
ПРЕЗИДЕНТ АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ПРЕЗИДЕНТ АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ 
ЕСКЕРТКІШІНІҢ АШЫЛУ РӘСІМІНЕ ҚАТЫСТЫЕСКЕРТКІШІНІҢ АШЫЛУ РӘСІМІНЕ ҚАТЫСТЫ
Мемлекет бас-

шысы Алматы 
қаласына жұмыс 
сапары барысын-
да ағартушы, ұлт 
ұстазы Ахмет 
Байтұрсынұлының 
музей-үйіне барды.

Президент, алды-
мен, музейдің «Ұлттық 
рухтың ұлы тіні», 
«Қазақ санасының 
шамшырағы» және 
«А.Байтұрсынұлының 
жұмыс кабинеті» 
з а л д а р ы н д а ғ ы 
жәдігерлермен таны-
сты. Мұнда ұлы тұлғаның өмірі мен 
шығармашылығы туралы 500-ге жуық 
экспонат жинақталған.

Ахмет Байтұрсынұлы бұл үйде қызы 
Шолпанның отбасымен бірге 1934-1937 
жылдары тұрған. Музей-үйі 1998 жылы 
Алаш қайраткерінің 125 жылдық мерей-
тойында салтанатты түрде ашылды.

Содан кейін Қасым-Жомарт Тоқаев Ах-
мет Байтұрсынұлына арналған ескерткішті 
ашты. Іс-шараға ақынның туыстары мен 
зиялы қауым өкілдері қатысты. Мемле-
кет басшысы ескерткіштің ашылу рәсіміне 
жиналғандар алдында сөз сөйлеп, тұлғаның 
ұлт тарихындағы рөлі жоғары екенін айтты.

– Жұртына пайдасы тиетін 
жұмыстың бәріне Ахаң үлес қосқан. 
Тіпті, бірқатар саланы өзі бастап бер-
ген. Ол қазақтың төл әліпбиін жаса-
ды, алғашқы әліппемізді құрастырды. 
Сондай-ақ оқулық жазып, тіл білімінің 
негізін қалады. «Қазақ» газетін 
шығарып, баспасөздің дамуына жол 

«Жетісу облысының «Тіл» 
оқу-әдістемелік орталығы» КММ Ескелді 

аудандық филиалы

Ауданның 18 жастан асқан тұрғындарын 
мемлекеттік тілді оқыту курсына шақырады.  

Оқыту тегін жүргізіледі.
                       

Сондай-ақ, қазақ тілін меңгеру деңгейін 
Қазтест жүйесі арқылы бағалау бойынша 

диагностикалық тестілеуден өте аласыздар.

Мекенжайымыз: 
Қарабұлақ ауылы, Балпық би көшесі, №55, 

аудандық мәдениет үйі
Байланыс телефондары: 

8 (728 36)3-21-90
87782817548

ашты. Арада қанша жыл өтсе де, оның 
рухани мұрасы жұртының игілігіне жа-
рап келеді. Сол себепті жұртымыз 
оны «Ұлт ұстазы» деп ардақтайды. 
Ахмет Байтұрсынұлы – ағартушы-
ғалым ретінде бүкіл өркениетті әлемге 
танымал. Ол халқымыздың тағдыры 
сынға түскен күрделі кезеңде ерекше 
ұлтжандылық танытты. Еліміз бүтін, 
жеріміз тұтас болуы үшін өлшеусіз 
еңбек сіңірді. Қазаққа қызмет ету жо-
лында бар күш-жігерін жұмсады. Ұлт 
көшбасшысының өмір жолын елді сүюдің 
жарқын үлгісі деуге болады. Оның 
ғибратты ғұмыры – өскелең ұрпақ үшін 
әрдайым өнеге, – деді Мемлекет басшы-
сы.

Президент Алаш арысының туған жері 
Торғай өңірінде дүбірлі той өткенін, 
ЮНЕСКО, ТҮРКСОЙ ұйымдары аясында 
алқалы жиындар ұйымдастырылғанын 
атап өтті. Ахмет Байтұрсынұлының 12 
томдық шығармалар жинағы басып 

 

 

«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

шығарылып, таңдамалы 
еңбектері 4 тілде  жарық 
көрді.  

– Қостанай қаласындағы 
әуежайға Ахмет 
Байтұрсынұлының есімі 
берілді. Торғайда Міржақып 
Дулатұлы екеуіне 
ескерткіш орнатылып, 
қос алыптың әдеби музейі 
толық жаңғыртылды. 
Былтыр осы Алматыдағы 
мұражайы мемлекет 
меншігіне қайтарып 
алынғанын білесіздер. 
Енді, міне, қала төрінде 
сәулетті ескерткіші 
бой көтерді. Осының 
бәрі – халқымыздың ұлт 

ұстазына деген ерекше құрметінің 
белгісі. Кезінде Мұхтар Әуезов 
«Ахаңның қазақ баласына істеген 
еңбегін, өнер, білім, саясат жолындағы 
қажымаған қайратын біз ұмытсақ та, 
тарих ұмытпайды» деген болатын. 
Ахмет Байтұрсынұлының ұрпаққа ама-
нат еткен мол мұрасы – қазақтың баға 
жетпес асыл қазынасы. Бүгінде Ахмет-
тану ғылымына бет бұрып, ғалымның 
шығармашылығын зерттеп жүрген 
жастардың қатары көбейіп келеді.  
Бұл – ұлы тұлғаның ұлағатты жолы 
ешқашан үзілмейді деген сөз, – деді 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы салта-
натты рәсімнен кейін ақынның 
ұрпақтарымен,  зиялы қауым 
өкілдерімен, сондай-ақ ескерткіш автор-
лары Айдос Бүркітбаевпен және Тимур 
Ермұхаметовпен әңгімелесіп, суретке 
түсті.

akorda.kz

Қазақстан Республикасы Бас Қазақстан Республикасы Бас 
Прокурорының орынбасары Ж.Ж. Прокурорының орынбасары Ж.Ж. 

Өмірәлиевтің «Прокуратура туралы» Өмірәлиевтің «Прокуратура туралы» 
Заңның 31-бабы тәртібінде үндеуіЗаңның 31-бабы тәртібінде үндеуі

ҚҰРМЕТТІ ҚҰРМЕТТІ 
АЗАМАТТАР!АЗАМАТТАР!

Отандық ақпараттық кеңістікте және әртүрлі Отандық ақпараттық кеңістікте және әртүрлі 
әлеуметтік медиада түрлі тақырыптар бойын-әлеуметтік медиада түрлі тақырыптар бойын-
ша көрінеу жалған ақпарат тарату жағдайлары ша көрінеу жалған ақпарат тарату жағдайлары 
жиілеп кетті.жиілеп кетті.

Бұл ретте олар жекелеген блогерлердің Бұл ретте олар жекелеген блогерлердің 
арандатушылық мәлімдемелерімен және арандатушылық мәлімдемелерімен және 
әлеуметтік желілер пайдаланушыларының әлеуметтік желілер пайдаланушыларының 
ұлттық алауыздықты тудыратын белгілері бар ұлттық алауыздықты тудыратын белгілері бар 
комментарийлерімен бірге жүреді.комментарийлерімен бірге жүреді.

Нақты азаматтардың ар-намысы мен қадір-Нақты азаматтардың ар-намысы мен қадір-
қасиетіне нұқсан келтіретін, сондай-ақ бірқатар қасиетіне нұқсан келтіретін, сондай-ақ бірқатар 
танымал адамдарды ұстау және қылмыстық танымал адамдарды ұстау және қылмыстық 
жауаптылыққа тарту туралы жалған хабарлама-жауаптылыққа тарту туралы жалған хабарлама-
лар жариялануда.лар жариялануда.

Мұндай фейктік мәліметтер қоғамдық жалған Мұндай фейктік мәліметтер қоғамдық жалған 
пікірді қалыптастырып ғана қоймай, сонымен пікірді қалыптастырып ғана қоймай, сонымен 
бірге қоғамдық тәртіпке де теріс әсер етуі әбден бірге қоғамдық тәртіпке де теріс әсер етуі әбден 
мүмкін.мүмкін.

Осындай шынайлыққа сәйкес келмейтін Осындай шынайлыққа сәйкес келмейтін 
мәліметтерді таратуды көбіне блогерлер мәліметтерді таратуды көбіне блогерлер 
қасақана, өздерінің және үшінші тұлғалардың қасақана, өздерінің және үшінші тұлғалардың 
мүдделері үшін жүзеге асырады.мүдделері үшін жүзеге асырады.

Олардың мақсаты – жеке пайда табу және боп-Олардың мақсаты – жеке пайда табу және боп-
салау арқылы материалдық табыс көру.салау арқылы материалдық табыс көру.

Көрсетілген ұлттық алауыздықты қоздыруға, Көрсетілген ұлттық алауыздықты қоздыруға, 
қорқытып алуға, көрінеу жалған ақпарат таратуға қорқытып алуға, көрінеу жалған ақпарат таратуға 
бағытталған іс-әрекеттер Қазақстан Республика-бағытталған іс-әрекеттер Қазақстан Республика-
сы  Қылмыстық кодексінің 174, 194 және сы  Қылмыстық кодексінің 174, 194 және 
274-баптары бойынша қылмыстық жауаптылыққа 274-баптары бойынша қылмыстық жауаптылыққа 
әкеп соғады.әкеп соғады.

Осыған байланысты, Қазақстан Осыған байланысты, Қазақстан 
Республикасының Бас прокуратурасы ел аза-Республикасының Бас прокуратурасы ел аза-
маттарын, бұқаралық ақпарат құралдарының маттарын, бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдерін, әлеуметтік желілердің пайдала-өкілдерін, әлеуметтік желілердің пайдала-
нушыларын заңнаманы бұлжытпай сақтауға нушыларын заңнаманы бұлжытпай сақтауға 
және жоғарыда келтірілген кез келген құқық және жоғарыда келтірілген кез келген құқық 
бұзушылықтардың жасалуына жол бермеуге, бұзушылықтардың жасалуына жол бермеуге, 
арандатушылыққа бой бермеуге және тек ресми арандатушылыққа бой бермеуге және тек ресми 
ақпарат көздеріне ғана сенуге шақырады.ақпарат көздеріне ғана сенуге шақырады.

КГУ «Учебно-методический центр «Тіл» 
Жетысуской области»

Ескельдинский районный филиал

Приглашает жителей района старше 18 лет 
на курсы обучения государственного языка.

Обучение проводится бесплатно.                         
                                                         

Также вы можете пройти диагностическое 
тестирование по оценке уровня владения ка-

захским языком по системе Казтест.

Наш адрес:
Село Карабулак, улица Балпык би, №55,  

районный Дом культуры
Контактные телефоны: 

8 (728 36) 3-21-90
87782817548ТЕГІН БЕСПЛАТНО

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

№45 (8934)
жұма 18 қараша

2022 жыл



«ЖЕТІСУ ШҰҒЫЛАСЫ» Sailau 2

Ескелді ауданы ауылдық округтері Ескелді ауданы ауылдық округтері 
әкімдерінің сайлауын тағайындау туралыәкімдерінің сайлауын тағайындау туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Заңының 113-1 бабына сәйкес Ескелді аудандық сайлау Конституциялық Заңының 113-1 бабына сәйкес Ескелді аудандық сайлау 
комиссиясы ҚАУЛЫ етеді:комиссиясы ҚАУЛЫ етеді:
1. Ескелді ауданының 1. Ескелді ауданының 
- Көкжазық ауылдық округі әкімінің сайлауы 2022 жылдың 18 желтоқсанға  - Көкжазық ауылдық округі әкімінің сайлауы 2022 жылдың 18 желтоқсанға  

тағайындалсын.тағайындалсын.
2. 2022  жылдың 18 желтоқсанға  тағайындалған Ескелді ауданы Көкжазық ауылдық 2. 2022  жылдың 18 желтоқсанға  тағайындалған Ескелді ауданы Көкжазық ауылдық 

округ әкімінің сайлауын әзірлеу мен өткізу бойынша негізгі іс-шалардың күнтізбелік округ әкімінің сайлауын әзірлеу мен өткізу бойынша негізгі іс-шалардың күнтізбелік 
жоспары бекітілсін.жоспары бекітілсін.
3. Осы қаулы Ескелді аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында және 3. Осы қаулы Ескелді аудандық сайлау комиссиясының интернет-парақшасында және 

«Жетісу шұғыласы» аудандық   газетінде жариялансын.«Жетісу шұғыласы» аудандық   газетінде жариялансын.
Аудандық сайлау комиссиясының төрағасы                               Р.ЖексенбековАудандық сайлау комиссиясының төрағасы                               Р.Жексенбеков

Аудандық сайлау комиссиясының хатшысы                               Г.КыдырмановаАудандық сайлау комиссиясының хатшысы                               Г.Кыдырманова

Ескелді аудандық  аумақтық сайлау  комиссиясының Ескелді аудандық  аумақтық сайлау  комиссиясының 
2022 жылғы 18 қарашадағы2022 жылғы 18 қарашадағы
№ 25 қаулысына қосымша№ 25 қаулысына қосымша

2022 жылғы 18 желтоқсанға тағайындалған 2022 жылғы 18 желтоқсанға тағайындалған 
Жетісу облысы, Ескелді ауданы Көкжазық Жетісу облысы, Ескелді ауданы Көкжазық 

ауылдық округі әкімінің сайлауын әзірлеу мен ауылдық округі әкімінің сайлауын әзірлеу мен 
өткізу жөніндегі негізгі  өткізу жөніндегі негізгі  

іс-шаралардың  күнтізбелік жоспарыіс-шаралардың  күнтізбелік жоспары

1. Көкжазық ауылдық округі әкімінің (бұдан әрі – 1. Көкжазық ауылдық округі әкімінің (бұдан әрі – 
әкімдерді) сайлауын тағайындауәкімдерді) сайлауын тағайындау
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы, 2022 жылғы 18 Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы, 2022 жылғы 18 

қарашақараша
 (113-1-б. 2, 3-т.) (113-1-б. 2, 3-т.)

2. Сайлау округтерінің тізімін, олардың шекаралары 2. Сайлау округтерінің тізімін, олардың шекаралары 
мен аудандық сайлау комиссиясының орналасқан жерін мен аудандық сайлау комиссиясының орналасқан жерін 
көрсете отырып, тиісті  бұқаралық ақпарат құралдарында көрсете отырып, тиісті  бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялаужариялау
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен 

кешіктірмей, 2022 жылғы 27 қарашадан кешіктірмей кешіктірмей, 2022 жылғы 27 қарашадан кешіктірмей 
 (22-б.) (22-б.)

3. Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының құрамын 3. Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының құрамын 
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау                                                                                
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен Сайлау тағайындалғаннан кейін он күн мерзімнен 

кешіктірмей, 2022 жылғы 27 қарашадан кешіктірмейкешіктірмей, 2022 жылғы 27 қарашадан кешіктірмей
 (13-б. 4-т.) (13-б. 4-т.)

4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын 4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын 
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау      
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей,  Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей,  

2022  жылғы 2 желтоқсаннан кешіктірмей 2022  жылғы 2 желтоқсаннан кешіктірмей 
   (17-б. 2-т.)   (17-б. 2-т.)

5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды 5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы хабарды 
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау                    
Аудан әкімі. Аудан әкімі. 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күн мерзімде, 2022 Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күн мерзімде, 2022 

жылғы 2 желтоқсаннан кешіктірмейжылғы 2 желтоқсаннан кешіктірмей
(23-б. 5-т.)(23-б. 5-т.)

6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну
Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-

-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар. -өзі ұсыну тәртібімен азаматтар. 
Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, 

сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады 
және сайлау өткізілетін күнге он бес күн қалғанда жергілікті және сайлау өткізілетін күнге он бес күн қалғанда жергілікті 
уақытпен сағат он сегізде аяқталады.уақытпен сағат он сегізде аяқталады.
2022 жылғы 19 қарашадан басталады және                2022 2022 жылғы 19 қарашадан басталады және                2022 

жылғы 2 желтоқсан  жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де жылғы 2 желтоқсан  жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де 
аяқталадыаяқталады

 (113-3-б.1-т.) (113-3-б.1-т.)

