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Қателікті 
көзге 

шұқығанша, 
түзеуге 

тырысайық   

Бернард Шоу

«День открытых дверей» – агитация для населения
ПОДПИСКА-2019

Сегодня, в век высоких 
информационных технологий, 

печатным СМИ непросто 
отвоевывать свое место под солнцем. 

Удержать интерес аудитории, не 
утратить с ним связь возможно 

только качественным контентом, 
актуальными материалами, ярким 
пером. Печатные СМИ переживают 

не простые времена, но позиции 
свои сдавать не намерены. Об этом 

свидетельствует состоявшаяся в 
здании Талгарского филиала АО 

«Казпочта» акция, направленная 
на агитацию и подписку газет и 

журналов, в частности на районную 
общественно-политическую газету 

«Талгар».

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар».

 
 
Данную акцию можно назвать 

диалоговой и агитационной площадкой для 
представителей газеты, работников почты, 
исполнительной власти. Главная цель таких 
площадок – привлечь внимание подписчиков 
к СМИ, рассказать о себе, донести мысль 
о том, что газета трудится, прежде всего, 
для читателя. Об этом говорили участники 

встречи, которые выступили с агитационной 
речью, обращаясь к людям, собравшимся в 
операционном зале здания почты. Первой 
выступила руководитель ГУ «Отдела 
внутренней политики» Талгарского района 
Саметова Толкын, которая отметила роль 
прессы в жизни общества, населения. Она 
призвала людей подписаться на газету 
«Талгар», имеющую многолетнюю историю 
своего существования. Как в унисон 
звучали слова начальника Талгарской 
почты Саркулова Ербола Салимбаевича: 
«Мы специально организовываем такие 
встречи для жителей нашего города и 
района, чтобы они могли пообщаться с 
журналистами, подписаться на газеты по 
льготной стоимости». С яркой агитационной 
речью выступила заместитель редактора 
газеты «Талгар» Фатима Ержанова, 
которая подчеркнула роль своего издания, 
которое заслуживает уважения. Особую 
благодарность за проведение акции 
заслуживают работники почты, которые 
развернули столы в фойе собственного 
обновленного модернизированного здания, 
где выложили подписные издания (газеты 
и журналы). Помимо этого, устроители 
мероприятия организовали настоящий 
праздник, где была дегустация напитков и 
сладостей, натуральных соков. 

К примеру, День открытых дверей 
выдался для пенсионера, бывшего 

учителя с многолетним стажем работы в 
сфере образования Жусипова Аманкоса 
Айткуатовича весьма особенным: 
он встретился непосредственно с 
журналистами, рассказал о роли его 
любимой газеты «Талгар». По его мнению, 
газета «Талгар» одна из немногих СМИ, 
где не вымерли такие жанры, как очерк, а 
круг освещаемых изданием тем – самый 

широкий, во многом благодаря высокому 
профессионализму журналистов. В свою 
очередь уважаемый пенсионер выразил 
большую признательность любимому 
изданию, которому остается верен долгие 
годы. Участники мероприятия высказались 
также свои мнения, что подобного рода 
встречи необходимо проводить повсеместно, 
и не только в период подписной кампании.

МИНИСТР  ДАЛ  ОЦЕНКУ  ЦЕНТРУ  «НА  ОТЛИЧНО»

БЕРЕКЕНІ АРТТЫРУ ЖОЛЫНДАҒЫ ҚАДАМДАР 
КЕҢЕСТЕ ТАЛҚЫЛАНДЫ

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Көкейкесті мәселелердің басын ашып, 
бағытын оңдап жүретін қоғамдық 
кеңестің кезекті отырысында жеті 

мәселе талқыға салынып, нәтижесі 
бағамдалды. Әдеттегідей жиынды 
ашып, регламентін бекіткен кеңес 

төрағасы Қалимолда Байболовтың 
кіріспесінен кейін ашық деп 

жарияланған жиынның алғашқы 
баяндамасын  аудан әкімінің бірінші 

орынбасары Қайдар Абдыханов  жасады.

Все мы знаем, как тяжело приходится 
детям с ограниченными возможностями 

влиться в нормальное общество. Для 
этого требуется немало усилий, как 

физического, психологического и 
психического характера. Поэтому 

неудивительно, что создаются 
специальные центры, где ребенок может 

адаптироваться, пройти курс лечения, 
получить соответствующие услуги 

специалистов. Одним из таких центров 
является Центр с ограниченными 

возможностями, расположенный в 
п.Кызыл-Кайрат Алатауского сельского 

округа Талгарского района, который 
на днях с рабочим визитом посетил 

министр здравоохранения РК Елжан 
Амантаевич Биртанов.

 Күні кеше «Nur Otan» партиясының Талғар 
аудандық филиалының кезектен тыс ХХVI 

конференциясы болып өтті. Шараға «Nur 
Otan» партиясы Алматы облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Ғалиасқар 

Сарыбаев пен аудан әкімі Жолан Омаров, 
аудандық мәслихат хатшысы Жұмахан 

Еңкебайұлы қатысып, аудандық мекеме 
басшылары, партияның белсенділері, партия 

ардагерлері, облыстық, аудандық мәслихат 
депутаттары, үкіметтік емес ұйымдар, БАҚ, 

«Жас Отан» жастар қанатының өкілдері 
шақырылды.  Әнұранымыз шырқалғаннан 

кейін конференция өз жұмысын бастады. 

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар».

Меруерт ДҮЙСЕНҒАЛИЕВА,
«Талғар».
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ПАРТИЯҒА 
ЖАҢА ТӨРАҒА 

САЙЛАНДЫ

Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар».

Жиынды ашып, жүргізіп отырған аудандық «Nur 
Otan» партиясы төрағасының бірінші орынбасары 
М.Ермағанбетова дауыс беру тəртібін бекітіп, жұмысшы 
органдарды сайлауға ұсыныс жасады. Бұл күнгі 
құрамның жобасы алдын-ала таратылып берілгендіктен, 
мандат, санақ, редакциялық комиссияларының жəне 
хатшылықтың ұсынылатын құрамы делегаттардың 
дауыс беруі арқылы бекітілді.
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АНА ТІЛІҢ – АРЫҢ БҰЛ

(Жалғасы. Басы 1 бетте).

Данный визит первого лица 
республиканского здравоохранения 
был запланированным и преследовал 
цель ознакомления с его содержанием и 
назначением. По признанию директора 
Центра развития детей-инвалидов, 
председателя общественного фонда «Ак 
жол-М» Рушангуль Тохтахуновой, центр 
является единственным Центром в РК, 
который был построен и функционирует 
путем народных пожертвований и 
который находится в сельской местности. 
Аналогов подобных центров нет. В центре 
дневного пребывания практикуется 
единый стандарт реабилитации детей 
с ограниченными возможностями, где 
можно получить полноценно услуги 
психолога, массажиста, ЛФК-а, а также 
тренера по плаванию. Специалисты 
проводят занятия по английскому языку, 
обучают играм по шахматам, шашкам, 
армрестлингу и тогызкумалак. Пациенты 
физкультурно-оздоровительного центра 
за время его существования добились 
впечатляющих результатов в спорте, 
музыке и танцах. Они неоднократно 
становились призерами международных 
и республиканских соревнований, 
участвовали во всевозможных фестивалях 
и выигрывали в различных конкурсах. В 
рамках визита министр Елжан Биртанов 
совершил экскурсию по центру, где гостю 
была предоставлена возможность посетить 
все кабинеты, увидеть воочию развитие 
детей через оказание услуг специалистов. 
Давая оценку Центру, министр сказал, что 
аналогов, тем более в сельской местности, 
по стране нет. Поэтому взяв за основу 

МИНИСТР  ДАЛ  ОЦЕНКУ  ЦЕНТРУ  «НА  ОТЛИЧНО»
(Продолжение. Начало на 1-стр.).

создание центра путем инициативных 
начал, он констатировал, что данный опыт 
бесценен, и необходимо его перенять и 
в другие регионы нашей страны: «Такие 
Центры нужны не только в городах, но и 
в шаговой доступности, в них нуждаются 
большинство регионов, включительно 
дальние аулы и нужно выстроить 
правильную реабилитацию, ведь мы 
понимаем, насколько сложно выстроить 
единую программу реабилитации и когда 

каждый случай и каждое заболевание несет 
индивидуальный характер реабилитации». 
Хозяева Центра максимально выложились 
и рассказали министру о насущных 
проблемах родителей и детей-инвалидов, а 
также обсудили дальнейшие перспективные 
проекты с планами на жизнь, полученные 
и ожидаемые результаты. В экскурсии 
министра сопровождали заместитель 
акима Талгарского района Дарменияр 
Қыдырбек-ұлы.

БЕРЕКЕНІ АРТТЫРУ ЖОЛЫНДАҒЫ ҚАДАМДАР 
КЕҢЕСТЕ ТАЛҚЫЛАНДЫ2019 жылдың 9 айы ішінде атқарылған 

жұмыстар туралы есеп берген 
баяндамашының сөзінен «бəрекелді» 
дегізер нəтижелі істердің атқарылғандығын 
аңдадық. Кез келген өңірдің өрісті ісі 
өнеркəсібі екендігін еске алсақ біздің өлкеде 
де бұл істе қарқын бары байқалды. Мəселен, 
тоғыз ай ішінде нақты көлем индексі 100,2 
пайызды құраған бұл салада жоспарланған 
жоба көп. Жыл соңына дейін құны 400 
миллион теңгені құрайтын лифт жасайтын 
зауыт ашылып, жұмыссыз азаматтардың 
саны 30-ға кемиді деп күтілуде. Одан 
бөлек 2020 жылы 50 жаңа жұмыс орнын 
қамтитын жəне бір зауыттың ашылуына 
куə болмақпыз. «Цифрлық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасының жергілікті 
жерде жүзеге асырылуы ойдағыдай екендігін 
«Интеллсервис», «Baron Food», «Керуен 
Плюс» ЖШС-дегі енгізілген цифрлық 
технологиядан аңғаруға болады. Шағын 
жəне орта бизнестің дамуында да серпін бар. 
11168 белсенді шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілерінде 27000 адам жұмыс істеп, 
нəпақасын тауып отыр. Осы саладан 
аудан бюджетіне 13,6 млрд.теңге түсім 
жиналғанының өзі айтарлықтай уақыт кезеңі 
үшін жақсы көрсеткіш. Одан қала берді 10 
шағын бизнес нысандары ашылып, 107 адам 
жұмыссыздар санатынан шығып отыр. «Биз-
нестің жол картасы – 2020» бағдарламасы 
аясында 17 жоба қаржыландырылған. 
Ауылшаруашылығы, мал шаруашылығы, 
ирригация, жер қатынастары, ветеринария 
салалары бойынша да цифрларды жіпке 
тізген баяндамашы сөзінен ауыз толтырып 
айтарлықтай істердің басы қайырылғанын 
білдік. 

Дегенмен əр сөзді баппен тыңдап 
отырған кеңес мүшелері баяндама біте 
салысымен сұрақтарын жаудыртты. 
Қ.Темірбеков мал басын арттыруда алдағы 
уақытта қандай жобалар іске асатынын 
сұраса, Н.Сəрсековті жер телімдерінің 
қымбаттығы алаңдатты. Кеңес төрағасы да 
өз тарапынан жылыжайлардың аздығын 
алға тартып, базарлардағы жеміс-жидек, 
көкөніс бағаларының тұрақсыздығын 
сынға алды. Барлық сауалға тиянақты 
жауап беріп, кейбірін назарға алатындарын 
жеткізген Қайдар Алиханұлының 
есебіндегі ұсыныстар қоғамдық кеңес 
тарапынан алдағы уақытта тағы бір мəрте 

болды. Округ бюджеті аталған уақыт 
мерзімінде 83,2 пайызға игеріліп, салық 
түсімдері де өз деңгейінде атқарылған. 
18 мыңнан астам халқы бар өлкенің қай 
саласы да өз қарқынымен алға жылжып, 
ілгерілеушілік бар екенін алға тартқан 
əкім шешілмей жатқан мəселелердің бар 
екендігін жеткізді. Халық санының өсуіне 
байланысты жаңа мектеп, дəрігерлік 
амбулатория салу, ауыз сумен қамту, 
көшелерді жарықтандыру, жол жөндеу 
жұмыстарының кезек күттірмес шаруа 
екендігін тілге тиек етті. 

