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ҚҰТТЫҚТАУ

ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
Сіздерді келіп жеткен Ұлыстың ұлы күні –
Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын!
Тарихи тамыры тереңге бойлаған əз-Наурыз
дана халқымызда қай кезде де еңсесі биік елдіктің,
іргесі сөгілмес бірліктің, ырыс пен ынтымақтың
мерекесі болып келген. Наурыз — көктемгі
жаңарудың, махаббаттың, ақ пейіл мен татулықтың
мерекесі. Ұлтымыздың мерейін өсіріп, бар
болмысымызды айшықтайтын қасиетті – Наурыз
мерекесі елімізге, əрбір отбасына бірлік пен
қуаныш, құт-береке, бақыт пен молшылық əкелсін!
Ақ ниетпен өткенге салауат айтып, ақ тілекпен
жаңа Наурызды қарсы алайық! Отанымызға –
береке, халқымызға – игілік, мемлекетімізге –
молшылық, ал əр шаңыраққа бақыт пен шаттық
тілейміз.
Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын!
Ж.Омаров,
аудан əкімі.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

БАКТЕРИАЛЬНОМУ ОЖОГУ
ДЕРЕВЬЕВ – БОЙ!

Бактериальный ожог считается одной из самых опасных, так
как это заболевание буквально съедает дерево полностью.
Очень важно своевременно проводить лечение и профилактику
возникновения заболеваний дерева, чтобы спасти растение.
Специалисты по всему миру ищут все более результативные
средства для борьбы с этим заболеванием, однако, несмотря на все
это, болезнь все равно продолжает активно уничтожать деревья.
Об этой актуальной теме, ставшей уже глобальной проблемой, говорили
представители сельскохозяйственной сферы, гости, прибывшие из Астаны и
Талдыкургана, это Председатель Комитета государственной инспекции в АПК
МСХ РК Марс Алмабек Марсович, руководитель областной территориальной
инспекции в АПК МС РК Сакмолдин Саят Саркытбаевич, а также садоводы
крестьянских хозяйств Талгарского района Алматинской области. На встрече
также принимали участие аким Талгарского района Ж.Умаров, руководитель
РГУ РМЦФД и П «Защита растений» Тазабеков А.С., другие руководители,
главы КХ. Встреча по типу семинара состоялась на территории КХ «Баденко
Сергей», где всем собравшимся представилась возможность обсудить столь
глобальную для садоводов проблему - искоренение опасного карантинного
заболевания, именуемым бактериальным ожогом плодовых деревьев.
Хозяин КХ Сергей Васильевич подробно рассказал о своем хозяйстве, 2
стр.
площадь которого составляет 14 га.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Поздравляю вас с днем весеннего равноденствия,
священным праздником весны и обновления - Наурыз
мейрамы! Праздник весны, один из самых ожидаемых
дней в году, который на протяжении многих веков
олицетворяет собой пробуждение природы, приход
тепла и благоденствия.
Наурыз мейрамы встречают в добром расположении
духа и высказывают друг другу самые добрые пожелания.
Именно в этот день наши предки находились в
ожидании новых надежд и строили светлые планы
на будущее, радовались приходу весны, накрывали
большой дастархан, мирились и прощали былые обиды.
Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья,
позитивных перемен, новых трудовых достижений,
успеха во всех делах и начинаниях, праздничного
настроения, радости и счастья!
Ж.Умаров,
аким района.

