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ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ  САПА  МЕН  ҚАРҚЫН... 

Оңтайландырылған  бөлімдер  және  тағайындаулар

Полиция бөлімінің 
жаңа басшысы

Полиция подполковнигі ОМАРОВ 
Айдар Əбдікерімұлы аудандық полиция 

бөлімінің бастығы болып тағайындалды.

Айдар Омаров – 1984 жылы желтоқсанның 
22-де Оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ 
ауданының Шолаққорған ауылында туған.

Білімі – жоғары. 2006 жылы Əл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық университетіне түсіп, 
заңтану мамандығын алған.

Еңбек жолын 2010  жылы  Талғар аудандық 
ішкі істер бөлімінің стажері болып бастаған.

2010-2014 жылдары Талғар аудандық ішкі 
істер бөлімінде жедел іздестіру бөлімшесінің 
жедел уəкілі; 2014 жылы Іле аудандық  
криминалдық полиция басшысының 
орынбасары; 2014-2016 жылдары Қапшағай 
қаласының уақытша қамап-ұстау тергеу 
бөлімшесінің басшысы;  2016-2018 жылдары 
Талғар аудандық криминалдық полиция 
бөлімінің бастығы; 2018-2019 жылдары 
Талғар аудандық полиция бөлімі бастығының 
бірінші орынбасары; 2019-2020 жылы 
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ аудандық 
полиция бөлімі бастығының орынбасары; 
2020 жылы Алматы облысы, Панфилов жəне 
Еңбекшіқазақ аудандарында полиция бөлімі 
бастығының орынбасары қызметінде болды.

2021 жылғы желтоқсанның 28-нен бастап 
Алматы облысы полиция департаментінің                 
№ 931-ж/қ бұйрығына сəйкес Жамбыл ауданы 
полиция бөлімінің бастығы лауазымына 
тағайындалды.

Аудан əкімінің бір күніАудан əкімінің бір күні

Əлемдік тəжірибе көрсеткендей, жалпы бюджет 
саясаты мемлекеттік шығыстардың көлемі ел дамуының 
стратегиясына, мемлекеттің кірістерді қайта бөлудегі 
рөліне, əлеуметтік бағдарлану дəрежесіне жəне 
жүргізілетін əлеуметтік саясатқа байланысты.

Оңтайландыру реформасының негізінде 2022 жылдан 
бастап аудандағы 13 мекеме өзара қосылып, 7 мекемеге 
дейін қысқарды.

Бұл реформаның негізгі мақсаты қаржы үнемдеу ғана 
емес, сонымен қатар оңтайландыру. Соның нəтижесінде 
халыққа көрсететін қызметтің сапасын арттыру. Яғни, 
қызмет көрсетуші мен қызмет алушының арасында 
сыбайлас жемқорлыққа жол ашатын байланысты 
болдырмауға қол жеткізу.

Қысқару нəтижесінде аудандық ауыл  шаруашылығы 
бөлімі мен жер қатынастары қосылып, «Жамбыл 
ауданының ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары 
бөлімі» болып өзгертілді. Бөлім басшысы болып 
БАЗАРБАЕВ Жанғали Мұратбекұлы тағайындалды. 
Ал, бұрынғы аудандық жер қатынастары бөлімінің 

басшысы Сұлтанов Азамат Жақсылықұлы – Жамбыл 
ауданының ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары 
бөлім басшысының орынбасары болды. 

Аудандық экономика жəне бюджетті жоспарлау 
бөлімі мен қаржы бөлімі қосылып, «Жамбыл 
ауданының экономика жəне қаржы бөлімі» болып 
бекітілді. Оның басшылығына КЕЛДІБЕКОВА Лəйлə 
Қаракүшікқызы тағайындалды. Ал, бұрынғы қаржы 
бөлімінің басшысы Тоқтағұлова Гүлнар Бекенқызы 
Жамбыл ауданының экономика жəне қаржы бөлімі 
басшысының орынбасары болды. 

Бұрынғы аудандық жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары мен аудандық тұрғын-үй 
коммуналдық шаруашылығы жəне тұрғын-үй 
инспекциясы бөлімдері қосылып, «Жамбыл ауданының 
тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар 
көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын-үй 
инспекциясы» болып аталды. Оның басшысылығына 
ИБРАИМОВ Данияр Қайратұлы тағайындалды.

Əбсейітов Қайсар Бекмырзаұлы – Жамбыл 
ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын- 
үй инспекциясы  бөлімі басшысының орынбасары болды. 

Жамбыл ауданының құрылыс бөлімі мен аудандық 
сəулет жəне қалақұрылысы бөлімі қосылып, «Жамбыл 
ауданының құрылыс, сəулет жəне қалақұрылысы бөлімі» 
болып бекітілді. Оған ƏКЕҒҰЛОВ Марат Нəбиұлы
басшы болып тағайындалды.

Аудандық ішкі саясат бөліміне аудандық мəдениет 
жəне тілдерді дамыту бөлімі мен аудандық дене 
шынықтыру жəне спорт бөлімі қосылды.  Жаңа атауы 
– «Жамбыл ауданының ішкі саясат, мəдениет, тілдерді 
дамыту жəне спорт бөлімі». Бөлім басшысы болып 
МЕДЕУОВА Айтгүл Жұмағалиқызы тағайындалды.

ҚАРЫМБАЕВ Жақсылық Сұлтанұлы 
Жамбыл аудандық жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы, ЖЕКЕБАЕВ
Марлен Мұңлықұлы аудандық кəсіпкерлік бөлімінің 
басшысы болып бұрынғы қалпында қалды.

Аудан əкімінің баспасөз қызметі.

кабинеттерді аралап шықты. 
Сонымен қатар, аудан 
əкімінің орынбасары Абзал 
Нұрпейісовке мектептің 
айналасындағы қажетсіз 
нысандар мен ескі ағаштарды 
ретке келтіруді тапсырды.

Аудан басшысы Самсы 
ауылына да аялдады. Осы 
елді мекенде 1977 жылы 
салынған Т.Сəрсенбеков 

атындағы орта мектепке де 
«Бауыр Құрылыс» ЖШС 
күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізуде. Мектептің шатыры 
жаңартылып, ішкі едені, 
жылу жəне электр жүйесі 
ауыстырылмақ. Сонымен 
қатар ішкі қабырғалары қайта 
əрленіп, сыртқы қабырғасы 
жылу ұстайтын қаусырмамен 
қапталады. Қазіргі кезде 
сыртқы қоршауын ауыстыру, 
айналасын реттеу жұмыстары 
жүргізіледі.  Ал жазғы демалыс 
кезінде негізгі жұмыстар қолға 
алынады. 

Мектеп директоры Ержан 
Тастановтың айтуынша бұл 
мектеп 180 оқушыға арналған  
меже бойынша салынған.

Жуырда  аудан əкімі Нұрлан 
Ертас Ұзынағаш ауылында 
салынып жатқан көпқабатты 3 
үйдің құрылыс жұмыстарымен 
танысты.

Ол  құрылыс алаңын 
аралап, жұмыс қарқыны тым 
баяу жүріп жатқанын сынға 
алды.

– Қазір ауылда жұмыссыз 
жүрген азаматтар баршылық.  
Көбі дəнекерлеуші, электрик 
жəне құрылысқа икемді 
жігіттер. Неге соларды 
жұмысқа тартпайсыздар? 
Ауыл азаматтары қалаға 
жұмыс іздеп сабылғанша, 
осында істесе дұрыс болмай 
ма. Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сəйкес біз қазір 
барлық округтегі бос жұмыс 
орындарын анықтап жатырмыз, 
– деді аудан əкімі өз сөзінде. 

Құрылысты жүргізіп 
жатқан «Талас Құрылыс» ЖШС 
басшылығы бұл кемшіліктерді 
түзетуге уəде берді.

Айта кететін жайт, осы 
көпқабатты үйлердің құрылысы 
биыл тамыз айының соңында 
аяқталады деп күтілуде.

Бұдан кейін Нұрлан 
Ертасұлы Тарғап орта 
мектебінде жүргізіліп жатқан 
құрылыс жұмыстарына назар 
аударды.

«Бауыр құрылыс» 
ЖШС күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізген Тарғап 
орта мектебінде жөндеу 
жұмыстары негізінен аяқталуға 
жақын. Наурыз айында 
мектепке керекті жиһаздар 
орналастырылады.

Нұрлан Ертасұлы мектептің 
ішкі əрлеу жұмыстарының 
сапасына зер салып, барлық 

Жыл сайын халықтың 
табиғи өсімі артып, былтыр 
даярлық сыныбының саны 
екіге жетсе,  биыл үш сынып 
болуы ықтимал. Қазір мектепте 
380 оқушы білім алуда.  
Мұғалімдер саны – 34. Шəкірт 
санының артуына байланысты 
бұл мектептің келешекте үш 
ауысымға көшуі мүмкін деген 
болжам бар. 

Б.АЙТАЛЫ.
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Білім беру 
ұйымдарындағы оқу 

форматы туралы 
Қазақстан Республикасы 

денсаулық сақтау министрлігі 
Алматы облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау 
департаментінің 2022 жылғы 14 
қаңтардағы № 1 қаулысына сəйкес 
Алматы облысының аумағында 
карантиндік шаралар күшейтіліп, 
600-ден астам оқушылар оқитын 
мектептер қашықтықтан оқыту 
форматына көшті, ал бала саны 600-
ге дейінгі мектептер өз жұмысын 
штаттық режимде бастады. 

Аудан аумағындағы меншік 
нысанына қарамастан мектепке 
дейінгі білім мен тəрбие береті 
барлық ұйымдар ата-аналардың 
(заңды өкілдерінің) жазбаша 
келісімімен оқытудың штаттық 
форматында жұмыс жүргізуде.

2021-2022 оқу жылының                   
3 тоқсанында оқытуды ұйымдастыру 
бойынша білім саласына қатысты 
сұрақтар бойынша жедел желі 
нөмірлерінің бірі – 87014686019. 
Білім бөлімінің сектор 
меңгерушісі Бейсенаева Бибігүл 
Қошмағанбетқызына хабарласа 
аласыздар.

Алматы облысы, Жамбыл 
ауданы бойынша білім бөлімі 

мемлекеттік мекемесі.

Жыл басында елімізде орын алған жаппай 
тəртіпсіздік кезінде қару-жарақ дүкендері 
тоналғаны белгілі.

Осыған байланысты ҚР ІІМ заңсыз 
сақталған атыс қаруы мен оқ-дəрілерді өз 
еркімен тапсыру керектігі туралы үндеу 
жариялады.

Тəртіпсіздіктер барысында қару-жарақ 
дүкендерінен, құқық қорғау жəне арнайы 
органдардың ғимараттарынан қылмыскерлер 
атыс қаруы мен оқ-дəрілерді ұрлады. Ұрланған 
қару мен оқ-дəрілер заңсыз мақсаттар 
үшін пайдаланылуы мүмкін, сондай-ақ 
азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп 
төндіреді. 

Қару мен оқ-дəрілерді заңсыз сақтағаны 
үшін қылмыстық (ҚК 287-бабы – 5 жылға 

«Алматы облысы Жамбыл 
ауданының білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрлігінің 2022 
жылғы 6 қаңтардағы № 3 бұйрығына 
сəйкес 2022 жылғы 17 қаңтар үшінші 
тоқсанның бірінші күні болып 
белгіленіп, ауданның 62 мектебіндегі 
34 816 оқушы үшін үшінші тоқсан 
басталғанын хабарлайды.

Заңсыз  қару  мен оқ-дəріні  сақтауға  болмайды
«БƏЛЕДЕН  ҚАШЫҚ  ЖҮРСЕҢ...БƏЛЕДЕН  ҚАШЫҚ  ЖҮРСЕҢ...»

   НАЗАР  АУДАРЫҢЫЗДАР!   НАЗАР  АУДАРЫҢЫЗДАР!

1 қаңтардан бастап елімізде айлық есептік көрсеткіш 
мөлшері өзгерді, тиісінше, құжаттарды дайындау құны да өсті.

2022 жылдың басынан бастап АЕК мөлшері 3063 
теңгеге дейін ұлғайды. Осылайша, құжаттарын рəсімдеуші 
қазақстандықтар 0,2 АЕК-тен 8 АЕК аралығында баж алымын 
төлейді.

Құжаттардың құны:
– паспорт алу – 24 504 теңге (8 АЕК);

– жеке куəлік – 613 теңге (0,2 АЕК);
– жүргізуші куəлігі – 3828 теңге (1,25 АЕК);
– туу туралы куəлік – тегін, бірақ құжат өзгерген, 

толықтырылған жəне қалпына келтірілген жағдайда – 1532 
теңге (0,5 АЕК);

– некені тіркеу – 3063 теңге (1 АЕК), куəлікті қайта беру – 
1532 теңге (0,5 АЕК);

– ажырасуға өтініш беру – 6126 теңге (2 АЕК).

АЕК мөлшері 3063 теңгеге ұлғайды
 ЦИФРЛЫ  ҚАЗАҚСТАН ЦИФРЛЫ  ҚАЗАҚСТАН

дейін бас бостандығынан айыру) жəне 
əкімшілік (ҚР ƏҚБтК 482-бабы – 25 АЕК 
мөлшерінде айыппұл) жауапкершілік 
көзделген. 

Заңсыз сақталған қаруды, оқ-дəрілерді 
жəне жарылғыш заттарды өз еркімен тапсырған 

адамдар, егер олардың іс-əрекеттерінде өзге 
қылмыстар құрамы болмаса, қылмыстық жəне 
əкімшілік жауапкершіліктен босатылады. 
Осыған байланысты ІІМ азаматтарды заңсыз 
сақталған қаруды, оқ-дəрілерді, жарылғыш 
заттарды жəне арнайы құралдарды өз 
еркімен тапсыруға шақырады. Жазатайым 
оқиғалардың алдын алу жəне жарақаттан 
сақтандыру мақсатында табылған жарылғыш 
материалдармен жəне оқ-дəрілермен қандай да 
бір əрекеттер жасамау, оларды тасымалдауға 
тырыспау, бұл туралы полицияға 102 немесе 
112 телефондары бойынша хабарлау қажет. 
ІІМ жүргізіліп жатқан мұндай шараларға 
халық түсіністікпен қарап, қолдау білдіреді 
деп сенеміз.

Аудан əкімінің баспасөз қызметі.

Жамбыл ауданының əкімдігі «Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру жəне өткізу 
тəртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 25 мамырдағы № 333-VІ Заңының қабылдануына 

байланысты азаматтарды қолданыстағы заңнама нормаларын мүлтіксіз сақтауға шақырады
Қазақстан Республикасының азаматтары бейбіт 

əрі қарусыз жиналуға, жиналыстар, митингілер 
мен демонстрациялар, шерулер өткізуге жəне 
тосқауылдарға тұруға құқылы. Бұл құқықты 
пайдалану мемлекеттік қауіпсіздік, қоғамдық 
тəртіп, денсаулық сақтау, басқа адамдардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау мүдделері 
үшін заңмен шектелуі мүмкін (Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 32-бабы).

Конституциялық нормаларды негізге ала 
отырып, қолданыстағы Заң бірқатар өзгерістер 
мен толықтырулардан өтті.

Атап айтқанда, «бейбіт жиналыс», 
«бейбіт жиналысқа қатысушы», «бейбіт 
жиналысты ұйымдастыруға жəне өткізуге 
арналған мамандандырылған орын», «бейбіт 
жиналысты ұйымдастырушы», «демонстрация», 
«жиналыс», «митинг», «өтінішті келісу», 
«пикеттеу», «хабарлама», «шеру» ұғымдарына 
нақты анықтамалар берілді, сондай-ақ бейбіт 
жиналыстың əрбір нысанының ерекшелігі 
нақтыланды.

Заңда ұйымдастырушының, қатысушылардың 
жəне өзге де тұлғалардың құқықтары 
мен міндеттері регламенттелген, бейбіт 
жиналыстардың барлық тараптарының құқықтары 
мен міндеттерінің тізбесі жазылған. Ел өңірлерінде 
бейбіт жиналыстар өткізу бойынша бірыңғай 
талаптар енгізілді.