Қаланың қыс маусымына дайындығы 
жайлы ақпараттарды алға тартқан Талғар 
қаласының əкімі Жандос Əуелбаевтың 
айтқан цифрлары көңіл көншітерліктей 
болды. «Аузы күйген үрлеп ішеді» де-
гендей, өткен жылдардағы жағдайлардан 
сабақ алған қала басшылығы бұл маусымға 
сақадай сай екендіктерін жеткізді. 
Аудандық маңызы бар жолдарды тазалауға 
10 техника, республикалық маңызы бар 
жолдарға 16 техника жұмылдырылған. 
200 тонна құм, 200 тонна тұз дайын. Қала 
бойынша 3 көмір базасында бүгінде 22 
мың тоннаға жуық көмір əкелінген. 19 
көмекке мұқтаж отбасына 2 тоннадан 
көмір түсіріліп берілген. Сонымен қатар 
Жандос Қасенханұлы 170 көппəтерлі 
тұрғын үй мен 64 ауланың жылыту 
маусымына дайындығын да атай кетті. 
Кеңес мүшелері тарапынан қойылған 
сауалдарға тиянақты жауап берген əкімнің 
тұщымды баяндамасына тыңдаушылар 
қанағаттанарлық деп баға берді. 

Соңғы мəселе бойынша сөз алған 
аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы 
Толқын Саметова барлық кандидаттар үшін 
үгіттік баспа материалдарын орналастыру 
үшін арнайы орындар белгіленгенін, оның 
саны 58 екенін хабарлады. Аудан бойынша 
ауылдық округтарда кандидаттарға 
сайлаушылармен кездесуі үшін шарттық 
негізде 2 қосымшаға сəйкес үй-жайлар 
белгіленгенін алға тартты.

Қоғамдық кеңесті қорытындылаған 
Қ.Байболов назарға алынған ұсыныстарды 
аудан басшылығына жеткізіп, тиісті 
шешімдері қабылданатынын айтып, қай 
кезде де келісіп пішілген тонның келте 
болмайтынын алға тартты.

«Қазақстан – 2050» Стратегиясы – қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» деп аталатын 
Қазақстан халқына Жолдауында Президент көп 
ұлттар мекендейтін, көпконфессиялы біздің 
қоғамымыздың табыстарына негіз болатын 
жағдаяттарға тоқталған. Олар: қазақстандық 
патриотизм, барлық этностар азаматтарының 
тең құқылығы, мəдениет, дəстүр, дін мəселесі, 
ұлттық интеллигенцияның рөлі. Осылардың ішінде 
мемлекеттік тіл мəселесіне ерекше назар аударылған. 

Стратегияда атап көрсеткендей, «қазақ жеріне 
тағдырдың жазуымен алуан түрлі ұлт өкілдері 
қоныс аударды. Біз оларға құшағымызды ашып, 
қазақи қонақжайлылықпен қарсы алдық. Еліміздің 
дамуына барша ұлт пен ұлыс өкілдері бірге үлес 
қосты». Санның сапа беретінін ескерсек кезінде 
еліміздің экономикасын, руханиятын дамытудағы 
олардың бірінің үлесі көп, бірінікі аз болған шығар. 
Ал бүгінгі күннің, бүгінгі жағдайдың, ұғым-
түсініктің де басқаша екенін ескергеніміз жөн. 
Жоғарыда келтірілген статистикалық деректер де 
бұған дəлел. Стратегияда бұл туралы былайша ой 
өрбиді: «Қазақ тілі Қазақстан халқын біріктіруші 
болуға тиіс. Біздің саясатымыз – 2025 жылға қарай 
қазақстандықтардың 95 пайызы қазақ тілін білуге 
тиіс. Бұл үшін қазір барлық жағдай жасалған. 
Қазақ тілі туралы айтқанда, істі алдымен өзімізден 
бастауымыз керектігі ұмыт қалады. Ұлттық мүддеге 
қызмет ету үшін əркім өзгені емес, алдымен өзін 
қамшылауы тиіс…». 

Тілге деген көзқарас, шындап келгенде, елге 
деген көзқарас екені даусыз. Қазақ тілі – халықты 
ұйыстырушы мемлекеттік тіл. Бірлігі бар ел озады, 
бірлігі жоқ ел тозады. Қазақ тілі – қазақ елін бірлікке 
бастайтын елдігіміздің кілті, ал ел бірлігі – ең асыл 
қасиет.

Т.Ахметов,
аудандық соттың бас маманы.

қарастырылатыны сөз болды. 
Аудандық жергілікті полиция қызметі 

бастығының бірінші орынбасары 
Нұржан Кунтуновтың жасаған есебі 
кеңесте тыңдалған екінші мəселе болды. 
Күнгейінен көлеңкесі басым саланың осы 
жылдың 9 айы ішінде тіркелген құқық 
бұзушылық өткен жылмен салыстырғанда 
біршама азайғанын, бірақ ауыр, аса ауыр 
қылмыс түрлері 20 пайызға көбейген. 
Қуанарлығы, осы аралықта 5 ұрлықшылар 
тобы құрықталған. Баяндамашы, сондай-
ақ қылмыстарды ашу, есірткіге, ішімдікке 
байланысты қылмыстармен күресу, қоғам-
дық тəртіпті қамтамасыз ету, əкімшілік 
құқық бұзушылықты анықтау бағытындағы 
іске асырылған тиісті шараларды айтып 
шықты. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуде, халықтың құқығын қорғауда аянбай 

еңбек етіп жатқандарын алға тартса да тың-
даушылар тарапынан сан сауал қойылды. 
Оның ішінде Нұра, Қайнар ауылдық 
округтерінде мал ұрлығының азаймай 
отырғандығы, полиция бастығының жеке 
қабылдауына кіру қиын екендігі, тұрғын 
саны жылдан жылға көбейіп келе жатқан 
ауылдық округтерге учаскелік инспекторлар 
мен тірек пункттерді көбейту керектігі 
қозғалды. Баяндамашы тарапынан жауап 
алынған соң кеңес төрағасы қоғамдық 
орындарда құқық бұзушылықтың алдын 
алу үшін үкіметтік емес ұйымдардың, 
бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа да 
құрылымдардың əлеуетін кеңінен пайдалану 
қажеттігін атап өтті.

Үшінші мəселе бойынша Тұздыбастау 
ауылдық округінің əкімі Мирас 
Баймолдановтың есебі қанағаттанарлықтай 

ЕЛ БІРЛІГІ – 
ЕҢ АСЫЛ ҚАСИЕТ
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СЫН ТҮЗЕЛМЕЙ, МІН ТҮЗЕЛМЕС
ақпарат беретін түгендеу паспорттарын жасауды 
тапсырған. Осы жəне өзге де өзекті мəселелерді 
қамтып өткен баяндамашы төртінші деңгейлі 
бюджетке кіретін салық түрлерін тізбелей келе, 
жергілікті қауымдастық отырыстарында ауылдық 
округтің бюджет шығыстары жоспарланып, 
хаттамасы мəслихатқа өткізілетінін, сол 
арқылы жергілікті бюджеттің шығысы сессияда 
бекітілетінін қадап айтты. «Ауруын жасырған 
өледі» деп, тегін айтылмаған. Түйіні түйдектелген 
мəселелерді, орын алған кемшіліктерді жылы 
жаппай, керісінше, ашық айтып, оны шешудің 
жолдарын бірлесе, жан-жақты қарастырғанымыз 
абзал», – деп, сөзін түйіндеген мəслихат хатшысы 
Ж.Еңкебайұлы тұрғындарды ашық ой бөлісуге 
шақырды.

Айта кету керек, халық осы кездесуді 
тағатсыздана күткен сыңайлы. Ауыл тұрғыны 
Манзура Кегенбаева көше бойы жарықтандыру 
мəселесін, мектеп жанындағы жолға жылдамдықты 
шектейтін жол қауіпсіздігі белгілерін қою, 
сонымен қатар Еңбекші ауылының кіре берісіндегі 
жол үстіне аспалы көпір салынса деген тілегін 
айтты. Өйткені, автокөлік ағыны толастамайтын 
күре жолды кесіп өту жаяу жүргінші үшін де, 
жүргізушілер үшін де өте қауіпті. Аталмыш жол 
бойында жол апаты, адам өлімі де жиі орын алып 
отырғандықтан, бұл мəселені ұзаққа созбай шешіп 
беруді өтінді. Қойылған сауалға ауыл əкімі жауап 
берді. Болашақ көшесінің бойындағы қазіргі 
таңда жаяу жүргінші жүретін сызықтың жанынан 
аспалы көпір салу жоспарда бар екен. Бұл 
мəселеге орай «Қазавтожол» мекемесіне аспалы 
көпір салу жөнінде арнайы хат та, схема мен 
жобасы да жіберілгенін, сонымен қатар мектептің 
жанындағы жаяу жүргінші белгісі заманауи үлгіде 
жасалатынын тілге тиек етті. Жаңа құрылыс 
ауданының тұрғыны Мадияр Ақылтаев жарық мə-
селесін, Гүлжан Еңкебаева Еңбекші ауылындағы 
жаңа құрылысқа жол салынып, жарық жүргізіле 
ме деген сауалын алға тартса, осы жердің тұрғыны 
Раушан Қабаева «Тəуекел Газ» мекемесіне газ 
тартуға тиесілі қаржысын əлдеқашан төлеп 
қойғанын, əйтсе де, көгілдір отынды қостыра 
алмай қиналып жүргенін жеткізді. Өз қызметтеріне 
қыруар ақша алып отырғандарына қарамастан, газ 
тартатын мекеменің қызметкерлері халықты зар 
қақсатып, əбден əбігерге салатын көрінеді. Бұл 
мəселені партия өкілдері, депутаттар да назарға 
алды. Мұрат Өмірзақ ауызсу мəселесін көтерсе, 
Тұрсынгүл Найманова дəрігерлік қызметке сын 
айтты. Осылайша, тұрғындар ұсыныс-тілектерін 
ортаға салып, сауалдарын қойды. Бірқатарына 
бірден жауап қайтарылса, енді біразының шешімі 
алдағы уақыттың еншісіне қалдырылды. Жиын 
соңында аудандық жұмыспен қамту орталығының 
бас маманы Бекжан Тұрсын 2020 жылдың 
қаңтар айынан бастап жүзеге асырылатын АƏК 
тағайындаудың жаңа жобасымен жан-жақты 
таныстырды. Тұрмысы төмен, көпбалалы аналар 
тарапынан қойылған сауалдарға тұщымды жауап 
берді. 

қажетті қаражатты таба алмай, соның салдарынан 
үкімет тарапынан берілетін АƏК-тен де қағылып 
отырғанын айтып, налыды. Сəтін салғанда, 
аудандық «Nur Otan» партиясы төрағасының 
бірінші орынбасары М.Сағынжанованың тікелей 
араласуымен аталмыш отбасының проблемасы 
оңтайлы шешіліп, жертөлесі ең төменгі 
төлемақымен қысқа мерзімде заңдастырылып 
берілетін болады. Жасыратыны жоқ, жиында 
сауал қойған көпбалалы аналардың да, 
қарапайым ауыл тұрғындарының да көтерген 
ең басты мəселесі саяжайларға ауыл статусын 
беру туралы болды. Жарыққа төленетін ақының 
қымбаттығы, бюджет есебінен ауызсу тартудың, 
жол жүргізудің, көшелерге жарық түсірудің 
мүмкін болмай отырғанына наразы болған ауыл 
жұрты, мəселені тігінен қойып, жанайқайларын 
жеткізді. Бұл мəселе, ұзақ жылдар бойы көтеріліп 
келе жатқаны мəлім. Оның шешімі заңға тəуелді 
болып тұрғандықтан, ҚР Парламентіне хат 
жолданғандығы, жуырда аудандық «Nur Otan» 
партиясы тарапынан да ең өзекті деген он 
мəселенің алғашқысы ретінде көрсетіліп, жоғары 
құзырлы органдарға жіберілгені айтылды. Қалай 
десек те, қайнауы жеткен аталмыш мəселе ел 
мүддесі жолында оңтайлы шешімін табады деген 
сенімдеміз. Бұл бағытта жұмыстар жүргізіліп 
жатқаны анық. Сонымен қатар қаңғыбас 
иттердің қауіпі, жедел-жəрдем қызметінің 
сын көтермейтіні, көгілдір отынға қол жеткізе 
алмай отырғандықтары, Ақтас ауылына №203 
машруттағы автобустың кірмейтіні де кеңінен 
сөз болды. Көтерілген сауалдардың бірқатарына 
қатысты ауыл əкімі А.Өмірзақов нақты 
түсінік берді. Кездесу жиынын Ж.Еңкебайұлы 
қорытындылап, ел тілегі ескерусіз қалмайтынын, 
түйінді мəселелерді шешуге депутаттар ынталы 
екендіктерін жеткізе келе, ел-жұртқа береке-бірлік 
тіледі. 