7. Әкімдікке кандидаттардың Қазақстан Республикасының 7. Әкімдікке кандидаттардың Қазақстан Республикасының 
Конституциясында, «Қазақстан Республикасындағы Конституциясында, «Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Қазақстан Республикасының сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық заңында (бұдан әрі – сайлау туралы Конституциялық заңында (бұдан әрі – сайлау туралы 
Конституциялық заң), «Қазақстан Республикасындағы Конституциялық заң), «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында 
және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада 
қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтауқойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясыАудандық аумақтық сайлау комиссиясы

(4-б. 4-т., 113-5-б.11-т.2) т.)(4-б. 4-т., 113-5-б.11-т.2) т.)

8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын 8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын 
тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру.тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру.
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Әкімдікке кандидаттың Қазақстан Республикасының Әкімдікке кандидаттың Қазақстан Республикасының 

Конституциясында және сайлау туралы Конституциялық Конституциясында және сайлау туралы Конституциялық 
заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен 
бастапбастап

(14-б.8-1) т., 31-б)(14-б.8-1) т., 31-б)

9. Әкімдікке кандидаттарға қолдап қол жинау үшін қол 9. Әкімдікке кандидаттарға қолдап қол жинау үшін қол 
қою парақтарын беруқою парақтарын беру
Аудандық  аумақтық сайлау комиссиясы.Аудандық  аумақтық сайлау комиссиясы.
Кандидаттың Қазақстан Республикасының Кандидаттың Қазақстан Республикасының 

Конституциясында және Конституциялық заңында, «Қазақстан Конституциясында және Конституциялық заңында, «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы 

Ескелді ауданының ауылдық округтері әкімдерін Ескелді ауданының ауылдық округтері әкімдерін 
сайлау бойынша сайлау округ құру туралысайлау бойынша сайлау округ құру туралы

  
“Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы” Қазақстан Республикасы “Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы” Қазақстан Республикасы 

Конституциялық Заңының 14-бабының 6) тармақшасына, 21-бабының Конституциялық Заңының 14-бабының 6) тармақшасына, 21-бабының 
4-тармағына, 22-бабына сәйкес Ескелді аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ 4-тармағына, 22-бабына сәйкес Ескелді аудандық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:ЕТЕДІ:
1. Ескелді ауданының ауылдық округтері әкімдерін сайлау бойынша сайлау округ құру:1. Ескелді ауданының ауылдық округтері әкімдерін сайлау бойынша сайлау округ құру:
1) Көкжазық ауылдық округінің әкімі – Көкжазық ауылдық округінің шекарасындағы 1) Көкжазық ауылдық округінің әкімі – Көкжазық ауылдық округінің шекарасындағы 

Көкжазық сайлау округі;Көкжазық сайлау округі;
2. Сайлау округтерінің тізімі олардың шекаралары мен аумақтық сайлау комиссиясының 2. Сайлау округтерінің тізімі олардың шекаралары мен аумақтық сайлау комиссиясының 

орналасқан жері көрсетілген Ескелді аудандық сайлау комиссиясының интернет - орналасқан жері көрсетілген Ескелді аудандық сайлау комиссиясының интернет - 
парақшасында және «Жетісу шұғыласы» аудандық газетінде жариялансын.парақшасында және «Жетісу шұғыласы» аудандық газетінде жариялансын.

   Аудандық сайлау комиссиясының төрағасы                               Р.Жексенбеков Аудандық сайлау комиссиясының төрағасы                               Р.Жексенбеков
Аудандық сайлау комиссиясының хатшысы                               Г.КыдырмановаАудандық сайлау комиссиясының хатшысы                               Г.Кыдырманова

заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен 
кейін үш күн ішінде кейін үш күн ішінде 

(113-4-б.)(113-4-б.)

10. Әкімдікке кандидаттарды қолдау үшін жиналған 10. Әкімдікке кандидаттарды қолдау үшін жиналған 
қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы 
ресімдеуресімдеу
Паспорт қызметінің қызметкерлерін тарта отырып   Паспорт қызметінің қызметкерлерін тарта отырып   

аудандық сайлау комиссиясы. аудандық сайлау комиссиясы. 
Қол қою парақтары аудандық сайлау комиссиясына Қол қою парақтары аудандық сайлау комиссиясына 

тапсырылғаннан кейін үш күн мерзімдетапсырылғаннан кейін үш күн мерзімде
(113-4-б. 7-т.)(113-4-б. 7-т.)

11. Жергілікті аткарушы органдардың шотына әкімдікке 11. Жергілікті аткарушы органдардың шотына әкімдікке 
кандидаттардың республикалық бюджет туралы заңда кандидаттардың республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына 
қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір 
еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізу.еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізу.
Әкімдікке кандидатттар, Әкімдікке кандидатттар, 
саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін)саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін)
Кандидатты тіркегенге дейінКандидатты тіркегенге дейін

 (113-5-б. 2-т.) (113-5-б. 2-т.)

12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс 12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс 
органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың 
бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы 
декларацияларды ұсыну (2022 жылғы 1 қарашаға)декларацияларды ұсыну (2022 жылғы 1 қарашаға)
Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) 
Кандидатты тіркегенге дейінКандидатты тіркегенге дейін
2022 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша2022 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша

 (113-5-б. 3-т.) (113-5-б. 3-т.)

13. Кандидат және оның жұбайының (зайыбының) 13. Кандидат және оның жұбайының (зайыбының) 
декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы 
мәліметтердің дұрыстығын тексерумәліметтердің дұрыстығын тексеру
Мемлекеттік кіріс органдарыМемлекеттік кіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішіндеКандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде

 (113-5-б. 3-т.) (113-5-б. 3-т.)

14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті  14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті  
куәліктер берукуәліктер беру
Аудандық сайлау комиссиясы.Аудандық сайлау комиссиясы.
Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады 

және сайлауға дейін он күн қалғанда жергілікті уақыт және сайлауға дейін он күн қалғанда жергілікті уақыт 
бойынша сағат 18.00-де аяқталадыбойынша сағат 18.00-де аяқталады
2022 жылғы 19 қарашада басталады және 2022 жылғы 7 2022 жылғы 19 қарашада басталады және 2022 жылғы 7 

желтоқсан жергілікті уақытпен сағат 18.00-де аяқталадыжелтоқсан жергілікті уақытпен сағат 18.00-де аяқталады
(113-5-б.)(113-5-б.)

15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы 15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы 
хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында 
жариялаужариялау
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Кандидаттарды тіркегеннен кейін бесінші күннен Кандидаттарды тіркегеннен кейін бесінші күннен 

кешіктірмейкешіктірмей
 (113-5-б. 9-т.) (113-5-б. 9-т.)

16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін 16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін 
орындарды белгілеу және оларды жарақтандыруорындарды белгілеу және оларды жарақтандыру
Жергілікті атқарушы органдар және аудандық сайлау Жергілікті атқарушы органдар және аудандық сайлау 

комиссиясыкомиссиясы
Үгіт басталғанға дейінҮгіт басталғанға дейін

 (28-б. 6-т.) (28-б. 6-т.)

17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу
Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады 

және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті 
уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады. уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады. 
2022 жылғы 7 желтоқсан сағат 18.00-ден кейін басталады 2022 жылғы 7 желтоқсан сағат 18.00-ден кейін басталады 

және 2022 жылғы 17 желтоқсан жергілікті уақыт бойынша және 2022 жылғы 17 желтоқсан жергілікті уақыт бойынша 
нөл сағатта аяқталадынөл сағатта аяқталады

(27-б. 2-т.)(27-б. 2-т.)

18. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесу 18. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесу 
үшін үй-жайлар беру және бөлінген үй-жайларда үшін үй-жайлар беру және бөлінген үй-жайларда 
кандидаттардың және олардың сенім білдірген кандидаттардың және олардың сенім білдірген 
адамдарының сайлаушылармен кездесу кестесін адамдарының сайлаушылармен кездесу кестесін 
жасау, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялаужасау, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
Жергілікті атқарушы органдар және аудандық сайлау Жергілікті атқарушы органдар және аудандық сайлау 

комиссиясы.комиссиясы.
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде 

 (28-б. 4-т.) (28-б. 4-т.)

19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша  әкім қол қойған 19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша  әкім қол қойған 
сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссияларына сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссияларына 
акт бойынша ұсыну     акт бойынша ұсыну                                                                                                   
Аудан әкімі.Аудан әкімі.
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын, 2022 жылғы Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын, 2022 жылғы 

28 қарашаға дейін 28 қарашаға дейін 
 (24-б. 5-т.) (24-б. 5-т.)

20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың 20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың 
тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсынутізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну
Учаскелік сайлау комиссияларыУчаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беретін күнге он бес күн  қалғанда, 2022 жылғы 3 Дауыс беретін күнге он бес күн  қалғанда, 2022 жылғы 3 

желтоқсаннан бастапжелтоқсаннан бастап
 (26-б. 1-т.) (26-б. 1-т.)

21. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және 21. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және 
орны туралы хабардар ету        орны туралы хабардар ету                                                                                                                                                  
Учаскелік  сайлау комиссияларыУчаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей  Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей  
2022 жылғы 8 желтоқсаннан кешіктірмей2022 жылғы 8 желтоқсаннан кешіктірмей

(18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)(18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)

22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін 22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін 
учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу      учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу                                                
Аудандық сайлау комиссиясы.Аудандық сайлау комиссиясы.
Сайлаудан ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан Сайлаудан ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан 

кемінде бір күн бұрын кемінде бір күн бұрын 
2022 жылғы 15 желтоқсаннан ерте емес және            2022 2022 жылғы 15 желтоқсаннан ерте емес және            2022 

жылғы  17 желтоқсаннан кешіктірмейжылғы  17 желтоқсаннан кешіктірмей
 (37-б. 3-т.) (37-б. 3-т.)

23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және 23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және 
тиісті хаттама жасау     тиісті хаттама жасау                   
Учаскелік  сайлау комиссияларыУчаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда 
2022 жылғы 18 желтоқсан жергілікті уақыт бойынша сағат 2022 жылғы 18 желтоқсан жергілікті уақыт бойынша сағат 

06.00-де 06.00-де 
(40-б. 1-т.)(40-б. 1-т.)

24. Дауыс беруді өткізу 24. Дауыс беруді өткізу                                                                                             
Учаскелік  сайлау комиссияларыУчаскелік  сайлау комиссиялары
Сайлау күні жергілікті уақыт бойынша сағат 07.00-ден Сайлау күні жергілікті уақыт бойынша сағат 07.00-ден 

20.00-ге дейін 20.00-ге дейін 
 (38-б. 1-т.) (38-б. 1-т.)

25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде тиісті 25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде тиісті 
әкімдер сайлауы бойынша дауыс беру нәтижелері әкімдер сайлауы бойынша дауыс беру нәтижелері 
туралы хаттамалар жасау туралы хаттамалар жасау 
Учаскелік  сайлау комиссияларыУчаскелік  сайлау комиссиялары
Жергілікті уақыт бойынша сағат 20.00-де басталады Жергілікті уақыт бойынша сағат 20.00-де басталады 

 (18-б. 8) т., 43-б.) (18-б. 8) т., 43-б.)

26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың 26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың 
көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында 
жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген 
орынға ілу        орынға ілу                                                        
Учаскелік  сайлау комиссияларыУчаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу  Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу  

 (43-б. 8-т.) (43-б. 8-т.)

27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері 27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері 
туралы хаттамаларды аудандық сайлау комиссиясына туралы хаттамаларды аудандық сайлау комиссиясына 
ұсыну  ұсыну  
Учаскелік  сайлау комиссияларыУчаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу 

 (113-8-б. 1-т.) (113-8-б. 1-т.)

28. Әкім сайлауының қорытындыларын анықтау28. Әкім сайлауының қорытындыларын анықтау
Аудандық сайлау комиссиясыАудандық сайлау комиссиясы
Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмейСайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей
2022 жылғы 21 желтоқсаннан кешіктірмей2022 жылғы 21 желтоқсаннан кешіктірмей

 (113-10-б.1-т.) (113-10-б.1-т.)

29. Әкімдерді сайлау қорытындылары туралы хабарды 29. Әкімдерді сайлау қорытындылары туралы хабарды 
жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялаужергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау
Аудандық сайлау комиссиясыАудандық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап төрт күннен кешіктірмейСайлау өткізілген күннен бастап төрт күннен кешіктірмей
2022 жылғы 22 желтоқсаннан кешіктірмей2022 жылғы 22 желтоқсаннан кешіктірмей

 (44-б.) (44-б.)

30. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру 30. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру 
Аудандық сайлау комиссиясыАудандық сайлау комиссиясы
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімдеСайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде
Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға 

және сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім және сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім 
мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді өздерінен алып мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді өздерінен алып 
тастау туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін 2022 жылғы 25 тастау туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін 2022 жылғы 25 
желтоқсанға дейінжелтоқсанға дейін

(45-б, 46-б, 3-т. 2)т., 113-11-б)(45-б, 46-б, 3-т. 2)т., 113-11-б)
Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан 

Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының нормаларына Республикасы Конституциялық заңының нормаларына 
сілтемелер берілді.сілтемелер берілді.
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О назначении выборов акимовО назначении выборов акимов
сельских округов Ескельдинского района сельских округов Ескельдинского района 

В соответствии со статьей 113-1 Конституционного Закона Республики В соответствии со статьей 113-1 Конституционного Закона Республики 
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Ескельдинская районная Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Ескельдинская районная 
избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 18 декабря  2022  года в Ескельдинском районе выборы:1. Назначить на 18 декабря  2022  года в Ескельдинском районе выборы:
- акима Кокжазыкского сельского округа;- акима Кокжазыкского сельского округа;
2. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению 2. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов акима Кокжазыкского  сельского округа Ескельдинского района, назначенных выборов акима Кокжазыкского  сельского округа Ескельдинского района, назначенных 
на 18 декабря  2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.на 18 декабря  2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление на интернет-странице Ескельдинской 3. Опубликовать настоящее постановление на интернет-странице Ескельдинской 

районной избирательной комиссии и в районной газете «Жетісу шұғыласы».районной избирательной комиссии и в районной газете «Жетісу шұғыласы».