Көрсетілген жаңа енгізілімдер жергілікті 
атқарушы органдар тарапынан қосымша 
регламенттеу мүмкіндігінсіз, заңнаманы жергілікті 
жерлерде бірыңғай қолдануға ықпал етеді.

Заңға бейбіт жиындардың негізгі қағидаттары 
енгізілді, олардың ішінде:

1.  Мəжбүрлеусіз  сипаты;
2. Заңдылық;
3. Мемлекеттік қауіпсіздікті, қоғамдық тəртіпті, 

денсаулық сақтауды, басқа адамдардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету;

4. Қатысу еріктілігі.

Заңда бейбіт жиналыстар өткізу жөніндегі 
мамандандырылған орындар үшін талаптар 
белгіленген. Мамандандырылған орындарды 
белгілеу жəне оларды пайдалану тəртібін белгілеу 
кезінде бейбіт жиналыстардың мақсатына қол 
жеткізу мүмкіндігі, ұйымның ыңғайлылығы, 
орындардың көліктік қолжетімділігі, инфра-
құрылым объектілерін ұйымдастырушылар 
мен қатысушылардың пайдалану мүмкіндігі, 
санитариялық нормалар мен қағидаларды сақтау, 
бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушылар мен 
қатысушылардың, басқа да адамдардың қауіпсіздігі 
қамтамасыз етіледі.

Бұдан басқа, елді мекендердің орталық 
бөліктерінде орналасқан кемінде үш орын (митинг 
өткізуге арналған алаңдар) заңмен белгіленген.

Сондай-ақ бейбіт жиналыстарды өткізудің аралас 
тəртібі – хабардар ету жəне регламенттеу енгізілді.

1. Бейбіт жиналыстарды өткізудің хабарламалық 
тəртібі пикеттер, митингілер, жиналыстар үшін 
көзделген. Бұл ретте, жергілікті атқарушы органның 
жауабы болмаған жағдайда, 3 жұмыс күні ішінде 
бейбіт жиналыс өткізу əдепкі бойынша келісілген 
болып есептеледі.

2. Бейбіт жиналыстың регламенттелген тəртібі 
(өтініш беру жолымен) демонстрация, шеру 
нысанында өткізіледі.

Бұдан басқа, жергілікті атқарушы органдар адам 
мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, 
мемлекеттік қауіпсіздікті, сондай-ақ көліктің, 
инфрақұрылым объектілерінің үздіксіз жұмыс 
істеуін, жасыл желектер мен шағын сəулет 
нысандарының жəне өзге де мүліктің сақталуын 
қамтамасыз ету мақсатында бейбіт жиналыс 
өткізудің балама мамандандырылған орнын 
ұсынуға құқылы.

Заң ұзақ жылдар бойы бейбіт жиындар 
субъектілері мен мемлекеттік органдар арасындағы 
қарым-қатынастарда жинақталған мəселелердің 
үлкен тобын реттеуге мүмкіндік береді.

Заңның ерекшелігі бейбіт жиналыстар 
өткізуден бас тарту үшін негіздердің белгіленген 
ерекше тізбесі деп санауға болады.

Мысалы, егер оларды өткізудің мақсаты 
нəсілдік, ұлттық, əлеуметтік, діни төзбеушілікті 
қоздыру, конституциялық құрылысты күштеп 
құлату болып табылса не оларды өткізу қоғамдық 
тəртіп пен азаматтардың қауіпсіздігіне қатер 
төндірсе, егер бейбіт жиналыс өткізілетін жерде 
əскери немесе төтенше жағдай, сондай-ақ заңда 
көзделген өзге де негіздер енгізілсе.

Бұдан басқа, заңда бейбіт жиналыстарды 
өткізуді материалдық-техникалық қамтамасыз 
ету рəсімі сипатталған, оны ұйымдастырушы мен 
қатысушылар өз қаражаты есебінен, сондай-ақ 
осы бейбіт жиналыстарды өткізу үшін жиналған 
жəне (немесе) берілген қаражат пен мүлік есебінен 
жүзеге асырады.

Сонымен қатар, белгілі бір қаржыландыру 
көздері бөлігіндегі шектеулер.

Мысалы, терроризмді жəне экстремизмді 
қаржыландырумен байланысты ұйымдар 
мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке 
тұлғалардың жəне (немесе) заңды тұлғалардың 
бейбіт жиналыстар өткізуін қаржыландыруына, 
сондай-ақ заңда көзделген өзге де негіздемелерге 
тыйым салынады.

Заңда қабылданған нормалар азаматтардың 
конституциялық құқықтарын қорғауға ықпал 
етеді жəне елдегі қоғамдық-саяси тұрақтылықты 
қамтамасыз етуге бағытталған.

Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыс-
тарды ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі туралы 
заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгіленген жауаптылыққа əкеп 
соғады.

Жамбыл ауданының əкімдігі азаматтарды 
қолданыстағы заңнама нормаларын мүлтіксіз 
сақтауға шақырады.

Жамбыл ауданының ішкі саясат, мəдениет,
тілдерді дамыту жəне спорт бөлімі.

Аудан  тұрғындарының  
назарына!

Алматы облыстық бас мемлекеттік 
санитарлық дəрігерінің 2022 жылғы қаңтардың 
14-дегі «Алматы облысы аумағындағы 
карантиндік шараларды  күшейту туралы» № 1 
қаулысына сəйкес:

Шектеулер: 
– Мəдениет үйлерінің жұмысына яғни 

концерттік бағдарламаларға тыйым салынады;
– Діни нысандардың жұмысына (жұма 

намаздар жəне басқа  да діни  іс-шараларға) 
тыйым салынады; 

– 30 адамнан аспайтын ас беру  жиындарын 
қоспағанда барлық ойын-сауық шараларына 
жəне тойларға тыйым  салынады;

– 600 оқушыдан асатын мектептер  
қашықтықтан оқу форматына көшеді;

– Жабық  базарлар сенбі, жексенбі  күндері 
жұмыс істемейді; 

– Спорттық кешендердің, ұйымдар  
мен мекемелердің жəне ойын-сауық  
орталықтарының жұмысына сенбі жəне  
жексенбі күні шектеу қойылады. 

Нұсқама:
Мектепке дейінгі білім беру нысандары    

ата-анасының жазбаша рұқсатымен  штаттық 
режимде жұмысын жүргізеді. 

Арнайы орта білім беру нысандары   аралас 
оқыту форматында (дəрістер  онлайн, басқа 
сабақтар штаттық режимде) жұмыс істейді.

Мəлімет ретінде: 
Ашық базарлар мен мал базарының  жұмыс 

режиміне шектеу жоқ. 
Қоғамдық тамақтану нысандары 50 

орыннан асырмай, жұмыс уақытын 00:00-
ге дейін жүргізеді. Қызметкерлер мен  
келушілердің «Ashyq» қосымшасындағы  
статусы жасыл болуы шарт!

Жанболат СОЛТАНБЕК,
Жамбыл аудандық СЭБ басқармасы 

басшысының орынбасары.

«Отбасы Банкі» арқылы қалай пəтер алуға болады?
Жамбыл ауданының құрметті тұрғындары! Сіздерді қуантып, 

Жамбыл ауданының əкімдігі Ұзынағаш ауылында көпқабатты 
тұрғын үйлер салынып жатқанын хабарлайды. Жақын арада 180 
пəтер халықтың игілігіне беріледі. Пəтерлерді «Отбасы банкте» 
ипотека рəсімдеу арқылы ала аласыздар. 

Тұрғын үйді тиімді шарттармен алу үшін сіз «Отбасы Банк» 
салымшысы болуыңыз керек. Қызығушылық танытқан клиенттер 
бүгін шот ашып, тұрғын үй жағдайларын жақсарта алады.

Ол үшін Ұзынағаш ауылында орналасқан «Отбасы Банк» 
кеңес орталығына жолығып шот ашып, тегін кеңес алсаңыздар 
болады. Мекенжайы: Абай көшесі 47, 2 қабат (Жамбыл аудандық 
білім бөлімінің ғимараты).

Айта кету керек, 5 қабатты 3 тұғын үй Ұзынағаш ауылындағы 
ең жаңа əрі болашағы зор шағын аудандардың бірінде орналасқан. 
Мердігер – нарықта аты жақсы жағымен танылған, жұмысы 
сапалы «Талас-Құрылыс» ЖШС.

Жамбыл ауданының ішкі саясат, мəдениет,
тілдерді дамыту жəне спорт бөлімі.
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Түбегейлі  реформалау  уақыты  жетті

Өрелі  міндеттер  жүктеді

Шынайы  жаңару  кезеңіне  қадам  бастық

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жуырда  
жарияланған мəлімдемесін тыңдап, ондағы серпінді бастамаларды ықыласпен қабылдадық.

Ел Президенті өз сөзінде еліміз дамудың жаңа кезеңінде тұрғанын нақтылап айтты. 
Ауыр қасіреттің себептерін саралап, салдарына баға беру – алдымызда тұрған маңызды 
міндет екенін мəлімдеді.

Сонымен қатар, Үкіметке халықтың жағдайын жақсартуды тапсырды. Жастар 
арасындағы жұмыссыздықты азайту, техникалық мамандықтарға ден қою, шетелдік 
жоғарғы оқу орындарының филиалдарын ашу, Үкіметке тиесілі грантты екі есе арттыру, 
кадр іріктеу сынды еліміздің болашағын баянды ететін тың бастамаларға зор үміт артты, 
жаңа мақсаттарға жетелейтін бірқатар өрелі міндеттер жүктеді. 

Иə, алдымызда жаңа кезең күтіп тұр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
айналасына топтасып, дамудың жаңа бағытына бірлесе бет бұрайық! Сонда ғана 
мемлекетіміздің əлеуеті артып, бірлігіміз нығая түседі. 

А.ЕРҒАЛИҚЫЗЫ,
Т.Рысқұлов атындағы орта мектептің кітапханашысы.

Қазақ елінің жаңа дəуірі басталғандай 
əсердеміз. Мемлекетте дүрбелең тудырған қанды 
оқиға талай олқылықтың бетін ашып берді. 
Ендігі жерде елдікті сақтап, еңсемізді қалай 
түзетеміз деген тағдырлы сəт туды. 

Үкімет ауысты. Мəжілісте ҚР Премьер-
Министрі лауазымына Əлихан Смайыловтың 
кандидатурасы бірауыздан қолдау тапты. 
«Əлихан Смайыловтың Үкімет басшысы болып 
тағайындалуы негізгі шешім. Оның мемлекеттік 
қызметте мол тəжірибесі бар, саяси қайраткер. 
Қазір мемлекет пен қоғам үшін бұл өте қажет» 
деген пікір білдіріп жатыр сарапшылар. 

Мəжілісте Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев еліміздің жаңа бетбұрыс 
кезеңіндегі өткір де өзекті, маңызды деген 
мəселелерге талдау жасады. Президент ең 
алдымен еліміз душар болған ауыр қасіреттің 
себебін саралап, салдарына нақты баға беру 
керектігін айтты.

«Тəуелсіздік тарихында біз алғаш рет аса 
күрделі жəне қатерлі кезеңге тап болдық. Ел 
басына түскен осындай сынақты қайыспай 
еңсере білдік. Енді біз мұндай жағдайға ешқашан 
жол бермеуіміз керек. Сондықтан ауыр қасіреттің 
себептерін саралап, оның салдарына нақты баға 
беру – алдымызда тұрған өте маңызды міндет», – 
деп атап өтті Қасым-Жомарт Кемелұлы. 

Мемлекет басшысы сондай-ақ, халық 
арасында осы оқиғаға байланысты түрлі 
қарама-қайшы, шындыққа жанаспайтын жалған 
ақпараттар тарап кеткеніне де алаңдаушылық 
білдірді.

«Мұның, əрине, бірнеше себебі бар. Кей 
азаматтарымыз ахуалды егжей-тегжейлі білмей 
тұрып қате пікірде болса, кейбірі əдейі ақпаратты 
бұрмалап, жағдайды одан бетер ушықтырады. 
Бірақ, бізге керегі тек ақиқат қана. Сол себепті, 
оқиғаларды мұқият зерттей отырып айтарым 

Барыс жылы біздің ел үшін ауыр 
сынақтан басталды. Бейбіт шеруге шыққан 
халықтың арасына топтасқан түрлі лаңкестер 
кіріп, елдің берекесін қашырды. Соның 
салдарынан қаншама қыршын жастың 
өрмірі үзілді. Алматы адам танымастан 
күйге түсіп, көк түтін мен ыстың астында 
қалды. Арам ойын жүзеге асырмақ болған 
лаңкестік топтар мен содырларға мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шалт 
қабылдаған шешімі арқылы тойтарыс 
берілді. Бірнеше күнге созылған тəртіпсіздік 
тізгінделіп, ел қалыпты өмірге қайта оралды. 
Дүрмек тыншыған соң Президент Қазақстан 
халқына: «Қасіретті қаңтар» сабағы: Қоғам 
тұтастығы – тəуелсіздік кепілі» атты үндеуін 
жолдады.

Бұл үндеуде ел көкейінде жүрген 
бірқатар сауалдарға жауап табылды. 
Соның бірі – қымбатшылық мəселесі, 
екіншісі – қоғамдық қауіпсіздікті күшейту, 
ауыл шаруашылығы мен білімге көңіл 
бөлу, еленбей жүрген өңірлерді дамыту 
турасындағы əңгіме. Бұл жайында мемлекет 
басшысы: «Жасыратыны жоқ, көбіне 
кей өңірді қолдау деңгейі тұрғындардың 
нақты сұранысына емес, нақты бір əкімнің 

– жыл басынан бері болған барлық жағдайлар 
бір тізбектің тармақтары деуге толық негіз бар. 
Ашығын айтсақ, бұл бірнеше жыл бойы алдын ала 
ойластырылған зұлымдықтың көрінісі. Олардың 
көздегені – өздерінің қатыгез пиғылдарын іске 
асыру болғаны айдан анық», – деді мемлекет 
басшысы.

Президент ел тағдырын, оның ішінде 
тіршіліктің маңызды деген буындарын реттеу, 
жалпы халықтың əл-ауқатын көтеру тұрғысында 
əбден пісіп-жетілген өзекті мəселелерді тілге тиек 
етті.

Ендігі жерде ұрпағының келешегін 
Қазақстанмен байланыстыратын кəсіпкерлерге 
қолдау көрсетілмек. Мұның астарында өте 
ауқымды һəм өзекті проблемалар бар. Сондай-
ақ, Мемлекет басшысы атап өткендей, сыбайлас 
жемқорлықтың исі мүңкіп тұрған ЛРТ жобасы 
сынды елдің абырой-беделіне нұқсан келтіретін 
мысалдар да бар. Халықтың шымбайына бататын 
қарыз, яғни, несие мəселесі, кедейлікпен күрес, 
жұмыссыздық туралы да Президент Үкімет 
алдында өте маңызды іс-шаралар тұрғанын қадап 
айтты. 

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 
барлық жүйесінде түбегейлі қайта құру қолға 
алынады. Жастар мəселесі, оның ішінде 
халықтың əлеуметтік осал тобындағы жастарды 
колдау аясы да жаңа деңгейге көтерілмек. Есесіне, 
əскери борышын өтеуден жалтаратын жастар  
сынға ұшырады. Мəжілісте Мемлекет басшысы 
«Қазақстан халқына» атты қоғамдық əлеуметтік 
қорға тұрақты жарна аударатын ірі компаниялар 
тізімін бекітуді тапсырды. Шын мəнісінде, бұл 
қандай қор?

«Бұл Президенттің немесе Үкіметтің, яки 
басқа мемлекеттік органның қоры емес. Бұл 
барлық қазақстандықтардың қоры, халықтың 
қоры. Ол əкімшіліктің немесе Үкімет жанында 

жұмыс істемейді. Беделді бақылау кеңесі 
құрылады, əділ жауапты басшы тағайындалады, 
оның қызметінің толық ашықтығын, есептілігін 
жəне қоғамның бақылауында болуын қамтамасыз 
етеміз. Жоспарлар, бюджет жəне жобалар сайтта 
жарияланады. Барлық ақпарат ашық болады. 
Қорды қаржыландыру жеке жəне мемлекеттік 
көздерден жүзеге асырылады», – деді Президент.