Депутаттардың есепті жиыны келесі 
күні Алатау ауылдық округінде 

жалғасын тапты. Аудандық мəслихат хатшысы 
Ж.Еңкебайұлы бастаған топ Рысқұлов 
ауылындағы №16 орта мектепте сайлаушылармен 
кездесті. Есепті баяндама тыңдалып болған 
соң, сөз тізгіні ауыл тұрғындарына берілді. 
Ауданның Құрметті азаматы, ауыл тұрғыны 
Матан Бекбосынов көшелерді жарықтандыру 
мəселесі біртіндеп шешіліп келетінін, тұрмыстық 
қалдықтарды шығару да бір жүйеге келтірілгенін 
айта келе, бірқатар мəселелерді көтерді. Келесі 
жылдың жоспарына Гагарин көшесін жөндеу 
керектігі, Мəдениет үйі салынса, аталмыш 
мектепке күрделі жөндеу жүргізу керектігін жəне 
бала санының көптігін ескере келе, мектеп жаны-
нан қосымша жапсаржай салудың маңыздылығын 
алға тартты. Светлана Қалтаева тасымалданып 
оқитын балалардың саны 100-ден асатынын, 
бүгінде жайлы, үлкен автобус берілгенімен, əлі 
де бір автобус аздық етіп тұрғанын жеткізді. 
Жиын барысында көше бойы жарықтандыру, 
жолдарды асфальттау мəселелері көтерілді. 

Дəл осы күні аталмыш жиын Кеңдала 
ауылдық округінің Ақтас ауылында 

орын тепкен №36 орта мектебінің акті залында 
жалғасты. Кездесу жиынына келген тұрғындар 
саны көп болды. Күн тəртібіне сай бірінші 
кезекте аудандық мəслихат хатшысының есепті 
баяндамасы тыңдалды. Осыдан кейін жиналғандар 
аудандық жұмыспен қамту орталығының бас 
маманы Б.Тұрсынның 2020 жылдың қаңтар 
айынан бастап енгізілетін АƏК төлеудің жаңа 
тəсілдемелері туралы түсіндірмесіне құлақ түрді.

Айта кету керек, аталмыш округте 72 саяжай 
серіктестіктері бар, онда сан мыңдаған адам тұрып 
жатыр. Байқағанымыз, көпбалалы, тұрмысы төмен 
отбасылары да сол жерлерді көптеп паналап 
отыр. Жиынға келген көпбалалы аналардың 
жаңбырша боратқан сауалдарына жұмыспен қамту 
орталығының маманы егжей-тегжейлі жауап берді. 
Мəселен, жолдасынан айырылып, үш баланы өзі 
бағып-қағып отырған ана Мақпал Жолшиева өзі 
тұрып жатқан шағын жертөлесін заңдастыруға 

Түс қайта дəл осындай жиын Қызыл-Қайрат 
ауылындағы Мəдениет үйінде жалғасты. Бала 
санының жыл озған сайын артуына байланысты 
Қызыл-Қайрат, Алмалық ауылдарына жаңа 
мектеп, сонымен қатар дəрігерлік амбулатория, 
ал Амангелді ауылына медпункт керектігі, көше 
бойын жүргізілген газ құбырларының тіреуіштері 
орнықты орнатылмағаны айтылды. 

Сəрсенбі күні депутаттар Белбұлақ 
ауылдық округіндегі Бірлік ауылында 

орналасқан Б.Момышұлы атындағы №35 
мектеп-гимназиясының акті залында ауыл 
тұрғындарымен кездесіп, есеп берді. Баяндамада 
былтырғы кездесу жиындарында көтерілген 
мəселелерге қатысты атқарылған жұмыстар жайы 
да қамтылды. Атап айтар болсақ, Бірлік ауылына 
типтік Мəдениет үйін салу үшін СЖҚ жасауға 
12 млн. тг. қаржы бөлуге бюджеттік сұраныс 
беріліпті. Аталмыш ауылдағы Маметова жəне 
Талдыбұлақ ауылындағы Байғазиев көшелеріне 
ағымды жөндеу жұмыстарына 38,2 млн. тг. 

қаржы бөлініп 2,2 шақырым жол жасалған. 
Бірлік ауылында «Парасат» жеке кəсіпкер 
150 орындық балабақша ашуды көздеп отыр. 
Сонымен қатар, белгілі себептерге байланысты 
жүзеге аспай отырған мəселелерді де атап өтті. 
Осыдан соң, мінберге көтерілген жұмыспен 
қамту орталығының бас маманы Бекжан Тұрсын 
2020 жылдың 1 қаңтарынан жүзеге асатын АƏК 
тағайындаудың жаңа тəсілдемелері мен үш 
бағыты жайында тарқатып түсіндіріп берді. 

Ауыл белсендісі Мақсат Кенжебаев аталмыш 
мектептің жанындағы автотұраққа ыңғайлы 
жерді ретке келтіріп, асфальттатуға көмектескен 
Ж.Еңкебайұлына, ауыл əкіміне рахметін айтты. 
Бірлік ауылындағы дəрігерлік амбулаторияға 
баратын жолдың тарлығынан, жаяу жүргінші де, 
автокөлік жүргізушілері де көп қиындық көріп 
отырғанын алға тартып, Жібек жолы көшесіндегі 
№24 жəне №16 үйлердің қоршауын алғызып, 
жолды сəл де болса кеңейту керектігін ұсынды. 
Жылыту маусымы басталғанымен амбулаторияда 
жылу əлі қосылмағанын сынға алды. Ауыл 
ақсақалы Жасқадір Оспанов дəрігерлік 
амбулаторияға баратын жолды жөндеуді, көпір 
салу керектігін баса айтты. Сонымен қатар 
қария Мəдениет үйі, балабақша ғимаратын ел 
игілігіне қайтару мəселесін де көтерді. Ізбасар 
Нақысбеков деген азамат былтырғы жылы 
көтерілген Əуезов көшесіндегі №50 қоныста 
орнатылған антенна-мачталық құрылғымен 
ұялы байланыс жабдығының тұрғындардың 
денсаулығына тигізіп отырған зиянын айтып, 
дабыл қақты. Сонымен қатар орталық көшені 
жарықтандыру, тротуардың жоқтығын жеткізді. 
Қоғам белсендісі, ауданның Құрметті азаматы 
Сапархан Исаев істелінген жұмыстардың бар 
екенін, десек те былтырғы кездесуде, тіпті соңғы 
жылдары көтерілген мəселелердің басым бөлігі 
əлі де шешілмей отырғанын алға тартты. Ауылға 
Мəдениет үйін, полиция тірек пунктін, пошта 
бөлімшесін салу (жер телімдері бар) қажеттігі, 
жайылым мəселесін, оңтайластыру кезінде 
жекеменшіктің иелігіне өтіп кеткен, əйтсе де ұзақ 
жылдар қаңырап бос тұрған балабақша ғимаратын 
ел игілігіне қайтару сынды бірқатар əлеуметтік 
маңызды мəселелер көтерілгенін еске салды. 
Сонымен қатар, Шымбұлақтағы тубдиспансердің 
кəріз суы арық суына құйылып жатқанын, оның 
зардабы жан-жануарларға ғана емес, ауыл 
тұрғындарына да тиіп отырғанын ашына айтты. 
«Сын түзелмей, мін түзелмес» дегендей, қоғам 
белсендісі мəслихат депутаттарының жұмысына 
сын айта отырып, қоғамды іштен ірітіп отырған 
сыбайлас жемқорлықпен ымырасыз күрес туралы 
да өз ойын ортаға салды. 

 Жиынды қорытындылаған мəслихат хатшысы 
Жұмахан Еңкебаев ашық-жарқын ой бөлісіп, 
толғандырып жүрген мəселелерді көтерген ауыл 
жұртына ризашылығын білдірді. Алдағы уақытта 
да «бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып» 
бірлесе жұмыс жасауға шақырды.

Райхан АЗИМОВА,
«Талғар».

Алғашқы кездесу жиыны Кеңдала 
ауылдық округіне қарасты Еңбекші 

ауылындағы №39 орта мектептің акті залында 
өтті. Кеңдала ауылдық округінде 12298 тұрғын 
бар. Есепті жиынға аудандық мəслихат хатшысы 
Жұмахан Еңкебайұлы, «Nur Otan» партиясы 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары 
Мейрамгүл Ермағанбетова, «Nur Otan» 
партиясы фракциясының төрағасы, депутат 
Бəзілхан Əбдіғани, аудандық мəслихат депутаты 
Мақсұт Омарбаев, аудандық жұмыспен қамту 
орталығының бас маманы Бекжан Тұрсын жəне 
ауыл əкімі Алмас Өмірзақов қатысты. Əдеттегідей 
күн тəртібі таныстырылып, жиынды өткізу 
регламенті бекітілген соң, есепті баяндаманы 
мəслихат хатшысы Ж.Еңкебайұлы жасады. 2019 
жылы аудандық мəслихатқа 225 кіріс құжаты, 
177 шығыс құжаты тіркеліп, 39 депутаттық 
сауал жолданған. Өз сөзінде ол былтырғы 
есепті жиында көтерілген мəселелерге қатысты 
атқарылған жұмыстарды саралай жеткізіп, алдағы 
уақытта белгіленген келелі міндеттер жайын 
айқындап өтті. Кеңдала ауылдық округінде 
2019 жылы Ақдала ауылының Центральная, 
Новостройка 1, Новостройка 2 көшелеріне 
жəне Еңбекші ауылының Интернациональная 
көшесіне ағымды жөндеу жұмыстарын жүргізілді. 
Кеңдала ауылындағы №42 орта мектепте 25 
балаға жетіспеген 12 парта орындықтардың 
1 комплектісін осы округтен сайланған 
депутат Мақсұт Қасымбекұлы алып берді, 
қалғанын білім бөлімі қамтамасыз етті. №42 
орта мектепке баратын көшені жарықтандыру 
бойынша «Санжар» жеке кəсіпкермен 4 млн 
600 мың теңгеге келісімге отырып, үстіміздегі 
жылдың желтоқсан айының соңына дейін 
шарт бойынша жарықтандырылған. Ақтас 
ауылындағы БАК жолына қатысты жол жөндеу 
аяқталғаннан кейін, барлық қажетті белгілер 
қойылған, жаяу жүргіншілер сызығы сызылған. 
Еңбекші ауылындағы ФАП қабырғасына жөндеу 
жұмыстары жасалған. Су басу мəселесі лоток қою 
арқылы шешілді. Еңбекші жəне жаңа құрылысқа 
Племзавод Алматының скважинасынан су 
берілген жəне Алматы қаласының су құбырынан 
қосылуға рұқсат алынып, тұрғындар сумен 
қамтамасыз етіліпті. Мəслихат хатшысының 
айтуынша, барлық елді мекендерде орын алып 
отырған өзекті мəселе, бұл жаңа құрылыс 
аудандарындағы инфрақұрылымның жоқтығы. 
Кезінде ауылшаруашылық жерлердің нысаналық 
мақсаты өзгертіліп, өзіндік қосалқы шаруашылық 
жүргізу жерлері болып белгіленген. Соның 
салдарынан шағын мөлтек аудандарына 
халық көптеп қоныстана бастады. Өкініштісі, 
ол жерлерде үй-жайлар салынғанымен, 
инфраструктурасы мүлдем жоқ. Яғни, ауызсу, 
жарық, жол мəселелері шешілмеген. Халық 
көп тұрақтанған жерлерде мектеп, балабақша, 
денсаулық сақтау мекемесінің де қажеттілігі 
туындайтыны заңдылық. Əрине, депутаттар 
аталмыш мəселеге айрықша ден қойып, халыққа 
ауадай қажетті су, жарық, жол мəселелерін 
шешуге күш салып келеді. Айтуға ғана оңай 
көрінгенімен, бұл үлкен жұмысты, қомақты 
бюджеттік қаржыны, уақытты талап ететін шаруа. 
Қалай болғанда да, сайлаушылармен өткен əрбір 
кездесудегі осындай əлеуметтік маңызы зор 
мəселелер басты назарға алынып, атқарылуға 
тиісті жұмыстардың жоспары белгіленуде. 
Ауданымызға жаңадан тағайындалған аудан əкімі 
Жолан Омаровтың да бұл бағытта талабы айқын. 
Бүгінгі таңда ауылшаруашылыққа арналған 
жерлердің нысаналы мақсатын ауыстыруға 
тоқтау салынды. Бөлінетін жерлер бас жоспарға 
енгізіліп, алдымен инфрақұрылым жүргізу қолға 
алынады, содан кейін ғана заңға сай кезекте 
тұрғандарға бөлінетін болады. Өз жұмысына 
білек сыбана кіріскен аудан басшысы барлық 
елді мекендердің тыныс-тіршілігі мен ондағы 
қордаланған мəселелер жайында шынайы 

Халық 
қалаулыларының 

ел алдындағы 
есебі Кеңдала, 

Алатау, Белбұлақ, 
ауылдық 

округтерінде 
жалғасты.
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РАЙОННАЯ КОЛЛЕГИЯАУДАН ТЫНЫСЫ

ОТЧЕТНАЯ 
КАМПАНИЯ

НЕОБХОДИМО 
АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар».