Председатель районной избирательной комиссии                               Р.ЖексенбековПредседатель районной избирательной комиссии                               Р.Жексенбеков
Секретарь районной избирательной комиссии                               Г.КыдырмановаСекретарь районной избирательной комиссии                               Г.Кыдырманова

Утвержден постановлением    Утвержден постановлением    
Ескельдинской районной     Ескельдинской районной     

территориальной   избирательной комиссиитерриториальной   избирательной комиссии
            от 18 ноября 2022 года № 25            от 18 ноября 2022 года № 25

Календарный  план основных мероприятий Календарный  план основных мероприятий 
по подготовке и проведению выборов по подготовке и проведению выборов 
акима Кокжазыкского сельского округа акима Кокжазыкского сельского округа 

Ескельдинского района области Жетысу, Ескельдинского района области Жетысу, 
назначенных  на 18 декабря 2022 годаназначенных  на 18 декабря 2022 года

1. Назначение выборов акима Кокжазыкского  сельского 1. Назначение выборов акима Кокжазыкского  сельского 
округа (далее – акимов)округа (далее – акимов)
Районная территориальная избирательная комиссия, 18  Районная территориальная избирательная комиссия, 18  

ноября 2022 года ноября 2022 года 
(п.2,3 ст.113-1)(п.2,3 ст.113-1)

2. Опубликование в соответствующих средствах 2. Опубликование в соответствующих средствах 
массовой информации списка избирательных округов массовой информации списка избирательных округов 
с указанием их границ и место нахождения районной с указанием их границ и место нахождения районной 
избирательной комиссии избирательной комиссии 
Районная территориальная избирательная комиссия.Районная территориальная избирательная комиссия.
Не позднее чем через десять дней после назначения Не позднее чем через десять дней после назначения 

выборов, не позднее 27 ноября 2022 года выборов, не позднее 27 ноября 2022 года 
(ст. 22)(ст. 22)

3. Опубликование в средствах массовой информации 3. Опубликование в средствах массовой информации 
состава районной избирательной комиссии.состава районной избирательной комиссии.
Районная территориальная избирательная комиссия.Районная территориальная избирательная комиссия.
Не позднее чем через десять дней после назначения Не позднее чем через десять дней после назначения 

выборов, не позднее 27 ноября 2022 годавыборов, не позднее 27 ноября 2022 года
 (п. 4 ст. 13) (п. 4 ст. 13)

4. Опубликование в средствах массовой информации 4. Опубликование в средствах массовой информации 
состава участковых избирательных комиссий.состава участковых избирательных комиссий.
Районная избирательная комиссия.Районная избирательная комиссия.
Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения 

выборов, не позднее 2 декабря 2022 года выборов, не позднее 2 декабря 2022 года 
 (п. 2 ст. 17) (п. 2 ст. 17)

5. Опубликование в средствах массовой информации 5. Опубликование в средствах массовой информации 
сведений о границах избирательных участковсведений о границах избирательных участков
Аким района.Аким района.
В пятнадцатидневный срок после назначения выборов,            В пятнадцатидневный срок после назначения выборов,            

не позднее 2 декабря 2022 года не позднее 2 декабря 2022 года 
 (п. 5 ст. 23) (п. 5 ст. 23)

6. Выдвижение кандидатов в акимы6. Выдвижение кандидатов в акимы
Политические партии, зарегистрированные в установленном Политические партии, зарегистрированные в установленном 

порядке и граждане в порядке самовыдвижения.порядке и граждане в порядке самовыдвижения.
Начинается со дня, следующего за днем назначения Начинается со дня, следующего за днем назначения 

выборов и заканчивается в восемнадцать часов по местному выборов и заканчивается в восемнадцать часов по местному 
времени за пятнадцать дней до дня проведения выборов, времени за пятнадцать дней до дня проведения выборов, 
если иное не установлено при назначении выборов. если иное не установлено при назначении выборов. 
Начинается 19 ноября 2022 года и заканчивается в 18.00 Начинается 19 ноября 2022 года и заканчивается в 18.00 

часов по местному времени 2 декабря 2022 годачасов по местному времени 2 декабря 2022 года
 (п.1 ст. 113-3) (п.1 ст. 113-3)

7. Установление соответствия кандидатов в акимы 7. Установление соответствия кандидатов в акимы 
требованиям, предъявляемым к ним Конституцией требованиям, предъявляемым к ним Конституцией 
Республики Казахстан, Конституционным законом Республики Казахстан, Конституционным законом 
Республики Казахстан «О выборах в Республике Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан» (далее - Конституционный закон о выборах), Казахстан» (далее - Конституционный закон о выборах), 
статьи 36 Закона Республики Казахстан «О местном статьи 36 Закона Республики Казахстан «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» и законодательством в сфере Республике Казахстан» и законодательством в сфере 
государственной службыгосударственной службы
Районная территориальная избирательная комиссия               Районная территориальная избирательная комиссия               

 (п. 4 ст. 4, пп..2) п.11 ст.113-5) (п. 4 ст. 4, пп..2) п.11 ст.113-5)

8. Регистрация доверенных лиц кандидатов в акимы и 8. Регистрация доверенных лиц кандидатов в акимы и 
выдача им соответствующих удостоверений.выдача им соответствующих удостоверений.
Районная территориальная избирательная комиссия.Районная территориальная избирательная комиссия.
Со дня установления соответствия кандидата в акимы Со дня установления соответствия кандидата в акимы 

требованиям, предусмотренными Конституцией Республики требованиям, предусмотренными Конституцией Республики 
Казахстан и Конституционным законом о выборах Казахстан и Конституционным законом о выборах 

(пп. 8-1) ст.14, ст. 31) (пп. 8-1) ст.14, ст. 31) 

9. Выдача кандидатам в акимы подписных листов для 9. Выдача кандидатам в акимы подписных листов для 
сбора подписей в поддержкусбора подписей в поддержку
 Районная избирательная комиссия. Районная избирательная комиссия.
В трехдневный срок после проверки кандидата В трехдневный срок после проверки кандидата 

на соответствие требованиям, предусмотренным на соответствие требованиям, предусмотренным 
Конституцией Республики Казахстан и Конституционным  Конституцией Республики Казахстан и Конституционным  
законом, статьей 36 Закона Республики Казахстан «О законом, статьей 36 Закона Республики Казахстан «О 
местном государственном управлении и самоуправлении местном государственном управлении и самоуправлении 

Об образовании избирательного округа по выборам Об образовании избирательного округа по выборам 
акимов сельских округов Ескельдинского районаакимов сельских округов Ескельдинского района

В соответствии с подпунктом 6) статьи 14,  пунктом 4 статьи 21, В соответствии с подпунктом 6) статьи 14,  пунктом 4 статьи 21, 
статьей 22 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в статьей 22 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в 
Республике Казахстан» Ескельдинская районная избирательная комиссия Республике Казахстан» Ескельдинская районная избирательная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать избирательный округ по выборам акимов  сельских округов 1. Образовать избирательный округ по выборам акимов  сельских округов 

Ескельдинского района:Ескельдинского района:
1) акима Кокжазыкского сельского округа – Кокжазыкский избирательный округ в 1) акима Кокжазыкского сельского округа – Кокжазыкский избирательный округ в 

границах Кокжазыкского сельского округа;границах Кокжазыкского сельского округа;
2. Опубликовать список избирательных округов с указанием их границ и места 2. Опубликовать список избирательных округов с указанием их границ и места 

нахождения территориальной избирательной комиссии на интернет-странице нахождения территориальной избирательной комиссии на интернет-странице 
Ескельдинской районной избирательной комиссии и в районной газете «Жетісу Ескельдинской районной избирательной комиссии и в районной газете «Жетісу 
шұғыласы».шұғыласы».

Председатель районной избирательной комиссии                Р.ЖексенбековПредседатель районной избирательной комиссии                Р.Жексенбеков
Секретарь районной избирательной комиссии                     Г.КыдырмановаСекретарь районной избирательной комиссии                     Г.Кыдырманова

в Республике Казахстан» и законодательством в сфере в Республике Казахстан» и законодательством в сфере 
государственной службы государственной службы 

(ст. 113-4)(ст. 113-4)

10. Проверка достоверности собранных подписей 10. Проверка достоверности собранных подписей 
в поддержку кандидатов в акимы и оформление в поддержку кандидатов в акимы и оформление 
соответствующего протокола.соответствующего протокола.
Районная избирательная комиссия с привлечением Районная избирательная комиссия с привлечением 

работников паспортных служб. работников паспортных служб. 
В трехдневный срок после сдачи подписных листов В трехдневный срок после сдачи подписных листов 

от граждан, выдвинутых в порядке самовыдвижения в от граждан, выдвинутых в порядке самовыдвижения в 
соответствующие избирательные комиссии. соответствующие избирательные комиссии. 

(п. 7 ст. 113-4)(п. 7 ст. 113-4)

11. Внесение на счет местных исполнительных 11. Внесение на счет местных исполнительных 
органов избирательного взноса в размере однократной органов избирательного взноса в размере однократной 
минимальной заработной платы, устанавливаемой минимальной заработной платы, устанавливаемой 
законом о республиканском бюджете и действующем законом о республиканском бюджете и действующем 
на        1 января 2022 года.на        1 января 2022 года.
Кандидаты в акимы, политические партии (за каждого Кандидаты в акимы, политические партии (за каждого 

выдвинутого кандидата)выдвинутого кандидата)
До регистрации кандидатаДо регистрации кандидата

 (п. 2 ст. 113-5) (п. 2 ст. 113-5)

12. Представление в органы государственных 12. Представление в органы государственных 
доходов по месту жительства декларации об активах доходов по месту жительства декларации об активах 
и обязательствах на первое число месяца начала и обязательствах на первое число месяца начала 
срока выдвижения (на 1 ноября 2022 года)срока выдвижения (на 1 ноября 2022 года)
Кандидат и его (ее) супруга (супруг).Кандидат и его (ее) супруга (супруг).
До регистрации кандидата До регистрации кандидата 
По состоянию на 1 ноября 2022 годаПо состоянию на 1 ноября 2022 года

(п. 3 ст. 113-5)(п. 3 ст. 113-5)

13. Проверка достоверности сведений об активах и 13. Проверка достоверности сведений об активах и 
обязательствах, задекларированных кандидатом и обязательствах, задекларированных кандидатом и 
его (ее) супругой (супругом).его (ее) супругой (супругом).
Органы государственных доходов. Органы государственных доходов. 
В течение пяти дней со дня регистрации кандидата. В течение пяти дней со дня регистрации кандидата. 

(п. 3 ст. 113-5)(п. 3 ст. 113-5)

14. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им 14. Регистрация кандидатов в акимы и выдача им 
соответствующих удостоверений.соответствующих удостоверений.
Районная территориальная избирательная комиссия. Районная территориальная избирательная комиссия. 
Начинается после получения всех необходимых Начинается после получения всех необходимых 

документов и заканчивается в 18.00 часов по местному документов и заканчивается в 18.00 часов по местному 
времени за десять дней до дня выборов времени за десять дней до дня выборов 
Начинается 19 ноября 2022 года и заканчивается в 18.00 Начинается 19 ноября 2022 года и заканчивается в 18.00 

часов по местному времени 7 декабря 2022 года часов по местному времени 7 декабря 2022 года 
(ст. 113-5)(ст. 113-5)

15. Опубликование в средствах массовой информации 15. Опубликование в средствах массовой информации 
сообщения о регистрации кандидатов в акимысообщения о регистрации кандидатов в акимы
Районная территориальная избирательная комиссия.Районная территориальная избирательная комиссия.
Не позднее чем на пятый день после регистрации Не позднее чем на пятый день после регистрации 

кандидатов.кандидатов.
 ( п. 9 ст. 113-5) ( п. 9 ст. 113-5)

16. Определение мест для размещения агитационных 16. Определение мест для размещения агитационных 
печатных материалов и их оснащение печатных материалов и их оснащение 
Аппарат акима района и районная территориальная Аппарат акима района и районная территориальная 

избирательная комиссия.избирательная комиссия.
До начала агитации До начала агитации 

 (п. 6 ст. 28) (п. 6 ст. 28)

17. Проведение предвыборной агитации17. Проведение предвыборной агитации
Начинается с момента окончания срока регистрации Начинается с момента окончания срока регистрации 

кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего дню выборов.времени дня, предшествующего дню выборов.
Начинается после 18.00 часов по местному времени Начинается после 18.00 часов по местному времени 

7 декабря 2022 года и заканчивается в ноль часов по 7 декабря 2022 года и заканчивается в ноль часов по 
местному времени 17 декабря 2022 годаместному времени 17 декабря 2022 года

(п. 2 ст. 27)(п. 2 ст. 27)

18. Предоставление кандидатам в акимы помещений 18. Предоставление кандидатам в акимы помещений 
для встреч с избирателями, составление и для встреч с избирателями, составление и 
опубликование в средствах массовой информации опубликование в средствах массовой информации 
графика встреч кандидатов и их доверенных лиц с графика встреч кандидатов и их доверенных лиц с 
избирателями  в выделенных помещенияхизбирателями  в выделенных помещениях
Аппарат акима  района и Аппарат акима  района и 
районная территориальная избирательная комиссия.районная территориальная избирательная комиссия.
В период проведения предвыборной агитацииВ период проведения предвыборной агитации

(п. 4 ст. 28)(п. 4 ст. 28)

19. Представление по акту в избирательную 19. Представление по акту в избирательную 
комиссию списков избирателей, подписанных акимом комиссию списков избирателей, подписанных акимом 
по каждому избирательному участкупо каждому избирательному участку
Аким района.Аким района.

За двадцать дней до начала голосования, до 28 ноября За двадцать дней до начала голосования, до 28 ноября 
2022 года2022 года

 (п. 5 ст. 24) (п. 5 ст. 24)

20. Представление избирателям для ознакомления 20. Представление избирателям для ознакомления 
списков избирателей по избирательным участкамсписков избирателей по избирательным участкам
Участковые избирательные комиссииУчастковые избирательные комиссии
За пятнадцать дней до дня голосования,  с 3 декабря 2022 За пятнадцать дней до дня голосования,  с 3 декабря 2022 

года года 
 (п. 1 ст. 26) (п. 1 ст. 26)

21. Оповещение избирателей о дне, времени и месте 21. Оповещение избирателей о дне, времени и месте 
голосованияголосования
Участковые избирательные комиссииУчастковые избирательные комиссии
Не позднее чем за десять дней до дня                                               Не позднее чем за десять дней до дня                                               

проведения голосования,  не позднее 8 декабря 2022 года проведения голосования,  не позднее 8 декабря 2022 года 
 (пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38) (пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)

22. Доставка избирательных бюллетеней для 22. Доставка избирательных бюллетеней для 
голосования участковым избирательным комиссиямголосования участковым избирательным комиссиям
Районная территориальная избирательная комиссия.Районная территориальная избирательная комиссия.
Не ранее чем за три дня и позднее чем за один день до Не ранее чем за три дня и позднее чем за один день до 

выборов не ранее 15 декабря  и не позднее 17 декабря выборов не ранее 15 декабря  и не позднее 17 декабря 
2022 года 2022 года 

 (п. 3 ст. 37) (п. 3 ст. 37)

23. Открытие избирательных участков для голосования 23. Открытие избирательных участков для голосования 
и составление  соответствующего протокола и составление  соответствующего протокола 
Участковые избирательные комиссииУчастковые избирательные комиссии
За один час до начала голосованияЗа один час до начала голосования
18 декабря  2022 года в 06.00 часов по местному времени 18 декабря  2022 года в 06.00 часов по местному времени 

(п. 1 ст. 40)(п. 1 ст. 40)

24. Проведение голосования24. Проведение голосования
Участковые избирательные комиссииУчастковые избирательные комиссии
В день выборов с 07.00 до 20.00 часов по местному В день выборов с 07.00 до 20.00 часов по местному 

временивремени
(п. 1 ст. 38)(п. 1 ст. 38)

25. Подсчет голосов и составление протоколов 25. Подсчет голосов и составление протоколов 
о результатах голосования по выборам акима на о результатах голосования по выборам акима на 
избирательном участкеизбирательном участке
Участковые избирательные комиссииУчастковые избирательные комиссии
Начинается в 20.00 часов по местному времениНачинается в 20.00 часов по местному времени

(пп. 8) ст. 18, ст. 43)(пп. 8) ст. 18, ст. 43)

26. Вывешивание копии протокола о результатах 26. Вывешивание копии протокола о результатах 
голосования в помещении избирательного участка голосования в помещении избирательного участка 
в специально установленном месте для всеобщего в специально установленном месте для всеобщего 
ознакомленияознакомления
Участковые избирательные комиссии Участковые избирательные комиссии 
После подписания протоколов – немедленно После подписания протоколов – немедленно 

(п. 8 ст. 43)(п. 8 ст. 43)

27. Представление протоколов о результатах 27. Представление протоколов о результатах 
голосования на избирательных участках в районную голосования на избирательных участках в районную 
избирательнуюь комиссиюизбирательнуюь комиссию
Участковые избирательные комиссииУчастковые избирательные комиссии
После подписания протокола – немедленноПосле подписания протокола – немедленно

(п. 1 ст. 113-8)(п. 1 ст. 113-8)

28. Установление итогов выборов акима28. Установление итогов выборов акима
Районная территориальная избирательная комиссия.Районная территориальная избирательная комиссия.
Не позднее чем в трехдневный срок после выборов Не позднее чем в трехдневный срок после выборов 
Не позднее 21 декабря 2022 годаНе позднее 21 декабря 2022 года

(п.1 ст. 113-10)(п.1 ст. 113-10)

29. Опубликование в средствах массовой информации 29. Опубликование в средствах массовой информации 
сообщения об итогах выборов акимовсообщения об итогах выборов акимов
Районная территориальная избирательная комиссия.Районная территориальная избирательная комиссия.
Не позднее четырех дней со дня проведения выборов Не позднее четырех дней со дня проведения выборов 
Не позднее 22 декабря 2022 годаНе позднее 22 декабря 2022 года

(ст. 44)(ст. 44)

30. Регистрация избранных акимов, выдача 30. Регистрация избранных акимов, выдача 
соответствующих удостоверений соответствующих удостоверений 
Районная избирательная комиссия Районная избирательная комиссия 
 В семидневный срок со дня проведения выборов В семидневный срок со дня проведения выборов
После получения от избранных акимов в семидневный срок После получения от избранных акимов в семидневный срок 

письменного заявления о сложении с себя обязанностей, письменного заявления о сложении с себя обязанностей, 
не совместимых в соответствии с Конституцией и не совместимых в соответствии с Конституцией и 
Конституционным законом о выборах со статусом акима. Конституционным законом о выборах со статусом акима. 
до 25 декабря 2022 года.до 25 декабря 2022 года.