Біздің білуімізше, қорға халықаралық 
қайырымдылық ұйымдарының көмегін тарту 
да жоспарда тұр. «Бұл қорға лотореялық 
қызмет операторының, ставкаларды есепке 
алу орталығының жəне басқа монополистердің 
міндетті аударымдары түсіп отырады. Əрине, 
біз ірі бизнес тарапынан ауқымды жəне тұрақты, 
астын сызып айтайын, тұрақты аударымдарды 
күтеміз. Тұңғыш Президент-Елбасының 
арқасында елімізде өте табысты компаниялар 
тобы жəне тіпті халықаралық өлшемдер 
бойынша да өте бай адамдар пайда болды. Енді 
олардың Қазақстан халқына құрмет көрсетіп, 
оған жүйелі жəне тұрақты негізде көмектесетін 
кезі жетті деп санаймын. Сондықтан Үкімет 
компаниялар тобын анықтап, қорға жыл сайын 
аударылатын жарналар мөлшерін бекітуі керек. 
Оған қоса, үлкен қаражатқа ие болып, көлеңкеде 
жүрген тұлғалардың да белсенді қатысуын 
күтемін. Бұл қор қоғамды топтастырудың тағы 
бір құралына айналып, азаматтарда əлеуметтік 
əділет сезімін нығайта алатынына сенімдімін», – 
деді бұл ретте Қасым-Жомарт Тоқаев.

Шынында, Қазақстан шынайы жаңару 
кезеңіне қадам басты. Ендігі жерде ел бірлігі 
бекем, Тəуелсіздігіміз тұғырлы болсын.

Батырхан  МЕНДЕБАЕВ,
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы.

   Бағалы  бастамаға - байыпты  пікір

Ауыл шаруашылығына 
баса назар аударылады
түсімінің де айтарлықтай төмендегенін 
жасырған жоқ. Бұл жағдайдың шикізатпен 
жəне жемшөппен қамтамасыз ету ісіне əсер 
еткені де айтылды. Енді алдағы жылдың 
да айтарлықтай күрделі болуы мүмкін 
деген Мемлекет басшысы Үкімет қажетті 
тұқыммен, жемшөппен, тыңайтқышпен 
қамтамасыз ету мəселелерін жəне егін 
егу науқанын қатаң бақылауда ұстауға 
тиіс екенін  атап көрсетті. Ол өз сөзінде 
субсидияны тұрақты беру мəселесінің 
жиі көтеріліп жүргенін назарға алды. 
Мемлекет басшысы өзінің бұған дейін 
де субсидиялау тəсілдерін қайта қарау 
керектігі туралы тапсырма бергенін еске 
салды. Бұл жұмыстар қысқа мерзім ішінде 
тез атқарылуы тиіс. Субсидия алуды 
жеңілдетуге, оның қолжетімді болуын 
сонымен бірге ашықтығын қамтамасыз 
етуге тиіспіз дегені шаруашылық 
құрылымдары үшін басты жаңалық 
болғаны анық. Сонымен бірге, ауыл 
шаруашылығы техникаларын сатып 
алушыларға утильдік алым есебінен 
ваучер беру мəселесін де қарастырған жөн 
жəне ауыл шаруашылығы саласындағы 
малшыларға қолдау көрсету керек деген 
Мемлекет басшысы осы сала бойынша 
əлі де бірқатар оңтайлы жұмыстардың 
атқарылатынын ашып айтты. 

Жанғали БАЗАРБАЕВ, 
Жамбыл ауданының ауыл 

шаруашылығы мен жер қатынастары 
бөлімінің басшысы.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мəжілісінің отырысында 
ауыл шаруашылығына ерекше назар 
аудару керектігін алға тартып, бұл 
саланың ең маңызды екенін тағы да 
еске салды. Өткен жылы қуаңшылық 
болғанын, соған байланысты астық 

Жауапкершілікті 
жұмыла  көтерген дұрыс

Жуырда елімізде болған келеңсіз жағдай 
мемлекеттің өсіп-өркендеуіне тілеулес 
барша халықты қатты ойландырды. 
Қазақстанның ірі қалалары мен барлық 
өңірлерінде ел арасына іріткі салуды 
көздеген бұзақылар террористік лаң 
ұйымдастырды. Олардың басбұзарлығы, 
жүгенсіздігі қарапайым халықтың 
қауіпсіздігіне нұқсан келтірді, əлеуметтік 
нысандар мен инфрақұрылымды орасан 
зор шығынға батырды. Тіпті, жат пиғылды 
адамдар қару-жарақ сақталған қоймаларды 
басып алмақшы болып, ел ішінде үрей 
тудырды.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев тұрғындар қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында кең ауқымды 
антитеррорлық операциясын жүргізді. 
Шын мəнінде, мұндай келеңсіз жағдай 
мемлекет тұтастығына нұқсан келтіру, 
азаматтарымызға шабуыл жасау екені 
айқындалды. Президент Қауіпсіздік 
Кеңесінің отырысында азаматтардың 
игілігін, қауіпсіздігі мен тыныштығын 
ойлау – Конституциялық міндеті екенін 
атап  өтті.

Тарихтан белгілі, біздің халқымыз 
ешқашан орынсыз басбұзарлыққа, жүген-
сіздікке жол бермеген. Уəжді сөзге тоқтап, 
əділдік туын көтере білген. Демек, əрбір 
ата-ана өз баласының ел ішіне іріткі 
салғысы келген бəзбіреулердің жетегінде 
кетпеуін, қатаң қадағалауы керек. Ол – ел 
дамуына жанашыр əрбір азаматтың парызы. 
Ендеше, тап қазіргі күрделі жағдайдан 
шығу бəріміз үшін аса маңызды. Дана 
халқымызда «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» 
деген қанатты сөз бар. Сондықтан  осындай 
сындарлы сəтте  бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығаруға ұмтылайық, ағайын!

Гүлзира  СТАНҚҰЛОВА,
аудандық аналар

 кеңесінің төриесі.

Əлбетте, ел бірлігі, ынтымағы, 
татулығы əрқашан маңызды. Қандай 
жағдайда болсын, қоғам қауіпсіздігін 
сақтау – əрбір азаматтың парызы. Тəуелсіз 
елдің бүгінгі күнге дейінгі жетістігі барша 
тұрғындардың ынтымағының арқасында 
жүзеге асты. Сондықтан қай кезеңде де 
сабыр мен төзімді ту етіп, кез келген 
мəселеде ортақ шешім қабылдауымыз 
қажет.

«салмағына» байланысты. Бұл дамудағы 
теңгерімсіздікке жəне азаматтардың 
наразылығына əкеп соқты. Олардың 
көпшілігі, əсіресе шикізаттық өңірлердің 
тұрғындары бюджеттік ресурстарды бөлуде 
өз облыстарына көбірек назар аударылғанын 
қалайды. Бұл өңірлер бюджеттің доноры бола 
тұра, əлеуметтік-экономикалық дамудың 
көптеген параметрі бойынша артта қалып 
келеді. Сондықтан тəсілдерді біртіндеп 
өзгерту керек. Бюджетаралық қатынастарды 
түбегейлі реформалаудың уақыты жетті. 
Үкіметке заңнамалық өзгерістер пакетін 
əзірлеуді тапсырамын», – деді.

Осылайша Қасым-Жомарт Тоқаев 
еліміздегі барлық аудандар мен ауылдарға 
қаржы бірдей  бөлініп,  оларды дамыту 
жолында Үкіметке жоспар құру керектігін 
қадап айтты. Бұл жаңалық аудан орталық-
тарынан шалғайда жатқан ауыл тұрғындары 
үшін қуанышты болды. Себебі, кей ауылдарда 
əлі ауызсу, газ сияқты инфрақұрылымдық 
мəселелер шешімін таппаған. Алдағы 
уақытта осы олқылықтың орны толар деген 
үміттеміз. 

Сонымен қатар мемлекет басшысы өз 
үндеуінде утилизациялық алымды жеке 

компаниялар жүргізгенін тоқтатып, оны 
Үкімет өз бақылауына алуы керектігін 
атап айтты. Осы жаңалық елді елең еткізіп, 
көңілінде үміт отын тұтатқаны рас. Өйткені, 
утилизациялық алымды мемлекет өз қолына 
алып, оған төлейтін төлемдердің бағасы 
азайса, жұртшылық зауыттан шыққанына 
ширек ғасырдан астам уақыт өткен арса-
арса ескі көлігінен құтыламыз деп қуанды. 
Бұл енді алдағы уақыттың еншісіндегі 
дүние. Егер халықтың осы үміті  ақталса, 
тұрғындардың көпшілігі жаңа көлікке қол 
жеткізіп, айнала экологияға да айтарлықтай 
зиян тимес еді. 

Осы үндеуде көптеген жағымды 
жаңалықтар тілге тиек етілді, сонымен 
қатар «Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!» 
атты ұранның лебі есті. 

Иə, жаңа Қазақстанды құру үшін сіз 
бен біз жаңаруды ең алдымен өзімізден 
бастауға тиіспіз. Біреудің айтағына еріп, 
жалған намыстың жетегінде кетпейік. 
Еліміз жарқын болашаққа қадам бассын 
десек жаңа Қазақстанды ел болып бірлесе 
құрайық!

Елдар  ЖАҚЫПБЕК.
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айта алмас едік. Баяғыда 
үлкен кісілер «Тек жүрсең, 
тоқ жүресің, домаланып 
көп жүресің» деген сөзді 
жиі айтатын. 1986 жылдың 
салқынын қашықта отырып 
сезініп еді олар. Мына қанды 
қырғынды да жүрегі сезер ме 
еді бар болғандарында. Ол 
аналардың жүрегі сұмдық 
сезімтал  екен. Енді міне, сол 
«тек жүрмегеннің» кесірінен 
ауыз күйді. Ең өкініштісі де 
сол. Қираған ғимарат қалпына 
келер, бірақ рухтың, жанның, 
намыстың, ар-ожданның 
қалпына келуі қиын-ақ.  

Осы оқиғадан кейінгі 
əлеуметтік желілерде, 
ғаламторда тарап жатқан гу-
гу əңгімелердің қайсысына 
сеніп, қайсысына сенбесін 
білмей дал болған халық 
екіұдай ойда отырғаны 
анық. Бір сөзбен айтқанда, 
бергі жағынан күйінгендей, 
жанашырлық танытқандай 
болғанымен, кімге кімнің шын 
жаны ашып жатыр дейсің. 
Бəрі де ұмытылады. Əсіресе, 
алды-артын танып білмей, 
жарық дүниенің тым қымбат 
екенін сезініп те үлгермей 
қиылып кеткен бозбаланың 
өлімі жүрегімізді сыздатқанын 
жасыра алмас едік. 

Селт еттік, қалай селт 
етпейсің. Болар іс болды деп 
айту əрине, оңай. Бұл жерде 
жасыратыны жоқ, халық пен 
биліктің арасының алшақтап 
кеткеніне көз жеткізген едік. 
Əлгі халықтың «Тек жүрсең 
тоқ жүресің, домаланып 
көп жүресің» дегеніне құлақ 
асқысы келмей кеткені де 
сондықтан емес пе? Бейбіт 
шеруге шыққандары да 
сондықтан ғой. Бірақ, бұлай 
болады деп кім ойлады. 
Халық наразылығын асыра 
пайдаланған содырлардың 
ұзақ дайындалғанын да дүйім 
жұрт жақсы біліп отыр. Бір 

қандай күй кешкені бір Аллаға 
ғана аян. Оны да көзіміз көрді. 
Бірақ, осы сын сағаттарда 
халықтың жанарынан ұлт 
болашағына алаңдаушылық 
ерекше байқалғандай 
көрінген. «Жаңылмайтын жақ, 
сүрінбейтін тұяқ жоқ», адам 
қателесу арқылы мінін түзейді. 
Орысша айтқанда «Все что 
не делается все к лучшему» 
дейтініндей болып тұр. Қалай 
дегенде де халықтың жүрегіне 
сенім, үміт ұялағандай болғаны 
жасырын емес.

Президент Қасым-Жомарт 
Кемелұлының ең бір қиын- 
қыстау сəтте халықты сабырға 
шақырып, саяси маңызы бар 
қадамдарға барғанын жақсы 
білеміз. Болған жағдайды 
көзден таса қылмай бақылап, 
қазақстандықтармен бірге 
болған Президенттің бұл 
əрекетіне сүйсінгендер көп. 
Бұл оның халқының адал 
перзенті екенін білдіреді. Осы 
оқиғадан кейін көп ұзамай 
өз мəлімдемесін жасады. 
Мəлімдеменің ауаны елдің 
арман-мұратына бағытталғанын 
аңғару қиын емес. Тіпті, ел 
тізгінін мықтап қолға алғанын 
да айта кету керек. «Басқа 
салса баспақшыл» деп қарап 
отырмай, шешуші сəтте  
жаңа Қазақстанды құру үшін 
қабылданған шешімдері сөніп 
бара жатқан үміт отын қайта 
тұтатқандай болды.

 Ел Президенті сондай-
ақ, Қазақстан халқына үндеу 
арнады. Ол үндеудің көп бөлігі 
демократия жəне еркіндік, сөз 
бостандығына қатысты болды. 
Ешкімнің атын атап, түсін 
түстемей сөйлеген Президент 
«содырлар» демократияны, 
сөз бостандығын желеу етіп 
жүр» деген еді. Ол елдің 
түкпір-түкпірінде болып 
жатқан қайғылы оқиғаларға 
елдегі еркіндік кінəлі деген 
тұжырым жасаған болатын. 

Демократия дегеніміз – 
жүгенсіздік емес, əсіресе 
блогосферада заңға қайшы 
əрекет ететін арандатушылық 
емес. Алматыдағы жəне 
Қазақстанның өзге де 
қалаларындағы қайғылы 
жағдай заңның сақталмауы, 
шектен шыққандық, адам 
құқығының бұзылуына əкеп 
соқтыратынын көрсетті» 
деді. Сонымен қатар, Қасым-
Жомарт Кемелұлы былтыр 
қабылданып, қазақстандық 
жəне халықаралық құқық 
қорғаушылар «косметикалық 
өзгеріс» деп бағалаған 
азаматтардың бейбіт 
жиналыстарды өткізуі туралы 
заңды еске салды. «Құжатта 
митингілер мен жиналыстарды  
өткізу үшін рұқсат алудың 
қажет еместігі, тек билік 
органдарына ескерту жеткілікті 
екені қарастырылған. Жиынды 
еліміздің кез келген қаласының 
орталығында өткізуге 
болатыны көрсетілген. Алайда, 
қай жерде жиналып, не айтсақ 
та құқымыз бар деп санайтын 
кейбір «құқық қорғаушылар» 
мен «белсенділер» өздерін 
заңнан жоғары қояды» деді ол. 

Қоғамда орын алған бұл 
төңкеріс ұлттық көзқарастың 
өзгеруіне алып келуі əбден 
мүмкін. Елдегі тұрақтылыққа 
қол сұғып, тəуелсіздігімізге 
зиян келтірмек болған топтар, 
я болмаса ұйымдардың бір 
көздегені бар екені анық. 
Ең маңыздысы, қызыл сөзді 
сапыра бермей, сөзден іске 
көшетін уақыттың жеткенін 
заманның өзі дəлелдеп берді. 
Бүгінгі ел тізгінін ұстасып 
жүргендер кешегі Ахметтердей 
елі үшін жанын қия алмасы 
бесенеден белгілі. Өйткені, 
бүгінгі адами құндылықтардың 
əлсіз кейпін кешегі қаңтардағы 
қан төгісте көзіміз көрді. Ел 
игілігін жаумен бірге жабыла 
тонап, жаппай қиратып жатқан 
кəззаптардың іс-əрекетін 
көргенде кез келген ақыл-есі 
дұрыс адам ұялуы керек қой 
деп ойлайсың. Ең сорақысы – 
оны бүкіл əлем көрді ғой. 