 
Именно такими были заключительные слова главы 

района Омарова Ж.Ы., прозвучавшие на районной коллегии, 
посвященной подведению итогов работы аппарата акима 
за 9 месяцев текущего года. Эти слова, вне сомнения, 
должны стать настоящим руководством к действию для всех 
присутствовавших на данном совещании исполнительных 
структур. Встреча проходила в актовом зале районного 
акимата, на нее собрались представители аппарата акима 
района, депутаты районного маслихата, руководители 
отделов, учреждений и организаций города и района, акимы 
горсельокругов, СМИ. 

Вел коллегию сам глава района Жолан Ыбрайакынович, 
который озвучил присутствующим тему встречи и обозначил 
докладчиков. По итогам социально-экономического развития 
региона за 9 месяцев текущего года отчет держал заместитель 
акима района Ч.М.Маманов. Судя из доклада, можно было 
почерпнуть следующие данные, которые достаточно четко 
показывали состояние экономики района в целом и по сферам 
хозяйствования в отдельности (приведем в цифрах показатели 
по всем основным секторам экономики). Промышленность 
- 39,1 млрд.тенге, объем сельского хозяйства – 51, 8, объем 
инвестиций – 69,0, объем строительных работ – 25,8, ввод в 
эксплуатацию жилья – 163, 2, объем предпринимательства 
– 177,5, поступление взносов – 58,0, расход бюджета – 31,7, 
уровень безработицы – 4,2%, создание рабочих мест – 1588. В 
целом по всем показателям сохраняется рост, промышленными 
предприятиями района произведено продукции на сумму – 32 
млрд.тенге, индекс физического объема - 100,2%. В экономику 
района привлечено 44,6 млрд.тенге , при этом отмечается 
рост бюджетных инвестиций в 2,7 раза (9,2 млрд.тенге) и 
снижение частных инвестиций на 25, 7%. Озвучив состояние 
экономики в целом, Чингисхан Маратович, обращаясь к 
залу, призвал всех сидящих активизировать работу с учетом 
недостатков и замечаний до конца текущего года и приложить 
максимум усилий по выполнению следующих задач: 
1.обеспечить достижение целевых индикаторов программы 
развития района, уделив особое внимание инвестициям 
строительно-монтажным работам; 2. в установленные сроки 
завершить уборку сельхозкультур; 3.завершить строительство 
и капремонт объектов; 4. обеспечить выполнение прогнозных 
показателей по поступлению в бюджет, качественному 
освоению выделенных средств; 5. усилить работу по 
возврату неправомерно назначенных и выплаченных сумм 
адресной социальной помощи и увеличить охват активными 
мерами содействия занятости получателей АСП, 6. Принять 
меры по профилактике болезней и недопущению случаев 
материнской смертности. Далее согласно регламента отчет 
держали каждый по своим округам акимы Бесагашского 
Арынбаев М.Ж. и Алатауского Смагулов К.Н. которые 
на примере своих сельских территорий, рассказали о 
проделанной работе за 9 месяцев текущего года. О том, 
в каком состоянии преобладает предпринимательство 
района, подробно в своем докладе рассказал руководитель 
районного отдела предпринимательства Алдатаев Е.Х. По 
ходу прозвучавших докладов были сделаны замечания 
акимом района по проведенным работам акимами округов, к 
примеру, почему низкие показатели налоговых поступлений, 
нет должного контроля по освещению, отсутствуют дороги 
к школам, проблема мусора, питьевой воды. Последним 
докладчиком был руководитель аппарата акима района 
Ашимахун А, который подытожил деятельность работников 
аппарата главы региона, отметив, что была проведена 51 
встреча, где присутствовали 7717 человек. Поступило 184 
предложений, в прошлом году 2018 году было 224, что 
означает уменьшение на 18%. Жители в основном поднимали 
проблемы питьевой воды, ремонта дорог, передачи на баланс 
ТП, отлова бродячих собак, строительства школ, детских 
садов, освещения, газификации. 42 жалобы, поступившие 
от жителей, касались сферы образования, здравоохранения, 
культуры, газификации, ремонта дорог – 19, питьевой воды – 
13, земельных участков – 11, отлова собак – 12, санитарной и 
экологической проблем – 7, в общем - 60. Он также отметил, 
что все эти жалобы и предложения взяты на контроль 
исполнительной властью, обсуждены на отчетных встречах 
акимов города и района для дальнейшей реализации в жизнь. 
По ходу встречи был подготовлен Проект Постановления, по 
которому дальше должны работать представители аппарата 
акима района. В завершении коллегии глава района призвал 
всех сидящих в зале работать в полную силу и сообща, 
активизировав работу на местах.

БАС ЖОСПАР ТАЛҚЫЛАНДЫ

Дархан ƏУК, 
«Талғар».

Апта басында ауданымызға Алматы облыстық 
сəулет жəне қалақұрылысы басқармасының бас жоспар 
бөлімінің басшысы Күнесбаев Айдос Күнесбайұлы келіп 
қайтты. Əкімшілік ғимаратында өткен жиын барысында  
Талғар қаласының, сонымен қатар ауданымызға қарасты 
Гүлдала ауылдық округіне қарайтын Жаңа Қуат ауылы 
жəне Бесқайнар, Бесағаш ауылдық округтерінің 
бас жоспарлары талқыға түсті. Аудан əкімі Жолан 

Ыбырайақынұлының қатысуымен өткен жиында тиісті 
сала өкілдерінің баяндамалары тыңдалып, бірқатар 
ескертпелер айтылды. Үш округтен келген мамандарды 
мұқият тыңдаған əкім аталған ауылдардың жоспарына 
қатысты əлі де болса шикі тұстарының бар екендігін 
айтып, жетілдіру керектігін ұсынды.

Облыстан келген қонағымыз  Айдос Күнесбайұлы 
өз кезегінде «Бүгінгі отырыста көтерілген мəселелерді 
аудандық аппарат жиналыстарына енгізсеңіздер», – 
деген ойын жеткізді. Жəне 2020 жылға дейін жан-жақты 
сараланып, ауданның жобалық сметалық құжатын 
дайындау керектігін соған сай мемлекет тарапынан 
қаржы қарастырылатынын да тілге тиек етті. 

 Осы ретте аудан əкімі мегаполис іргесінде орналасқан 
ауданымыздың күн санап өсіп жатқандығын қала 
тұрғындарының ресми саны елу мыңды көрсеткенімен 
іс жүзінде 80 мыңға жетіп қалғандығын да алға тартты. 
Осыған сай жаңа мектептер мен əлеуметтік нысандар 
жəне қаламызға жаңадан көпір салу керектігі де жоспар-
да бар екендігін айтты. Міне сол көтерілген істердің 
барлығы дерлік қаланың бас жоспарына енгізілетінін 
жеткізді.

Күн тəртібіне көшпес бұрын «Nur Otan» партиясы 
Талғар аудандық филиалы төрағасының кандидатурасын 
ұсыну үшін сөзді «Nur Otan» партиясы Алматы облыстық 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ғалиасқар 
Сарыбаев алып, бұған дейін партияға төрағалық еткен 
Рыскелді Сатбаевтың 2018 жылдың маусым айынан 
2019 жылдың тамыз айына дейінгі аралықта аудандық 
партия филиалына төрағалық еткенін айтып, осы уақыт 
ішінде партия қатары саны жағынан 591 адамға артып, 
«Халыққа көмек» партиялық жоба аясында тұрғындарға 
барынша көмек жасап, бастауыш партия ұйымдарымен 
тығыз байланыс жасап, партиялық жобалардың іске асуын 
өз бақылауында ұстағанын тілге тиек етті. Р.Сатбаевтың 
басқа қызметке ауысуына байланысты төрағалықтан 
босатылғанын алға тартып, аудан əкімі Жолан Омаровтың 
өмірбаянымен таныстырып, кандидатурасын партияның 
аудандық филиалының төрағалығына ұсынды. Бұл ұсыныс 
конференция делегаттарынан бірауыздан қолдау тауып, 
аудандық партия филиалына жаңа төраға сайланды. Өз 
кезегінде сөз алып, мінберге көтерілген партия төрағасы 
Жолан Омаров:

– «Nur Otan» – партиясы халықтың партиясы 
болғандықтан, бізге ел тағдыры үшін үлкен жауапкершілік 
жүктелген. Партиямыз барлық азаматтарын бірлікке 
шақырып, жаһандық қауіп-қатерлер алдында тек бірлесу 
арқылы ғана дағдарысты еңсеріп, одан əрі қарышты 
дамуды жалғастырып келеді. Жақында ғана партия 
төрағасы, Тұңғыш Президент – Елбасының жəне Үкіметтің 
қатысуымен өткен ҚР Парламентіндегі «Nur Otan» 
партиясының фракция отырысында партияның жүйелі 
жаңғыру шеңберіне бірқатар міндеттер мен мақсаттар 
қойылып, нақты тапсырмалар берді.

Алдағы уақытта ауданымыздағы партия филиалының 
жұмысының одан əрі жандануына, «Nur Otan» партиясының 
Жарғысын, Доктринасын, Сайлауалды бағдарламасын, 
партияның негізгі көрсеткіштері болып табылатын партия 
органдарының жоспарлы жұмыстарын, қоғамдық-саяси 
ахуалды бақылау, партиялық жобаларды жүзеге асыру, 
халықтың мұң-мұқтаждарын тыңдап, тиісті жұмыстарды 

жүйелі жүргізу, ауданның экономикасын көтеру, іс-
шараларда алға қойған мақсаттарды орындауда бірқатар 
жұмыстарға атсалысатын боламын, – деп өзіне зор сенім 
артқан партияластарына алғысын білдірді. 

Ендігіде конференцияның күн тəртібіндегі мəселеге кезек 
беріліп, «Nur Otan» партиясы Алматы облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Ғалиасқар Сарыбаев 
«Сенім. Диалог. Болашаққа нық қадам – «Nur Otan» 
партиясының 7 серпіні» – атты партия бағдарламасындағы 
тапсырмаларды іске асыру туралы баяндамасын жасады. 
Партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Nur Otan» 
партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында 
ұсынған «Сенім. Диалог. Болашаққа нық қадам – «Nur 
Otan» партиясының 7 серпіні» атты партия жұмысын 
жүйелі жаңғыртуға бағытталған бағдарламасына тоқталып, 
партияның белсенді мүшелерін топтастыру, яғни партияның 
ядролық электоратын қалыптастыру мен бастауыш 
ұйымдардың ролін көтеру, жемқорлықпен күресті күшейту 
мен партиядан лайықты емес мүшелерді шығару үшін 
шаралар қабылдау, барлық деңгейде партия органдарының 
əлеуетін мейлінше жүзеге асыру мен биліктің барлық 
деңгейіндегі партия алдындағы жауапкершілігін арттыру, 
халықпен, оның барлық əлеуметтік топтарымен нақты 
жұмыс істеу қағидатын енгізу, партияның ақпараттық-
идеологиялық жұмысын қарқынды ұйымдастыру жəне 
партия төңірегіне жастарды біріктіру үшін шаралар 
қабылдау туралы айтып өтті. Еліміздегі жетекші 
партияның бүгінгі күнге дейін атқарған жұмыстары мен 
бағдарламалардың орындалу барысы туралы əлемдегі 
отыз дамыған елдің қатарынан көрінуге бет алған еліміздің 
бүгіні мен ертеңі туралы баяндамасында тарқата айтып 
өтті. Одан кейін жарыссөзге шыққан кəсіпкер, партия 
белсендісі Мейірғали Аднанов пен аудандық «Жас Отан» 
Жастар қанатының белсенді мүшесі, Талғар медициналық 
колледжінің студенті Юлия Литош та өз ойларын ортаға 
салды. Жиынды аудан əкімі Жолан Омаров қорытындылап, 
бүгінде «Nur Otan» партиясының алдында аса маңызды 
міндеттер тұрғанын, оларды шешу үшін бар күш-жігерді 
жұмылдырып, жұмыс жасау керектігін айтты.

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар».

