Атаулы әлеуметтік көмек аз қамтылған, көп балалы отбасыларға табыстары 
кедейлік шегінен аспаса тағайындалады. АӘК алу үшін сізге eGov сайты арқылы 
өтініш беруге болады. 
“Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы” заңына сәйкес бір адамға немесе отбасына, 

атаулы әлеуметтік көмек мөлшерін отбасының әрбір мүшесі есебінен орташа жан басына 
шаққандағы табыс және облыстарда белгіліенген кедейлік шегі ( 2022 жылдын IV-ші 
тоқсанына кедейшілік шегі 31 196 тг. құрады)  арасындағы айырмасы түрінде уәкілетті орган 
(Әкімшілік) есептейді. Отбасының құрамы және табыстар өзгерген жағдайда тағайындалған 
атаулы әлеуметтік көмектің мөлшері қайтадан есептеледі. Ал өтініш беруші 10 жұмыс күні 
ішінде уәкілетті органға атаулы әлеуметтік көмектің мөлшерін өзгерту үшін негіз болуы мүмкін 
мән-жайлар туралы хабарлауға міндетті.

К.КУДЬЯРОВ,
Ескелді ауданы халықты жұмыспен қамту орталығының директоры
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РЕСПУБЛИКА КҮНІ - ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ АЙҒАҒЫРЕСПУБЛИКА КҮНІ - ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ АЙҒАҒЫ

КӨКПАРШЫЛАР МЕН ПАЛУАНДАР КӨКПАРШЫЛАР МЕН ПАЛУАНДАР 
МЕМЛЕКЕТТІК МАРАПАТҚА ИЕ БОЛДЫМЕМЛЕКЕТТІК МАРАПАТҚА ИЕ БОЛДЫ

АНТИКОРМЕН ЖЕРЛЕР МЕМЛЕКЕТ АНТИКОРМЕН ЖЕРЛЕР МЕМЛЕКЕТ 
МЕНШІГІНЕ ҚАЙТАРЫЛДЫМЕНШІГІНЕ ҚАЙТАРЫЛДЫ

Бүгін Алматыда Республика күні 
ұлттық мерекесіне орай мемлекеттік 
марапатты табыстауға арналған сал-
танатты рәсім өтті. Мәдениет және 
өнер қайраткерлерінен басқа ұлттық 
спорт спортшылары – палуандар мен 
шабандоздар, соның ішінде Түркияда 
өткен IV дүниежүзілік көшпенділер 
ойындарының жеңімпаздары аталып 
өтті. Мемлекет басшысының тікелей 
тапсырмасы бойынша мемлекеттік 
марапатты Мәдениет және спорт 
министрі Дәурен Абаев табыс етті.
«Біз бұл күнге дамудың бірыңғай даңғыл 

жолымен жеттік деп айта алмаймыз. Тар 
жол тайғақ кешулер болды. Сондықтан 
да Мемлекет басшысының Ұлттық ме-
реке мәртебесін дәл осы күнге қайтару 
шешімі әділдіктің салтанат құру актісі 
деп санауға болады», - деп атап өтті 
Дәурен Абаев марапаттау рәсімі барысын-
да.
Сондай-ақ, шығармашылық одақтар 

төрағасы, актерлер мен режиссерлер, 
ақын - жазушылар, композиторлар, те-
атр артистері, суретшілер, анимация 
режиссерлері, музей қызметкерлері және 

2022 жылдың наурызында 
«ЖЕТІСУ» ӘКК қызметіндегі сы-
байлас жемқорлық тәуекелдеріне 
сыртқы талдау жүргізілді. 
ӘКК қызметін талдау кезінде 
көптеген кемшіліктер мен 
тәуекелдердің, оның ішінде 
сыбайлас жемқорлықтың бар 
екендігі анықталды.
Осылайша, талдаумен «ЖЕТІСУ» 

ӘКК қызметінде ҚР жер заңнамасын 
бұзу фактілері анықталды:
- жергілікті атқарушы органдар 

ӘКК-ге көп қабатты тұрғын үйлердің 
құрылысына жер учаскелерін берді 
(ӘКК жарғысында мұндай құзырет 
жоқ, сондықтан Талдықорған қаласы 
әкімдігінің қаулылары жойылуға жатады).
- ӘКК жанындағы жер учаскелері ныса-

налы мақсаты бойынша 3 жылдан астам 

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

беттерінде тегін және ақылы негізде жариялауға қабылдаймыз.  беттерінде тегін және 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 на стра-Принимаем различные объявления для публикации на стра-

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

Выражаю огромную благодарность: От-
делу образования Ескельдинского района, 
М.М.Бектурову, Ш.А.Жакановой, А.И. Серикожа-
новой, Карабулакской средней школе, Караталь-
ской средней школе. Здоровья, счастья, благо-
получия вам. Спасибо.