Коронавирустық инфекцияның алдын алу
бойынша ЖАДЫНАМА

ПАМЯТКА
о мерах профилактики коронавирусной инфекции

Қазақстан
Республикасында
тұрғындардың
санитариялық-эпидемиологиялық
салауаттылығын
қамтамасыз
ету
мақсатында
Сіздің
жəне
жақындарыңыздың денсаулығын сақтау үшін келесі
алдын алу шараларын ұстануыңызды сұраймыз:
– вирустық аурулар белгілері бар адамдармен
қарым-қатынасты болдырмау (жөтел, түшкіру, мұрын
шырышты қабатының қабынуы, дене қызуының
көтерілуі);
– дене қызуын күніне 2 рет мүмкіндігінше өлшеу
қажет;
– тұрғын үй жайларын тəулігіне 2 рет желдету;
– тұрғын үй жайларын ылғалды жинау кезінде
дезинфекциялау заттарды (құрамында хлор бар
заттар, 70% спирт, сірке қышқылы, лимон қышқылы,
сода) қолдану қажет;
– жеке гигиенаны сақтау (жеке сүлгі, сабын, ұстара
құралдарын пайдалану жəне т. б.);
– қолды сабынмен жуу (əжетханаға барған, қол
алысқаннан, көшеден оралғаннан кейін, сондай-ақ
тамақ дайындаудан бұрын);
– қоғамдық орындарда жүргенде көз, мұрын жəне
ауызға қол тигізбеңіз, өйткені лас қолдың жанасуы
вирустың шырышты қабатқа түсуіне ықпал етеді;
– адамдар көп жиналатын жерлерге барғаннан жəне
көшеден қайтқаннан кейін мұрын мен ауыз қуысын
(мұрын-жұтқыншақ) əлсіз сода ерітіндісімен шаю;
– жөтелу жəне түшкіру кезінде ауызды бір рет
қолданылатын майлықтармен немесе орамалмен жабу,
содан кейін қолды сабынмен мұқият жуу немесе спирт
ерітіндісімен немесе дезинфекциялық сулықтармен
өңдеу қажет, содан кейін залалсыздандыру қажет;
– қоғамдық орындарда жөтеліп немесе түшкіріп
жатқан адамдарымен қарым-қатынас жасамауға
тырысу, мүмкін болмаған жағдайда кемінде бір метр
қашықтықта дистанцияны сақтау;
– ЖРВИ белгілері пайда болған кезде (дене
қызуының көтерілуі, тыныс алудың қиындауы,
көбінесе құрғақ жөтел, қалтырау, денедегі қақсау,
мұрын шырышты қабатының қабынуы жəне т. б.) үйде
қалу өзін-өзі емдеумен айналыспау жəне міндетті
түрде жедел медициналық көмек шақыру қажет;
– коронавирустық инфекция бойынша қосымша
кеңесті call – орталыққа 1406 телефон нөмірі бойынша
қоңырау шалуға болады.

В связи с ситуацией в мире по коронавирусной инфекции и в целях предупреждения завоза и распространения,
а также обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Республике Казахстан просим
Вас для сохранения Вашего здоровья и близких соблюдать
следующие меры профилактики:
– избегать общения с людьми с признаками вирусных
заболеваний (кашель, чихание, насморк, повышенная
температура);
– измерять желательно ежедневно температуру тела не
менее 2-х раз в день;
– проводить проветривание помещений жилья не
менее 2 раз в сутки;
–
проводить
влажную
уборку
ежедневно,
желательно с применением дезинфицирующих средств
(хлорсодержащие средства, спирт 70%, уксусная кислота,
лимонная кислота, сода);
– соблюдать личную гигиену (использовать личное
полотенце, мыло, бритвенные приборы и др.);
– мыть руки с мылом (после каждого посещения
туалета, после рукопожатий, по возвращении с улицы, а
также перед приготовлением пищи);
– не касаться руками глаз, носа и рта находясь в
общественных местах, поскольку прикосновение грязных
рук способствует попаданию вируса на слизистые;
– полоскать полость носа и рта (носоглотки) слабым
раствором соды после посещения мест скопления людей
и по возвращению с улицы;
– соблюдать этикет кашля и чихания – прикрывать
рот при кашле и чихании одноразовыми салфетками или
платочком, после всего необходимо тщательно помыть
руки мылом или обработать спиртовым раствором,
или дезинфицирующими салфетками с последующим
обеззараживанием;
– не контактировать с кашляющими и чихающими
людьми, в случае невозможности – соблюдать
дистанцию на расстоянии не менее одного метра от них в
общественных местах;
– при появлении симптомов ОРВИ (повышение
температуры тела, затрудненное дыхание, кашель чаще
сухой, озноб, ломота в теле, насморк и др.) необходимо
оставаться дома, не заниматься самолечением, обязательно
вызывать скорую медицинскую помощь;
– дополнительную консультацию по короновирусной
инфекции можно получить, позвонив в call-центр по
номеру телефона – 1406.