На прошлой неделе в СШ № 49 была проведена 
отчетная встреча УПП № 2 г.Талгара с участием 
участковых инспекторов капитана полиции Боданова 
Т.М., лейтенанта полиции Болатхана К., майора полиции 
Байбосынова Б, которые обслуживают административный 
участок правого берега от улицы Кунаева до ул.Жарокова. 
Ответственным административный участок является 
северная часть от улицы Садовая до улицы Жарокова. 
Временный опорный пункт расположен по улице 
Рыскулова в старом здании ПТУ, на административном 
участке имеются 17 горизонтальных и 18 вертикальных 
улиц. Численность курируемого населения составляет 11 
865, 11 этажных домов, 28 барачного типа, 2 800 дворов, 
а также имеются 20 магазинов, 3 рынка из которых 2 
строительных, 1 центральный рынок, 10 СТО. Отчет за 
3-й квартал текущего года участковых вышеназванных 
участковых инспекторов свидетельствовал о том, что с 
начала года совершено 75 преступлений, 50 краж личного 
имущества, 21 из них нераскрыто на сегодняшний день, 
5 хулиганство - раскрытые, 2 грабежа - раскрытые, 2 
мошенничества раскрытые, 2 самоуправство и 14 – 
другие преступления. Основными видами преступлений 
являются кражи личного имущества, которые совершаются 
неизвестными лицами, большинство краж происходит 

на центральном рынке, в связи, с чем постоянное 
время суток инспекторами ведется патрулирование 
административного участка. Судя по подробному отчету, 
можно было судить, что инспекторами данного участка 
ведется большая профилактическая работа по охране и 
обеспечению общественного порядка. Далее настал черед 
задать вопросы сидящему в зале населению данного 
сектора проживания. Первой выступила активистка-
общественница Хасанова К.Н., которая подняла вопрос о 
притоне по улице Береговой, 140., на что ей участковый 
инспектор Боданов Тохтар Маратович ответил, данный 
дом не является притоном, там проживает семья Кучковых, 
которая находится под контролем полиции. Были заданы 
вопросы также о проведении сходов прошлого 2018 года, 
о работе РПП, по миграционной службе, касающемся 
слабого контроля со стороны полиции иностранных 
граждан, работающих на базаре, о квартиросъемщиках, о 
неуплате ими налогов, о содержании бойцовских собак, 
а также бродячих собак, по попрошайничеству. На все 
волнующие вопросы жителей были даны исчерпывающие 
ответы со стороны присутствовавших участковых 
инспекторов. Выступившие Павленко Г, Юсупов А., 
Караев А., Лескова Л., Копылова О. похвалили работу 
участковых инспекторов полиции. Отчет УИП был признан 
удовлетворительным. В завершении встречи блюстители 
порядка призвали население и общественность работать в 
тесной связке для того, чтобы искоренить преступность.

ПАРТИЯҒА ЖАҢА ТӨРАҒА САЙЛАНДЫ

СНИЗИМ ПРЕСТУПНОСТЬ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
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Дархан ƏУК,
«Талғар».

Өткен аптаның жұмасы аудан тұрғындары үшін 
ерекше толқынысқа толы күн болды. Оған себеп ел үмітін 
арқалаған ұлдарды Отан алдындағы перзенттік парызын 
өтеуі үшін əскерге шығарып салу салтанатты рəсімі өтті. 
Дəстүрлі түрде өтетін Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштер қатарына мерзімді əскерге шақыртуға арналған 
«Əскерге бару азаматтық парызым» атты салтанатты 
жиыны бұл жолы да өз деңгейінде аталып өтті. Бойын 
намыс билеген  болашақ сарбаздардың қай-қайсының 
болмасын жанарынан өр рухты аңғару қиын емес-ті. 

Салтанатты жиынға қонақ болып, ақ батасын 
арқалай келген ауданға сыйлы азаматтармен қатар, жас 
жауынгерлердің туыстары қатысты. Алғашқы болып сөз 
алған аудандық Қорғаныс істері жөніндегі бөлім бастығы, 
подполковник Айдар Болатұлы  болды. Өз баяндамасында 
əскерге аттанған əр жігіттің мерейінің артуы ауданымызға 
абырой екендігін айтып өтті. Сонымен қатар қонақтар 
қатарынан орын алған Ауған соғысы ардагерлері 
«Жауынгер» қоғамдық бірлестігінің интернационалист-
жауынгерлерін «Кеңес əскерінің Ауғанстан жерінен 
шығарылуына 30 жыл» атты төсбелгісімен марапаттады. 
Келесі болып сөз алған ауданымыздың Құрметті азаматы, 
«Nur Otan» партиясының өкілі Найля Бейсенбайқызы 
сайдың тасындай іріктелген жас сарбаздарға 
жүрекжарды лебізін білдіріп, ақ бастасын берді. Буыны 
қатайған жастардың осы бір сыннан сүрінбеуін тілеген 
интернационалист-жауынгерлері «Соғыс көрген соңғы 
ардагерлер біз болайық, бейбіт күннің күзетшісі болып 
сендер жүріңдер», – деп сəттілік тіледі. Салтанатты 
жиынның жоғарғы деңгейде өтуіне үлес қосып əндерімен 
əрлеген ауданымыздың өнер көшін өрге сүйреген 
мəдениет майталмандары да төбе көрсетіп, ақ жарма 
тілектерін білдірді.

Қарулы Күштер қатарына мерзімді шақырту алған 
тоғыз жігітке ұйымдастырушылар тарапынан азын-
аулақ сый-сияпаттарын жасады. Ел əскерінің қуатын 
нығайтып, Отан алдындағы азаматтық міндетін өтеуге 
аттанғалы отырған жігіттеріміз «аман барып, сау келсін» 
деген көңілді нотамен аталған шарамыз да соңына жетті.

ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ ЖОҚ

Кеңдала ауылындағы  №42 жалпы білім беретін орта  
мектепте сыбайлас жемқорлыққа қарсы мəдениетті 
қалыптастыруға, оның ішінде мектеп оқушыларының заң 
талаптарын сақтауға ынтасын арттыруға бағытталған «Адал 
ұрпақ» ерікті мектеп клубы жұмыс істеп келеді. «Адал 
ұрпақ» ерікті мектеп клубтары келесі секциялардан тұрады: 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім; сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ақпарат жəне шығармашылық; мəдени-көпшілік іс-
шаралар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мəдениетті мектеп 
ортасында қалыптастыру бағдарламасы Тұжырымдамалық 
тəрбиелеу негіздеріне сəйкес дайындалған жəне бастауыш, 
негізгі орта, жалпы орта білім беру бағдарламалары 
бойынша оқитын балаларға арналған жылдық тəрбиелік 
іс-шаралар  жоспары жасалып, жетекшілері сайланды.  
1-4 сыныптар – «Жауқазын» (жетекшісі Қапсаланова 
А.),  5-8 сыныптар – «Болашақ» (жетекшісі Мұстафаева 
Ж.),  9-11 сыныптар – «Өнеге» (жетекшісі Шағанбаева С).  
Үнемі жаңартылып тұратын «Парасатты азамат» бұрышы 
жасалды. Бұрыштың басты мақсаты азаматтылыққа, 
отансүйгіштікке, адамның құқықтарына, бостандықтарына 
жəне міндеттеріне құрмет, сыбайлас жемқорлыққа төзбеу 
мəдениетін, еңбексүйгіштікке, оқуға, еңбекке, өмірге 
жасампаздықпен қарауға тəрбиелеу. 

Жуырда мектебіміздің «Болашақ»  тобының  оқушылары  
Талғар аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруымен өткен 
«Адал ұрпақ» слетына қатысып,  жүлделі орын алып,  
Еңбекшіқазақ ауданындағы аймақтық слетқа жолдама алды. 
Ол жақта да жақсы өнер көрсетіп, алдыңғы қатарлардан 
көрінді. Топ жетекшісі Ж.Мұстафаева. Оқушылардың 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқының 
адамгершілік-этикалық құндылық негіздерін қалыптастыру 
мақсатында мектебіміздегі «Адал ұрпақ»  клубы өз 
жұмысын жалғастыруда.

И.Ауғанбаев,
директордың тəрбие ісі жөніндегі орынбасары.

ҚАУІПСІЗ  МЕКТЕП  АВТОБУСЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АКЦИЯ АЯСЫНДА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Назерке Кутбаева,   
№26 мектеп директорының тəрбие ісі жөніндегі 

орынбасары.

Осы жылдың  12 тамыз – 10 қазан аралығында  
«Қауіпсіз мектеп автобусы»  республикалық акциясы 
өткені белгілі.  Мектеп жасындағы  балалар, ата-аналар 
қауымдастығы, мектеп инспекторлары жұмылдырылған 
акцияның мақсаты балаларды білім беру ұйымына 
тасымалдаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мектеп 
автобусының тасымалдауды жүзеге асыру кезінде жол-
көлік оқиғаларының алдын алу  болды. Осыған орай  
акция барысында оқушылар  арасында  «Қауіпсіз мектеп 
автобусы үшін» ұранымен  флешмоб байқауы өткізілді. 
Бастауыш сынып оқушылары мен олардың ата-аналары 
үшін «Жарқын бол!»  тақырыбында сынып сағаттары 
ұйымдастырылды.  Сонымен  қатар  мектеп инспекторы  
Ж.Нусупбеков жол қозғалысы қауіпсіздігі ережелерінің 
бұзылуын болдырмау туралы жиындар өткізіп,  жол 
қозғалысының қауіпсіздігі тақырыбында мектеп 
автобустары  жүргізушілеріне  нұсқамалар жүргізді.  
Сондай-ақ балаларды көлік құралдарына отырғызу жəне 
түсіру кезінде мектеп автобустары жүргізушілерінің 
міндетті түрде апаттық дабыл қағуды қолдану  керектігін  
ескертті. Балаларды мектеп автобусымен  тасымалдауды  
жүзеге  асыру барысында жол көлік оқиғаларының алдын 
алу міндеттелді.

Но и подопечные не остались в стороне, Баймухан 
Ерасыл и Тасекен Нуралина выразительно рассказали свои 
стихотворения про осень. В центре персонажи – яркое 
Солнышко и веселая Тучка развлекали ребятишек песнями 
и танцами, загадывали загадки.

По окончании праздника родители выразили 
благодарность, теплыми словами поблагодарив работников 
отдела и администрацию кафе «Тау самалы». Коллектив 
кафе же в свою очередь, накрыл для приглашенных гостей 
праздничный дастархан и вручил всем посетившим детям 
подарки.

Ж.Конакова,
заведующая отделением.

01 ноября 2019 года социальными работниками отделе-
ния надомного обслуживания при Талгарском районном  
отделе  занятости и социальных программ в кафе «Тау 
самалы» был проведен праздник «Золотая осень» для детей 
с ограниченными возможностями.

На празднике присутствовало около 30 детей. Открытие 
праздника было  проведено по оригинальному сценарию, 
разработанному социальными работниками отделения. Дети 
совместно с родителями танцевали, пели песни, исполняли 
стихотворения. Детей пришли поздравить танцевальная 
группа «Ару», артисты из Дома культуры исполнили 
композицию  народных традиционных песен на инструменте 
кобыз, Куандыккызы Гулзира исполнила песни.

Фатима  ЕРЖАНОВА,
«Талғар». 

Так  считает молодой  
юноша  Головин  Дмитрий  
Рашидович, который  прошел  
службу  в Восточном  
Казахстане в городе  Аягоз  
в  ракетных  войсках  и  
артиллерии,  занимая  
должность линейного ра-
диста-дальномерщика. Про-
ходя  годичную  службу 

в этих  элитных  войсках, Дмитрий  делится  своими  
впечатлениями,   говоря, что  именно  здесь  он  почерпнул  
много  полезного: научился  строевой,  огневой  
подготовке,  спортивной  выучке  и самое  главное  стал  
дисциплинированным. Дима  является  единственным  
ребенком   у матери,  поэтому  был  воспитан  в  хороших  
традициях  -  чтить  уважение  к старшим,  любить  свою  
семью,  Родину. На мой  вопрос, важно  ли для  юношей  
служить в  армии, Дмитрий  ответил, что  лишь было  
бы  желание,  и еще  нужно  до глубины  души  любить  
свою  Родину  и  быть  патриотом  своей  страны. За время  
службы  Дмитрий  был  награжден  грамотой  руководства  
воинской  части  по итогам боевой и физической  
подготовки,  а также мама  Димы  была  поощрена  
благодарностью  за  хорошее  воспитание  сына. Дима  
является  образцом  и  примером  того,  каким  должен  
быть  нынче  нынешний  юноша,  призванный  в ряды  
казахстанской  армии. Ведь  служба  в  армии  -  почетная  
обязанность  каждого  гражданина  РК.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ!

ӘСКЕРГЕ БАРУ – 
АЗАМАТТЫҚ ПАРЫЗ

СЛУЖИТЬ  В АРМИИ  –  
ПОЧЕТНАЯ  ОБЯЗАННОСТЬ
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«Адам жанының жанашыры кім?» – деген 
сауалға, Мен: – «Əуелі бір Аллаһ, одан кейін ақ 
халатты абзал жандар – дəрігерлер» – дер едім.

Мен, қыркүйек, қазан айларында инсульт алып, 
жедел жəрдемнің көмегімен Талғар аудандық 
ауруханасының «Нейроинсульт» бөлімшесіне 
түстім. Дəрігерлер барынша ем-дом жасап, өз 
міндеттерін жауапкершілікпен атқарды. Шипалы 
қолдарымен дəрі-дəрмегін егіп, мейірімді 
жүздерімен жанымды жылытты. Қиналған сəтімде 
көмек берген ақ халатты абзал жандарға деген 
ризашылығымды осы газет (үнқағаз) арқылы 
білдіргім келді. 