(ст. 45, пп.2) п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 113-11)(ст. 45, пп.2) п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 113-11)

Примечание: В тексте Календарного плана даются Примечание: В тексте Календарного плана даются 
ссылки на нормы Конституционного закона Республики ссылки на нормы Конституционного закона Республики 
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». 



«ЖЕТІСУ ШҰҒЫЛАСЫ» Oqu 4

«ДАРЫН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «ДАРЫН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАР БАЙҚАУЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАР БАЙҚАУЫНЫҢ 

АУДАНДЫҚ БІРІНШІ КЕЗЕҢІАУДАНДЫҚ БІРІНШІ КЕЗЕҢІ
9-11 қараша күндері аралығында 

жалпы білім беретін пәндер 
бойынша республикалық 
«Дарын» ғылыми жобалар 
байқауының аудандық бірінші 
кезеңі өткізілді.
Байқаудың мақсаты: 

оқушылардың зияткерлік әлеуметін 
қалыптастыруға ықпал ету болып 
табылады.
Байқауға аудандық білім беру 

ұйымдарынан 9-11 сынып ара-
сында 90 оқушы қатысып, 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын қорғады. Байқау 16 секцияда 4 бағыт бойынша 
өткізілді. Зерттеу байқауының қорытындысы бойынша ең талантты, дарынды 
зерттеушілері анықталып, аудандық кезеңінің жеңімпаздары атанды. 
Жеңімпаздарды құттықтай отырып, облыстық кезеңге жолдама алған 

оқушыларға сәттілік тілейміз!
Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі

АДАЛ ҰРПАҚАДАЛ ҰРПАҚ

Өткен аптада Ескелді ауданы бойынша білім бөлімінің және «Аме-
лия» сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың алдын алу жөніндегі 
қоғамдық қорымен бірлесіп, білім алушылардың сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетін қалыптастыру мақсатында «Адал ұрпақ» аудандық 
байқауы өткізілді. Байқауға 25 негізгі, орта мектептерінің Адал ұрпақ 
ерікті мектеп клубтары қатысты. 5 оқушыдан құралған команданың 
өзін-өзі таныстыруы, 2021-2022 оқу жылындағы жылдық жоспарға 
сәйкес атқарылған іс шаралары, «Жаңа Қазақстан» тақырыбы бойын-
ша өз жобаларын ұсынды. 
Байқау нәтижесінде: 
«Үздік креатив команда» номинациясын Балпық би АОМ, 
«Ең тапқыр капитан» номинациясын Қаратал ОМ,
«Ең белсенді команда» номинациясын Жалғызағаш ОМ, 
«Ең адал команда» номинациясын Қоңыр орта мектептері иеленді.
Негізгі орта мектептер арасында жүлделі: 
2 орын - Мичурин НОМ, 
1 орынды - Мелькомбинат НОМ иеленді. 
Орта мектептер арасында жүлделі:
3 орын - Т.Рүстембеков АОМ, 
2 орын - Бақтыбай АОМ, 
1 орын - Жетісу ОМ, 
Бас жүлдені - Н.Алдабергенов АОМ иеленді. 
Құттықтаймыз!

Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі

ҮЗДІК ҮЗДІК 
ПСИХОЛОГПСИХОЛОГ

Жетісу облыстық білім беруді 
дамыту оқу-әдістемелік 
орталығының ұйымдастыруымен 
өткен облыстық «Үздік психо-
лог» байқауына Ескелді ауданы-
нан Мелькомбинат негізгі орта 
мектебінің педагог-психологі 
Касенова София Маратовна 
қатысып, I дәрежелі дипломмен 
марапатталды. Құттықтаймыз!

Ескелді ауданы бойынша 
білім бөлімі

«ЗЕРДЕ» ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ«ЗЕРДЕ» ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ
2-4 қараша күндері 

аралығында Ескелді 
аудандық білім бөлімінің 
ұйымдастыруымен «Да-
рын» Республикалық 
ғылыми практикалық 
орталығының іс-шаралар 
жоспарына сәйкес «Зерде» 
зерттеу жобалары мен 
шығармашылық жұмыстар 
байқауының онлайн фор-
матта аудандық кезеңі 
өткізілді. 
Байқаудың мақсаты: 

балалардың зерттеу 
қызметінің дағдыларын да-
мыту, кіші және орта жастағы 

мектеп оқушыларының үздік жетістіктерін бағалау мен насихаттау.
Байқауға аудандық білім беру ұйымдарынан 89 оқушы қатысып, жобаларын 

қорғады. Жеңімпаздар әрбір секция және жас ерекшелігіне қарай бөлінген. Екі 
жас категориясымен аудан бойынша 22 білім алушы анықталды. 
Жеңімпаздарды құттықтай отырып, облыстық кезеңге жолдама алған 

оқушыларға сәттілік тілейміз!
Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі

СІЗДІҢ ДАУЫСЫҢЫЗ - СІЗДІҢ ДАУЫСЫҢЫЗ - 
СІЗДІҢ БОЛАШАҒЫҢЫЗСІЗДІҢ БОЛАШАҒЫҢЫЗ

ҚҰРМЕТТІ АУДАН ҚҰРМЕТТІ АУДАН 
ТҰРҒЫНДАРЫ!ТҰРҒЫНДАРЫ!

ЖЕРЛЕСТЕР!ЖЕРЛЕСТЕР!

МЕКТЕПТЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК МЕКТЕПТЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК 
ЖҰМЫС НӘТИЖЕЛЕРІЖҰМЫС НӘТИЖЕЛЕРІ

Бүгінгі күні ұстаздарға  деген 
құрмет еселеніп, мұғалімдердің 
беделі айтарлықтай артып 
келеді. Негізінен халқымыз 
қашаннан да ұстаздар қауымын 
ұлықтап, қадірін ұғына білгені 
белгілі, сонымен қатар елімізде 
қабылданған «Педагог мәртебесі 
туралы» заңы да оқытушылар 
беделін арттыра түскені анық. 
Кез-келген адам, ұстаз алды-
нан өтіп, сол ұстаздың білім 
нәрімен сусындап, үлкен өмірге 
қанат қағып, арман-мақсатына 
жету жолдарын үйреніп, 
кемелденіп, өзінің дара жолын 
қалыптастыруға әрекет жасай-
ды. Өмірден өз орнын табуға 
тырысады. Осы жолға бастама 
беретін, өмір атты үлкен жол-
да адаспай жол табуға бағдар 
көрсететін әуелі ата-ана болса, 
ұстаздар қауымының да еңбегі 
ұшан-теңіз.
Ұстаздар ұлағатты ісімен үлгі 

көрсетіп,  қарапайымдылығымен 
құрметке бөленген жандар. Ұстаз- 
жас ұрпақтың рухани сәулеткері, 
барша адамзат үміті мол болашағын  
тапсыратын сенімді өкілі. Олар сол 
сенімді ақтай отырып, зерделі де зе-
рек, парасатты, ұлттық және адамдық 
құндылықтарды бойына дарытқан 
тұлғаларды тәрбиелеуде.
Ұстаздық- үлкен жауапкершілікті 

талап ететін мамандық. Себебі, 
ұстаз – шәкіртін әрдайым білімнің 
биігіне талпынуға, жайдары өмірі мен 
бақытты болашағы жайлы арман-
дап, көкке кең құлаш жая самғауға 
жетелейді.    Болашақтың нұрлы 
болатындығына сенім ұялатып, 
тәлімді тәрбие беруге тырысады.
«Әрбір елдің келешегі мектебіне 

байланысты» - деп М.Жұмабаев 
айтқандай, ұлттың тарихи-әлеуметтік, 
мәдени және рухани болмысын 
дамытуға, қоғамдық өмір мен ұлттық 
мектепті қалыптастыруда ұстаздың 
еңбегі зор.
Биылғы оқу жылында қазақ тілі мен 

әдебиеті бірлестігінде 6 мұғалім 
еңбек етеді. Барлығы жоғары 
білімді тәжірибелі ұстаздар. ӘБ 
мұғалімдерінің мақсаты мен міндеті 
– болашақ ұрпаққа жаңа технология 
әдістері бойынша оқытуда сапалы 
білім беруге  ұмтылу
Мектеп әдіскерлері  мұғалімдердің 

педагогикалық және кәсіби 
шеберлігін, құзырлылығын және 
сабақ беру әдістемесін үздіксіз 
жетілдіруге бағыт-бағдар беру 
арқылы оқушылардың сапалы білім 
алуына, шығармашылық деңгейінің 
жоғары сатыға жетуіне ықпал етуде.
Бірлестік мүшелеріне жыл ба-

сында апталық жүктемелер 

Биылғы кезектен тыс 
Президент сайлауы 
күн санап жақындап 
келеді. Қарашаның 20-ы 
күні қазақстандықтар 
елдің тізгінін 
ұстайтын мемлекет 
басшысын таңдап дау-
ыс береді.
Бұл күн тарихи 

маңыздылығы жоғары, 
жаңа бетбұрыстарға 
жол бастайтын Жаңа 
Қазақстанның алғашқы 
қадамдарының бірі 
болмақ.
Осы жолғы бір ерекшелік 

Президент жеті жылға 
бір рет сайланады. 

Сайланған ел басшысының келесі жолы сайлауға 
түсуге құқығы болмайды. Бүгінде Президенттікке 
үміткерлер алдағы жеті жылға жоспарлаған сайлауал-
ды бағдарламалары бойынша үгіт-насихат жұмыстарын 
жүргізуде. Таңдау еркі - халықта.
Сайлауға белсенді қатысу жұрттың ел тағдырына бейжай 

қарамайтынын көрсетеді. Сондықтан баршаңызды алда 
болатын сайлауда дауыс беріп, өз таңдауларыңызды 
жасауға шақырамын.

Б.БОРАНБАЕВ,  
Ескелді аудандық ардагелер кеңесінің төрағасы

бөлініп,бекітіліп берілген. 
ӘБ отырысы жасалынып, 
жыл бойына атқарылатын 
міндеттемелерді бөлісіп ала-
ды.
2022 жылдың 19-28 қыркүйек 

аралығында мектебімізде 
гуманитарлық пәндер 
бірлестігі арасында Тілдер 
мекрекесі ұйымдастырылды.  
Аталған шарада қазақ тілі 
мен әдебиеті пән бірлестігі 
онкүндіктің ашылуын қазақы 
нақышта, мектебіміздің  
күйші балалар оркестрінің 
орындауындағы ұлттық 
күйлермен бастап, сол күні 
мектепке келген оқушылар 
мен ұстаздарды, қонақтарды 
мектептің кіре берісінде қазақтың 
ұлттық киімімен қарсы алып, қазақы 
дәстүрмен амандасып қарсы алды. 
Шара барысында ұлттық салт-
дәстүр мен ұлттық тағамдар, ұлттық 
ойындар туралы кеңінен ақпарат 
берілді. Дәліздерге тілге байланысты 
ұлылардың қанатты сөздері ілініп, 
тақырыпқа байланысты кітап бұрышы 
ұйымдастырылды. Бірлестіктегі 
әр мұғалім педагогикалық түрлі 
әдіс-тәсілдерді тиімді пайдала-
ну арқылы тақырыпты аша түсіп, 
түрлі көрнекі құралдар арқылы 
ұлттық құндылықтарымызды 
дәріптей түсті. Онкүндік бары-
сында Ж.Ш.Кауранбекованың 
ұйымдастыруымен 9-10 сыныптар 
арасында «Әдебиет көшбасшысы» 
интеллектуалдық ойыны, 5-9 сынып-
тар арасында өлеңдерді мәнерлеп 
оқудан флешмоб, «Оқуға құштар мек-
теп» акциясы бойынша 20 минуттық 
кітап оқу шарасы өткізілді. Жал-
пы бірлестіктің атқарылып жатқан 
жұмыстары мен атқарылған істің 
нәтижесіне  тоқталсақ, жетістіктер 
қоржыны да мақтанарға тұрарлық. 
Атап айтар болсақ, биылғы оқу жы-
лын да үлкен жетістікпен бастады 
«Республикалық балалар оқуы» 
байқауының аудандық кезеңінен 6 «А» 
сынып оқушысы Қобланова Жанель 
1-орын, (жетекшісі С.Б.Түсбаева), 
2-орынды 8-сынып оқушысы 
Еркінәлі Улина (жетекшісі А.Т. Ома-
рова), 3-орын Нұржанқызы  Ақпейіл 
(жетекшісі Д.А.Берлибекова) иеленді. 
Нәтижесінде аталған байқаудың 
облыстық кезеңіне 6-сынып оқушысы 
Қолбанова Жанель жолдама алып, 
жүлделі 3-орынды қанжығасына бай-
лады. (Жетекшісі С.Б.Түсбаева).
Қазақ тілі мен әдебиеті пәндері 

бірлестігінің жеткен әр жетістігі – 
ұстаздың өз ісініне деген шексіз 
махаббатының, оқушыға бағыт-
бағдар беруде дұрыс бағыт беруінің, 
нәтиже мен жетістікке жетуге 

жетелеудегі баспалдақ бола білуінің, 
яғни педагогикалық шеберліктің 
арқасы деп түсінемін.
Бүлдіршіндердің білім сапасын 

жетілдіруде озық технологиялар-
ды пайдалану үшін оқытушының 
білімі жеткілікті, жаңалықты жат-
сынбай меңгеруге құштар болуы 
қажет. Инновациялық іс-әрекет 
ойдағыдай нәтиже беру үшін 
оқытушының ақыл-ой дамуының 
көрсеткіштері аса жоғары болу ке-
рек. Сонда ғана педагогикалық іс-
әрекетке деген шығармашылық 
қатынастың қалыптасып, дамуына 
қажетті мотивациялық алғы шарт 
пайда болады. Бүгінгі күннің оқыту 
технологиялары заман талабы-
на сай болуы қажет. Ал оқытушыға 
оқушылармен қатым-қатынасы 
жоғары деңгейде болуына бағдар 
беретін, оқыту барысындағы тиімді 
әдіс-тәсілдерді ұтымды пайдалануға 
дұрыс бағыт-бағдар беріп, сапалы 
білім мен жоғары нәтижеге жетуге 
жолдама беріп, ұстаздар қауымын 
жігерлендіріп отыратын мектебіміздің 
әдіскерлері М.Ж.Смаилова мен 
Г.Д.Сарыеваларға бірлестік мүшелері 
әрдайым алғыстарын білдіреді. 
Себебі біз, ұстаздар қауымы, кейінгі 
ұрпақтың сапалы білім мен са-
налы тәрбие алуына атсалысып 
жатқан үлкен бір ұжымбыз, осы жол-
да әрқайссымыздың айтарлықтай 
міндетіміз бен парызымыз бар. 
«Бірлесе көтерген жүк жеңіл» 
демекші, оқушыларымыз еңбек ба-
рысында жақсы нәтижеге жетіп, 
мерейімізді асырсын десек, білекті 
сыбанып, бірлесе еңбек еткеніміз аб-
зал.