Өкінішке қарай бір 
адамның бетін басып, теріс 
бұрылғанын байқамадық. 
«Біреуге жан қайғы, біреуге 
мал қайғы» дегеннің кері келді. 
Арам ниеттегі арандатушы 
содырларға қал-қадірінше 
қарсы шыққан қанша жас 
басын бəйгеге тікті. Олар өлем 
деп барған жоқ. Олай ойлаған 
да жоқ. Олар ел қорғаймын деп  
міндеттеме алғандар. Олар сол 
елдің патриоттары болатын. 

Ел басына күн туған шақта 
жылы сөз айтқанның бəріне 
имандай сенудің қажеті жоғын 
түсінетін кез келгенін білу 
маңызды. «Жау жоқ деме, 
жар астында» дейді дана 
халқымыз. Бізге дəл қазіргі 
уақытта бір жағадан бас, бір 
қолдан жең шығаратын уақыт 
келді деп ойлаймыз.

Роза СЕЙІЛХАН.

Жаумен бірге 
жабыла тонап...

Елімізде болған жағдай 
көңілге кірбің, жүрекке үрей 
ұялатқаны рас. Соңғы кезде 
адамзат атаулы үреймен, 
қорқынышпен өмір сүріп 
келе жатқанын жоққа шығара 
алмаймыз. Басына қауіп 
төніп тұрған уақытта адам 
болашақ туралы ойлай 
ала ма деген заңды сұрақ 
туындайды мұндайда. Бірақ, 
əлгі «Қырық жыл қырғын 
болса да ажалды өледі» деген 
сөздің бұған қатысы бар деп 

таңғаларлығы, бұл тұста да 
бəрін өздері ұйымдастырған 
деген сияқты алыпқашпа 
əңгімелер айтылып, күмəнді 
ойларға жетелейтіндер де 
шығып жатыр арамыздан. Бұл 
да халықты арандатудың бір 
түрі ме деген ой келеді. 

Ендігі жерде болашағымыз 
не болар екен деп, ішінен 
тынып отырғандар қаншама. 
Қолдан келер шара жоқ, 
сырттай бақылап, елдің, жердің 
тілеуін тілеген халықтың 

Осындай күрделі сəтте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың көпшілікті сабырға шақырып, нақты шешімдер қабылдауы 
елдің ертеңге деген сенімін нығайтты. Отандық телеарналар арқылы 
жолдаған Үндеуі елордадан бастап, шалғайдағы ауыл жұртына дейін 
жетті. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жағдайды тұрақтандыру бағытында 
ауқымды жұмыс жүргізіліп жатқанынан халық тегіс хабардар болды. 
Бұл шаралар көпшіліктің күрделі жағдайды тез бағамдап, қоғамдық 
тəртіпті, қауіпсіздікті қатаң сақтауына ықпал етті. Өйткені, ахуал өте 
күрделі еді. Ел аумағында террористік қауіптің «шекті қызыл» деңгейі 
енгізіліп, антитеррорлық операциялар басталды. Халық пен билік 
арасын ушықтырып, тұрақтылықты бұзғысы келгендерді анықтау, 
тұрғындарға төнген қауіпті сейілту басты мақсатқа айналды. Əрбір 
адамды алаңдатқан бұл ахуал кезінде Мемлекет басшысының «біз 
жұмыла отырып, осы сын сағатты бірге еңсереміз» деп жігер беруі 
алдағы атқарылар жұмыстың бағдарын айқындады. 

Мемлекет басшысы Мəжіліс отырысында ауыр қасіреттің 
себептерін саралап, оның салдарына нақты баға беру керегін айтты. 
Ел үшін аса маңызды жиында барлық саланың алдағы даму бағыттары 
сараланды. Президент сапалы білімге қолжетімділікті арттыру бүкіл 
қоғам дамуының ең маңызды факторы екенін тілге тиек етті. Сондай-ақ, 
жаңа экономиканы құру үшін университеттердің бəсекеге қабілеттілігін 
арттыру маңызды екеніне де ерекше тоқталды. 2025 жылға дейін елімізде 
беделді шетелдік университеттердің филиалдарын ашу сұранысқа сай, 
сапалы кадр даярлау ісіне үлкен ықпал ететіні анық. Заман талабына 
сай гуманитарлық салаға қарағанда техникалық мамандықтарға деген 
сұраныс артып келеді. Бұл орайда Мемлекет басшысы білімге деген 
көзқарасты өзгерту керектігін айтып, білім мен ғылым саласының 
алдындағы ендігі бағытты айқындап берді. 

Тарихқа көз жүгіртсек, қай кезде де дана халқымыз бірлікті бəрінен 
жоғары қойып, жанжал мен қақтығысты болдырмауға күш салғаны, 
мəселені байыппен, саралап шешкені белгілі. Өзара алауыздықты 
көздеген сыртқы күштердің қандай болатынын ахуал айқын аңғартты. 
Қандай жағдайда болса да бізге ортақ Отанымыздың тыныштығы 
қымбат. Еліміздегі кез келген тұрғын өзінің күш-қуаты, білімі мен 
қабілеті арқылы сала жұмыстарын жандандырып, елдікті нығайта 
алатынына, біріміз бəріміз үшін деп жұмылғанда ғана азаттық рухы 
əрқашан асқақ болатынына сенімдіміз.

Ғазиза  ƏЛІМЖАНОВА,
С.Бердіқұлов атындағы орта мектебінің тарих пəні мұғалімі.

Алдағы  бағытты 
айқындап  берді

Бейбіт күннің əр сəті – баға жетпес байлық. Ел елеңдеген, 
көңілге кірбің түсірген кешегі жағдай тыныштықтан асқан бақыт 

жоқ екенін тағы бір ұғындыра түсті. Өз талабымызды айтып, 
бейбіт шеруге шығамыз деген халықтың бастамасы берекетсіздікке, 

лаңкестік əрекетке ұласып, қаланың көркі қашып, ең қиыны 
азаматтар қыршыннан қиылды. Тұтқиылдан болған бұл жағдайдан 

жұрт абдырап, жылдар бойы алаңсыз, жайлы өмірге үйренген 
халықтың қалыпты тіршілігі астаң-кестең болды.

Жастар  белсенділігі 
 артып  келеді

Мемлекеттің болашағы біз 
секілді жастардың қолында. Мұны 
кез келген қазақстандық терең 
түсіне білуі керек. 

Аудан жастары жалпы халық 
санының 26 % құрайды, яғни, 14 
– 29 жас аралығындағы жастар 
саны – 41 292 адам. Оның ішінде: 
жұмысшы жастар саны – 15 276, 
мемлекеттік қызметшілер – 39, 
бюджеттік сала қызметшілері – 
1745, өзін-өзі қамтушы жастар саны 
– 11 375, ал жұмыссыз жастар саны 
– 1702.

2015 жылдың 11 ақпанын-
да Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік жастар саясаты 
туралы» Заңы қабылданды. Заңда 
мемлекеттік жастар саясатын 
қалыптастырудың жəне іске 
асырудың тетіктері белгіленді. 
Аталған Заңды Республиканың 
барлық өңірінде іске асыру 
мақсатында жастар саясатымен 
айналысатын бөлімшелер мен 
штаттар бөлінді. Бүгінгі күні 
аудан орталығында 4 штаттық 
құраммен «Жамбыл ауданының 
жастар ресурстық орталығы» жəне  
ауылдық округтерде жастар ісі 
жөніндегі əдіскер-нұсқаушылар 
жұмыс істейді. 

Жастардың бос уақытын 
тиімді пайдалану, спортпен жүйелі 
түрде айналысу, жат қылық пен 
нашақорлықтың, экстремизм мен 
терроризмнің, суицидтің алдын алу 
мақсатында алуан түрлі форматтағы 
аймақтық, аудандық, облыстық 
іс-шаралар ұйымдастырылып, 
аудан жастарының барлық 
деңгейінің қоғамдық өмірдегі 
белсенділігі артып келеді. Өткен 
2021 жылы аудан жастарының 
белсенді қатысуымен түрлі 
тақырыпта 28 дөңгелек үстел 
мəжілісі, 23 кездесу, 34 спорттық-
эстафеталық ойындары жарысы, 
42 мəдени-шығармашылық 
байқау, 3 тақырыптық флешмоб 
өткізілді. Жастардың 2022 жылға 
жоспарлаған жұмыстары да аса 
ауқымды. 

2021 жылы баспасөз 
басылымдарында  30-дан аса 
мақала жарық көрді. Сонымен 
қатар, əлеуметтік желілерде де 
(вконтакте, фейсбук, инстаграм) 
жастар саясаты туралы мақсатты 
жұмыстар ұдайы жүргізілуде.

Балжан ДОСАЛЫ,
«Жамбыл ауданының 

жастар ресурстық 
орталығының» жетекшісі,

 аудандық мəслихаттың депутаты.
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Уақыт шіркінде тоқтам болған ба, аптыға басқан адамдай көз алдымыздан 
алқын-жұлқын өтіп бара жатқан күндердің артынан айлар мен жылдар 
жылыстап жылжи береді екен. Күні кеше өзімізге кішкентай бір қарадомалақ 
бала көрінетін Жылбек те міне, елуді еңсерді дегенге сенер-сенбесімізді білмей, 
жадымыздың түкпірінде қатталып қалған естеліктерді сапыра саралап, сонау бір 
сексен тоғызыншы жылдың жазына қайта оралдық.

  Дарынды өнерпаз, жыршы-термеші, сазгер  Жылбек Тоқтасынов – 50 жаста Дарынды өнерпаз, жыршы-термеші, сазгер  Жылбек Тоқтасынов – 50 жаста

ЖАНАРДАҒЫ  ЖАЛҚЫН  НҰР

Əуелі назар аударған сəтте 
келбетіне көңіліміз толмаған. Шебер 
табиғат шаршап кеткен бір кезінде 
олпы-солпы мүсіндей салғандай 
көрінетін, ортадан сəл төмен бойы 
бар, шомбалдау келген қара баланың 
дегенмен адамға қарағанда аударылып-
төңкеріліп тұратын алалау көзінде 
бір алау бар екені байқалғандай еді. 
Мынау бір ақын емес, типаж актер 
болатын-ақ жеткіншек екен-ау дегенбіз 
іштей. Иə, ішкі түйсігіміз алдамапты, 
қазір де біз үшін Жылбектің 
ақындығынан гөрі, рольге кірсе кез 
келген кейіпкердің бейнесін қиналмай 
сомдай беретін өнерпаздығы биік 
көрінеді де тұрады. Əттең шіркін, əу 
баста сол арнаға түсіп, арнайы білім 
алғанында, қазір сахна мен экранның 
көркі болар еді ол.

Жə, сонымен сексен тоғызыншы 
жылдың жазы. Үмбетəлінің музейінде 
қызметкерміз. Ақынның 100 жылдық 
мерейіне қауырт дайындалып жатқан 
кезіміз. Сол жылы көктемде шыр-пыр 
болып жүгіріп жүрген аяулы Надежда 
Андреевна Лушникова тəтеміз аудан 
мектептерін ерінбей аралап шығып, 
жиырма-отыз шəкіртке ен таққан. 
Сөйтіп, Жамбылдың ақындық 
мектебін ашқан. Бесінші мен оныншы 
кластың арасындағы өрендердің 
бəрі бір-бір домбырасын құшақтап 
келді бір күні музейге. Ұлы-қызы 
аралас. Бейне бір шүпірлеген балапан 
дерсіз. Əу бастан педагог емес пе, 
Надежданың парасатты пайымы 
бұлардың бойынан бір ұшқынды 
аңғарған сірə, бірін жыршы, бірін 
айтыскер ақын, енді біреуін термеші 
етіп шығармақ. Қайран жастықтың 
амбициясы басым болады ғой, отызға 
келсек те əлі албырт екенбіз-ай 
сол кезде біз де. «Тəтем де қызық, 
мыналардың қай жерінен ақындық 
көрді екен» деген бір астам сезіммен, 
өзіміз де бейне бір аспаннан түсе 
қалғандай, əлгілерді менсінбей қарсы 
алғанымыз есімізде. Біздікі құдды 
бір «Қыз Жібек» кинофильміндегі 
Бекежанның Төлегенге менсінбей көз 
тастап, «Сені де шақырып па?..» деп 
кекететін көрінісінің кері. Сөйтсек...

Сөйтсек, бұлардың арасында 
болашақта біздің де артымыздан 
талмай ілесетін небір жүйріктер бар 
екен ғой. Соны Күреңбай-Надежда 
тап басып таныпты. Осы күні Жылбек 
пен Ақанға қарап отырып, сол жылы 
Жамбылдың ақындық мектебін ашқан 
Надежда Андреевнаның ерен еңбегі 
өз жемісін бергенін көріп марқаямыз.  
Қайран да қайран сол бір мектептің 
кейін қолдауы келіспей тоқырағанын, 
өзегі өлеңнен жаралған өрнекті 
өлкеміздің өзінде өміршең бола 
алмағанын ойлағанда шынтағымызға 
тісіміз жетпей қынжыламыз. 

Ал енді Жылбек осы мектепке 
жеткенше қалай өсіп еді деген сұрақ 
туатыны да заңды. Бұл ауданның 
жұрты жақсы біледі, Үңгіртас пен 
Шиеннің ортасында Көкқайнар 
деген шағын ауыл бар. «Көксерек» 
кинофильміндегі атақты Құрмаш 
– Қамбар Уəлиевтің туған жері. 
Ұлы Отан соғысының ардагері, 
аудандағы ауыл шаруашылығы 
саласының білгір ұйымдастырушысы 
Амалбек Бейсебаевтың алқалауымен 
дəуірлеген, кезінде күллі Одаққа 
мəлім болған «Қастек» асыл тұқымды 
қой зауытының бөлімше орталығы 
саналатын, қаймағы бұзылмаған 
қазақы орта. Сол ауылда Бəшек пен 
Назымханның отбасында он баланың 
сегізіншісі болып дүние есігін ашқан 
Жылбек сегізжылдық мектепті 
тамамдаған соң, əлбетте, орта білім 
алу үшін он бес шақырым жердегі 
Үңгіртасқа барған. Кузовы брезентпен 
қаусырмаланған жүк машинасының 
үстіндегі тақтайдан бірде орын тисе, 
бірде тимейтін. Ол шіркінің де бірде 

келсе, бірде сынып қалатын. Сондай 
кезде кейде автобусқа мініп, кейде 
төтелей жаяу тартқан кездері, екі 
ауылдың арасында екі жыл сабылған 
оқушылық жарқын дəурені қалай 
ұмытылсын.

1989 жылы көктемде, оныншы 
сыныпта оқып жүрген кезінде мектепке 
бірде ақын апалары Қанипа Бұғыбаева 
мен Қызжібек Жарқынбаева келе 
қалады. Ондағы мақсаты – Жамбылдың 
ақындық мектебіне лайықты шəкірт 
іріктеу екен. Бұл болса Жамбылдың 
ақындарға арнаған термесін білетін. 
Жеңістің 40 жылдығы қарсаңында 
жаттаған. Соны айтып шығады. 
«О, міне! Ақындық мектепке жарап 
тұр екен» дейді апалары. Сөйтіп, 
Ұзынағашқа жол тартады біздің 
Жылкен.

Иə, Жамбылдың бұл термесіне 
жеткенше де біраз шыңдалуы керек 
еді ғой. Ізденген. Шыңдалған. 
Алтыншы сыныпта жүргенінде 
домбыраға құмартқаны бар. Өйткені 
Сансызбай жездесі (əкесінің қарындасы 
Нұрғайшаның күйеуі) сияқты 
домбыраның құлағында ойнағысы 
келген. Үйрет деген. Үлкендер де 
бейқам ғой кейде, баланың қайбір 
тілегіне құлақ аса береді, бір-екі рет 

көрсеткен болып қойған. Одан кейін өзі 
іліп əкеткені есте. Ең алғаш тартқаны 
Нұрғиса Тілендиевтің «Əке жыры». 
«Жас едім, өмірге еркін бойламаған...» 
Ыңылдап əндетіп, тыңқылдатып 
тартып жүріп домбыраға тез төселгені 
тегін емес шығар, тектен де бірдеме 
дарығаны сонда байқалған. Өйткені 
атасы Ысқақ ақын адам екен. 