 Қажырлы еңбек қашанда абырой биігіне 
жеткізеді. «Жақсының жақсылығын айт – нұры 
тасысын» демей ме дана халқымыз. Антына адал 
азаматтарға алғыс айту – маған парыз. Əйтеке 
бидің «Сау дене, азат ақыл, адал көңіл – үшеуінен 
болады бақытты өмір» деген қағидасына сүйене 
отырып, тек мен ғана емес басқа да науқастарға 
адал көңілдерімен бақытты өмір сыйлап жатқан ау-
дандық аурухана басшысы Нұрлан Құлсейітовтен 
бастап, «Нейроинсульт» бөлімінің меңгерушісі 
Анар Өтегенова, дəрігер Гүлжан Бектұрғанова, 
аға мейірбике Дариға Абдикасова, мейірбикелер: 
Ақмарал Аспанова, Роза Құлыбекова, Тұрсынай 
Бақтыгереева, Ажаркүл Ережирова, Ақерке 
Кеңесжанова, массажист Бақтияр Ғаниев сынды 
білікті дəрігерлер мен мейірімді медбикелердің 
тынымсыз еңбегі қашанда мақтауға тұрарлық. 

Əрбір адамға емдік жаттығулармен 
(ЛФК) айналысу өте пайдалы. Ауруханадан 
емделіп шыққаннан кейін дəрігерлердің 
кеңесімен емдік жаттығуларға барып, ем-
дом қабылдадым. Физиотерапевт Елена 
Эйсмонттың басшылығымен таңғы 8:00-ден 
емдік жаттығулар жасатып, науқастармен жұмыс 
жасайтын Жадыра Қожабаеваның, Мадияр 
Зауытбековтың еңбектері орасан. Өйткені олар 
науқастарды арбамен жеткізіп, инсульт алған 
жандарға жаттығу жасатады. Жаттығу залы заман 
талабына сай, барша жабдықтармен қамтылған. 
Шаруашылық мейірбикесі Бағила Нұрғазиеваның 
басшылығымен Баян Абдыкайымова, Перизат 
Бекбергенова, Алмагүл Смайловалардың тазалық 
қызметтері өте жақсы. «Тазалық – саулық негізі» 
емес пе?!          

«Халқын ойлаған – ұлы» деген даналық бар. 
Ел сыйынан қымбат не бар?! Халықтың алғысына 
бөленген жаңа аудан əкімі Жолан Омаровтың 
ауруханаға келіп, барша науқас жандардың 
хал-жағдайын сұрап, үлкенге-құрмет көрсетіп, 
халықпен тіл табыса білгені оның көрегендігін 
көрсетеді.  Жас та болса жұмыстың жүйесін біліп, 
халықпен тілдесіп, елдің ортасынан табылып 
жүргені өз ісіне деген адалдығы болар. Осындай 
халыққа қалтқысыз қызмет етіп, болашағын 
ойлаған басшыларға қалай разы болмассың. 
Қашанда абырой биігінен көрінсін, халқының 
қамы үшін еңсерген еңбектері лайықты бағасын 
алып, ауданымызды көркейтсін дегім келеді.                                                                                      

Нұрила Райымқұлова, 
зейнеткер-ұстаз, Талғар қаласы.

Общая сумма отчислений и взносов 
работодателей и индивидуальных 
предпринимателей за обязательное 
социальное медицинское страхование, 
поступившая в период с 1 июля 2017 года 

по 30 сентября 2019 года, составила 214, 4, млрд тенге. По 
Алматинской области  поступило 10,7 млрд тенге.

Из них 10,1 млрд тенге (около 94,%) приходятся на 
отчисления работодателей, 0,6 млрд тенге (около 6 %) – на 
взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих 
по договорам гражданско-правового характера.

В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему 
поступают из городов Алматы и Нур -Султан, а также из 
Карагандинской области.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном 
банке, с которым заключен договор доверительного управления, 
и в последующем будут направлены на оплату услуг, 
оказываемых в рамках ОСМС.

Отдел по информированию населения и рассмотрению 
обращений  филиала по Алматинской области  НАО «Фонд 

социального медициского страхования».

АЛҒЫС

ВЛАСТЬ И НПО

АДАМ ЖАНЫНЫҢ 
ЖАНАШЫРЛАРЫ

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КЕҢЕСТЕ ҚАРАЛДЫ

ВЫРАБОТАТЬ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ СОСТАВИЛИ 224 МЛРД ТЕНГЕ

Аудандық əкімдік пен мəслихат  аудандық 
ішкі саясат бөлімінің бас маманы Гаухар 
Əменқызына əкесі

Сəлімбаев Əмен Сəлімбайұлының
қайтыс болуына  байланысты  отбасы мен 
туған-туыстарының қайғыларына ортақтасып, 
көңіл айтады. 

«Nur Otan» партиясы Талғар аудандық 
филиалының ұжымы  аудандық ішкі саясат 
бөлімінің бас маманы Гаухар Əменқызына 
əкесі 

Сəлімбаев Əмен Сəлімбайұлының
қайтыс болуына  байланысты  отбасы мен 
туған-туыстарының қайғыларына ортақтасып, 
көңіл айтады. 

Аудандық  қоғамдық-саяси «Талғар» 
газетінің ұжымы аудандық ішкі саясат 
бөлімінің бас маманы Гаухар Əменқызына 
əкесі 

Сəлімбаев Əмен Сəлімбайұлының
қайтыс болуына  байланысты  отбасы мен 
туған-туыстарының қайғыларына ортақтасып, 
көңіл айтады.

КӨҢІЛ АЙТУ

Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар».

Жуырда аудандық «Nur Otan» партиясының мəжіліс залында 
партияның Саяси кеңесінің отырысы өтті. Оған аудан əкімінің 
орынбасары Дəрменияр Қыдырбек-ұлы мен аудандық мəслихат 
хатшысы Жұмахан Еңкебайұлы бастап аудандық Саяси кеңес 
мүшелері, облыстық жəне аудандық мəслихат депутаттары, 
жастар жəне БАҚ өкілдері қатысты. Жиынды аудандық партия 
төрағасының бірінші орынбасары Мейрамгүл Ермағанбетова 
ашып, жүргізіп отырды. Саяси кеңес отырысының күн 
тəртібінде бір ғана мəселе қаралды. Кеңес мүшелері 
«Өңірлерді дамыту бағдарламасы жəне мемлекеттік қызмет 
көрсету сапасын арттыру бағытындағы атқарылған жұмыстар» 
бойынша аудан əкімінің орынбасары Дəрменияр Қыдырбек-
ұлының есебін тыңдады. 

– Мемлекеттік қызмет көрсету – бұл еліміздің əлеуметтік-
экономикалық дамуының негізі болып саналады. Мемлекеттік 
қызмет көрсетудің сапасы – мемлекеттік органдардың жұмысын 
бағалаудың басты өлшемі болып табылады, себебі мемлекеттік 
органдардың басты мақсаты азаматтардың өмір сүруіне тиісті 
жағдай жасау, мемлекеттік органдардың қызметіне деген 
сенімін көтеру,- деп есепті баяндамасын бастаған аудан əкімінің 
орынбасары ауданымызда 23 мемлекеттік, 51 аудан əкімдігіне 
ведомствовалық бағынысты мекемелер мемлекеттік қызмет 
көрсететінін айтты. Үстіміздегі жылдың тоғыз айында 140056 
мемлекеттік қызмет көрсетілген. Оның ішінде 19533 қағаз 
түрінде болса, 99951 электронды түрде, 20572 мемлекеттік 
корпорация арқылы екен. Сонымен қатар Елбасы Жолдауында 
көрсетілгендей мемлекеттік қызметтердің ашықтығы мен 
халықтың ақпаратқа қол жетімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында ауданымызда 198 өзіне-өзі қызмет бұрыштары 
ашылып, қамтылу деңгейі 87 пайызды құраған. Жақын күндері 

10 «Қазпошта» филиалдарында жəне 20 дəрігерлік амбулатория 
мен фельдшерлік пунктердің ғимараттарында өзіне-өзі қызмет 
бұрыштарын ашу жоспарланып отырғанын да айтты. Баяндама 
барысында Дəрменияр Алғатбекұлы мемлекеттік қызметтік 
электронды түрінің қолданысын кеңейту үшін, мемлекеттік 
қызметтерді көрсету кезінде орын алатын əкімшілік кедергілерді 
азайту, халыққа мемлекеттік қызметтерді көрсету тиімділігін 
арттыру жəне мемлекеттік қызметтерді сапалы көрсетуге 
бағытталған шараларды да тілге тиек етті. Əсіресе, мүгедектігі 
бар жандарға жағдай жасап, оларға қолжетімді орта құрып, 
қоғамнан тыс қалмауын ерекше назарға алғандығын жеткізді. 
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді жетілдіру алаңдарының 
бірі – əкімдік жанындағы қоғамдық кеңестер болып 
табылатынын қоғамдық кеңес тарапынан жүзеге асып жатқан 
шаралар легін баяндап берді. Мемлекеттік қызмет көрсететін 
мекеме басшылары мен ауылдық округ əкімдеріне мемлекеттік 
қызметтер саласы бойынша айтылған сын-ескертпелер мен 
ұсыныстарды аудан əкімі аппаратының мемлекеттік қызметтер 
мониторингі жəне ақпараттық технологиялар бөлімшесінің 
бақылауда болып, тиісті талдау жүргізілген соң қоғамдық 
кеңестің отырысында қаралатыны да айтылды.  

Əрине, мемлекеттік қызмет қашанда мінсіз болуы тиіс. 
Өйткені елдің ертеңі мемлекеттік қызметшілердің бүгінгі 
жұмысына тікелей байланысты. Бір сөзбен айтқанда, мем-
лекеттік қызметші билік пен халық арасын жалғайтын алтын 
көпір іспеттес. Бүгінгі заманның мемлекеттік қызметшілерге 
деген талабы өте жоғары. Бүгінде мемлекет алдында тұрған 
өзекті шараларды жүзеге асыратын мемлекеттік қызметшілер 
екендігін ескерсек, бұл тұрғыда мемлекеттік қызметшілер 
басқаларға өзінің ісімен, əділдігімен, сабырлылығымен, 
қарапайымдылығымен, білімімен, тəжірибесімен, жүріс-
тұрысымен үлгі болуы керек. Баяндамашыны тыңдап болған 
соң кеңес мүшелері көтерілген мəселе бойынша қаулы 
қабылдады. 

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар».

«Выработать механизмы эффективного взаимодействия», 
- решили участники проведенного по инициативе районного 
отдела внутренней политики семинара-совещания, прошедшего 
в уютном здании районной библиотеки. Тема семинара была: 
«Инклюзивное сельское планирование», на примере которого 
был составлен проект и обсуждены пути, позволяющие 
гражданскому сектору участвовать в реализации проектов 
соответствующих бюджетов. На встрече присутствовали 
представители НПО, так сказать гражданского сектора района, 
которые «горят желанием» изменить жизнь к лучшему в своем 
регионе. Ведущей встречи была руководитель ОВП Талгарского 
района Саметова Т.Т. 

На мероприятии также присутствовал гость из соседнего 
мегаполиса - города Алматы - Калиев Аскар, работающий 
не один год с НПО и имеющий за плечами многолетний 
опыт реализации своих проектов в ВКО. По его словам, 
принципиальным признаком, по которому можно судить 
о возможностях развития гражданского общества в той 
или иной стране, является способность ее населения к 
социально-культурной и политической самоорганизации. 
Как нужно социуму, представляющему гражданский сектор 
интегрироваться в экономику того или иного региона, как 
решать назревшие проблемы сообща вкупе с исполнительной 
властью на местах, гость подробно рассказал на примере своего 
проекта под названием «Инклюзивное сельское планирование», 
разработанного в рамках реформы первого Президента РК 
«100 конкретных шагов». По словам Аскара Калиева, данный 
проект дает возможность расширения возможности граждан 
участвовать в процессе принятия решений через развитие 
саморегулирования и местного самоуправления. У каждого 
аула, села, районного центра должен быть комплексный план 
развития, по которому нужно работать всем структурам и 
заинтересованным сторонам. Другими словами, гость поделился 
наработанным опытом реализации такого проекта, рассказал 
подробно о существующей методологии по планированию на 

сельском уровне, а также о структурах инклюзивного сельского 
планирования, создании рабочих планов, рабочих групп, 
комитета по планированию. Основным лейтмотивом встречи 
явилось - активное участие и привлечение общественности 
города и района в планирование на местном уровне. По поводу 
представленного гостем проекта состоялись бурные дебаты 
среди общественников и внесены предложения по активизации 
роли каждого в жизни общества, в особенности местной 
исполнительной власти, которая пассивна на местах. Было 
решено на следующей встрече - собраться и обсудить самую 
глобальную и актуальную проблему, волнующую население 
района - проблему питьевой воды с участием заинтересованных 
сторон и акимата. Встреча прошла в полезном формате, 
где были выработаны механизмы взаимодействия всех 
участвующих сторон. Ведь цель таких встреч - это улучшение 
жизни населения.
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ЗАПЛАТИ АЛИМЕНТЫ

ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАНПРОКУРАТУРА  НА  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Управление государственных доходов по Талгарскому 
району сообщает, что с 23 декабря 2018 года вступает в 
силу приказ Министра финансов РК от 27 ноября 2018 года 
№ 1029 «О внесении изменения и дополнений в приказ 
Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 
2018 года № 206 «Об утверждении видов деятельности, 
при осуществлении которых на территории Республики 
Казахстан налогоплательщики применяют контрольно-
кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи 
данных при денежных расчетах» (далее - Приказ).