В.И.Макшанова

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев биыл 25-қазанды 
Республика күні ұлттық мереке 
ретінде бекітті. 13 жылдан кейін бұл 
мереке алғаш рет тойланды. Себебі, 
ерекше тарихи маңызы бар және 

ХАБАРЛАНДЫРУ ХАБАРЛАНДЫРУ 
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

«Жетісу облысының Энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ 
03.11.2022ж. бастап 10.11.2022 ж. дейін бірыңғай 
экологиялық порталында (https://ecoportal.kz/) «Ал-
маты облысы Ескелді ауданы Өтенай ауылына жеткізу 
газ құбырын және газ тарату желілерін салу» жобалық-
сметалық құжаттаманы әзірлеу» жұмыс жобасы бойын-
ша жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар бес 
жұмыс күн мерзімі ішінде өтетіндігін хабарлайды:
Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеушілер: 

«Бірлестік» ЖШС, тел.: +7 775 352 22 22, «ЕрГруп-
Проект» ЖШС, тел.: +77029999358.
ҚОҚ бөлімін әзірлеуші: ЖК Керімбай Т., тел.: 

+77014694050.
Қосымша ақпаратты көзделіп отырған қызметтің ба-

стамашысынан алуға болады: «Жетісу облысының 
Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы» ММ, БСН 220740007691, мекен-жайы: 
Жетісу облысы, Талдықорған қ., Қабанбай батыра 
көшесі, 26, Тел +7 (7282) 32 96 87.
Жергілікті атқарушы орган: «Жетісу облысының 

Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу 
басқармасы» ММ, тел: +7 (72772) 2-32-27.
Жобалық құжаттама пакетімен https://ecoportal.kz/ сай-

тынан танысуға болады.
Барлық ескертулер және /немесе ұсыныстар Бірыңғай 

экологиялық порталда, сондай-ақ info@iacoos.kz 
электрондық поштасына қабылданады.

***
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства области Жетысу» сообщает, что. с 03.11.2022 
г. по 10.11.2022г. на Едином экологическом портале 
(https://ecoportal.kz/) будут проводится общественные 
слушания посредством публичных обсуждений в тече-
ние пяти рабочих дней по рабочему проекту «Разработка 
проектно-сметной документации «Строительство подво-
дящего газопровода и газораспределительных сетей с. 
Отенай Ескельдинского района Алматинской области».
Разработчик проектно-сметной документации: 

ТОО «Бірлестік», тел.: +7 775 352 22 22, ТОО «Ер-
ГрупПроект», тел.: +77029999358.
Разработчик раздела ООС: ИП Керімбай Т., тел.: 

+77014694050.
Дополнительную информацию можно получить у иници-

атора намечаемой деятельности: ГУ «Управление энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства области 
Жетісу»- БИН 220740007691, адрес: область Жетісу. 
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра,26, Тел +7 
(7282) 329687.
Местный исполнительный орган: ГУ «Управление при-

родных ресурсов и регулирования природопользования 
Жетысуской области», тел: +7 (72772) 2 32 27.
С пакетом проектной документации можно ознакомить-

ся на https://ecoportal.kz/.
Все замечания и/или предложения принимаются на 

Едином экологическом портале, а также электронную 
почту: info@iacoos.kz.

Ескелді аудандық сотына, Жетісу облысы, Ескелді ауда-
ны, Қаратал ауылы, Тәуелсіздік көшесі № 1 үйдің тұрғыны, 
арыз беруші Омарәлі Пәриданың, 13.06.1986 жылы ҚХР 
туылған, ЖШС 860613303500, соңға тұрғылықты мекен 
жайы: Жітісу облысы, Текелі қаласы Жамбыл көшесі №6 
үй, Мейрамбекұлы Ынтымақты, хабар ошарсыз кеткен 
деп тану туралы азаматтық іс қозғалғанү
Мейрамбекұлы Ынтымақтың мекен-жайы туралы 

мәліметтерді білетін тұлғалар Жетісу облысы, Ескелді 
ауданы, Қарабұлақ ауылы, Балпык би көшесі № 111-
да орналасқан Ескелді аудандық сотына немесе 728-
4761@sud.kz электрондық поштасына хабарлама 
жарияланғаннан соң 3 айдың ішінде хабарлауы қажет.