Бір қызығы, Үңгіртаста музыка 
пəнінен дəріс берген, өзі сырнай 
тартатын мұғалімі Назгүл Омарғалиева 
да мұның бойындағы актерлік 
талантты тым ерте таныған көрінеді. 
(Жоғарыдағы біз сияқты деп қояйықшы 
осы жерде.) Жоғарғы сыныптарда 
жүргенінде сахнаға тартыпты. 
Мектептегі ұстаздары да Шымкенттегі 
мəдениет институтына баруға ұсыныс 
білдіріпті. Ал енді Жылбек Алматыдағы 
театр жəне кино саңлағы Тұңғышбай 
Жаманқұловтың класына актерлік 
шеберлік сынағынан өтсе болды 
қабылданып-ақ тұрған жерінен кері 
бұрылады. Өйткені кластас досы Ермек 
Аманбеков мұның алдындағы сынақтан 
сүрінген соң КазПИ-дің музыка 
факультетіне бірге барайық дегеніне 
көне кетеді бұл. Екеуінің таңдауы тағы 
ауысып, филфакқа барады. Құлайды. 
Балалық-ай, десеңші!

Қойшы, содан екеуі де оқудан тауы 
шағылып ауылға қайтқан соң Ермек 
əскерге кетуге қамданады, бұл үш 
айлық шоферлік курстан өтпек болып 
Ұзынағаштағы училищеге түседі. 
Мұнда да алдынан жақсы адамдар 
шығады. Сол жылы ауданда алғаш 
құрылған «Қазақ тілі» қоғамының 
училищедегі бөліміне жетекшілік еткен 
Сəбит Алдабергенов пен училище 
директоры Жұмаділ Шаяхметов жас 
жігіттің бойындағы қабілетті қуаттайды. 
Мұны болашақта өздеріне ізбасар еткісі 
келіп, инженер-педагог мамандығына 
бейімдейтін Қазақ Ауыл шаруашылығы 
институтына жолдама береді. 

Алайда, алдында тұрған сан 
тарау жолдың қайсысы мақсатына 
жеткізетінін біле алмай дағдарған 
Жылбек осы арада бір кезде өзі алдынан 
өткен ұстазы Надежда Лушникованың 
ақылына жүгінеді. «Тұра тұр, – дейді 
тəтесі, – Сен темір-терсектің адамы 
емессің. Болашақта өнердің өрінен 
көрінетін жігітсің. Мен ертең мына 
аяғымды майлап алып шығайын. 
Барамыз, баратын жерге».

Барады, расында. КазГУ-ге. 
Журналистика факультетіне. Сырттай 
оқытатын бөлімнің деканы Марат 
Кəрібайұлы Барманқұловтың тура өзіне. 
Таныстырады. Қажетті құжаттарын 
тапсырады. Шығармашылық сынақтан, 
басқа да емтихандардан өзі ел қатарлы 
өтіп, студент атанады. Бұл енді 1990 
жылдың сентябрі. Тура сол тұстан 
бастап Үмбетəлінің музейіне қызметке 
қабылданады. Содан 2006 жылға дейінгі 
аттай он алты жылы Қазақстанның 
халық ақыны, Жамбылдың ең сүйікті 
шəкірттерінің бірі Үмбетəлі Кəрібаев 
музей-үйінің меңгерушісі Надежда 
Андреевнаның қасында өткенін 
өзіміз көрдік. Ардақты Надя тəтеміз 
өнерде де, өмірде де Жылбектің 
шынайы қамқоршысы, тəлімгер 
ұстазы, тірек сүйеніші болды. Осы 

Келесің  даңғыл  жолменен...
Үш мүшел жас!
Орда бұзар отызбен
Қош айтысып, қарағым,
Етекте тұрып қырықтың
Биігіне қарадың.
Думанға толы жастықта
Қандай ширақ əр адым.
Тəңір төккен нұр күнмен
Шаттықтың ашқын парағын.
Жарылғап баба, Қараштан
Жалғасы болып тарадың.
«Қара жорға» Үмбеттей,
Жыр бəйгеде жарадың.
Үмбетəлі ауылын
Өз үйім деп санадың.

Əлекең, Əсім ұстазбен,
Көктегі Күнді жанадың.
Дастан, айтыс, жырларын
Күнбе-күн жаттап қанбадың.
Жиындарда сөз төккен,
Қыранша биік самғадың.

***
Мəртебелі орта жас.
Жаратылдың топырақтан,
Жамбылдың жыры селдеген.
Бір бұлағы шымырлап,
Жарып шықты кеудеңнен.
Батырлық дастан,термесін
Тыңдаған жандар шөлдеген.

Тұмардай тағып мұрасын
Келесің даңғыл жолменен.
Көз жауын алған көктемдей,
Көк жүзіне өрлеген.
Сүйінбай ақын бабаңның
Шырағысың сөнбеген.
Бойыңа қонған қасиет,
Теңесті алтын көмбемен!

     
Надежда  ЛУШНИКОВА,

ақын, Қазақстан 
Республикасының

 еңбек сіңірген 
қайраткері.

жылдар аралығында Жылбек ініміз 
өнерге кең құлаш сермеді. Айтысқа да 
түсті, жыршы-термеші ретінде небір 
аламан бəйгелердің алдынан көрінді, 
сазгерлік қабілеті ашылып шартарапты 
əнге бөледі, алғыр асаба ретінде той-
думанның сəніне айналды.

Музейде экскурсовод, қор 
сақтаушы, ғылыми қызметкер 
санатында сатылап өсті. Осы 
кезеңде Үмбетəлі ақынның əдеби 
мұрасын жинақтауға, «Сүйінбай 
мен Қатаған», «Құлмамбет пен 
Жамбыл», «Үмбетəлі мен Нұрила» 
сынды қазақ əдебиетіндегі ең жауһар 
айтыстарды радио, телевидение 
арқылы насихаттауға, Жамбылдың 
айналасындағы ақындардың ардақты 
есімін жаңғыртуға, өткен ХХ ғасырдың 
отызыншы жылдары жазықсыз 
жазаланып ерте үзілген дарынды ақын 
Қырбай сал Бозымбекұлының дерегін 
жинақтауға, Қазақстанның халық 
ақыны Əсімхан Қосбасаровтың өзіндік 
мақамын байытуға айтарлықтай үлес 
қосты.

2006-2008 жылдары Жамбыл 
аудандық мəдениет үйінің директоры, 
2008-2015 жылдары Қарасай аудандық 
мəдениет үйінің директоры қызметінде 
жүрген кезінде де Жылбек Тоқтасынов 

басшылық-ұйымдастырушылық 
қабілетін жарқырата танытты. 
Аудандық, облыстық деңгейде 
ұйымдастырылған əртүрлі мəдени 
іс-шаралардың аясында шыңдалып 
өсті, небір мəртебелі билік өкілдерінің 
алдында абдырамай адымдады, 
адамтану мектебінің сынағынан да 
сүрінбей өтті. 

Елуден аса əн шығарған танымал 
композитор Жылбек Бəшекұлының 
«Ұзынағаш вальсі», «Жан сырым», 
«Қара сырнай», «Таңдағы ой» сынды 
сыршыл əуендерінің өзіндік бəсі биік. 
Ал енді ел мен жерге деген іңкəр 
көңілден туындаған «Ұлы дала – 
Таңбалы», «Көкқайнар», «Үмбетəлі», 
«Мəтібұлақ», «Ақтерегім», «Қастекке 
кел», «Бесмойнағым» атты т.б. 
шығармалары да  бүгінде өнерсүйер 
қауымның сүйсіне шырқайтын əні 
десек, асыра сілтегендік емес. 

Домбырасын айнымас серік еткен 
өнерпаздың жыршы-термешілігі 
туралы жоғарыда бір айтып өткенбіз. 
Сол сияқты оның əрбір айтыстың 
шығу тарихына тоқтала отырып,  
кезіндегі ақындардың мақамын 
нақыштай айтатын əуезді өнері, 
тыңдаушының танымын байыта 
сипаттайтын нəрлі əңгімесі, қазақы 
мəнерлі дыбыс реңкін сақтай 
сөйлейтін актерлік шеберлігі, ауыз 
əдебиетінің бай мұрасын айнытпай 
жеткізуге деген адалдығы, шіркін, 
өзінен кейінгілерге де өнеге болсашы 
деп тамсанатынымызды несіне 
жасырамыз.  

Біздің Жылбек ініміз бүгінде 
айнала жұрт мойындаған нағыз 
дарын иесі. Елеулі биігі саналатын 
елуіне мол қазына арқалап жетті. 
Астарлы ойын тереңнен толғайтын 
ақын, көңіл тербететін көрікті əндер 
туындатқан сазгер, ата-бабамыздан 
қалған асыл мұраны насихаттаушы 
жыршы-термеші ретіндегі табысы 
соның дəлелі. Шығармашылық 
жетістіктері орынды бағаланған 
ол Халықаралық ТҮРКСОЙ 
ұйымы түркі халықтарының əдеби 
жəне мəдени байланыстарын 
нығайтуға қосқан үлесі үшін арнайы 
белгіленген «Тоқтоғұл Сатылғанов 
– 150» мерекелік медалінің иегері, 
«Қазақстан Республикасы мəдениет 
саласының үздігі» атанды, өткен 
жылы Қазақстандық салалық 
мəдениет, спорт, туризм жəне ақпарат 
қызметкерлерінің кəсіптік одағы 
белгілеген «Еңбек Даңқы» медалімен 
наградталды. 

Нағыз сегіз қырлы, бір сырлы 
азамат 2015 жылғы сəуір айынан бері 
«Таңбалы» қорық музейінде жауапты 
қызмет атқарады. Жан жары Бағлан 
Əбдіуақасқызы екеуі Бақытбек, 
Мөлдір, Махаббат, Марал, Маржан, 
Жансая сынды алты баласын аялап 
өсіріп, мəпелеп тəрбиелеп, өмір өрісін 
ұзартсақ деген əкелік-аналық тілекте 
жүргені де зор ғанибет.

Қазақтың қай қабиласында 
болсын дидарлы дарын күнде туа 
бермейді. Ал енді біздің қасиетті 
өлкеде ұлы Сүйінбай мен Жамбылдың, 
Үмбетəлінің жырымен сусындап 
өскен талапты жастардың арасынан 
суырылып шыққан Жылбектей 
жампоздың орны бөлек. Оның 
қаншалықты қабілетті екенін 
жанарына байыптай үңілген адам 
жіті аңғарады. Қазақы болмыстың 
тереңдігі, парасаты, мұңы, əзілге бейім 
ойнақылығы, бəрі-бəрі осы көзде 
тұнып тұр.

«Бейбарыс сұлтан» 
кинофильміндегі Нұрмұхан 
Жантөриннің «сығырайған көзі», 
экранда үндемей тұратын бейнесі 
оның ешқашан қайталанбайтын 
дара тұлғасын əйгілеп тұратыны 
бар емес пе. Жылбек те сол сияқты, 
оның аударыла-төңкеріле қарайтын 
аласы молдау көзінде бір алау бар. 
Ендеше оның көкірегіндегі алау оты 
ешқашан сөнбесе екен, жанардағы 
жалқын нұры, өн бойына табиғаты 
сыйға тартқан өнері алаулап жана 
берсе екен деген ағалық ақ тілектеміз 
біз əрдайым. Өрістей бер, айналайын, 
Жылбекжан! Жамбыл бабаңның 
жасына жет.

Рəтбек САҒИД-УАҺАС. 
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Мемлекеттік  емес  ұйымдарға  мемлекеттік
гранттарды  беруге  арналған  конкурс  жарияланады

Конкурс жөнінде 
Орталық ҚР Қоғамдық даму 

министрлігінің қолдауымен үкіметтік 
емес ұйымдарға мемлекеттік грант-
тарды ұсыну конкурсын жариялайды.

Конкурс Қазақстан Республикасы-
ның «Қазақстан Республикасындағы 
үкіметтік емес ұйымдарға арналған 
Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс, 
грант жəне сыйлықақылар туралы» 
Заңына, ҚР Мəдениет жəне спорт 
министрінің 2015 жылғы 25 
желтоқсандағы № 413 бұйрығымен 
бекітілген Үкіметтік емес ұйымдарға 
арналған гранттар беру жəне олардың 
іске асырылуына мониторингті 
жүзеге асыру қағидаларына (бұдан 
əрі – Қағидалар) сəйкес азаматтық 
бастамаларды қолдап, əлеуметтік 
саланың дамуындағы өзекті 
проблемаларды шешуге азаматтық 
институттар əлеуетін тарту үшін 
ұйымдастырылады.

Мемлекеттік гранттарды алу 
конкурсына қауқарсыз деп танылған 
(банкрот), мүлкі қамауға алынып, 
қаржылық əрекеті тоқтатылған, 
тарау үдерісінде тұрған ҮЕҰ-дан 
өзге, гранттарды алу үшін өтінім 
жасаған, ҮЕҰ-дың мəліметтер 
базасында мəліметтері бар жəне 
конкурсқа қатысуға Қағидалармен 
бекітілген талаптарға сəйкес 
келетін өтінім ұсынған ҮЕҰ қатыса 
алады.

Оператор мынадай жағдайларда 
конкурсқа қатысуға қабылдаудан 
бас тартады жəне өтініш берушіге 
тиісті хабарламаны жолдайды:

1) қағида талаптарына өтінімнің 
сəйкес келмеуі анықталғанда;

2) өтінім бекітілген Жоспарға 
сəйкес келмеген;

3) Заңның 6-1-бабының 3-тар-
мағына сəйкес Үкіметтік емес 
ұйымдардың дерекқорында өтінім 
беруші туралы мəліметтер бол-
маған жəне (немесе) уақытылы 
ұсынылмаған;

4) грант тақырыбының Жарғыға 
сəйкес өтінім беруші қызметінің 
мəніне, мақсаты мен түрлеріне 
сəйкес келмеген жағдайларда 
конкурсқа қатысуға қабылдаудан бас 
тартады жəне өтініш берушіге тиісті 
хабарламаны жолдайды.

Бекітілген Жоспармен көзделген 
гранттың бір немесе бірнеше 
тақырыбына сəйкес келесі 
негіздемелердің бірі бойынша:

грант тақырыбы бойынша 
конкурсқа қатысуға ұсынылған 
өтінімдердің болмауы;

егер грант тақырыбы бойынша 
конкурсқа қатысуға өтінімдердің бір 
де біреуі жіберілмесе;

егер грант тақырыбы бойынша 
конкурстық комиссияның бағалауына 
ұсынылған өтінімдердің бір де біреуі 
балдың ең жоғарғы қорытынды 
санынан 50 (елу) пайыздан жоғары 
балл алмаса, конкурс өткізілмеді деп 
танылады.

Өтінімдерді қабылдау мерзімі. 
Өтінімдер жолданатын пошта 
мекенжайы жəне электрондық 
пошта. 

Өтінімдерді қағаз нұсқада немесе 
электронды тасымалдағышта Қазақ-
стан Республикасы, Нұр-Сұлтан 
қ., Қабанбай батыр даңғылы, 
11/5, «Нұрлы Орда» БО, 5 қабат 
жəне grants@cisc.kz электрондық 
поштасына жіберу қажет.

Өтінімдерді пошта байланысы 
арқылы жəне (немесе) қолма-қол 
енгізер кезде құжаттар тігіледі жəне 
өтінім берушінің бірінші басшысының 
немесе оның орынбасарының қолы 
қойылып, мөрмен (болған жағдайда) 
бекітіледі.

Назар аударыңыз!
Өтінімдер операторға 2022 

жылғы 10 қаңтардан бастап 7 
ақпан аралығында Нұр-сұлтан 
уақыты бойынша сағат 18:00-ге 
дейін енгізіледі.