Данный приказ предусматривает поквартальное в 
течение 2019 года расширение видов деятельности, при 
осуществлении которых налогоплательщики применяют 
онлайн-контрольно-кассовые машины (далее – онлайн-
ККМ).

В течение 2019 года на ежеквартальной основе на 
применение онлайн-ККМ будут переведено 633 вида 
деятельности:

- с 1 апреля 2019 года 323 вида деятельности;
- с 1 июля 2019 года 86 видов деятельности;
- с 1 октября 2019 года 224 вида деятельности.
Таким образом, КГД МФ РК в течение 2019 года будет 

осуществлен полный переход на применение онлайн-
ККМ.

Необходимо учесть, что требования по применению 
онлайн-ККМ не распространяются на налогоплательщиков, 
осуществляющих свою деятельность на территориях, где 
отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.

При этом отмечаем, что вышеуказанный приказ 
определяет лишь виды деятельности, при осуществлении 
которых налогоплательщики будут обязаны применять 
онлайн-ККМ.

Порядок применения ККМ регламентируется статьей 
166 Налогового кодекса.

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 1 
статьи 166 Налогового кодекса на территории Республики 
Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным 
применением контрольно-кассовых машин.

Требование по применению ККМ не распространяется 
на денежные расчеты:

1) физических лиц;
2) адвокатов и медиаторов;
3) индивидуальных предпринимателей (кроме 

реализующих подакцизные товары), осуществляющих 
деятельность:

- по патенту до 1 января 2020 года;
- в рамках специального налогового режима на основе 

уплаты единого земельного налога до 1 января 2020 года;
4) в части оказания услуг населению по перевозкам в 

общественном городском транспорте с выдачей билетов;
5) Национального Банка Республики Казахстан;
6) банков второго уровня.
Информация об административно-территориальных 

единицах Республики Казахстан, на территории которых 
отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования 
размещена на официальном сайте КГД МФ РК по ссылке 
http://kgd.gov.kz/ru/content/primenenie-kontrolno-kassovyh-
mashin-1.

Хасенова М.К.,
УГД по Талгарскому району

Отдел «Центр по приему и обработке информации 
налогоплательщиков и налоговой регистрации» 

главный специалист.

В ТЕЧЕНИЕ 2019 ГОДА БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЕН ПОЛНЫЙ ПЕРЕХОД НА 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ 
МАШИН С ОНЛАЙН ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ

С 2020 года каждый 
гражданин Казахстан 
станет участником 
системы ОСМС 
(Обязательной системы 
медстрахования), и для 
того чтобы у Вас была 
возможность получить 
медицинскую помощь 
необходимо определить 
свой социальный статус. 
Без этого медицинская 

помощь в рамках ОСМС станет недоступной
Определить свой социальный статус Вы сможете 

несколькими способами:
через портал электронного правительство
Для этого зайдите на портал egov.kz с помощью ЭЦПили 

одноразового пароля. Далее пройдите по ссылке https://
egov.kz/services/P6.02/#/declaration/0//. Для определения 
статуса достаточно указать свой ИИН и отправить запрос.

Тelegram
Найдите нашего бота Egovkzbot2.0, с главного меню 

перейдите в услуги, выберите «проверить социальный 
статус». Подтвердите запрос смс-паролем.

 Вконтакте, Facebook (messenger)
В поиске найдите портал Egov.kz и напишите 

сообщение. Из предоставленнего списка выберите услугу. 
Также, подтвердите запрос смс-паролем.

В случае, если гражданин не зарегистрирован в 
качестве ИП или работника, то выходит уведомление 
«Статус не определен». Для того, чтобы изменить этот 
статус, необходимо нажать на ссылку "Изменить статус" и 
заполнить анкету необходимыми данными для обработки 
ГО.

Будьте #Vteme и определите кто будет производить 
ежемесячные взносы и отчисления в систему социального 
медицинского страхования за Вас.

НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

Прокуратурой Талгарского района в 
рамках проекта прокуратуры области «30 
шагов против неуплаты алиментов» проведен 
ряд мероприятий, подписан меморандум, 
направленный на взаимодействие 
уполномоченных органов, на исполнение 
судебных актов о взыскании алиментов.

Так, на сегодняшний день мерами 
прокурорского реагирования взыскано более 
4 млн.тенге, 10 злостных должников после 
вмешательства прокурора привлечены к 
административной ответственности (в целях 
профилактики, проведены показательные 
процессы с привлечением общественности 
и освещением в СМИ, тематические 
ролики размещены на ЛЭД экранах района, 

размещены банеры с предупреждением об 
уголовной ответственности).

Прокуратурой района в рамках 
указанного проекта истребованы проблемные 
исполнительные производства в отношении 
злостных неплательщиков алиментов, 
по которым производились действия, 
направленные на исполнение судебных актов.

После вмешательства прокуратуры 
района в рамках заключенного меморандума 
отдельные должники трудоустроены, 
вместе с тем из числа трудоустраиваемых 
должников были и те, которые категорически 
отказывались трудоустраиваться. 

Также в рамках меморандума на 
сегодняшний день возбуждено 51 уголовное 

дело по ст. 139 УК, в отношении злостных 
неплательщиков по алиментам, из них 1 
прекращено в связи с примерением на стадии 
расследования, 7 дел направлено в суд по 6 
состоялись приговора, 1 дело прекращено 
судом в связи с примирением сторон, 
остальные находятся в производстве.

Так к примеру, приговором 
специализированного межрайонного суда по 
делам несовершеннолетних №2 Алматинской 
области от 20.05.2019 года гражданин 
Ж. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренное статьей 139 
УК Республики Казахстан с назначением ему 
наказания в виде одного года ограничения 
свободы, осужденный гражданин Ж. 
привлечен к принудительному труду в местах 
определенных местными исполнительными 
органами, на 100 (сто) часов в год. 

Прокуратура Талгарского района.

Вирусный гепатит – это группа 
распространенных и опасных для человека 
инфекционных заболеваний, которые 
довольно значительно различаются между 
собой, вызываются вирусами, но все же имеют 
общую черту – это заболевание, поражающее 
в первую очередь печень человека и 
вызывающее ее воспаление. Ежегодно 28 
июля ВОЗ отмечается Всемирный день 
борьбы с гепатитом. Заболеваемость 
вирусным гепатитом регистрируется среди 
населения города ежегодно. Вирусные 
гепатиты разных видов часть обьединяются 
под названием «желтуха» – по одному из 
наиболее распространенных симптомов 
гепатита.Существует гепатит А,В,С, то есть 
воспалительное поражение печени, возможен 
симптом желтой лихорадки, краснухи, 

герпеса, СПИДа и некоторых других 
заболеваний. Существует также токсический 
гепатит, к которому относится например, 
поражение печени при алкоголизме. Гепатит 
А или болезнь Боткина – это наиболее 
распространенная форма вирусного гепатита, 
которая может протекать как в легкой, так 
и тяжелой форме. Инкубационный период ( 
от момента заражения до появления первых 
признаков заболевания) составляет от 7 до 
50 дней. Вирус гепатита А (НАV) передается 
при употреблении загрязненных продуктов 
питания и воды фекальным материалом. 
Наибольшего рапространения гепатит А 
достигает в странах «третьего мира» с их 
низким санитарно-гигиеническим уровнем 
жизни, однако единичные случаи или вспышки 
гепатита А возможны в развитых странах 

Европы и Америки. Наиболее характерный 
путь передачи вируса – это тесные бытовые 
контакты между людьми, а именно болезнь 
передается через грязные руки, поэтому чаще 
всего им заболевают дети. Основная мера 
профилактитки гепатита А – это соблюдение 
гигиенических норм. Кроме того, детям 
рекомендована вакцинация от данного вида 
вирусного гепатита. Улучшение санитарии, 
безопасность пищевых продуктов и воды, 
иммунизация (вакцина против гепатит А) 
являются самыми эффективными способами 
борьбы с гепатитом А.

Врач-бактериолог Мухамедиева С.З.,
Талгарское отделение филиала РГП 

на ПХВ «НЦЭ» КККБТУ МЗ РК по 
Алматинской области.

 ДАННЫЕ ПО ВОИНАМ-КАЗАХСТАНЦАМ, ОСТАНКИ КОТОРЫХ 
НАЙДЕНЫ БЛИЗ ГОРОДА ХОЛМ 

№ 
п/п

Ф.И.О. Год 
рождения

Место рождения Место призыва Дата гибели Место  захоронения

1 красноармеец 
Баранов Василий Иванович

1915 г. Алма-Ата Талгарский РВК, Казахская ССР, 
Алма-Атинская обл., 

03.03.1942 захоронен в д. Мазуры место 
захоронения-п. Первомайский 

2 мл. сержант Богманов 
Тайкен

1901 Казахская ССР Илийский РВК, Казахская ССР, Алма-
Атинская обл., Илийский р/н

25.05.1942 первично захоронен в д. 
Мазуры место захоронения п. 
Первомайский 

3 сержант 
Дроздов Георгий Иванович

1910 Казахская ССР, 
Алма-Атинская обл, 
Дзержинский р/н

Андреевский РВК, Казахская ССР, 
Алма-Атинская обл., Андреевский р/н

18.03.1942 первично захоронен в д. 
Кобыляки место захоронения 
п. Первомайский 

4 красноармеец
Жаксыбаев Нусуп

1921 Алма-Атинская обл., 
Октябрьский р/н

Джаркентский РВК, Казахская ССР, 
Алма-Атинская обл., Джаркентский 
р/н

23.02.1942 первично захоронен в д. 
Мазуры место захоронения п. 
Первомайский 

5 красноармеец
Идиатов Кажим

1922 Казахская ССР, 
Турксибская ж/д, ст. Матай

Бурлю- Тобинский РВК, Казахская 
ССР, Алма-Атинская обл., Бурлю-
Тобинский р/н

23.02.1942 первично захоронен в д. 
Мазуры место захоронения п. 
Первомайский

6 красноармеец
Исламов Срапуль

1922 Алма-Атинская обл., 
Уйгурский р/н

Джаркентский РВК,Казахская ССР, 
Алма-Атинская обл, Джаркентский 
р/н

02.03.1942 первично захоронен в д. 
Мазуры место захоронения п. 
Первомайский

7 красноармеец
Курбеков Жумабек

1921 Алма- Атинская 
обл.,Нарынкольский р/н

Кегеньский РВК, Казахская ССР, 
Алма-Атинская обл., Кегеньский р/н

23.02.1942 первично захоронен в д. 
Мазуры место захоронения п. 
Первомайский

8 красноармеец 
Нарузов Хаки

1921 Казахская ССР, Алма-
Атинская обл.,Октябрьский 
р/н с.Кухтово

Октябрьского РВК, казахская ССР, 
Алма-Атинская обл, Октябрьский р/н

26.03.1942 первично захоронен в д. 
Мазуры место захоронения п. 
Первомайский

9 красноармеец
 Нусупов Жабихан

1907 Алма-Атинская обл., 
Кугалинский р/н

Кугалинский РВК, Казахская ССР, 
Алма- Атинская обл., Кугалинский р/н

23.02.1942 первично захоронен в д. 
Мазуры место захоронения п. 
Первомайский

10 красноармеец 
Овчиников Дмитрий 
Тимофеевич 

1912 Казахская ССР
 г. Джаркент

Джаркентский РВК, Казахская ССР, 
Алма-Атинская обл., Джаркентский 
р/н

0870571942 первично захоронен в д. 
Мазуры место захоронения п. 
Первомайский

11 красноармеец 
Яценко Ант…. Иванович

1912 Казахская ССР, 
Герасимовка

Андреевский РВК,  Казахская ССР, 
Алма-Атинская обл., Андреевский р/н

02.05.1942 первично захоронен в д. 
Кобыляки место захоронения 
п. Первомайский

Талғар ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі  басшылығының 2019 жылғы 4 тоқсанда азаматтарды қабылдау КЕСТЕСІ

Орган атауы Қабылдау жүргізетін 
тұлғаның аты-жөні

Қабылдау жүргізетін тұлғаның 
лауазымы

Азаматтарды қабылдау 
күні мен уақыты

Органның орналасқан 
жері

Байланыс 
телефоны

Талғар ауданы Төтенше 
жағдайлар бөлімі

Абдыкапаров Руслан
Газизұлы

Бөлім бастығы, азаматтық қорғау 
полковнигі

дс 14-30  -  16-30
Бс 10-00  -  13-00

Талғар қаласы, Рысқұлов 
көшесі № 183

2-88-49

Талғар ауданы Төтенше 
жағдайлар бөлімі

Нұрпейісов Жанат 
Қанатұлы

Бас маманы, азаматтық қорғау  
майоры

Ср 10-00  -  13-00
Пт 15-00  -  18-00

Талғар қаласы, Рысқұлов 
көшесі № 183

2-88-49

Талғар ауданының ТЖБ сенім телефон нөмірі   -  8 72774-2-88-49
Алматы облысы ТЖД сенім телефон нөмірі  -  872822-02-16,  87282608158

Қазақстан Республикасының ІІМ сенім телефон нөмірі «1402».