Талғар аудандық тауарлар
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау басқармасы.

Управления контроля качества безопасности
товаров и оказываемых услуг Талгарского района.
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ҚОС МӘСЕЛЕ ҚАРАЛДЫ
Жуырда аудандық
«Nur Otan» партиясының
мәжіліс залында
аудандық партиялық
бақылау комиссиясының
отырысы өтті. Отырысқа
бақылау комиссиясының
мүшелері, аудандық
мәслихат депутаттары
мен бұқаралық ақпарат
құралдары өкілдері
қатысты.
Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар».
Бақылау комиссиясының төрағасы Сұлтан
Нұрдаулетов комиссия отырысын ашып, жұмыс
регламентін бекітіп, күн тəртібіндегі мəселелерге
кезек берді. Бірінші кезекте комиссия «Тұрғын үй
туралы заң аясында кезекке тұру» мəселесі бойынша
аудандық тұрғын үй коммуналдық-шаруашылық жəне
тұрғын үй инспекциясы бөлімінің басшысы Асқар
Шамаевтың есебін тыңдады.
Бөлім басшысы өз баяндамасында ауданымыз
бойынша 4673 азамат тұрғын үй кезегіне тіркелгенін
айтып, олардың 984-і көпбалалы отбасылар болса,
644-і кəмілетке толғанға дейін ата-анасынан
айырылған жиырма тоғыз жасқа дейінгі жетім балалар
екенін, 433-і 1 жəне 2-топтағы мүгедектер, 875-і толық
емес отбасылар, 347-і мүгедек балалары бар немесе
оларды тəрбиелеуші отбасылар, 97-і жасына қарай
зейнет демалысына шыққан зейнеткерлер, 23-і Ұлы
Отан соғысының мүгедектері мен қатысушыларына
теңестірілген азаматтар екенін айтты. Ал 1270 азамат
мемлекеттік қызметкерлер мен бюджеттік сала
қызметкерлері екен. Үстіміздегі жылы осы кезекте
тұрған азаматтарға 170 жалдамалы пəтер бөліп беру
жоспарланып отырғанын тілге тиек етіп, азаматтарды
тұрғын үй кезегіне қою тəртібі, «Бақытты отбасы»
бағдарламасы мен болашаққа жоспарланған тұрғын
үй құрылысы туралы да мол мағлұмат беріп өтті.
Баяндамашы комиссия мүшелерінің қойған сұрақ-

БАКТЕРИАЛЬНОМУ
ОЖОГУ
ДЕРЕВЬЕВ – БОЙ!

(Продолжение. Начало на 1-стр.).

На столь обширной территории раскинулись
яблоневые сады (6,5 га), малина – 5 га, питомник - 1 га.
Нынче по словам рачительного хозяина урожай яблок
составил 200 тонн, здесь выращиваются несколько
сортов «Айдарет», «Золотой превосход», «Стар
крымсон». При всей заботливости и рачительности,
Сергей Васильевич сетует на то, что яблони не
могут быть защищены от опасного заболевания,
так как яблоня может заразиться через насекомых и
ветром. Данное хозяйство одно из первых проводило