Еркежан МАНАРБЕК,
Жетісу облысы, 

Ескелді ауданының
Сейфуллин атындағы орта 

мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті 

пәні мұғалімі

Баршаңызға белгілі са-
наулы күндерден кейін 
елімізд саяси маңызды 
оқиға – Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің 
кезектен тыс сайлауы 
өтеді.
Бүгінде Қазақстан Респу-

бликасы Президенттігіне 
үміткерлер арасынан 
талапқа сәйкес үміткерлері 
тіркеліп, еліміздің барлық 
аймақтарында қарқынды 
үгіт-насихат жұмыстары 
жүргізілуде.
Президент сайлауы 

– еліміздің болашағы, 
халықтың әл-ауқатының жақсаруына тікелей әсер ететін 
маңызды оқиға. Сондықтан да, барша ел үшін маңызы 
зор саяси науқанға қатысу –азаматтық борышымыз деп 
білемін.
«Бейбіт елде - сән бөлек, бүлінген елде - дау бөлек» 

– демекші, осындай айтулы сәтте барлығымыз 
жұмылып, сайлауға ел болып белсенді қатысып, өз 
таңдауларыңызды жасауға шақырамын.

Д.КАРИПОВА, 
«Ескелді ауданының әйелдерді қолдау орталығы» 

ҚБ төрайымы
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«АЛТЫН КҮЗ» «АЛТЫН КҮЗ» 
МЕРЕКЕСІМЕРЕКЕСІ

ҮЗДІК АӘЖДТ ПӘНІ ОҚЫТУШЫ-ҮЗДІК АӘЖДТ ПӘНІ ОҚЫТУШЫ-
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«КЕЛ, БАЛАЛАР, ОҚЫЛЫҚ!»«КЕЛ, БАЛАЛАР, ОҚЫЛЫҚ!»

«БІЛІКТІ БІРДІ ЖЫҒАР, БІЛІМДІ МЫҢДЫ ЖЫҒАР»«БІЛІКТІ БІРДІ ЖЫҒАР, БІЛІМДІ МЫҢДЫ ЖЫҒАР»

ТӘРБИЕ  ОТБАСЫНАН  БАСТАЛАДЫТӘРБИЕ  ОТБАСЫНАН  БАСТАЛАДЫ

Сұр бұлт түсі суық қаптайды 
аспан, күз болып дымқыл тұман 
жерді басқан деп ызғарлы күз 
мезгілі де келді. Бұл уақытта ел-
-жұрт молшылыққа кенеліп, астық 
орылып, шөп шабылып, жеміс-
-жидектің бәрі пісіп, қамбаның 
толатын кезі. 
Самал желмен тербелген ағаштардан 

әлсін-әлсін ұшып жапырақтар да түсіп 
жатыр. Айналаны сары-қызғылт түске 
көмкеріп, әдемі көрініс беріп тұр. Күн 
суытып, әр үйдің түтіні түтеп жатыр.   
Қыстың қамын ойлап жатқан жандар 
да күйбең тіршілігімен жүр. Қураған 
шөптің басына әппақ-әппақ болып 
қырау қатып үлгерді. Қамбалар дәнге 

толып, диқаншылар көңілді. 
Күз келгенде әр аулада мейрам. 

Осындай мереке «Күншуақ» бөбекжай 
бақшасында да аталып өтті. «Қуаныш» 
ортаңғы тобында ұйымдатырылған 
«Алтын күз» мерекесінде меңгеруші 
Маржан Талғатқызы бүлдіршіндерді 
мерекемен құттықтап, арнайы «Күз 
сыйы» көрмесіне қолдан жасаған 
бұйымдары үшін «Мадақтама» 
грамоталарын табыстады. Сонымен 
қатар,  «Бақа», «Бұлт» билері биленіп, 
балалар күз тақырыбында тақпақтарын 
айтып, ән шырқады. 

Қарлығаш БИРИМКУЛОВА
«Күншуақ» бөбекжай бақшасының 

тәрбиешісі

«Ұлттың  ұлы ұстазы»  атты, 
22-қыркүйек Тілдер  мерекесіне  
«Туған тілім - тірлігімнің айғағы»,  
Мұхтар Әуезовтың 125 жылдығына 
«Ұлы  халықтың ұлы ақыны» атты 
көрмелер қойылып, тамашаланды.
Жылдағыдай мектебімізде  

«Буккроссинг» -  «Өзің оқыдың - 
өзгеге бер!»   алаңы үздіксіз жұмыс 
жасауда. Ұстаздар, оқушылар оқыған 
кітаптарын  өткізіп, қалаған кітаптарын 
алады, кітап алмасады. Оқушылар  
оқыған кітаптарынан алған әсерлерін 

Қазіргі  қоғамда  бала тәрбиесінде 
айтарлықтай орын  алатын  мектеп 
қабырғасы болып  саналады. Мектеп  
қабырғасында баланың  сапалы білім , 
саналы тәрбие алуына ата-аналардың 
үлесі зор. Болашақ  ұрпақтың  тәрбиесі  
мен  денсаулығына  мектеп  мұғалімдері  
емес, ең  бірінші  отбасындағы  ата-
-ана  қарауы  тиіс. Баланың  жақсы  
болуы ата-  ананың  үйдегі  берген  
тәрбиесіне  байланысты. Адамгершілік, 
бауырмалдық, қайырымдылық, 
татулық, әдептілік сияқты қасиеттер 
отбасынан бастау алатыны белгілі. 
Тәрбие балаға сөзбен, теориямен 
дарымайды, үлкендердің үлгісімен 
сіңеді. Сондықтан да дана халқымыз 
«Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап 
қыз өсер» деген ғой. Балаға  еңбек  
етуді,адалдықты,  достарымен  тату  

- ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р ы н ы ң 
шығармашылық бастамаларын 
қолдау, мұғалім еңбегінің 
мәртебесін көтеру.    Байқау 
қорытындысы бойынша:
жүлделі 1 орынды жеңіп алғын 

Ш.Уалиханов атындағы орта мектеп-

Қазіргі уақытта қоғамдық-
-әлеуметтік өмірдің барлық 
саласында түбірлі өзгерістердің 
болуына байланысты, білім 
жүйесінде де біршама жаңарулар 
болып жатқаны белгілі. Бүгінгі 
таңда білім саласында бағдарлы 
оқыту жүйесі арқылы әрбір жеке 
тұлғаның құндылық қасиеттерін 
дамытып, қалыптастыруға аса 
мән берілуде.
Кітап оқу-рухани байлық. Кітап жан 

серігің, ақылдасар сырлас досың. 
Кітаптан ұлттық құндылықтарымызды, 
тарихымызды оқып білеміз. Ұлы 
тұлғалардың бәрі де ұлылыққа кітап 
оқу арқылы жеткен.Сонымен қатар, 
кітап оқи отырып, олар адамдарды 
ажырата білуге, жақсы мен жаманды 
айыра білуге үйренеді. XXI ғасыр –
білім, ғылымның ғасыры. Өркениет 
көшінен қалмау үшін біз білім 
сапасын арттырып, адам ресурсын 
байытуымыз қажет. Болашақ- білімді 
жастарымыздың қолында.
Осыған орай Жетісу облысы Ескелді 

ауданы Байысов атындағы орта 
мектеп кітапханасында оқушылардың 
кітап оқуға құмарлығын кітап оқу 
арқылы олардың сөздік қорын, ой-
-өрісі дамуын, рухани байлығын, 
шығармашылық қабілеттерін 
арттыру, сапалы білім, саналы  
тәрбие алу үшін көп оқып, көп іздену 
керек екенін түсіндіре отырып, 
оларды ұлттық сана-сезімді жоғары, 
рухани ойлауы терең мәдениетті, 
парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор 
ұрпақты кітап оқу арқылы тәрбиелеу, 
кітапты сүйе білуге, қадірлеуге 
баулу, оқушыларды кітап оқуға деген 
қызығушылығын арттыру мақсатында 
мектеп кітапханашысы Г.Оразбаева 
«Балаға мағыналы оқуды үйренуге 
қалай көмектесуге болады?», «Оқу 
сауаттылығын қалыптастырудың 
әдіс-тәсілдері», «Ата-аналарға 
көмек», «Ата-аналарға арналған 
оқыту» тақырыптарында ата-аналар 
арасында семинар-практикум 
өткізді. Семинар барысында 
кітапханашы Г.Оразбаева соңғы 
кезде жаңа технологиялардың 
дамуына байланысты кітап оқуға 

бөлісу үшін келесі оқырманға 
жолдайды. Бұл жоба оқушылардың 
танымдық белсенділігін дамытудың 
басты құралы деп есептеймін.
Ал бүгінгі таңда  жас ұрпақты 

кітап оқуға баулуды түрлі шаралар 
арқылды жүзеге асыруды мақсат етіп 
отырмыз. Осындай  тәрбие беретін іс-
-шаралар алдағы уақытта да жалғаса 
бермек.

Ж.КУРМАНГАЛИЕВА,
Титов атындағы орта мектебінің 

кітапханашысы

болуды,  дұрыс,  адал жүруді  үйрету  
қажет. “Тәрбие  басы- тал  бесік”деп  
аталарымыз  айтқандай  отбасымыз  
тәрбиелі,  берекелі  болса,одан  
өнген  ұрпақтарымыз да  тәрбиелі  
азамат  болады  деп  айта  аламыз.                                                                             
Өз  ата-анасын  сыйлап,  үйренген  
бала  өзге ата-аналарды,  мектептегі  
мұғалімдерді, өскен  ортасын    
құрметтей біледі, яғни үлкенге  
құрмет, кішіге ізет  таныта алады.
Баламызды  мектепке  жіберіп,  мектеп 
тәрбие береді,білім береді деп бар  
ауыртпашылықты мұғалімдерге  артып 
қоймай, ата-аналарда мектеппен  
тығыз  байланыста болу қажет.Еліміздің 
өркендеуіне,  дамуына  сүбелі үлес 
қоса  алатын сапалы білім  мен  саналы  
тәрбие алған  жас ұрпақ  болмақ. Жас 
ұрпақтарымызға жақсы тәрбие беріп 
өсіру, адамдар  санатына қосу  арқылы 
болашағынан үміт  күтер елін,жерін  
қорғайтын  ұрпақты тәрбиелеу 
барлығымыздың  басты борышымыз  
деп  санаймын.
Еліміздің ертеңін  ұстар жастарымыздың  

тәрбиесіне  аса мән  беру – біздің  
мақсатымыз  деп  ойлаймын. «Тәрбие  
отбасынан басталады» деп халық  
даналығы  бекер айтпаған. Саналы да, 
білімді  бала  болашағын қалыптастыру  
әрбір ата – ананың  мерейлі  міндеті,  
парасатты   парызы.

 Е. КАРТЕМИШ,
Ж.Жақыпбаев атындағы орта 

мектебінің  8 «Ә» сынып  жетекшісі 

-гимназиясының АӘжТД пәні мұғалімі 
Байбараков Аслан Сәкенұлы, 
2 орынды Алдабергенов атындағы 

орта мектебінің АӘжТД пәні мұғалімі 
Тілеубекұлы Олжас, 
3 орынды Қаратал орта мектебінің 

АӘжТД пәні мұғалімі Тлеукулов 
Данияр Маратович, 
“Үздік портфолио” номинациясы 

бойынша Абай атындағы орта 
мектебінің АӘжТД пәні мұғалімі 
Кукеев Аманжол Адильбаевич, 
«Тактикалық дайындық бойынша 
үздік оқытушы-ұйымдастырушы» 
номинациясын Қаблиса жырау 
атындағы орта мектебінің АӘжТД 
пәні мұғалімі Уйсимбеков Қуаныш 
Абаевич, 
“Үздік кәсіби шеберлік” номинациясын 

М.Маметова атындағы орта орта 
мектебінің АӘжТД пәні мұғалімі 
Бейбіт Ілияс марапатталды. 
Жеңістеріңіз құтты болсын!

Ескелді ауданы 
бойынша білім бөлімі

деген қызығушылық төмендеп кеткені 
байқалатынын, оқушы кітапханаға 
келгеннен гөрі дайын материалды 
интернеттен алғанды жеңіл 
санайтынын айтып өтті.
«Оқуға құштар мектеп» жобасын 

басшылыққа ала отырып, бүгінде 
кітапханалар - еліміздің болашағы, 
жастардың ғылым, білім жолындағы 
өмірлік құлшынысына айналып 
отыр. Сондықтан да, ата-ана, балам 
сауатты, білімді болсын десеңіз 
балаларыңызға ертегі кітаптардан 
бастап, анықтамалықтар, сөздіктер, 
мақал-мәтелдер т.б. кітаптарды алып 
бергенді әдетке айналдырғандары 
жөн екенін ескертті. Әр мейрам 
сайын балаларға әдеби кітапты сыйға 
тартуларын ұсынды.
Барлық білім кітапта. Кітаптан асқан 

қазына жоқ. Ешқандай байлық та, жаңа 
технологиялар да кітаптың орнын 
баса алмайды. Адам  ақпараттың 
20%- ын көзімен, 70% -ын оқу арқылы 
қабылдайтынын алға тартып, балаға 
тек үй тапсырмаларын орындау 
білімділікті қамтамасыз етпейтіндігін 
түсіндірулеріне шақырды. «Үштік 
одақ» әдісі аясында «Мектеп-ата-
-ана-бала» болып жан-жақты бірігіп 
балаларға кітап оқытуды қолға 
алуды, кітап жақсылыққа, әділдікке 
үйрететінін, айналадағы дүниенің 
әсемдігін ашып, өмірге деген 
сүйіспеншілікке, білім қуанышына 
баулитынын түсіндірді.
Жаңа заман талабына ілесу- әр 

кітапханашының міндеті. Шәкірт 
санасына зор ілім құяр кітап мекені 
болса, кітапханашы- тілімізді, дінімізді, 
рухани байлығымызды насихаттаушы 
мамандық иесі.Кітапхана 
саласындағы тың бастамаларыңыз 
бен тұшымды ойларыңыз болса, 
қабылдауға әрқашан дайынбыз. 
Сіздерді кітапхана ісіне қатысты 
түйткілді мәселелерді кітап 
жанашырлыры ретінде бірге отырып 
жұмыла талқылауға шақырамыз.

Г.ОРАЗБАЕВА,
Р.МАЖИТОВА,

Байысов атындағы орта 
мектебінің кітапханашылары

(«Оқуға құштар мектеп»  жоба аясында
ата-аналарға арналған оқыту семинар-практикумы)

Мемлекет басшысы  кітап 
оқу арқылы әлемге деген 
қызығушылық мектеп 
қабырғасынан қалыптасуы керек 
екенін атап өткен болатын. 
Бұл тапсырманы орындау үшін  

2020 жылы  «Оқуға құштар мектеп» 
жобасы жүзеге асырыла бастады. 
«Оқуға құштар мектеп» жобасы  
оқушылардың оқу сауаттылығын 
қалыптастыру  мен жетілдіруге, оқу 
мәдениетінің деңгейін арттыруға  және 
кітап оқуға насихаттауға бағытталған. 
Кітап - білімімізді молайтады, 
кітаптан  көп үлгі өнеге, тәрбиесінен 
әсер аламыз. Оқыған,тоқығаның көп 
болса,жеңбейтін жау, алынбайтын 
қамал жоқ. «Білікті бірді жығар, 
білімді мыңды жығар» -деген халық 
даналығы бекер айтылмаған.  Кітап 
біздің рухани байлығымыз.
Титов атындағы орта мектеп 

кітапханасында  «Оқуға құштар 
мектеп» жобасы аясында үздіксіз 
жұмыс жасалуда. Кітапхана көркі  
көрме  болғандықтан,  жоспарға 
сай  көптеген тақырыптық  көрмелер 
қойылып көрсетіледі. Мысалы; 
Қазақстан мемлекеттік рәміздеріне 
30 жыл толуына байланысты  
көрме, еліміздің туын, Елтаңбасын, 
Әнұранын қастерлеуге өз елін, тегін, 
тарихын білуге бағытталған. Ахмет  
Байтұрсыновтың 150 жылдығына  

Адамға ең бірінші білім емес, рухани 
тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз 
берілген білім - адамзаттың қас жауы, 
ол келешекте оның барлық өміріне апат 
әкеледі-деп “(Әл – Фараби)  айтқандай  
балаға әуелі білімнен бұрын, тәрбие 
берілуі тиіс.
Бала шыр  етіп  дүние  есігін  ашқаннан  

бастап оның жақсы болып  тәрбие алуы 
әр  отбасына  тікелей байланысты 
болмақ. Бала  тәрбиесі қиында күрделі 
процесс.Баласына  жақсы тәрбие беріп,  
өсіру әр  ата-ананың  басты міндеті.
Бірақ баламызды осы мақсаттарға 

сай тәрбиелеу үшін үлкен еңбек, күш 
- жігер қажет екенін бәріміз білсек те, 
мойнымыз жар беріп, бала тәрбиесімен 
айналыса бермейміз. Себебі қазіргі  
ата-аналардың  жұмыс  бастылығы 
бала тәрбиесін  екінші жолға қойғандай. 