ГРАФИК
приема граждан  руководством отдела по чрезвычайным ситуациям Талгарского района на 4 квартал 2019 года

Наименование органа Ф. И.О. лица, проводящего 
прием граждан

Должность лица,  проводящего прием 
граждан

Дни и время приема 
приема граждан

Место нахождение 
органа

Контактный  
телефон

 Отдел по чрезвычайным 
ситуациям Талгарского района 

Абдыкапаров Руслан 
Газизович

Начальник ОЧС Талгарского района, 
полковник гражданской защиты

Пн 14-30  -  16-30
Чт 10-00  -  13-00

г. Талгар, ул. 
Рыскулова № 183

2-88-49

Отдел по чрезвычайным 
ситуациям Талгарского района

Нурпеисов Жанат 
Канатович

Главный специалист ОЧС Талгарского 
района, майор гражданской защиты

Ср 10-00  -  13-00
Пт 15-00  -  18-00

г. Талгар, ул. 
Рыскулова № 183

2-88-49

Телефон доверия  ОЧС    -  8-72774-2-88-49
Телефон доверия ДЧС   -  8-7282-22-02-16 ,   8-7282-60-81-58

Номер телефона доверия органов внутренних дел Республики Казахстан «1402».
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Кезекші редакторлар:
 Фатима ЕРЖАНОВА,

Райхан  АЗИМОВА.

ДИРЕКТОР – БАС РЕДАКТОР
БАҚТИЯР 

МЫРЗАХАНҰЛЫ ҚАБАСОВ

Перизат НҰРҚАЕВА –
Бас редактордың бірінші орынбасары

Фатима ЕРЖАНОВА –
Бас редактордың орынбасары

Меруерт ДҮЙСЕНҒАЛИЕВА –
Жауапты хатшы

Әйгерім ӘМІР – веб-редактор Редакция авторлар мақаласы мен жарнама мазмұнына жауап бермейді. 
Авторлар қолжазбасы кері қайтарылмайды.
Автордың мақалалары редакция көзқарасын білдірмейді.
Көлемі (14 шрифт) үш компьютерлік беттен асатын материалдар қабылданбайды 
«Талғар» газетінде жарияланған материалдар мен фотосуреттерді көшіріп 

немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасау 
міндетті.

Құрылтайшы – Талғар ауданының әкімдігі 
Меншік иесі – ЖШС «Talǵar» газеті

Газет ҚР-ның инвести циялар және даму министрлігі 
байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті 
мерзімді баспасөз басылымын және ақпараттық 
агенттікті есепке қою туралы №17703-Г куәлігі 
15.05.2019 жылы берілген.

Газет аптасына 1 рет қазақ, орыс, ағылшын, ұйғыр 
тілдерінде және латын қарпінде шығады

РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ:
Талғар қаласы, Т.Рысқұлов көшесі, №73, 3 қабат
Қабылдау бөлмесі: 295-66-87. Бөлімдер: 2-39-09, 2-32-68.
е-mail: talgar_gazeta@mail.ru

«TALǴAR» газеті ЖШС компьютер 
орталығында теріліп, беттеледі.

Газет ЖШС «Корпорация «Бизнес-информ» 
баспаханасында басылады. Алматы қаласы, Төле 
би көшесі, 108. 
Тел.: 293-09-09

«Talǵar» газетінің жазылу индексі: 
Кәсіпорындар, мекемелер үшін – 15540

Жеке жазушылар үшін – 65540

Тілшілер: Райхан АЗИМОВА 
   Тұрсынбек ЖАЛҒАСБАЕВ
  Дархан ӘУК
Бас есепші: Ғалия ҚАЙЫҢБАЕВА
Көркемдеуші-дизайнер: Азамат АЙТБАЙ

Сізден көрем кəсібіне құштарлық,
Жаратқан ғой тəңір Сізді құштар ғып.
Бала, мектеп, білім, оқу, ізденіс
Неткен ғажап қырық жылдық ұстаздық...

Көз алдыңда қаншама ұл ер жетті,
Бой түзеді бұрымдылар бой жетіп.
Мектебіңмен бірге өсіп жетіліп,
Бейнетпенен келген көрдің зейнетті.

Осындай жүрек жарды жырымызды 
мектебіміздің ұлағатты ұстазы – Расулбеков 
Барат Есімұлына арнап отырмыз. 40 жылдай 
ұстаздық ғұмырында талай белесті бағындырып, 
аудандық, облыстық, республикалық жəне 
халықаралық  байқауларға қатысып, бірнеше  диплом, 
«Мақтау қағазы», «Алғыс хаттармен» марапатталған. 

Сондай-ақ шəкірттері де 
талай сында топ жарып, 
мектебіміздің  атағын 
аспандатып, абыройын 
асырып келеді.     Заманауи 
білім беру аясында жемісті 
еңбек етіп, темірден түйін,  
ағаштан ою ойған алтын 
қолды ұстаз ағайымыз  
пайғамбар жасы 63-ке 
толып, зейнет жасына 
шығып отыр.

Құрметті Барат Есімұлы! 
Сізге отбасылық бақыт, шығармашылық табыс, ұзақ 
өмір, зор денсаулық тілейміз!

Игі тілекпен: №13 ЖББ орта мектеп  ұжымы.

Құттықтаймыз!

07.11.2019 года по территории Талгарского района 
проводится учение под условным наименованием 
«Антитеррор». 

РУВД Талгарского района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПОРТ

«АХЫСКА» ФУТБОЛШЫЛАРЫ ТАЛҒАРДА БАС ҚОСТЫ

БАТЫР 
ЖҮРЕКТІ 
ЖАСТАР

ауыл-аймақтарында қоныс тепкен түрік бозбалалары 
көптеп жиналды. Жан-жақтан жиналған 10 команданың 
теңбіл доп шеберлері «Триумф» спорт кешенінің жасыл 
алаңын кешке дейін дүбірге бөледі. Теңбіл допты «шырқ» 
үйірген түрік балалары бас жүлде үшін барын салды. Нə-
тижесінде Жамбыл облысының Тараз қаласынан келген 
футболшылары ақтық сында Талғар ауданының «Еңбекші» 
ауылының спортшыларын айқын басымдылықпен жеңіп, 
«Ахыска» түрік этномəдени республикалық бірлестігінің 
бас бəйгесін иемденді. Екінші жүлдені «Еңбекші» 
ауылының шебер футболшылары алса, үшінші тұғырға 
Еңбекшіқазақ ауданының Есік қаласынан келген команда 
көтерілді. Сөйтіп, «Ахыска» республикалық этномəдени 
қоғамының ұйымдастырған футбол мерекесі өз мəресіне 
жетті.

Тұрсынбек ЖАЛҒАСБАЕВ, 
«Талғар». 

Олардың тарихи Отаны – Грузияның  оңтүстік-батыс 
аудандары. Бұрын бұл аудандар Осман империясының 
құрамына еніп, Ахыск патшалығын құрған. 1829 
жылғы түрік-орыс соғысынан кейін бұл жерлер 
Ресей империясының қол астына өтіп, Ахалцих уезді 
атағын алған. Қазір Қазақстанда 200 мыңдай түрік 
ұлты тұрады. Бүгіндері Алматы, Жамбыл, Оңтүстік 
Қазақстан облыстарында түрік ұлты көптеп қоныстанған. 
Сондықтан «Ахыска» түрік-мəдени бірлестігінің шағын 
футболдан өткен жарысына Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл 
облыстары мен Алматы облысының əр аудандары мен 

«АЙБЫН» əскери-патриоттық, спорттық ойынына 
Талғар ауданынан политехникалық колледжінің мұғалімі 
Айдос Нұрғалиев пен  студенттері Абылай Иманғалиев, 
Мейрамбек Иманғали Сəлімұлы, Рустем Ералиев, 
Ержан Айсұлтанов, Сүйініш Əшім қатысып, өздерінің 
физикалық тұрғыдан озық екендіктерін байқатып қайтты.  
Саптық дайындық, оқу-жаттығу, ерлік сабақтары мен 
əскерилендірілген эстафеталар (АДР) барысында жастар 
өздерін хас сарбаздар ретінде көрсетіп, «Алғыс хат» пен 
бағалы сыйлыққа ие болды. Ел қорғаны болар батыл 
жүректі болашақ сарбаздар екі күн бойы əскери өмірдің 
қыр-сырына қанығып, болашақ үшін өздерін жауапты 
сезініп қайтты. 

«Талғар-ақпарат».

Жуырда «Триумф» спорттық-
сауықтыру кешенінің футбол 
алаңында «Ахыска» түрік этно-
мәдени бірлестігінің ұйытқы 
болуымен футболдан жарыс болып 
өтті. «Ахыска» түріктері-Сталин 
режимімен 1944 жылы қарашада 
Орта Азия елдері мен Қазақстан 
аумағына қоныс аударған ұлттың 
бірі.

Открылось наследственное  дело после смерти 
Мырзакулова Марата  Курбанхожаевича 07 июля 
1964  года рождения,  умершего  19 августа 2019 года, 
возможных  наследников  и заинтересованных лиц  
просим обратиться к частному нотарису: Армединову 
А.М. по адресу: г.Талгар, тел.: 8-747-119-84-51.

НАСЛЕДСТВО

Əлемдегі ең мейірімді, ең кешірімді жан ол – Ана. 
Осынау ардақты есімді атаудың өзі қандай бақыт!  Өз 
баласын бағып қағуда ана өзін-өзі ұмытып,  барлық 
куш қуатын жігерін жұмсайды. Анамыздың алдындағы 
борышымызды ешқашан өтей алмайтынымыз анық. 
«Жұмақтың кілті ананың табанының астында» дейді. 
«Ана» дегенде толқымайтын жүрек, толғанбайтын жан 
жоқ. Міне, анашымыздың өмірден өткеніне де 40 күн 
толды. Сағынышпен еске аламыз.

«Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды», 
–  демекші, анамыз барда бала болып жүре беріппіз. 
«Анасы бар адамдардың басында көрінбейтін алтын 
тəжі бар, оны тек анасы жоқ адамдар байқайды», – 
демекші, анамыз өмірден озған соң өмір қайғы мен 
қуаныштан тұратынын көріп қатты қайғырдық. 

Өмірден тоқуы көп, ұлттық салт-дəстүрді берік 
сақтаған анамыздың бойында əйел затына тəн 
асыл қасиеттердің бəрі жиылған. «Əркімнің пейілі 
Жаратушыға аян, адамның жүзін сындырма, ондай 
адам да анадан туған» деп кеңдікке тəрбиелейтін еді. 
Біздің де анамыз иманы кəміл, пейілі кең, ниеті түзу, 
жарқын жүзді еді. Осындай анадан туғанымызды 
Жаратқанның сыйы деп түсінеміз. 

Анамыз Жамалхан – қазақтың кешегі күндері бейнет 
көрген көп аналарының бірі. Өмірдің зейнетінен гөрі 
бейнетін көбірек көрген. 1942 жылы дүниеге келген. 
Нағашы атамыздан арабша сауат ашқан. Анамызға 
жастайынан Құран оқытып, намаз үйреткен де атамыз 
екен. 

Сол əкеден көрген діни бағыттағы тəрбиесінен 
болар анамыздың күш-қуаты мол, ерік-жігері мықты, 
қиындыққа төзімді болды. Анамыз марқұм ақжарқын, 
қонақжай, қолы ашық, дастарханы берекелі еді. 
Адам жатырқамайтын ақкөңіл еді марқұм. Дүниеден 
өткенше намазын қаза қылмай, маңдайын сəждеге 
тигізіп, имандылықты өмірінің ұстамы ете білген 
анамыз бала-шағасына, туыстарына, көршілеріне ақ 
батасын беріп кетті. 

Иə, өмірімізде өшпес із қалдырған, бұл дүниеден 
өтіп, о дүниелік болған анамыз Жамалханның жатқан 
жері жайлы болып, иманы тасып, рухы пейіштің 
төрінде шалқығай! 

Өзіңіз жоқ өтіп жатыр əр ақ таң,
Күй кешіп ек қайрылғандай қанаттан.
Қабыл болып жасап жатқан дұғамыз,
Жəннəт бағын нəсіп етсін Жаратқан!

Сағына еске алушылар: балалары, немерелері.

ЕСКЕ АЛУ

«TALǴAR» ГАЗЕТІ