сауалдарына да тиянақты жауап қайырып, заң
шеңберінде түсініктеме берді.
Келесі кезекте бақылау комиссиясының мүшелері
күн тəртібіндегі екінші мəселеге көшіп, «Елді
мекендердегі мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің
сапасы» бойынша Бесағаш ауылдық округі əкімінің
орынбасары Нұрсұлтан Баймұсаның есебін тыңдады.
Бүгінгі таңда Бесағаш ауылдық округінің əкімдігі
ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі №983
қаулысымен бекітілген мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер тізіліміне сəйкес ауыл тұрғындарына
сегіз мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді. Нұрсұлтан
Баймашұлы осы қызмет түрлері бойынша өткен
жылы жүзеге асқан шаралар мен берілген анықтама
мен құжаттар санына тоқталып, бүгінгі күнге
дейін тұрғындарға сапалы қызмет көрсетіп келген
əкімшілік қызметкерлерінің бұдан əрі де мемлекеттік
қызмет сапасын арттыру мақсатындағы жұмыстары
жалғасын табатынын жеткізді. Бұл баяндамашыға
да комиссия сұрақтарын қойып, есептеріне
қанағаттанарлық бағаларын берді. Жиын соңында қос
мəселеге байланысты қабылданатын қаулыға бақылау
комиссиясының ұсыныстары негізінде өзгертулер
енгізіліп, қабылданды. Ол ұсыныстар тұрғын үй
бөлетін комиссия құрамына депутаттар, қоғамдық
ұйым өкілдері мен журналистердің қосылуы мен
«Алматы жастары» бағдарламасы сынды мемлекеттік
қызмет пен бюджеттік салада қызмет етпейтін
жастарға жергілікті əкімшілік тарапынан бағдарлама
ұсыну. Бұл мəселелер бойынша тиісті органдарға хат
жолданатын болды.

борьбу с этим заболеванием, из 10 тысяч плодовых
деревьев было выкорчевано 3,5 тысяч. Поэтому
считает, что необходимо проводить упреждающие
меры в виде профилактики химической обработки
растений, только это нужно делать всем садоводам
одновременно, лишь тогда будет эффект. По
этому поводу весьма компетентную информацию
дали представители отраслевых ведомств. По
словам Алмабека Марсовича на данный момент
Комитет госинспекции проводит большую работу
и заинтересован помочь содействовать в борьбе с
этим опасным заболеванием. На сегодняшний день
общая площадь зараженности по РК составляет
782 га, изъяты 4 тысячи зараженных саженцев, но
благодаря упреждающим мерам идет тенденция к
снижению заболевания. Принят ряд системных мер
по контролю таможенных границ, функционируют
24 поста. Все потери от нанесенного заболеванием
ущерба будут возмещаться государством, заявил
г-н Марс А.М. Помимо этого, по словам Алмабека
Марсовича их ведомством параллельно ведется
борьба с саранчой, которых насчитывается несколько
видов. Со стороны глав КХ были заданы вопросы
и прибывшими гостями даны соответствующие
ответы. Далее рабочая процессия побывала на
территории Помологического сада, площадью в 120
га. Здесь гостей встретили представители КазНИИЗ
и КР (Институт защиты и карантина растений),
которые отметили, что заболевание с каждым годом
наносит существенный ущерб плодовым деревьям,
особенно быстро поражаются груша и айва, а теперь
яблоня. Только 7 га груш заболели данным видом
заболевания, поэтому нужны упреждающие меры
борьбы для сохранения генофонда. По степени
вредоносности с ним не может сравниться ни
одна из известных болезней плодовых деревьев.
В странах, где обнаружен бактериальный ожог,
уничтожаются
десятки
гектаров
плодовых
деревьев, затрачиваются огромные средства на их
раскорчевку и восстановление садов. Тем не менее,
болезнь продолжает наносить непоправимый вред,
распространяясь на новые территории. Данная
карантинная болезнь является чрезвычайно опасной,
поскольку может привести не только к значительной
потере урожая, но и к масштабной гибели плодовых
деревьев. Поэтому участники встречи пришли к
выводу, что бороться нужно с ней всем миром!