Көрсетілген мерзімнен кейін 
оның ішінде пошта байланысы 
арқылы енгізілетін өтінімдер 
қаралмайды.

Оператор қызметкерлерінің өтінім-
дерді қабылдау уақыты: дүйсенбі мен 
жұма күндері аралығы Нұр-Сұлтан 
уақыты бойынша 9:00-ден 18:00-ге 
дейін (түскі үзіліс 13:00-ден 14:30-ға 
дейін).

Өтінім беруші конкурсқа қатысу 
үшін өтінімді келесі тəсілдердің 
біреуімен енгізеді:

– қағаз жеткізгіште, пошта 
байланысы арқылы немесе қолма-
қол, тігілген жəне мөрмен, бірінші 
басшының қолымен бекітіп grants@
cisc.kz электрондық поштаға өтінімді 
міндетті түрде қайталай отырып, 
таңдалған грант тақырыбын, өтінім 
берушінің атауы мен байланыс-
тарын көрсетіп PDF жəне MS 
Word форматында WinRar, WinZip 
файлында мұрағаттап жіберу;

– электрондық тасымалдағышта 
PDF жəне MS Word форматында Win-
Rar, WinZip файлында мұрағаттап 
қолма-қол немесе пошта байланысы 
арқылы grants@cisc.kz электрондық 

Үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландыру 
саласындағы оператор  «Азаматтық бастамаларды қолдау 

орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы – Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы 

№1192  қаулысына сәйкес үкіметтік емес ұйымдарды гранттық 
қаржыландыру саласы бойынша оператор болып табылатын 

коммерциялық емес ұйым.  

поштаға өтінімді міндетті түрде 
қайталай отырып, таңдалған грант 
тақырыбын, өтінім берушінің атауы 
мен байланыстарын көрсетіп жіберу;

– электрондық форматта grants@
cisc.kz электрондық поштаға 
таңдалған грант тақырыбын, өтінім 
берушінің атауы мен байланыс-
тарын көрсетіп PDF жəне MS 
Word форматында WinRar, WinZip 
файлында мұрағаттап жіберу.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті 
құжаттар тізімі:

1. Осы хабарландырудың 5-қосым-
шасына cəйкес нысан бойынша 
үкіметтік емес ұйымдарға грантты 
беруге арналған конкурсқа қатысуға 
өтініш;

2. Осы хабарландырудың 6-қосым-
шасына сəйкес нысан бойынша 
өтініш берушінің сауалнамасы;

3. Осы хабарландырудың 7-қосым-
шасына сəйкес нысан бойынша 
өтініш берушінің əлеуеті туралы 
мəліметтер;

4. Осы хабарландырудың 8-қосым-
шасына сəйкес нысан бойынша 
ұсынылып отырған əлеуметтік 
жобаның жəне (немесе) əлеуметтік 
бағдарламаның мазмұны;

5. Грантты іске асыруға, оның 
ішінде материалдық-техникалық 
қамтамасыз етуге арналған болжамды 
шығыстардың сомаларын көрсете 
отырып, осы хабарландырудың 
9-қосымшасына сəйкес нысан 
бойынша əлеуметтік жобаны жəне 
(немесе) əлеуметтік бағдарламаны 
іске асыру жөніндегі шығыстар 
сметасын (əлеуметтік жоба жəне 
(немесе) əлеуметтік бағдарлама 
сомасына белгіленген 10 (он) 
пайыздан аспайтын шеңберде). 
Материалдық-техникалық қамтама-
сыз ету деп жөндеу мен құрылыстың 
ағымдағы жəне күрделі нысандарын, 
жылжымайтын мүлікті сатып алуды 
қоспағанда, ұйымды дамытуға 
бағытталған тауарларды, жұмыстар 
мен көрсетілетін қызметтерді сатып 
алу түсініледі;

6. Құрылтай құжаттарының көшір-
мелері (мемлекеттік тіркеу туралы 
куəлік, оған барлық өзгерістері 
мен толықтырулары бар жарғы, 
құрылтай шарты (болған жағдайда), 
egov сайтынан тіркелген заңды тұлға 
туралы анықтама, қол қоюшының 
жеке басын куəландыратын құжат 
жəне өтініш берушінің атынан 
өтінімге қол қоюға өкілеттілігін 
растайтын құжат, өтініш берушінің 
уəкілетті органының бірінші бас-
шыны тағайындау туралы шешімі не 
өтінімге өтініш берушінің атқарушы 
органының басшысы қол қоймаған 
жағдайда сенімхат);

7. Ұйымның соңғы есепті күнгі 
бухгалтерлік балансы (2020 жылғы 31 
желтоқсандағы жағдай бойынша);

Бекітілген ҮЕҰ арналған мемлекеттік Гранттар жоспары
Конкурс Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму 

министрінің 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 427 бұйрығымен бекітілген 
«Үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар берудің 2022 жылға 
арналған жоспары» аясында өтеді.

Ағымдағы конкурс осы хабарламаның 2-ші пунктінде көрсетілген 
Гранттар жоспарында бекітілген тақырып бойынша өткізіледі.

Гранттар жоспары Қазақстан Республикасы мемлекеттік саясатының, 
Қазақстан Республикасының стратегиялық жəне бағдарламалық құжат-
тарының, Қазақстан Республикасының Президенті Жолдауларының 
басымдықтары, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес 
ұйымдардың ұсыныстары негізінде қалыптастырылады. Бұйрықтың 
көшірмесі жəне оның қосымшалары Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне 
қоғамдық даму министрлігінің ресми сайтында орналастырылады: https://
www.gov.kz/memleket/entities/qogam/documents/details/249388?lang=kk

РЕСМИРЕСМИ

І. Жалпы ереже
Осы ереже Есенқұл Жақыпбеков оқулары аудандық байқауының  

(бұдан əрі – байқау) мақсаты мен міндеттерін, оған қатысу жəне 
жеңімпаздарды анықтау тəртібін айқындайды.

Байқаудың мақсаты: Алматы облысы, Жамбыл ауданының перзенті, 
суырып салма дарынымен танылған айтыскер ақын, Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі Есенқұл Жақыпбековтің шығармаларын 
насихаттау, дарынды балаларды анықтау, оларға қолдау көрсету жəне 
дамыту.

Байқаудың міндеттері: оқушылардың шығармашылық қабілетін, 
эстетикалық талғамын, тұлғалық сезім мəдениетін дамыту, ақынның 
рухани мұрасына деген сүйіспеншілікке тəрбиелеу.

Байқаудың ұйымдастырушысы: Алматы облысы, Жамбыл ауданы 
«Жас Ұлан» оқушылар үйі жəне ББЖҰ координациялық орталығы.

«Шығармашылық шеберлікке баулу орталығы» ЖШС қолдауымен.
ІІ. Байқауға қатысушылар

Байқауға қатысушылар: жалпы білім беретін ұйымдар сыныптарының  
мектептік кезеңінде жеңімпазы атанған оқушылар.

Байқау жұмысы қашықтықтан, қатысушының бейне жазбасын қарау 
арқылы ұйымдастырылады.

ІІІ. Байқауды ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі
Есенқұл Жақыпбеков оқуларының аудандық байқауы үш бағыт 

бойынша өткізіледі.

1. Иллюстрациялық суреттер. Есенқұл Жақыпбеков шығармалары 
бойынша иллюстрациялық суреттер салу. 

Байқауға қатысушы Есенқұл Жақыпбеков шығармаларына 
иллюстрациялық суреттер салады. Қойылатын талаптар: байқауға 1 
оқушы қатысады. Суреттің оң жақ бұрышында жұмыстың тақырыбы, 
оқушының аты-жөні, ауылының атауы, мектебі, сыныбы мен жетекшісінің 
аты-жөні толық көрсетіліп жазылуы қажет. Орындау техникасы: жұмыс 
форматы – А3 түрінде. Кескіндеме (акварель, гуашь, акрил), графика 
(тушь, перо, қылқалам, түрлі-түсті қарындаштар жəне т.б). Салынған 
сурет рамаға бекітіледі.

«Иллюстрациялық суреттер» номинациясында оқушы өзінің салған 
суретін көрсете отырып иллюстрация мазмұнын баяндауы қажет.

Салынған сурет рамаға бекітіліп ұйымдастыру комитетіне 
тапсырылады.

2. Мəнерлеп оқу. Есенқұл Жақыпбеков шығармаларынан (поэзиясы) 
мəнерлеп үзінді оқу. Қойылатын талаптар: байқауға 1 оқушы қатысады, 
ақынның өзі таңдаған 2 шығармасын мəнерлеп оқиды. Берілетін уақыт 
3-4 минут.

3. Əн-термелерін орындау. Есенқұл Жақыпбековтың өлеңдеріне 
жазылған əуендерді, терме-жырларды аспаппен сүйемелдеу арқылы 
орындау.

Қойылатын талаптар: байқауға 1 оқушы қатысады, оқушы ақынның 
кез келген жанрдағы өлеңдеріне жазылған əнді немесе термені 
орындайды.

Берілетін уақыт: 3-5 минут.
Номинациялар бойынша тапсырмаларды қабылдау raihan_zhany-

bekova@mail.ru электронды почтасына 2022 жылғы 5 ақпанға дейін.
ІV. Байқаудың қорытындысы – Есенқұл Жақыпбеков оқуларының 

аудандық кезеңін ұйымдастыру жəне өткізу үшін Алматы облысы, 
Жамбыл ауданы «Жас Ұлан» оқушылар үйі əкімшілігі Жамбыл аудандық 
білім бөлімімен келісе отырып, арнаулы бұйрық арқылы  қазылар 
құрамын бекітеді.

V. Бекітілген қазылар құрамына білім жəне мəдениет саласының 
қызметкерлері, «Шығармашылық шеберлікке баулу орталығы» ЖШС  
мамандары, ақынның ізбасарлары енеді.

VІ. Есенқұл Жақыпбеков оқуларының аудандық байқауы 2022 жылғы 
10 ақпанда (ақынның туған күні) қорытындыланады.

VІІ. Қорытындылау жəне марапаттау
Байқаудың барлық бағыттары бойынша І, ІІ, ІІІ орын жеңімпаздары 

аудандық білім бөлімі жəне «Шығармашылық шеберлікке баулу 
орталығы» ЖШС дипломдарымен жəне ұйымдастырушылар тарапынан 
сыйлықтармен марапатталады. Барлық қатысушыларға қатысқаны үшін 
Алғыс хаттар беріледі.

Есенқұл Жақыпбеков оқуларының  аудандық  байқауын өткізу ЕРЕЖЕСІ

Өңір Менеджер Телефон
Нұр-Сұлтан қаласы Ұлбике Шиналиева (7172) 79-08-27
Алматы қаласы Анель Аленова (7172) 79-08-04
Шымкент қаласы Ұлбике Шиналиева (7172) 79-08-27
Ақмола облысы Дамира Рыспаева (7172) 79-08-04
Алматы облысы Салтанат Шамшадинова (7172) 79-08-04
Атырау облысы Салтанат Шамшадинова (7172) 79-08-04
Ақтөбе облысы Алмагүл Сейілханова (7172) 79-08-05
Шығыс Қазақстан облысы Дамира Рыспаева (7172) 79-08-04
Жамбыл облысы Алмагүл Сейілханова (7172) 79-08-05
Батыс Қазақстан облысы Салтанат Шамшадинова (7172) 79-08-04
Қарағанды облысы Айдана Ғалымова (7172) 79-08-05
Қостанай облысы Мақпал Даңғылова (7172) 79-08-05
Қызылорда облысы Жасұлан Бисембиев (7172) 79-08-03
Маңғыстау облысы Анель Аленова (7172) 79-08-04
Павлодар облысы Айдана Ғалымова (7172) 79-08-05
Солтүстік Қазақстан 
облысы Мақпал Даңғылова (7172) 79-08-05

Түркістан облысы Жасұлан Бисембиев (7172) 79-08-03

8. Көрсетілген əріптестердің жəне 
(немесе) тартылатын мамандардың 
ұсынылған əлеуметтік жобаға жəне 
(немесе) əлеуметтік бағдарламаға 
қатысуға келісімі (гранттың 
тақырыбын міндетті түрде көрсете 
отырып, шығыс нөмірі жəне өзекті 
күні бар, серіктестің фирмалық 
бланкісінде бірінші басшы (немесе 
оның орынбасары) қол қойған, ал 
тартылатын мамандардан, өз қолымен 
толтырылған хат түрінде);

9. Өтiнiм берушiнiң өз салымының 
немесе əлеуметтiк жоба жəне 
(немесе) əлеуметтiк бағдарламаны 
қаржыландырудың өзге де көздерiнiң 
болуын растайтын құжаттар (өтініш 
беруші ұйымының фирмалық 
бланкісінде шығыс нөмірі жəне 
бірінші басшы (немесе оның 
орынбасары) қол қойған өзекті күні 
жазылған хаты түрінде. Салымның 
басқа көздерден болуын растайтын 
құжат болып қаржыландыруды 
ұсынатын заңды тұлғаның шығыс 
нөмірі бар ұйымның фирмалық 
бланкісінде жасалған жəне бірінші 
басшы (не оның орынбасары) қол 
қойған хаты болуы мүмкін, жобаға 
қолдау көрсететін жеке тұлғадан – өз 
қолымен толтырылған құжат).

Өтінім беруші құжаттардың 
түгел болуын жəне құжаттағы 
мəліметтердің дұрыстығын қамтама-
сыз етуі қажет.

Бір тақырып бойынша бір ҮЕҰ-
нан 1 (бірден) өтінімнен артық 
беруге жол берілмейді.

Өтінімді толтыру кезінде жобаны 
іске асырудың басталу жəне 
аяқталу күні Гранттар жоспарымен 
бекітілгенін ескеру қажет.

Қосымша ақпарат 
жəне кеңестер

Сараптама комиссиясының 
жұмысы мен іріктеу процесі 
туралы толығырақ «Үкіметтік емес 
ұйымдарға арналған гранттар беру 
жəне олардың іске асырылуына 
мониторингті жүзеге асыру қағида-
ларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрінің 2015 жылғы 25 желтоқ-
сандағы № 413 бұйрығынан таныса 
аласыздар.

Оператор қызметкерлері тұрақты 
түрде кеңес береді. Қосымша 
ақпарат пен түсініктеме алу үшін 
Оператордың Мемлекеттік гранттық 
қаржыландыру бойынша жобалық 
кеңсесіне төмендегі байланыс 
номерлері арқылы хабарласа 
аласыздар:
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Азаматтарды əскерге шақыру учаскесіне 
тіркеу – əскерге  шақыру  жасына 
дейінгілерді əскери есепке қою үшін 
жергілікті əскери басқару органдарымен 
бірлесіп, тиісті жергілікті атқарушы 
органдар жүргізетін əскери есепке алу іс-
шаралары.

Тіркеу азаматтарды əскери есепке  
қабылдау, олардың санын, əскери қызметке 
жарамдылығын айқындау мақсатында 
ұйымдастырылады жəне жүргізіледі. 

Азаматтарды шақыру учаскесіне 
тіркеу рəсімін жүргізуге Жамбыл ауданы  
аумағында тұрақты немесе уақытша 
тұратын, 2005 жылғы 1 қаңтардан 31 
желтоқсан аралығында туған Қазақстан 
Республикасының азаматы болып 
табылатын ер балалар жатады.

Тіркеу куəлігін осы уақытқа дейін 
алмаған азаматтар да келіп тіркелулері 
керек. 

Шақыру учаскесіне тіркеуге алынуға 
тиісті азаматтар мына мекенжай бойынша 
қажетті құжаттар тізімін жəне басқа да 
сұрақтар туралы мəліметтерді Жамбыл 
аудандық қорғаныс бөлімінің жасақтау 
бөлімшесінен  ала аласыздар. 

Байланыс телефондары:
2-29-72, 2-14-09.  

Əміреева Фатима – 8 776 236 35 16. 
Алтынкүл  ҚОҒАБАЙҚЫЗЫ,

Жамбыл аудандық қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімнің қызметкері.