Аудандық жалпы орта білім 
беру мекемелері арасында 
“Үздік АӘжДТ пәні оқытушы-
- ұ й ы м д а с т ы р у ш ы - 2 0 2 2 ” 
байқауы өтті. Байқаудың 
негізгі мақсаты - алғашқы 
әскери дайындық оқытушы-

(«Оқуға құштар мектеп» жобасы  аясындағы жұмыс)
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На сегодняшний день такое 
заболевание, как СПИД, 
известно в каждом уголке 
земного шара. Его справедливо 
называют крупномасштабной 
эпидемией, чумой 20-го и 21-
го веков, реально угрожающей 
человечеству.
Каждый год 1 декабря весь мир 

отмечает день борьбы со СПИДом. 
Это не просто очередная значимая 
дата в календаре, а день скорби 
по миллионам умерших от этой 
неизлечимой болезни.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВИЧ/
СПИД?

ВИЧ (вирус иммунодефицита 
человека) — это мельчайший вирус, 
вызывающий ВИЧ-инфекцию. 
Проникновение вируса в организм 
человека вызывает ослабление и 
разрушение иммунной системы, 
которая обеспечивает защиту 
организма человека от заболеваний, 
идентифицируя и уничтожая 
опухолевые клетки и патогены.
СПИД (синдром приобретённого 

иммунного дефицита) — состояние, 
развивающееся на фоне ВИЧ-
-инфекции и характеризующееся 
падением числа CD4+ 
лимфоцитов, множественными 
оппортунистическими инфекциями, 
неинфекционными и опухолевыми 
заболеваниями. СПИД является 
терминальной стадией ВИЧ-
-инфекции.
ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ:
• половой — при гетеросексуальных 

и гомосексуальных контактах
• парентеральный — с кровью и 

ее компонентами при нарушении 
целостности кожных, слизистых 
покровов
• от матери к ребенку — до, вовремя 

Қазақстан Республикасының 
мемлекеттiк қызметшiлерінiң 
моральдық-адамгершiл і к 
бейнесiне және iскерлiк 
қасиеттеріне қойылатын 
талаптар Әдеп кодексі арқылы 
жоғарылай бастады. Әдеп 
кодексі жалпы ережелер, 
мінез-құлықтың жалпы 
стандарттары, қызметтен 
тыс уақыттағы мінез-құлық, 
қызметтік қатынастардағы 
мінез-құлық және көпшілік 
алдында, оның ішінде 
бұқаралық ақпарат 
құралдарында сөйлеумен 
байланысты мінез-құлық 
стандарттары деп аталған бес 
бөлімнен тұрады.
Мінез-құлықтың жалпы 

стандарттарына келетін 
болсақ мемлекеттік 
қызметшілердің Қазақстан 
халқының бірлігі мен елдегі 
ұлтаралық келісімді нығайтуға 
ықпал етуге, мемлекеттік және 
басқа тілдерге, Қазақстан 
халқының салт-дәстүрлеріне 
құрметпен қарауға, адал, 
әділ, қарапайым болуға, 
өздері қабылдайтын 
шешімдердің заңдылығы мен 
әділдігін қамтамасыз етуге, 
Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгіленген 
шектеулер мен тыйымдарды 
сақтауға, өзінің іс-әрекетімен 
және мінез-құлқымен қоғам 
тарапынан айтылатын сынға 
себепкер болмауға, сынағаны 
үшін қудалауға жол бермеуге, 
орынды сынды кемшіліктерді 
жою мен өзінің қызметін 
жақсарту үшін пайдалануға, 
жеке сипаттағы мәселелерді 
шешу кезінде мемлекеттік 
органдардың, ұйымдардың, 
мемлекеттік қызметшілер мен 
өзге де адамдардың қызметіне 
ықпал ету үшін өзінің қызметтік 
жағдайын пайдаланбауға, 
шындыққа сәйкес келмейтін 
мәліметтерді таратпауға, 
мемлекеттік меншіктің 

Мемлекеттік қызметшілердің ең басты 
міндеті – халыққа адал қызмет ету. Ұлт 
мәртебесін көтеретін, ел абыройын 
асқақтататын мемлекеттік қызметкер 
болу – жауапты міндет. Өйткені, ол қай 
кезде де биліктің биік бейнесін, іскерлік 
қабілетін көрсетеді.

Мемлекеттік қызмет мінсіз атқарылуы тиіс. 
Сонымен қатар, мемлекеттік қызметшінің еңбегі 
де оңтайлы болғаны жөн. Ол үшін мемлекеттік 
органдарда мінсіз қызмет ететін мемлекеттік 
қызметші жұмыс уақытысы аяқталған соң 
негізсіз жұмыс орнында қалып, мемлекеттік 
жұмыспен айналыспай менеджмент саласын 
да толық меңгеруі тиіс. Бұл қазіргі уақыттың 
талабы. Сондықтан да Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жетісу 
облысы бойынша департаментімен жергілікті 
атқарушы органдардың кіруді бақылау және 
басқару жүйесін «Е-қызмет» ақпараттық 
жүйесінде интеграциялау бойынша атқарылған 
жұмыстарға қатысты талдау жұмыстары 
жүйелі жүргізіліп келеді. Қазіргі таңда 
мемлекеттік қызметшілердің жұмыс уақытын 
тиімді пайдаланып, жұмыс уақыты аяқталған 
соң жұмыста қалу фактісі тіркелмеу үшін 
мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, 
төмендегі шаралардың жүйелі атқарылуы басты 
назарға алынды. Атап айтар болсақ,
1) мемлекеттік қызметшілерді үстеме жұмысқа 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы» Заңының 32-бабының 
4-тармағымен көзделген тәртіппен ғана 

тартуды, үстеме жұмыс үшін заңнамамен 
көзделген демалыс күндері (сағаттары) берілуін, 
өтемақы төленуін қатаң сақтауды қамтамасыз 
етуді;
2) мемлекеттік органдарда «икемді жұмыс 

кестесі» режимін кеңінен енгізуді ықпал 
жасауды, мемлекеттік қызметшілермен артық 
жұмыс жасауды азайту туралы нақты мақсатты 
индикаторды мемлекеттік органдардың тиісті 
басшыларының жеке жұмыс жоспарына қосуды;
3) жергілікті атқарушы органдарда, орталық 

мемлекеттік органдардың аумақтық 
бөлімшелерінде мемлекеттік қызметшілердің 
магнитті картаны қолдану арқылы кіру және 
шығу уақытын есепке алатын қолжетімділікті 
есептеу және бақылау жүйесін (ҚЕБЖ) (скуд) 
орнатуды;
4) мемлекеттік органдардың аумақтық 

бөлімшелерінде және жергілікті атқарушы 

и вскоре после родов и при грудном 
вскармливании

КАК ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ?
• при рукопожатии
• при кашле, чихании
• при посещении бассейна, сауны, 

туалетов
•  при укусах насекомых
• при дружеских поцелуях
• через посуду, одежду, белье
• при контакте с домашними 

животными
• через продукты питания

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ
На сегодняшний день профилактика 

ВИЧ-инфекции относится к самым 
действенным способам борьбы с 
опасной болезнью.
Важно знать, что профилактика 

ВИЧ — это надежный и 
гарантированный способ защиты от 
инфекции, и результаты его зависят 
от поведения каждого человека.
1. Профилактика вертикальной 

передачи ВИЧ инфекции, 
то есть — прохождение 
профилактического курса лечения 
беременными женщинами, 
являющимися носителями вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Данная терапия направлена 
на максимальное снижение 
риска заражения ребенка 
внутриутробно. Кесарево сечение, 
искусственное вскармливание 
младенца, появившегося на свет 
от инфицированной матери — это 
также способы профилактики ВИЧ.
2. Обеспечение доступа 

к антиретровирусной и 
заместительной терапии. Люди, 
которые не знают своего ВИЧ-
-статуса или не могут получить 
доступ к лечению и уходу, рискуют 
передать этот вирус другим, что 

В преддверии Международного дня 
борьбы с коррупцией Общественное 
Объединение “Амелия”, ГУ “Отдел 
внутренней политики, культуры, 
развития языков и спорта 
Ескельдинского района области 
Жетісу” и ГУ “Отдел образования 
по Ескельдинскому району 
Управления Образования области 
Жетісу” в школе им.Балпык би 
с.Кокжазык провели районную 
акцию «Стоп коррупция» в рамках 
реализации проекта: “Организация 
и проведение мероприятий в 
целях повышения правовой 
культуры среди населения и 
молодежи Ескельдинского района, 
профилактики коррупции и 
правонарушений в обществе, 
формирования “нулевой” 
терпимости к правонарушениям”. 
Чтобы обратить внимание школьников 

на проблему коррупции, а также 
рассказать им о возможностях борьбы 
с ней и вреде, который коррупция 
наносит обществу, для учащихся 8-9 

органдарда бірыңғай, бір ізді ҚЕБЖ-ны орнату 
бойынша тиісті шараларды қабылдау көзделді.
Жоғарыда аталған тапсырмалар негізінде 

артық жұмыс жасау фактілері орын алса, 
оларды жою бойынша шаралар қабылданбаған 
мемлекеттік органдардың басшылары мен Әдеп 
жөніндегі уәкілдерінің осы бағыттағы жұмыстары 
туралы мәселесі Департаменттің Әдеп жөніндегі 
кеңесінде қаралып, көптің талқысына түсетін 
болады. Сонымен қатар, ҚР Премьер-Министрі 
Кеңсесі мемлекеттік қызметшілердің еңбегін 
оңтайландыру бағытында жұмыс уақытын 
есептейтін автоматтандырылған жүйені жаппай 
енгізу қажет деп тапқан. Бұл жүйе арқылы 
мемлекеттік қызметшілер жұмыс уақытысын 
жүйелі әрі нәтижелі пайдаланатын болады. 
Мемлекеттік қызметшілердің жұмыстан тыс 
уақытта жұмыс орнында негізсіз қалуларын 
анықтау үшін Әдеп жөніндегі уәкілдердің, 
Әдеп жөніндегі кеңес мүшелерінің, қоғам 
белсенділерінің қатысуларымен мемлекеттік 
мекемелерде рейдтік жұмыс апта сайын 
жүргізіліп келеді. Нәтижесі де жоқ емес. Осыған 
сәйкес, жергілікті атқарушы органдармен жұмыс 
өз деңгейінде жүргізілмеген деген деректер 
тіркелді. Мәселен, Алакөл және Панфилов 
аудандарында КББ жүйесін «Е-қызмет» 
ақпараттық жүйесімен интеграциялау бойынша 
ең төменгі көрсеткіш көрсетілді. Ал бұл 
мемлекеттік қызметтің дұрыс атқарылмағанын, 
орын алған келеңсіздікті жою үшін қажетті 
жұмыстың атқарылмағанының дәлелі. Демек, 
мемлекеттік қызметшілердің жұмыс сапасын 
арттыру және жұмыс уақытын тиімді пайдалану 
бойынша әлі де жұмыс жүргізілуі тиіс.
Уақытты үнемді пайдалана отырып, халыққа 

мемлекеттік қызметті мінсіз ұсыну – мемлекеттік 
қызметшінің негізгі міндетінің бірі. Ал ол қажетті 
уақытында орындалмаса, онда мемлекеттік 
қызметшінің жұмысқа деген ынта, жігерінің 
төмендігін көрсетеді. Мұндай жағдай орын 
алмас үшін біз бекітілген әні нақтыланған 
тапсырма бойынша жүйелі жұмыс атқарамыз. 
Кеткен кемшілік түзетіледі. Себебі мемлекеттік 
қызмет қашан да мінсіз болуы шарт.

Рүстем БЕЛДІБЕКОВ,
Мемлекеттік қызмет істері 

агенттігінің Жетісу облысы
бойынша департаментінің 

Мемлекеттік қызмет 
саласындағы бақылау

басқармасының бас маманы

МЕМЛЕКЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ ӘДЕП ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ ӘДЕП 

КОДЕКСІ ЖАЙЛЫ НЕ БІЛЕМІЗ? КОДЕКСІ ЖАЙЛЫ НЕ БІЛЕМІЗ? 

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ/СПИДАПРОФИЛАКТИКА ВИЧ/СПИДА

сақталуын қамтамасыз етуге, 
өзіне сеніп тапсырылған 
мемлекеттік меншікті, 
автокөлік құралдарын қоса 
алғанда, ұтымды, тиімді 
және тек қызметтік мақсатта 
ғана пайдалануға, қызметтік 
тәртіпті бұлжытпай сақтауға, 
әкімшілік немесе қылмыстық 
жауаптылық көзделген құқық 
бұзушылықтар мен теріс 
қылықтарды жасауға жол 
бермеуге, іскерлік әдепті 
және ресми мінез-құлық және 
тағы да басқа қағидаларын 
сақтауға тиістілігін бекіткен.
Мемлекеттік қызметшілердің 

сырт келбеті олардың 
қызметтік міндеттерін 
орындау кезінде мемлекеттік 
аппараттың беделін нығайтуға 
ықпал етуге, іскерлікпен, 
ұстамдылықпен және 
ұқыптылықпен ерекшеленетін 
жалпы қабылданған іскерлік 
талаптарына сай болуға тиіс.
Осы жаңа заңнамаға 

сәйкес мемлекеттік 
қызметшілер, оның ішінде 
басшы лауазымдарды 
атқаратындар, ұжымда 
өз діни көзқарасын ашық 
көрсете алмайды, бағынысты 
қызметшілерді қоғамдық 
және діни бірлестіктердің, 
басқа да коммерциялық 
емес ұйымдардың қызметіне 
қатысуға мәжбүрлей алмайды.
Қызметтен тыс уақытта 

мемлекеттік қызметшілер 
жалпы қабылданған 
м о р а л ь д ы қ - ә д е п т і л і к 
нормаларын ұстанып, қоғамға 
жат мінез-құлық, оның ішінде 
қоғамдық орындарда адамның 
қадiр-қасиетiн және қоғамдағы 
адамгершілікке нұқсан 
келтіретін масаң күйде болу 
жағдайларына жол бермеуге 
тиіс.
Сонымен қатар басты 

мәселелердің бірі 
басшылар қарамағындағы 
қызметшілермен қарым-

-қатынас кезінде меритократия 
қағидаттарын сақтауды 
қамтамасыз етуге, кадр 
мәселелерін шешу кезінде 
туыстық, жерлестік және жеке 
басына берілгендік белгілері 
бойынша артықшылық 
көрсетпеуге тиістілігі 
көрсетілген.
Көпшілік алдында, оның 

ішінде бұқаралық ақпарат 
құралдарында сөйлеумен 
байланысты мінез-құлық 
стандарттары мемлекеттік 
орган қызметінің мәселелері 
бойынша көпшілік алдында 
сөйлеуді оның басшысы 
немесе мемлекеттік органның 
бұған уәкілеттік берілген 
лауазымды адамдары жүзеге 
асырады. Мемлекеттік 
қызметшілер мемлекеттік 
қызметтің беделіне нұқсан 
келтірмей, пікірсайысты 
сыпайы нысанда жүргізуге 
тиіс. 
Әдеп кодексінің басты міндеті-

-сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алуға және 
қызметтік әдеп нормаларын 
б ұ з у ш ы л ы қ т а р д ы ң , 
оның ішінде мемлекеттік 
қызметке кір келтіретін 
тәртіптік теріс қылықтардың 
п р о ф и л а к т и к а с ы н а 
бағытталған іс-шараларды 
әзірлеу, мемлекеттік 
қызметшілердің мемлекеттік 
әдепті сақтаудағы 
жауапкершілік деңгейін 
арттыруды қамтамасыз 
ету жөніндегі шараларды 
қабылдау, әдеп жөніндегі 
уәкілдердің қызметін 
үйлестіру және мемлекеттік 
органдардың тәртіптік 
комиссияларымен өзара іс-
-қимыл мәселелері бойынша 
ұсынымдар мен ұсыныстар 
әзірлеу болып табылады.