***
Ескельдинском районном суде области Жетісу возбуж-

дено гражданское дело по заявлению Омарәлі Пәридан, 
проживающей по адресу: область Жетісу, Ескель-
динский район, с.Каратал, ул. Тәуелсіздік №1, о 
признании гражданина Мейрамбекұлы Ынтымақ, 
13.06.1986 г.р., ИИН 860613303500, уроженца КНР, 
проживающего по адресу: область Жетісу, г.Текели, 
ул.Жамбыла дом №6 А, безвестно отсутствующим.
Всем имеющим сведения о месте пребывания 

Мейрамбекұлы Ынтымақ, сообщить Ескельдинскому 
районному суду по адресу: области Жетісу, Ескельдин-
ский район, с.Карабулак, ул.Балпык би 110, эл.адрес: 
728-4761@sud.kz., в трехмесячный срок со дня публи-
кации.

мемлекетіміздің дамуына  әсер еткен 
оқиғалар қатарына жатады.

Ұлттық мереке мемлекеттік мекемелер-
де  ресми іс-шаралар өткізіліп, құттықтау 
сөздер айтылды.

2022 жылдың 22 қазанында Жетісу 
облысының «Тіл» оқу-әдістемелік 
орталығы  Ескелді аудандық филиалының 
оқытушысы Бекбосын Назгүл 
Жұмаханқызының ұйымдастыруымен А1-
қарапайым деңгейінің тыңдаушылары және 
тіл жанашырларымен бірге  «Гүлдене бер, 
Қазақстан!» тақырыбында дөңгелек үстел 
өткізілді. Дөңгелек үстелде А1-қарапайым 
деңгейінің тыңдаушылары мен мерекелік 
шара қонақтары белсене қатысып, өзара 
пікір алмасты.
Аталған шараға филиалдың тіл 

үйренушілері, тіл жанашырлары, медицина 
қызметкерлері қатысты. Мерекелік сағатта 
кітап көрмесі жасалып, аудандық кітапхана 
ұжымының қатысуымен іс-шара өтті.
Сонымен қатар, аудан көлемінде де 

мерекелік шара аталып өтілді. Бірқатар 
аудан тұрғындары алғыс хаттармен ма-
рапатталып, мерекелік шара концерттік 
бағдарламамен жалғасты.
Болашақта бұл мереке тәуелсіздігімізді 

одан әрі нығайтып, гүлденуіне септігін 
тигізеді деген сенім бар. 13 жылдан соң 
оралған  Республика күні баршамызға  
құтты  болсын!

Ә.ЖҰМАТАЕВА,
Н.ЖҰМАХАНҚЫЗЫ,
Жетісу облысының

«Тіл» оқу-әдістемелік орталығы
Ескелді аудандық филиалының

меңгерушісі. филиал оқытушысы

тағы басқалар Қазақстан Республикасы 
Президентінің Алғыс хатымен және Құрмет 
грамотасымен марапатталды.
«Мәдениет және спорт министрлігі 

шығармашылық одақтармен 
ынтымақтастықты жандандыруға 
ниетті. Біз әркез ұтымды ұсыныстарға 
ашықпыз және қызықты және келешегі 
зор жобаларды қолдауға дайынбыз. 
Осыған дейін сіздермен бірнеше рет 

пайдаланылмайды (ҚР жер заңнамасына 
сәйкес алып қоюға жатады).
Талдаудың көрсетілген қорытындылары 

жерді пайдалану және қорғау үшін уәкілетті 
органның актілерімен расталады.

кездесу өткіздік, өзекті мәселелерді 
талқыладық және шешімдерді бірлесіп 
әзірлеп жатырмыз. Министрлік осы 
бағыттағы жұмысты жалғастыратын 
болады», - деді министр Дәурен Абаев.
Айта кетейік, бүгін сондай-ақ 

шығармашылық одақтармен және 
қауымдастықтармен өзара іс-қимыл және 
ынтымақтастық жөніндегі кеңес отырысы 
өтті.

ҚР МСМ баспасөз қызметі 

Осыған байланысты Департа-
мент облыс әкіміне жергілікті 
атқарушы органдардың 
шешімдерінің күшін жою 
және ӘКК жер учаскелерін 
мемлекеттік меншікке қайтару 
туралы мәселені қарау туралы 
хат жолдады.
Бүгінгі таңда Панфилов 

ауданындағы 3 жер учаскесі ау-
дан әкімдігінің 07.10.2022 жылғы 
№378 қаулысымен мемлекеттік 
меншікке қайтарылды (3 
учаскенің жалпы кадастрлық 
құны 503,2 млн. теңгені құрайды). 
Талдықорған қаласындағы жер-

лер бойынша әкімдік жер учаскелерін 
қайтару бойынша ұйымдастырушылық-
өкімдік шараларды жүзеге асырады.