Тіркеу
басталды

2022 жылғы қаңтардан наурызға дейін  
Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 
16 ақпандағы «Əскери қызмет жəне əскери 
қызметшілердің мəртебесі» туралы № 561 
– IV Заңына жəне  Жамбыл ауданы əкімінің 
2021 жылғы 6 қарашадағы № 12 – 57 
шешіміне  сəйкес  Жамбыл ауданында 2005 
жылғы туған азаматтарды  əскерге шақыру 
учаскесіне тіркеу жарияланды.

Р Е С М ИР Е С М И

Статистика бойынша, елімізде туындаған 
өрт оқиғаларының 10-15 % түрлі жылыту 
құрылғыларының ақауынан немесе балалардың 
отпен ойнауынан пайда болатыны анықталды. 
Пəтерде немесе үйде жалғыз қалған бала 
ересектерге еліктей отырып, сіріңке тұтатады, 
қағаз жағып, электрлі жылыту құрылғысын қосып 
немесе тіпті өрт шығара алады. Ересектерден 
үлгі алған балалар, кейде темекі шегуге 
ұмтылады. Əрине, бұған балаларды пəтерде 
жалғыз қалдырған ата-аналар кінəлі.Өйткені, 
олар сіріңкеге салғырт қарайды, балалардың 
мінез-құлқын, олардың немен ойнап отырғанын 
бақыламайды, кейде балаларды еркелетем деп 
олардың сіріңкемен ойнауына, жанып жатқан 
пештерге қарауына жəне от тұтандыруға 
рұқсат береді. Көбінесе ересектер болмаған 
кезде балалар «құпия орындарда» (құрылыс 
алаңдарында, шатырларда, жертөлелерде) немесе 
пəтерде ойнайды.

Қымбатты ересектер! Естеріңізде болсын,  
сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде 
сақтаңыздар. Балаларды пəтерлерде құлыптап 
жалғыз қалдыруға болмайды (соның салдарынан 
қаншама қайғылы оқиғалар орын алуда), олардың 
пешке жəне жылыту құралдарына жақындауына, 
əсіресе жас балаларға жылыту құрылғыларын, 
газ плиталарын жəне т.б. қауіпті тетіктерді қосуға 
рұқсат бермеу керек. 

Əрбір ересек адамның міндеті – отпен 
байланысты əртүрлі ойындарға тыйым салу, 
балаларға олардың қауіп-қатерін түсіндіру болып 
табылады. Егер біреуге зиян келтіре отырып, 
балаларды қараусыз қалдыру нəтижесінде өрт 
пайда болса, ата-аналар əкімшілік тəртіпте, бұл 
үшін  заңды жауапты екенін ескертеміз. Сот 
жəбірленушінің өтініші бойынша ата-анасынан 
балалардың осындай  жағдайды тудырғаны үшін 
тергеуге алып, келтірілген зиянның мөлшерін 
төлете алады.

Алматы облыстық ТЖБ баспасөз қызметі.

Балаларды  қараусыз  
қалдырмаңыздар!

♦  ♦  «101» хабарлайды хабарлайды

«Egov – бəріне қолжетімді»
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 

Заңына сəйкес, электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсету «электрондық 
үкіметтің» веб-порталы www.egov.kz арқылы жүзеге асырылады. «Электрондық 
үкімет» – ақпараттық технологияларды кеңінен қолдануға негізделген жəне 
азаматтар мен ұйымдарға, оның ішінде Интернет желісі арқылы қызмет көрсетуге 
барынша бағытталған мемлекеттік органдардың жұмыс істеу тетігі. Egov.kz 
электрондық үкімет порталының халыққа қолжетімділігіне қарамастан, кейбір 
азаматтар бұрынғыдай Халыққа қызмет көрсету орталықтарына немесе мемлекеттік 
органдарға жүгіну арқылы мемлекеттік қызметтерді қағаз түрінде алуды жөн 
көреді. Осыған байланысты, Мыңбаев ауылдық округінде əкімшілік мамандарының 
ұйымдастыруымен ауыл тұрғындарының халыққа қызмет көрсету орталықтарына 
жүгінбей-ақ мемлекеттік мекемелердегі электрондық үкімет веб-порталы 
арқылы (www.egov.kz) «қашықтықтан» мемлекеттік қызметтерді алуы туралы 
түсіндірме жұмыстары тұрақты түрде жүргізіле бастады. Сонымен қатар, халық 
арасында цифрлық сауаттылықты арттыру, электрондық мемлекеттік қызметтерді 
алу жолдарын үйрету, «Egov» порталын насихаттау мақсатында ақпараттық-
түсіндірмелік жұмыстар жүргізіледі.

Мадина ОРЫНБАСАРОВА,
Мыңбаев ауылдық округі əкімі аппаратының бас маманы.

«Адасқанның  алды  жөн, арты  соқпақ...»

Бүгінгі күнде көптеген ата-ана өздерінің 
төл міндеті – баласын киіндіру мен 
тамақтандыру деп қана ойлайды. Ал, оның 
сабағын тексеріп, достары кім, кімдермен 
бірге жүр деген мəселеге тіпті назар аудара 
бермейді. Ата-ана тарапынан бақылауды 
сезінбеген бала түрлі жат қылықтарға 
бейімделіп, «білмей қалды» деген желеумен 
өкініштерге ұрынып жатады. Осы арада 
«мектеп қайда қарап отыр?» деген сауал 
туындайды ғой. Əрине, мектеп əрекетсіз 
емес, бала тəрбиесіне мейлінше сергек 
қарауға ұмтылады. Дегенмен, бір тəуліктің 
бес-алты сағатында ғана мектепте болатын 
баланың басқа уақыттағы тіршілігіне де 
мектеп жауап бере алмасы анық.

Тəлім-тəрбиенің бəрі отбасынан үлгі 
алудан басталады. Кейде баласының теріс 
жолға түсуіне ата-ананың да ықпалы тиетіні 
жасырын емес. «Баламнан несін аяймын» 
деп барын алдына тосып, еркінсітіп 
жібереді де, артынан «аһ» ұратындар 
жетіп артылады. Ешнəрседен таршылық 
көрмеген бала ащы-тұщының бəрін татып 
көретіні анық қой. Сөйтіп, «адасқанның 
алды жөн, арты соқпақ» демекші, адасып 
барып ұрынған істің ақыры немен 
тынатыны баршаға аян. Ендеше, «тəрбие 
– тал бесіктен» деген қағиданы ұстана  
отырып, əр баланың тəрбиесі өз отбасынан 
басталатынын ұмытпайық. 

Каусар ЛЕСКЕНҚЫЗЫ.

– Сізге не болған осы? Сабақта отырсаңыз да, автобуста отырсаңыз да 
терезеге қарап, ойға батып кетесіз. Əлде біреуге ғашық болып қалдыңыз ба?

– Қайдағы ғашықтық? Сыныбымдағы бір оқушы сабаққа мүлде келуді қойды. 
Бірінші сыныптан бастап үйінен өзім киіндіріп əкелуші едім.

– Сонда қалай? Ата-анасы жоқ па?
– Бар. Бірақ, баласына қарауға уақыты жоқ. Əкесі алыста мал бағады. Шешесі 

дүкенде сатушы.

НАСЛЕДСТВО
***  В связи с оформлением действия о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону после 

смерти Караваева Станислава Андреевича, умершего 3.08.2021 года, прошу наследников обратиться 
к нотариусу Жамбылского района Алматинской области Бахтыбаеву М.К. по адресу: село Узынагаш, 
улица Мажитова, дом 5. Контактный телефон +77772705419.

ЕСКЕ  АЛУ
Қасымбек 

ауылының тұрғыны, 
Жамбыл ауданының 

құрметті азаматы, 
ҚР білім беру ісінің 
үздігі ЧАЛАБОВ

Алосман Сарыұлы
2021 жылы 20 
желтоқсанда 
дүние салды.

Алосман Сарыұлы – 1939 жылы 16 
қарашада туған. 1958 жылы Қасымбек
(Новороссийск) орта мектебін бітіріп, жоғары 
оқу орнын тамамдады. 1966 жылдан бастап 
Қасымбек ауылындағы орта мектепте жарты 
ғасырға жуық ұстаз болып қажырлы еңбек 
етті. Мұғалімдік қызметімен қатар басқа да 
қоғамдық жұмыстарды тиянақты атқарды. 
1983-1987 жылдар аралығында селолық 
Кеңес атқару комитетінің төрағасы, 1983 
жылы өндірістік оқыту бойынша нұсқаушы 
болып тағайындалды. 1977-2002 жылдары 
Қасымбек орта мектебі директорының оқу-
тəрбие ісі жөніндегі орынбасары қызметін  
құрметті демалысқа шыққанға дейін 
абыроймен атқарды. 1977-1995 жылдары 
А.С.Чалабов селолық, облыстық Кеңестің 
депутаты болып сайланды.

Өмірлік жары Чалабова Дильбар 
Метиевна екеуі 4 бала тəрбиелеп өсірді. 
Олардың бəрі өз орнын тапқан азаматтар, 
немере, шөберелері де ұстаз атасының 
өнегесіне адал.

Өткен өмірін саралай отырып, азамат 
ретінде өзінің туған жерінің дамуы мен 
өркендеуіне, ұрпақ тəрбиесіне елеулі үлес 
қосқан ол шəкірттері мен əріптестерінің, 
ауыл тұрғындарының зор құрметіне бөленді. 
Ұлағатты ұстаз, ардақты азамат Чалабов 
Алосман Сарыұлының қажырлы еңбегі мен 
өнегесі ел есінде мəңгі сақталады. 

Қасымбек ауылындағы 
орта мектептің ұжымы.

«Қазақтелеком» АҚ филиалы «Дивизион-
дық желі» бірлестігі Жамбыл ЖТЦ жыл 
сайын Қазақстан Республикасының 
инвестиция жəне даму министрінің 2014 
жылғы 24 желтоқсандағы № 281 бұйрығымен 
бекітілген «Қазақстан Республикасындағы 
телекоммуникация желілерін қорғау 
ережелерінің» талаптарын бұзатын жеке жəне 
заңды тұлғалар кəсіпорынға айтарлықтай 
материалдық залал келтіретін оқиғаларға тап 
болады жəне Жамбыл ЖТЦ-ның келісімінсіз 
жер қазу жұмыстарын жүргізеді. 

Сондықтан мынаны есте сақтаңыздар!
Жер қазу жұмыстарын (су құбырлары, 

газ құбырлары, құбырларды салу,  құрылыс 
жүргізу, т.б.) жүргізу үшін Жамбыл ЖТЦ-
ның  жазбаша рұқсатын мына мекенжай 
бойынша алу қажет: Ұзынағаш ауылы, 
Жамбыл көшесі, 1. Байланыс телефондары: 
8-72770-2-00-41, 8-72770-2-29-44, 8-72770-2-
35-40.

Байланыс желісін зақымдау Қазақстан 
Республикасының Заңы бойынша 
қудаланады.

Егер жұмыс жүргізіліп жатқан аймақтан 
кенет кабель желісі табылған жағдайда, 
жұмысты дереу тоқтатып, біздің өкілді 
шақыртыңыз. Желі зақымдалған жағдайда 
оны қалпына келтіруге көмек көрсетуге 
міндеттісіз.

Байланыс кабелінің зақымдалғанына 
кінəлі азаматтар ҚР ҚК 398 бабы бойынша 
қылмыстық жауапқа тартылады.

Объединение «Дивизион Сеть» филиал 
АО «Казахтелеком»  Жамбылский  ЛТЦ   
предупреждает, что на территории района 
проходят телекоммуникационные сети 
(оборудование связи) АО «Казахтелеком», 
имеющие  важное значение для народного 
хозяйства Республики Казахстан и 
требующие особой осторожности при 
производстве земельных работ.

Объединение «Дивизион Сеть» филиал 
АО «Казахтелеком»  Жамбылский  ЛТЦ 
ежегодно сталкивается с проблемой 
нанесения предприятию значительного 
материального ущерба со стороны 
частных и юридических лиц, которые 
нарушают требования «Правил охраны 
сетей телекоммуникаций в Республике 
Казахстан», утвержденных приказом 
Министра по инвестициям и развитию 
РК от 24.12.2014 г. № 281, и проводят 
земельные работы без согласования с 
Жамбылским  ЛТЦ. 

ПОМНИТЕ! При проведении каких 
либо земельных работ (прокладка 
трубопровода, газопровода, водопровода, 
строительные работы и т.п.) необходимо 
получить письменное разрешение по 
адресу: с.Узынагаш, ул.Жамбыла 1. 
Телефон для справок: 8-72770-2-00-41, 
8-72770-2-29-44, 8-72770-2-35-40.

Повреждение линий связи преследуется 
Законом Республики Казахстан.

Если  вами при выполнении земельных 
работ был случайно обнаружен кабель 
немедленно прекратите всякие работы на 
участке, вызовите нашего представителя. 
При повреждении кабеля вы обязаны 
оказать помощь в его восстановлении.

Лица, виновные в повреждении 
кабелей связи, привлекаются к уголовной 
ответственности по ст. 398 УК РК.

Жамбыл  ауданы 
тұрғындарына ЕСКЕРТУ

ПАМЯТКА для жителей 
Жамбылского района

«Қазақтелеком» АҚ филиалы 
«Дивизиондық желі» бірлестігі Жамбыл  
ЖТЦ, Қазақстан Республикасының 
халық шаруашылығы үшін ерекше 
маңызы бар «Алматытелеком» ӨТД-ның 
телекоммуникация желісі аудан аумағынан 
өтетінін ЕСКЕРТЕДІ. Сондықтан жер қазу 
жұмысын жүргізу кезінде аса сақ болу талап 
етіледі.
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Меншік иесі:

«BeyAzh Trans»
жауапкершілігі шектеулі

серіктестігі.

• Газет – 2017 жылғы қарашаның 9-да Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникация министрлігі, байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы  
мемлекеттік бақылау комитетінде тіркеліп, мерзімді баспасөз басылымын, ақпараттық агенттікті жəне желілік басылымды есепке қою, қайта есепке алу туралы № 16738-Г Куəлігі берілген.

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 040600, Ұзынағаш ауылы, Мақатаев көшесі, 
164 «А» үй. Телефондар: бас редактор – 2-44-28, бас редактордың 
орынбасары – 2-44-29, жалпы бөлім – 2-44-25, есепші – 2-44-27, 
факс-8 (72770) 2-44-28
Электрондық  поштасы: Atameken1932@bk.ru

• Осы шығарылымның таралымы – 5440 дана. Тапсырыс – 3 (66)
• Индексі – 62264. Көлемі – 2 баспа табақ.
• Газет аптасына бір рет, сенбі күні шығады.
• Суреттердің сапасына редакция жауапты.

• Жарнама, хабарландыру берушілер оның мазмұны мен мəтіні үшін 
өздері жауапты.
• Автордың пікірі –  редакцияның түпкілікті көзқарасы емес.
• Газет редакцияда компьютермен теріліп,  «Алматы-Болашақ» 
акционерлік қоғамының баспаханасында офсеттік тəсілмен 
басылады.
                                                                Тел: 378-42-00, факс: 378-36-76. 
Алматы қаласы, Сəбит Мұқанов көшесі, 223 «Б».

Бас редактор
Рəтбек ТЕРЛІКБАЕВ

Жамбыл аудандық «Атамекен» 
газетінің редакциясына журналистика 

немесе филология мамандығын 
жетік меңгерген, грамматикалық 
сауаттылығы жоғары, қазақша, 

орысша жазуға қабілетті, қазіргі 
заман талаптарына сай ақпараттық 

құрал-жарақты еркін игерген, ұжымда 
қызмет атқаруға икемді, жасы 30-ға 

жетпеген қыз-жігіттерді іріктеу 
үдерісінен өтуге шақырамыз.

                  Редакция.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Жамбыл, Үмбетəлідей ақындардың сара 
жолын жалғаған Жылбектің жыршылығы  
бір бөлек, ақындығы арынды, ойы ұшқыр, 
сегіз қырлы, бір сырлы асыл азамат. 
Адамгершілігі зор, кішілігіне кісілігі сай 
нағыз тума талант. Өрелі өмірінде жеткен 
жетістіктерімен қатар алған асуының, атақ-
абыройының өзі бір төбе. 