Ж.ЖОЛДЫХАНОВ,
 Ескелді ауданы әкімі 

аппаратының басшысы-
Әдеп жөніндегі уәкілі 

является большой угрозой как для 
себя, так и для всего общества.
3. Профилактика заражения 

половым путем: половое воспитание 
и пропаганда безопасного 
поведения должны стать частью 
общего комплекса обучения 
навыкам жизни в современном 
мире (подростки, с которыми их 
родители говорили о презервативах 
по крайней мере, за год до того, как 
подросток начал половую жизнь, 
значительно чаще пользуются 
презервативами при первом 
сексуальном контакте и продолжают 
эту практику в дальнейшем).
4. При профилактике 

инфицирования через кровь, 
необходимо помнить о правилах 
личной гигиены при пользовании 
туалетными принадлежностями. 
В первую очередь, это касается 
предметов, которыми можно 
порезаться, и на которых могут 
сохраняться следы свежей- крови 
(ножницы, щипцы, бритвенные 
станки т. д.).
Таким образом, общественная и 

личная профилактика инфекций, 
передаваемых половым путем 
(ИППП), в том числе ВИЧ/СПИД 
включает в себя:
• здоровый образ жизни;
• крепкие семейные отношения;
• отказ от случайных половых 

связей;
• использование средств 

индивидуальной защиты;
• умеренное употребление 

алкоголя.

Е.СЕЙСЕМБИНОВ,
Руководитель УСЭК

Ескельдинского района;
Д.БЕКТЕНОВ,

Ведущий специалист

классов проведена вводная лекция: 
«Что такое коррупция, ее виды и 
способы противостояния». Также 
школьники подготовили небольшие 
выступления, в которых рассказали о 
своем отношении к коррупции.
Участники акции показали хорошие 

знания по теме коррупции, знают, какие 
могут быть последствия совершения 
коррупции, знают номер телефона Call-
-центра антикоррупционной службы РК 
1424.
В конце мероприятия были 

подведены итоги, на которых ученики 
говорили, что необходимо бороться с 
коррупцией и быстро реагировать на 
все виды проявлений коррупционных 
правонарушений. 
Чтобы бороться с мошенничеством, 

подкупом, взятками, вымогательством 
в современном обществе, необходимо 
начинать, прежде всего, с себя и 
требовать устранения коррупционных 
проявлений от окружающих.

Юлия ЕГОРОВА
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МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ 

САЛАСЫНДАҒЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР

Қолданыстағы еңбек заңнамасында 
сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған 
адамдар үшін белгілі бір шектеулер 
қарастырылған.
Квазимемлекеттік сектор ұйымына жұмысқа 

тұру кезінде адам сыбайлас жемқорлық 
қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің бар 
не жоқ екені туралы анықтама ұсынуға міндетті.
Қазір квазимемлекеттік ұйымдарға жұмысқа 

орналастыруды шектеу барлық лауазымдарға 
қолданылады, бұрын бұл шектеулер 
басқарушылық функцияларды орындауға 
байланысты лауазымдарға қатысты болатын.
Бас прокуратураның Құқықтық статистика және 

арнайы есепке алу жөніндегі комитеті адамның 
сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы 
мәліметтерді беруді мемлекеттік қызметтер 
көрсету санатына ауыстырды.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 

қабылдануы және ұсынылуы  www.egov.kz 
«электрондық үкімет» веб-порталы арқылы 
жүзеге асырылады.
Қызметтің орындалу мерзімі 10 минут, 

қосымша анықтамалық тексеріс жағдайында – 
5 жұмыс күнді құрайды.
Сондай-ақ қызметкерлерге қатысты 

мәліметтерді алу үшін, олардың келісімі болған 
жағдайда «жеке кабинет» және (немесе) sms-
-растау арқылы жұмыс берушілерге қолжетімді. 
Осындай қызметті мобильді азаматтар 
базасында тіркелген жағдайда ғана алуға 
болады.
Мобильді азаматтар базасында тіркелу үшін 

көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік 
корпорацияның кез келген фронт-офисіне 
жүгіну арқылы «электрондық үкімет» веб-
-порталының «Жеке кабинетіндегі» «телефон» 
бағанында телефон нөмірін көрсету немесе 
оны жеке сәйкестендіру нөміріне (ЖСН) 
байланыстыру қажет.

Серікжан МЕРЕЙХАН
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің 

Жетісу облысы бойынша
Қаратал және Ақсу аудандары бойынша

ҚСжАЕА саласындағы заңдылықты
бақылау жөніндегі аға прокуроры

«АДАЛ ҰРПАҚ» ЕРІКТІ МЕКТЕП «АДАЛ ҰРПАҚ» ЕРІКТІ МЕКТЕП 
КЛУБЫНЫҢ ОБЛЫСТЫҚ СЛЕТІ ӨТТІКЛУБЫНЫҢ ОБЛЫСТЫҚ СЛЕТІ ӨТТІ

ҚР Премьер-Министрі Әлихан Смайыловтың 
төрағалығымен өткен Үкімет отырысында 
Үкіметтің заң жобалау жұмыстарының 2023 
жылға арналған жоспарының жобасы қаралды. 
Осы мәселе бойынша Қазақстанның әділет 
министрі Қанат Мусин баяндама жасады.

Айта кетейік, Әділет министрлігі мемлекеттік 
органдардың ұсыныстары негізінде Үкіметтің заң жоба-
лау жұмыстарының 2023 жылға арналған жоспарының 
жобасын дайындады, ол биыл 15 қыркүйекте 
Заң жобалау қызметі жөніндегі ведомствоаралық 
комиссияның № 596 отырысында мақұлданды. 

«2023 жылға арналған жоспар жобасында 
34 заң жобасын әзірлеу көзделген, оның ішінде 
бірінші жартыжылдықта Парламентке – 15 заң 
жобасын және екінші жартыжылдықта – 19 заң 
жобасын енгізу қажет. Жалпы, Жоспар жоба-
сы Президент пен мемлекеттің стратегиялық 

Қазақстан Республикасы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің 
Жетісу облысы бойынша департаменті 
Жетісу облысы білім басқармасымен бірлесіп 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру мақсатында «Адал 
ұрпақ»ерікті мектеп клубтарының слетін 
ұйымдастырды.

Бүгін Оқушылар сарайының алаңында «Адал 
ұрпақ» мектеп клубтарының облыстық слетін ма-
рапаттау рәсімі өтті.

Слетке ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл Агенттігінің Алматы облысы бойын-
ша департаменті басшысының бірінші орынба-
сары Жумабаев Жандос, Жетісу облысы білім 
басқармасы басшысының орынбасары Башаров 
Алишер Қуанышбайұлы, сондай-ақ команда капи-
тандары мен клуб қатысушылары қатысты.

Адал ұрпақ тәрбиелеу – қай уақытта болса да өз 
маңыздылығын жоғалтпаған мәселе.

Жалпы, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 
басшысы атап өткендей «Біздің баршамыздың 
парызымыз-өз халқының мүддесін өзінен жоғары 
қоятын, адалдық, бауырластық, адамгершілік 
сияқты асыл қасиеттерді бойына сіңіре білген 

құжаттарында айқындалған міндеттер негізінде 
қалыптастырылды», — деді Қ. Мусин.

Мәселен, Қала құрылысы кодексі және Бюд-
жет кодексі, жер қойнауын пайдалану, мемлекеттік 
жекешелік әріптестік, көші-қон, мемлекеттік сатып алу, 
салық салу, сондай-ақ әкімшілік әділет, қылмыстық 
қылмыстық-процестік және әкімшілік заңнамаларды 
жетілдіру бойынша заң жобаларын әзірлеу Мемлекет 
басшысының 2022 жылғы 1 қыркүйектегі «Әділетті 
мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» Жолдауын 
іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспа-
рынан туындайды. Бұдан басқа, Су кодексін, сондай-
ақ тұтынушылардың құқықтарын қорғау, масс-медиа 
және акваөсіру бөлігінде жаңа редакциядағы заң жоба-
ларын әзірлеу жоспарлануда. Жоспар жобасы барлық 
мүдделі мемлекеттік органдармен мақұлданды.

Әділет министрлігінің басшысы «Құқықтық актілер 
туралы» Заңға сәйкес Жоспардың жобасы Мемлекет 
басшысымен келісуге жататынын атап өтті. Жоспар 

ұрпақты тәрбиелеу. Біз болашақ ұрпағымызды 
тек тәрбие мен білімге ғана емес, адал еңбекке 
де үйретуіміз керек. Адал еңбекқорлық өз еліне 
адал қызмет етуден және сыбайлас жемқорлық 
әрекеттерінен аулақ болудан тұрады. Өскелең 
ұрпақтың сыбайлас жемқорлықтан аулақ болуы 
үшін мектеп қабырғасынан бастап осы бағытта 
тәрбие беру маңызды».

Жемқорлыққа қарсылық білім берудің барлық 
сатысында жүргізілуге тиісті және мемлекеттік 
білім стандарттары аясында, жалпы білім 
беру бағдарламаларына негізделген, қоғам 
мен мемлекеттің, жеке тұлғаның мүдделеріне 
ыңғайластырылған білім беру мен тәрбиелеудің 
мақсатты үдерісі ретінде ел игілігіне қызмет етуге 
міндетті. «Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубтарын 
осы тұрғыда оқушылар бойында жемқорлыққа 
қарсы көзқарас қалыптастыратын, құқықтық сана 
мен мәдениеттің деңгейін арттыратын ерікті 
бірлестік ретінде қабылдауға болады. Бұл қозғалыс 
мектептердегі жемқорлықа қарсы мәдениетті 
қалыптастырып қана қоймай, құқықтық білімді де 
кеңінен насихаттайды. Сыбайлас жемқорлыққа 
мүлдем төзбеушілікті нығайту жөніндегі бастама-
лар мен жемқорлыққа қарсы шараларға белсене 

жобасын Президент Әкімшілігіне жіберу қажет.
«Бюрократиядан арылту жөніндегі Жарлықтың 

13-тармағын және Мемлекет басшысының 
ағымдағы жылғы 11 қазандағы тапсырмасын іске 
асыру аясында Әділет министрлігі заңдарда 
артық (шамадан тыс) заңнамалық нормаларды ре-
гламенттемей алып тастау бойынша тәсілдер 
әзірленді. Осы тәсілге сәйкес заңдарда мемлекеттік 
басқару органдарының негізгі мақсаттарын, 
міндеттерін, реттеу қағидаттарын және базалық 
өкілеттіктерін ғана белгілейтін нормалар, ал заңға 
тәуелді актілерде оларды одан әрі регламенттеу 
бекітілетін болады», — деді ол.

Әділет министрінің айтуынша, осыған байланы-
сты 2023 жылға арналған жоспардың жобасында 
көзделген заң жобаларын әзірлеу кезінде мемлекеттік 
органдар осы тәсілдерді басшылыққа алып, нормалар 
заң деңгейінде детализациялауға жол бермеуі тиіс.

қатысу лайықты түрде марапатталады. 
Байқау қорытындысы бойынша жеңімпаздар 

анықталды:
І орынды Талдықорған қаласының «Шекіндік» 

командасы иеленді;
ІІ орын-Алакөл ауданының «Адалдық 

ұландары» командасы;
ІІІ орын-Сарқан ауданының «Адал ұрпақ» ко-

мандасы.
Сонымен қатар, Қаратал, Көксу, Кербұлақ 

аудандарының командалары сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудағы 
үздік үлесі үшін номинациялармен марапатталды.

Жоғарыда аталған командалар бағалы 
сыйлықтармен және грамоталармен марапаттал-
ды.

Сонымен қатар, қалған командалар да ынталан-
дыру сыйлықтарымен марапатталды.

Естеріңізге сала кетейік, слетке әр аудан мен 
қаланың «Адал Ұрпақ» ерікті мектеп клубтарының 
үздік командаларының 10 капитаны қатысты. 
Команда капитандары аудан оқушылары ара-
сында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру бойынша өз жобаларын қорғап, 
үздік әндерді орындады.

СӨЗ ҚАДІРІ – ӨЗ  ҚАДІРІМІЗСӨЗ ҚАДІРІ – ӨЗ  ҚАДІРІМІЗ

ҚАЗАҚСТАНДА ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН 
ҚОРҒАУ, МАСС-МЕДИА ЖӘНЕ АКВАӨСІРУ БӨЛІГІНДЕ ЖАҢА 

РЕДАКЦИЯДАҒЫ ЗАҢ ЖОБАЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ ЖОСПАРЛАНУДА

АВТОКӨЛІКТЕРДЕГІ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІАВТОКӨЛІКТЕРДЕГІ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ

ДОСТИГЛИ ДОСТИГЛИ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО ОПРЕДЕЛЕННОГО 

ПРОГРЕССАПРОГРЕССА

жерде болуы тиіс. 
Өрт сөндіргіш қозғалыс кезінде 

жүргізушіні көлік құралын басқарудан 
алаңдатпауы тиіс. Өрт сөндіргіштің 
жағдайын үнемі тексеріп тұрыңыз. 
Оның майысқан және ісінген жерлері 
болмауы керек. Баллон қызып кетпеуі 
керек, бүріккіш еркін қозғалуға, ал оның 
элементтері деформацияланбауға 
тиіс. Кез келген өрт сөндіргіштің 
жарамдылық мерзімі төрт жылдан 
аспайды, пломбасы сақталуға тиіс. 
Осы қарапайым шарттардың кез 
келген бұзылуы құрылғыны ауыстыру 
үшін себеп болып табылады.
 Сонымен қатар, өрт сөндіргіштің 

автокөліктің ішінде орналасуы 
қажеттігін ұмытпау керек. Баллонды 
жүк салғышқа лақтыра салудың қажеті 
жоқ. Өрт сөндіргішті салонға бекітіңіз, 

күштердің бірі. Ол қоғам тарихының 
барлық дәуірінде де оның күресі мен 
дамуының құралы, рухани өмірінің, 
бүкіл мәдениетінің тұтқасы болып 
келеді. Қоғамдық ой-сана, дүниетаным 
тіл арқылы ғана қалыптасып, жарыққа 
шығады, басқаларға беріледі. Тіл 
– адам баласын қазіргі прогреске 
жеткізген ұлы да бірегей туынды. 
Сөз адамның ой-өрісін, мәдени 

дәрежесін, байыптылығын, ақыл-
-парасатын көрсетеді. Сондықтан 
сөйлеу мәдениетіне қай уақытта болса 
да ерекше мән берген, қай халық 
болса да қатты бағалаған. Сөйлеу 
мәдениеті сөйлеуші адамның ішкі 
жан дүниесінің тазалығына да, сөз 
өнеріне де қатысты. Сөзге шешен 
адам мәдениетті әрі шебер сөйлейді. 
Мәдениетті, ой-өрісі жоғары, өмірге 
сенімді, адамдардың сөйлеу тілі 
де жоғары болуы тиіс. Әсіресе, тіл 
мәдениетін сақтау, ана тілін жақсы білу 
– әркімнің азаматтық борышы.
Әл-Фараби мен Жүсіп Баласағұн 

шығармашылығының сабақтастығы, 
рухани мұралар үндестігі халық 
арасында үлкен бір елдік мүддені 

В Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций, 
которую подписало большинство 
стран мира, поощрение равенства 
мужчин и женщин, расширение 
прав и возможностей женщин 
определены в качестве основных 
целей развития человечества 
в третьем тысячелетии. В 
последнее время во всем мире 
исторически сложившееся 
доминирование мужчин над 
женщинами претерпевает 
изменения. В промышленно 
развитых и социально 
ориентированных странах 
женщины практически достигли 
равенства с мужчинами в вопросах 
своих прав и возможностей.
Республика Казахстан за годы 

независимости достиг определенного 
прогресса в реализации гендерной 
политики в области защиты прав 
и законных интересов мужчин и 
женщин. Прежде всего это нашло 
свое выражение в целенаправленном 
развитии женского потенциала, 
создании условий для равного 
проявления как мужчин, так и 
женщин в трудовой деятельности, 
бизнесе, политике и государственном 
управлении, формировании равного 
доступа женщин к качественному 
образованию и здравоохранению, 
а также всесторонней защите 
материнства. На сегодня в Казахстане 
сформировалась целостная 
институциональная система гендерной 
и семейно-демографической политики, 
создана серьезная правовая база.
В частности, Казахстан 

присоединился и ратифицировал ряд 
основополагающих международных 
договоров, касающихся положения 
и прав женщин. Выполнены 
рекомендации Комитета ООН 

Автокөліктегі өрттердің негізгі 
себептері көліктердің техникалық 
ақауы және қозғалтқыш 
бөлігіндегі электр сымдарының 
қысқа тұйықталуы болып 
табылады, сол себепті автокөлік 
жүргізушілеріне көліктегі электр 
сымдарына назар аудару маңызды 
екенін ескерген жөн. 
Көліктегі өртті болдырмауға және өрт 

туындауы қаупін төмендетуге болады. 
Ол үшін жүргізушілер автокөлікті 
уақытында техникалық тексеруден 
өткізуі және техникалық жай-күйін 
бақылап отыруы қажет. Ең алдымен 
әрбір автомобильде ақаусыз өрт 
сөндіргіш болуы керек. Қажет болған 
жағдайда, өрт ошағын барынша тез 
және қысқа мерзімде сөндіруге кірісу 
үшін, өрт сөндіргіш оңай қол жетімді 

Тіл - қандай ұлтта, елде болмасын 
әрқашан қастерлі де қадірлі. 
Бүгінде қазақ жерінде 140-тан 
астам ұлт өкілдері өмір сүріп 
келеді. Олардың әрқайсысының 
ана  тілі мен ата дәстүрі бар. 
Қазақстан Республикасының 
Конституциясының «Тіл саясаты 
туралы» тұжырымдамасы 
және осыларға негізделген «Тіл 
туралы»заң республикадағы 
тілдердің ұлтаралық жарастық 
пен рухани ынтымақтастық 
құралы ретінде қызмет етуін және 
тіл  алуандығын көздейді.

Ел тәуелсіздігінің ең басты белгісі 
оның ана тілі екені бәрімізге белгілі. 
Тіл – халықтың сан ғасырлық 
тарихы. Әлемдегі кез келген халық 
тәуелсіздікке ұлттық қадір-қасиетін, 
мәдиниетін, ана тілін сақтап қалу үшін 
ұмтылады. Сондықтан, әрбір мемлекет 
өзінің ана тілін қасерлеп, қорғап 
жүреді. Ал ана тілін қорғау дегеніміз – 
өз ана тілінде таза сөйлеу. 
Тіл – асылдардың асылы,қымбаттың 

қымбаты, адамды адам еткен ұлы 

ойлайтын топтың, би-шешендердің 
қалыптасуына негіз болды. Сондықтан 
аталған қос адамның қалдырған 
ілімдерінің қазақ үшін қадір-қасиетін 
қаншалықты жоғары болатыны 
түсінікті. Ғұламалардың сөз құдіреті 
жөніндегі тұжырымдарын саралай 
келгендегі басты түйін: білім мен 
тәрбие - адамзат мәдениетінің 
қайнар бұлағы болса, өз кезегінде 
мәдениетінің негізі болып табылады. 
ХVІІІ - ХІХ ғасырлардағы қазақ 
ғұламалары, атап айтқанда Дулат 
Бабатайұлы, Абай Құнанбаев, Ыбырай 
Алтынсарин, Шоқан Уалихановтар 
сөз құдіреті туралы терең толғанған. 
Сөйлей білу – үлкен өнер, ол кез 
келген адамға қонбайды. Көпті көрген, 
өмірден түйгені мол адамдардың 
сөзі де, ісі де берекелі болады дейді. 
Осындан-ақ қазақ халқының сөз 
қадіріне ерекше мән беріп, өз ұрпағына 
ұлағатты тәлім-тәрбие қалдырғанын 
аңғаруға болады. 

Индира ИДРИСОВА
Ескелді аудандық сотының кеңсе 

меңгерушісі

по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин по принятию 
гендерных законов «О государственных 
гарантиях равных прав и равных 
возможностей мужчин и женщин» и 
«О профилактике бытового насилия». 
Введен институт общественного 
мониторинга нормативных правовых 
актов.
Надо сказать, что растет и число 

неправительственных организаций, 
таких как Ассоциация деловых 
женщин Казахстана, Союз женщин 
предпринимателей Казахстана, 
Республиканский совет женщин, 
Женская ассоциация развития и 
адаптации и другие, оказывающих 
помощь женщинам, стремящимся 
создать собственные предприятия. 
Они проводят консультации, обучение, 
помогают в вопросах кредитования. 
Таким образом, масштабно ведется 
работа по поднятию общего уровня 
бизнес-культуры и стимулированию 
предпринимательской инициативы.
Как показывает международная 

практика, существенное влияние 
на уровень функциональной 
устойчивости семьи оказывают 
модели гендерных отношений. Чем 
выше уровень гендерного равенства, 
тем больше ответственности, 
паритетности и результативности в 
выполнении членами семей своих 
бытовых, экономических, нравственно-
-воспитательных, защитных и 
других важных функций. Таким 
образом, становится очевидным, что 
формирование условий становления 
современной устойчивой семьи и 
достижения гендерного равенства 
является неразрывным процессом 
социальной модернизации общества.

Ұлан МАМЫТБЕК 
Судья Ескельдинского 

районного суда 

алайда қауіп туындаған жағдайда 
оған оңай жету үшін, тым алысқа 
орналастырмаңыз. Өрт сөндіргішті 
пайдалану жөніндегі нұсқаулықты 
елемеуге болмайды. Төтенше 
жағдайға дейін бірнеше минут бөліп 
пайдалану ережелерін оқу және есте 
сақтау керек. 
Жану белгілері – түтін, жалын 

немесе бір түрлі иістер байқалса, 
автомобильді дереу тоқтатып, электр 
тізбегін бұзыңыз. Денсаулығына 
және өміріне зиян келтірмеу үшін, 
барлық жолаушылар көлік құралын 
тастап кетуге тиіс. Олардың міндеті – 
айналадағы жүргізушілердің назарын 
аудару. 

Қ. ӘШІМОВ,
Ескелді ауданының ТЖБ инженері 
азаматтық қорғау аға лейтенанты
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СПАРТАКИАДА-2022СПАРТАКИАДА-2022 СПОРТ СПОРТ 
ТУРАЛЫ ТУРАЛЫ 

МАҒЛҰМАТМАҒЛҰМАТ

«ДИПЛОММЕН АУЫЛҒА» «ДИПЛОММЕН АУЫЛҒА» 
БАҒДАРЛАМАСЫБАҒДАРЛАМАСЫ

Аудандық білім бөлімі 
және аудандық білім са-
ласы қызметкерлерінің 
кәсіподақ ұйымының 
ұ й ы м д а с т ы р у ы м е н 
мұғалімдер арасында Ре-
спублика күніне орай «СПАР-
ТАКИАДА-2022» жарысы 
өтті. Жарыс волейбол, 
шахмат, тоғызқұмалақ, 
үстел теннисі түрлерінен 
өткізілді. Сайысқа аудан 
мектептерінің мұғалімдері 
белсене қатысты.

ҚОРЫТЫНДЫ 
НӘТИЖЕСІНДЕ: 

Тоғызқұмалақ жарысынан 
әйелдер арасында: 
1 орынды - Ш.Уалиханов 

АОМГ А.Сапарғалиева, 
2 орынды - Ш.Уалиханов 

АОМ А.Сейтбаткалова, 
3 орынды - Рүстембеков АОМ 

Ұ.Манарбекқызы; 
Тоғызқұмақ ерлер арасында:
1 орынды - М.Маметова АОМ 

Р.Дәулеткелді;
2 орынды - Ш.Уалиханов 

АОМГ Ж.Онгаров; 
3 орынды - Ж.Жақыпбаев 

АОМ С.Турлыбаев иеленді.
Шахматтан әйелдер ара-

сында: 
1 орынды - Шестаков АОМ 

М.Каримова; 
2 орынды - Жалғызағаш ОМ 

Дене шынықтыру және 
спорт қоғам мен әр адамның 
мәдениетінің ажырамас бөлігі 
болып табылады. Сондықтан 
біздің елімізде бұқаралық дене 
шынықтыру қозғалысының 
дамуына үнемі көңіл бөлініп 
келеді және оған үлкен мән 
беріледі. Қазіргі қоғамдағы 
дене шынықтырудың 
маңыздылығын ескере оты-
рып, бірнеше жетістіктерді  
бөліп көрсету керек.
Ескелді ауданың көрсеткіші бой-

ынша  дене шынықтыру және 
спортпен шұғылданушы 18894 
адам,  ол 36,1 %  қамтиды.
Бұқаралық-спорттық іс-

шараларды өткізу орталығы 
аудандық, облыстық, 
республикалық жарыстарға 
қатысып, жақсы көрсеткіш 
көрсетуде.
Көксу ауданында спорт 

мекемелері арасында 
өткен шағын футбол ашық 
біріншілігінде жүлделі 2 орын, Ал-
маты облысының ұлттық ат спорт 
түрлерінен командалық 2 орын, 
Алматы облысының мемлекеттік 
қызметкерлер арасындағы 
спартакиядасының шағын фут-
бол жарысында командалық 
1 орынды иеленді, Жетісу 
облысының ауыл жасөспірімдері 
арасындағы спартакиядасында, 
командалық 1 орынға ие болды.
С п о р т т ы қ - б ұ қ а р а л ы қ 

шаралардың күнтізбелік жоспа-
рына сәйкес, аудан аумағында 
спорт түрлері бойынша спар-
такиадалар, турнирлер мен 
біріншіліктер өткізіліп тұрады.
Жыл басынан осы уақытқа дейін 

12 шара аудандық деңгейде 
өткізілдсе, ал ауылдық деңгейде 
55 шара өткізілді. Аудандық 
жарысқа 1275 спортшы, ауылдық 
округтерде 2968 спортшы 
қамтылды.
Салауатты өмір сал-

тын қалыптастыруда дене 
тәрбиесінің маңызы зор. Жа-
старды болашақтың тірегі бола-
тын, денсаулығы мықты азамат 
ретінде қалыптастыру керек.

«Ескелді аудандық ішкі 
саясат, мәдениет, тілдерді 

дамыту және спорт бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі

«Ескелді ауданының экономика 
және қаржы   бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі 2009 жылдан бастап «Ди-
пломмен ауылға» бағдарламасы 
бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетеді. ҚР Ұлттық эконо-
мика министрінің 30.09.2020 
жылғы № 72 бұйрығымен 
өзгерістер еңгізіліп,  «Ауылдық 
елдi мекендерге жұмыс iстеуге 
және тұруға келген денсаулық 
сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк 
қамсыздандыру, мәдениет, спорт 
және агроөнеркәсіптік кешен 
саласындағы   мамандарға, ау-
ылдар, кенттер, ауылдық округ-
тер әкімдері аппараттарының 
мемлекеттік қызметшілеріне 
әлеуметтік қолдау шараларын 
ұсыну қағидалары» болып жаңа 
редакцияда бекітілді.
Осыған байланысты, ауылдық 

деңгейдегі жергілікті атқарушы 
органдардың кадрлар тапшылығын 
жою мақсатында «Дипломмен 
ауылға» мемлекеттік бағдарламасына 
енді мемлекеттік қызметшілерде 
қатыса алады.    Бұл бағдарламаға 
ауыл, кент, ауылдық округтер әкімдері 
аппаратының бас және жетекші ма-
мандары үміткер бола алады.
Әлеуметтік қолдау шараларын алу 

үшін көрсетілетін қызметті алушы не-
месе нотариалды куәландырылған 
сенімхат бойынша оның өкілі 
(құжаттарды Мемлекеттік корпо-
рация арқылы ұсынған кезде) 
көрсетілетін қызметті берушіге 
Мемлекеттік корпорация арқылы 
немесе электрондық форматта 
«электрондық үкімет» веб-порталы 
арқылы мынадай құжаттарды 
ұсынады:
1) көтерме жәрдемақы алған кез-

де:
- осы Қағидаларға 2-қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша өтiнiш;
- жеке басын куәландыратын құжат 

(сәйкестендіру үшін);
- бiлiмi туралы дипломының 

ҚҰРМЕТТІ ҚҰРМЕТТІ 
ОҚЫРМАНДАР!ОҚЫРМАНДАР!

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

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!ЧИТАТЕЛИ!

Принимаем различные объяв-Принимаем различные объяв-
ления для публикации на стра-ления для публикации на стра-
ницах нашей газеты «Жетісу ницах нашей газеты «Жетісу 
шұғалысы» на бесплатной и шұғалысы» на бесплатной и 
платной основе. Справки по платной основе. Справки по 
тел.: 3 -  04 - 75, +7 747 428 70 тел.: 3 -  04 - 75, +7 747 428 70 
2929

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

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

М.Оспанова;
3 орынды - Жастар НОМ 

Ж.Нурова;
Шахматтан ерлер арасын-

да:
1 орынды - Сейфуллин АОМ 

Е.Сейтниязов,
2 орынды - М.Маметова АОМ 

С.Әділғазы, 
3 орынды - Ш.Уалиханов 

АОМГ Б.Рахимов иеленді.
Үстел теннисінен әйелдер 

арасында: 
1 орынды - Қаратал ОМ 

Б.Ошақбаева, 
2 орынды - Жастар НОМ 

Д.Жумарова, 
3 орынды - Турмаханова
Үстел теннисінен ерлер 

арасында: 
1 орынды - Байысов АОМ 

Қ.Амангелдіұлы, 
2 орынды - Ш.Уалиханов 

АОМ М.Отан, 
3 орынды - Ш.Уалиханов 

АОМГ Е.Ерғалиев иеленді.
Волейбол командалық ойын 

бойынша: 
1 орынды - Жалғызағаш ОМ, 
2 орынды - Ш.Уалиханов 

АОМГ, 
3 орынды - Ш.Уалиханов 

АОМ иеленді.
Құттықтаймыз!

Ескелді ауданы
 бойынша білім бөлімі

көшiрмесi;
- көрсетілетін қызметті алушының 

еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшiрмесi;
2) тұрғын үй сатып алуға 

бюджеттік кредит алған кезде:
- осы Қағидаларға 2-қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша өтiнiш;
-  жеке басын куәландыратын құжат 

(сәйкестендіру үшін);
-  бiлiмi туралы дипломының 

көшiрмесi;
- көрсетілетін қызметті алушының 

еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшiрмесi;
- сәйкестендіру үшін неке қиюды 

(ерлі-зайыптылықты) мемлекеттік 
тіркеу туралы куәлік (некеде тұрған 
көрсетілетін қызметті алушылар 
үшін);
-  Кредиттік бюродан есеп;
Көтерме жәрдемақы және тұрғын үй 

сатып алуға немесе салуға бюджеттік 
кредит алуға бір мезгілде өтініш беру-
ге жол беріледі.
Бағдарламаға қатысушыларға:
1) ауылдық елді мекенде тұрғын үй 

сатып алу немесе салу үшін 15 жыл 
мерзімге, 0,01% мөлшерлемемен, 
1500 айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде бюджеттік кредит;
2) 100 айлық есептік мөлшеріндегі 

біржолғы көтерме жәрдемақы 
(қайтарымсыз) беріледі.
Әлеуметтік қолдау көрсету шарт-

тары: ол бұрын берілген кредиттер 
бойынша берешектің болмауы және 
ауылдық округте кемінде 3 жыл 
жұмыспен өтеу қажеттілігі.
Бүгінгі күнге 94 маман көтерме 

жәрдемақымен және 50 маман 
бюджеттік несиемен қамтамасыз 
етілді.
Мемлекеттік қызметтер бойынша 

түсіндіру жұмыстары тұрақты түрде 
жүргізіледі.

С. ЖАЙНАҚОВА,
Экономика және қаржы

бөлімінің бас маманы 
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