Жылбекті ердің жасы елуге толған 
мерейімен құттықтап, деніне саулық, 
отбасына амандық, шығармашылық 
толымды табыс тілейміз. Жыр алыбы 
Жамбыл бабасының жасына жетіп, өнер 
көгінде қалықтай берсін! 

Елу деген ердің жасын еңсеріп,
Еңбегіңізбен сіз келесіз тер төгіп.
Армандардың аттанғанда шыңына,
Қызыр өзі болсын сізге жолсерік.

Отбасының берекесін қамдаған,
Бар өмірін жақсылыққа арнаған,
Сіздей жанға Алла өзі дем беріп,
Қиын кезде қуат беріп қолдаған.

Құтты болсын қуанышты той күні,
Сізге шуақ шашсын Күн мен Ай нұры.
Əрбір күніңіз мерекеге айналып,
Жүздірсінші шын бақыттың айдыны, –

деп құттықтаушылар: 
Тоқтасыновтар,

Үмбетəлі 
ауылының 

тұрғыны, асыл 
жар, қадірлі бауыр  
ТОҚТАСЫНОВ

Жылбек 
Бəшекұлы

15 қаңтарда ердің 
жасы 50-ге толды. 
Жыр сүлейлері –

Сүйінбай,

НАСЛЕДСТВО
*** Открылось наследственная масса на 

имущество после смерти гр.Калыкбаева Жаната 
Жексенбаевича, 17 февраля 1975 года рождения, 
умершего 15 июля 2021 года. Наследников прошу 
обратиться к нотариусу нотариального округа 
Алматинской области Баймбетовой Салтанат 
Мухаметкалиевне, по адресу: Алматинская 
область, Жамбылский район, село Узынагаш, 
улица Караш батыра, зд.115А.

*** Открылось наследственная масса на 
имущество после смерти гр.Жаркымбаева 
Акылжана, 25 сентября 1953 года рождения, 
умершего 18 октября 2021 года. Наследников 
прошу обратиться к нотариусу нотариального 
округа Алматинской области Баймбетовой 
Салтанат Мухаметкалиевне, по адресу: 
Алматинская область, Жамбылский район, село 
Узынагаш, улица Караш батыра, зд.115А.

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У
«ДƏУЛЕТХАН» 

шаруа қожалығы 
 Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Беріктас 

ауылдық округіндегі мекенжайда орналасқан 
«ДƏУЛЕТХАН» шаруа қожалығының «Қорша-
ған ортаны қорғау» нысаны бойынша жария 
талқылау түріндегі қоғамдық дауларының 
тыңдалымы 2022 жылғы ақпанның 10-да 
өткізіледі. Жария талқылау мерзімі 2022 
жылғы ақпанның 10-нан 16-на дейінгі 5 
жұмыс күні аралығында. Жоспарланған 
қызметтің бастамашысы: Дəулетхан Орманғали 
(ЖСН 790926303319), өкілі Бекқожаев 
Есіл Ғадылжанұлы, Тел. +7 7472867573. 
Мемлекеттік экологиялық сараптама 
объектісінің құжаттамасын əзірлеуші: «Фирма 
«Пориком» ЖШС, жауапты тұлға Каркавина 
И.С. Ескертулер мен ұсыныстар қабылданатын 
бірыңғай экологиялық порталға сілтеме: https://
ecoportal.kz.

Общественные слушания в форме публичных 
обсуждений по разделу «Охрана окружающей 
среды» по объекту: Крестьянское хозяйство 
«ДАУЛЕТХАН», расположенное по адресу: 
Алматинская область, Жамбылский район, 
Бериктасский сельский округ состоятся 
10.02.2022 г. Срок публичных обсуждений 5 
рабочих дней с 10.02.2022 г. по 16.02.2022 г.

Инициатор намечаемой деятельности: 
Даулетхан Ормангали (ИИН 790926303319), 
представитель Беккожаев Есиль Гадылжанович, 
тел.   +7 7472867573.

Разработчик документации объекта 
государственной экологической экспертизы: 
ТОО «Фирма «Пориком», ответственное лицо 
Каркавина И.С.

Ссылка на Единый экологический портал, где 
принимаются замечания и предложения: https://
ecoportal.kz.

«ЖАНҰЗАҚ»
шаруа қожалығы

Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Мəтібұлақ 
ауылдық округіндегі мекенжайда орналасқан 
«ЖАНҰЗАҚ» шаруа қожалығының «Қоршаған 
ортаны қорғау» нысаны бойынша жария 
талқылау түріндегі қоғамдық дауларының 
тыңдалымы 2022 жылғы ақпанның 10-да 
өткізіледі. Жария талқылау мерзімі 2022 
жылғы ақпанның 10-нан 16-на дейінгі 5 
жұмыс күні аралығында. Жоспарланған 
қызметтің бастамашысы: Əбілханова Гүлмира 
Нұдəулетқызы (ЖСН 721103400445), өкілі 
Бекқожаев Есіл Ғадылжанұлы, Тел. +7 
7472867573. Мемлекеттік экологиялық 
сараптама объектісінің құжаттамасын əзірлеуші: 
«Фирма «Пориком» ЖШС, жауапты тұлға 
Каркавина И.С. Ескертулер мен ұсыныстар 
қабылданатын бірыңғай экологиялық порталға 
сілтеме: https://ecoportal.kz.

Общественные слушания в форме публичных 
обсуждений по разделу «Охрана окружающей 
среды» по объекту: Крестьянское хозяйство 
«ЖАНҰЗАҚ», расположенное по адресу: 
Алматинская область, Жамбылский район, 
Матыбулакский сельский округ состоятся 
10.02.2022 г. Срок публичных обсуждений 5 
рабочих дней с 10.02.2022 г. по 16.02.2022 г.

Инициатор намечаемой деятельности: 
Абилханова Гульмира Нұдаулетовна (ИИН 
721103400445), представитель Беккожаев Есиль 
Гадылжанович, тел.   +7 7472867573.

Разработчик документации объекта 
государственной экологической экспертизы: 
ТОО «Фирма «Пориком», ответственное лицо 
Каркавина И.С.

Ссылка на Единый экологический портал, где 
принимаются замечания и предложения: https://
ecoportal.kz

«ЖАҚСЫБАЙ»
шаруа қожалығы 

Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Талап 
ауылдық округіндегі мекенжайда орналасқан 
«ЖАҚСЫБАЙ» шаруа қожалығының 
«Қоршаған ортаны қорғау» нысаны бойынша 
жария талқылау түріндегі қоғамдық дауларының 
тыңдалымы 2022 жылғы ақпанның 10-да 
өткізіледі. Жария талқылау мерзімі 2022 жылғы 
ақпанның 10-нан 16-на дейінгі 5 жұмыс күні 
аралығында.

Жоспарланған қызметтің бастамашысы: 
Бəкіров Жақсыбай Кəрімбайұлы (ЖСН 
650308302283), өкілі Бекқожаев Есіл 
Ғадылжанұлы, Тел. +7 7472867573. Мемлекеттік 
экологиялық сараптама объектісінің құжаттамасы 
нəзірлеуші: «Фирма «Пориком» ЖШС, жауапты 
тұлға Каркавина И.С. Ескертулер мен ұсыныстар 
қабылданатын бірыңғай экологиялық порталға 
сілтеме: https://ecoportal.kz.

Общественные слушания в форме публичных 
обсуждений по разделу «Охрана окружающей 
среды» по объекту: Крестьянское хозяйство 
«ЖАКСЫБАЙ», расположенное по адресу: 
Алматинская область, Жамбылский район, 
Талапский сельский округ состоятся 10.02.2022 
г. Срок публичных обсуждений 5 рабочих дней с 
10.02.2022 г. по 16.02.2022 г.

Инициатор намечаемой деятельности: Бакиров 
Жаксыбай Каримбаевич (ИИН 721103400445), 
представитель Беккожаев Есиль Гадылжанович, 
тел.   +7 7472867573.

Разработчик документации объекта 
государственной экологической экспертизы: 
ТОО «Фирма «Пориком», ответственное лицо 
Каркавина И.С.

Ссылка на Единый экологический портал, где 
принимаются замечания и предложения: https://
ecoportal.kz

«ҚҰРМАШ»
шаруа қожалығы 

Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Үңгіртас 
ауылдық округіндегі мекенжайда орналасқан 
«ҚҰРМАШ» шаруа қожалығының «Қоршаған 
ортаны қорғау» нысаны бойынша жария талқылау 
түріндегі қоғамдық дауларының тыңдалымы 
2022 жылғы ақпанның 10-да өткізіледі. Жария 
талқылау мерзімі 2022 жылғы ақпанның 10-
нан 16-на дейінгі 5 жұмыс күні аралығында. 
Жоспарланған қызметтің бастамашысы: Кемел 
Ғалымбек (ЖСН 660213302526), өкілі Бекқожаев 
Есіл Ғадылжанұлы, Тел. +7 7472867573. 
Мемлекеттік экологиялық сараптама объектісінің 
құжаттамасын əзірлеуші: «Фирма «Пориком» 
ЖШС ЖШС, жауапты тұлға Каркавина И.С. 
Ескертулер мен ұсыныстар қабылданатын 
бірыңғай экологиялық порталға сілтеме: https://
ecoportal.kz.

Общественные слушания в форме публичных 
обсуждений по разделу «Охрана окружающей 
среды» по объекту: Крестьянское хозяйство 
«ҚҰРМАШ», расположенное по адресу: 
Алматинская область, Жамбылский район, 
Унгуртасский сельский округ состоятся 10.02.2022 
г. Срок публичных обсуждений 5 рабочих дней с 
10.02.2022 г. по 16.02.2022 г.

Инициатор намечаемой деятельности: Кемел 
Ғалымбек (ИИН 660213302526), представитель 
Беккожаев Есиль Гадылжанович, тел.                                          
+7 7472867573.

Разработчик документации объекта 
государственной экологической экспертизы: 
ТОО «Фирма «Пориком», ответственное лицо 
Каркавина И.С.

Ссылка на Единый экологический портал, где 
принимаются замечания и предложения: https://
ecoportal.kz

«ТҰРСЫН»
шаруа қожалығы

Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Айдарлы 
ауылдық округіндегі мекенжайда орналасқан 
«ТҰРСЫН» шаруа қожалығының «Қоршаған 
ортаны қорғау» нысаны бойынша жария талқылау 
түріндегі қоғамдық дауларының тыңдалымы 2022 
жылғы ақпанның 10-да өткізіледі. Жария талқылау 
мерзімі 2022 жылғы ақпанның 10-нан 16-на 
дейінгі 5 жұмыс күні аралығында. Жоспарланған 
қызметтің бастамашысы: Тілеуімбетов 
Бекдилла Тұрсынұлы (ЖСН 670504300998), 
өкілі Бекқожаев Есіл Ғадылжанұлы, Тел. +7 
7472867573. Мемлекеттік экологиялық сараптама 
объектісінің құжаттамасын əзірлеуші: «Фирма 
«Пориком» ЖШС, жауапты тұлға Каркавина 
И.С. Ескертулер мен ұсыныстар қабылданатын 
бірыңғай экологиялық порталға сілтеме: https://
ecoportal.kz.

Общественные слушания в форме публичных 
обсуждений по разделу «Охрана окружающей 
среды» по объекту: Крестьянское хозяйство 
«ТУРСЫН», расположенное по адресу: 
Алматинская область, Жамбылский район, 
Айдарлинский сельский округ состоятся 10.02.2022 
г. Срок публичных обсуждений 5 рабочих дней с 
10.02.2022 г. по 16.02.2022 г.

Инициатор намечаемой деятельности: 
Тлеумбетов Бекдилла Турсынович (ИИН 
670504300998), представитель Беккожаев Есиль 
Гадылжанович, тел.   +7 7472867573.

Разработчик документации объекта 
государственной экологической экспертизы: ТОО 
«Фирма «Пориком», ответственное лицо Каркавина 
И.С.

Ссылка на Единый экологический портал, где 
принимаются замечания и предложения: https://
ecoportal.kz

 «КЕБЕКБАЙ»
шаруа қожалығы

Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Беріктас 
ауылдық округіндегі мекенжайда орналасқан 
«КЕБЕКБАЙ» шаруа қожалығының «Қоршаған 
ортаны қорғау» нысаны бойынша жария талқылау 
түріндегі қоғамдық дауларының тыңдалымы 2022 
жылғы ақпанның 10-да өткізіледі. Жария талқылау 
мерзімі 2022 жылғы ақпанның 10-нан 16-на дейінгі 5 
жұмыс күні аралығында.  Жоспарланған қызметтің 
бастамашысы: Қисықов Қуат Мүсімханұлы 
(ЖСН 670625301887), өкілі Бекқожаев Есіл 
Ғадылжанұлы, Тел. +7 7472867573. Мемлекеттік 
экологиялық сараптама объектісінің құжаттамасын 
əзірлеуші: «Фирма «Пориком» ЖШС, жауапты 
тұлға Каркавина И.С. Ескертулер мен ұсыныстар 
қабылданатын бірыңғай экологиялық порталға 
сілтеме: https://ecoportal.kz.

Общественные слушания в форме публичных 
обсуждений по разделу «Охрана окружающей 
среды» по объекту: Крестьянское хозяйство 
«КЕБЕКБАЙ», расположенное по адресу: 
Алматинская область, Жамбылский район, 
Бериктасский сельский округ состоятся 10.02.2022 
г. Срок публичных обсуждений 5 рабочих дней с 
10.02.2022 г. по 16.02.2022 г.

Инициатор намечаемой деятельности: Кисиков 
Қуат Мусимханович (ИИН 670625301887), 
представитель Беккожаев Есиль Гадылжанович, 
тел. +7 7472867573.

Разработчик документации объекта 
государственной экологической экспертизы: ТОО 
«Фирма «Пориком», ответственное лицо Каркавина 
И.С.

Ссылка на Единый экологический портал, где 
принимаются замечания и предложения: https://
ecoportal.kz

«ОЛЖАС»
шаруа қожалығы

Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарақыстақ 
ауылдық округіндегі мекенжайда орналасқан 
«ОЛЖАС» шаруа қожалығының «Қоршаған 
ортаны қорғау» нысаны бойынша жария талқылау 
түріндегі қоғамдық дауларының тыңдалымы 2022 
жылғы ақпанның 10-да өткізіледі. Жария талқылау 
мерзімі 2022 жылғы ақпанның 10-нан 16-на дейінгі 
5 жұмыс күні аралығында. Жоспарланған қызметтің 
бастамашысы: Айтжанов Болат Ермекұлы 
(ЖСН 631109301084), өкілі Бекқожаев Есіл 
Ғадылжанұлы, тел. +7 7472867573. Мемлекеттік 
экологиялық сараптама объектісінің құжаттамасын 
əзірлеуші: «Фирма «Пориком» ЖШС, жауапты 
тұлға Каркавина И.С. Ескертулер мен ұсыныстар 
қабылданатын бірыңғай экологиялық порталға 
сілтеме: https://ecoportal.kz.

Общественные слушания в форме публичных 
обсуждений по разделу «Охрана окружающей 
среды» по объекту: Крестьянское хозяйство 
«Олжас», расположенное по адресу: Алматинская 
область, Жамбылский район, Каракыстакский 
сельский округ состоятся 10.02.2022 г. Срок 
публичных обсуждений 5 рабочих дней с 10.02.2022 
г. по 16.02.2022 г.

Инициатор намечаемой деятельности: 
Айтжанов Болат Ермекович (ИИН 631109301084), 
представитель Беккожаев Есиль Гадылжанович, 
тел.   +7 7472867573.

Разработчик документации объекта 
государственной экологической экспертизы: 
ТОО «Фирма «Пориком», ответственное лицо 
Каркавина И.С.

Ссылка на Единый экологический портал, где 
принимаются замечания и предложения: https://
ecoportal.kz

 Есімовтер, Мадияровтар, 
Керімқұловтар əулеті. 