ӘДЕП

МЕМЛЕКЕТТІҢ СЕНІМДІ ӨКІЛІ

Əдеп жөніндегі уəкілдің 2020 жылға арналған жұмыс жоспарының
12 тармағының І пунктіне сəйкес, Қазақстан Республикасының
Конституциясын, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңдарын,
мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексінің талаптарын сақтау
мəселелері бойынша дөңгелек үстелдер, семинарлар, көшпелі семинаркеңестер өткізу жоспарланған.
Осыған орай, Талғар ауданы əкімінің аппарат басшысы - Əдеп жөніндегі
уəкілі ретінде «Алатау ауылдық округі əкімі аппараты» ММ, «Талғар
қаласы əкімі аппараты» ММ, «Белбұлақ ауылдық округі əкімі аппараты»
ММ-лерінің жəне «Талғар аудандық қаржы бөлімі» ММ, «Талғар
аудандық экономика жəне бюджетті жоспарлау бөлімі» ММ, «Талғар
аудандық кəсіпкерлік бөлімі» ММ, «Талғар аудандық құрылыс бөлімі»
ММ-лерінің мемлекеттік қызметшілерімен Қазақстан Республикасы
Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №153 Жарлығына сəйкес
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексін
қатаң ұстану туралы көшпелі семинар-кеңестер өткізілді.
Семинар-кеңестерде мемлекеттік қызметшілердің моральдықəдептілік бейнесіне қойылатын талаптар жəне олардың мінез құлқының
негізгі стандарттары туралы, сонымен қатар халықтың мемлекеттік
органдарға сенімін нығайтуға, мемлекеттік қызметте өзара қатынастың
жоғары мəдениетін қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар туралы
айтылды.
Мемлекеттік қызметшілердің теріс қылықтарын теруден гөрі қызметтік
əдеп нормасын бұзушылықтардың алдын алуға басымдық беру, сонымен
қатар, мемлекеттік аппаратты кəсібилендіру мақсатында мемлекеттік
қызмет саласына бірқатар өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені
туралы айтылып, мемлекеттік қызметкерлердің қызмет барысында
лауазымы кіші əріптестермен, лауазымы жоғары қызметкерлермен жəне
басшылармен қарым-қатынастағы, қызметтен тыс уақыттағы, сонымен
қатар, көпшілік алдында өздерін ұстауына байланысты мінез-құлықтары
туралы сөз етілді.
Сонымен бірге, аудандық персоналды басқару қызметі (кадр қызметі)
бөлімшесінің жетекшісі Қанатова Анар Қанатқызы семинар барысында
мемлекеттік қызметшілердің сырт келбеті жайлы жəне олардың қызметтік
міндеттерін орындау кезінде мемлекеттік аппараттың беделін нығайтуға
ықпал етуге, ұстамдылықпен жəне жауаптылықпен ерекшеленетін жалпы
қабылданған іскерлік талаптарына сай болуы тиіс екендігін атап өтті.
Кездесу соңында қатысушылар мемлекеттік қызметкерлердің əдебі
мен мінез-құлық қағидаттарын сақтауы туралы пікір алысты.
Ж.Нұрғалымов,
Талғар ауданы əкімі аппаратының басшысы,
Əдеп жөніндегі уəкіл.

ЖАСТАРҒА
ЖАРҚЫН ЖОЛ

Меруерт Бөлек,
«Талғар».
Қоғамдық сананы жаңғыртудың басты басымдығы ұлтымыздың
жаһанды жайлаған бəсекеге қабілетті болуы екендігі сөзсіз. Бұл
ретте өзімідің бірегейлігімізді, құндылықтарымыз бен дəстүрімізді
сақтауға тиіспіз. Талғар аудандық кітапханасында «Рухани жаңғыру»
бағдарламасы аясында өткен «Рухани құндылық – ұлт қуаты»
атты кездесу рухани жаңғырудың маңыздылығын, ұлттық сананы
жаңғыртудағы жастардың рөлін айқындап берді. Шараға Талғар
медициналық колледж мекемесінің жастар ісі жөніндегі комитет
мүшелері, белсенді студенттері жəне тəрбие ісі жөніндегі орынбасары
Кенжеева Алима Мұратқызы мен жұмыссыз жастар қатысты. Талғар
аудандық кітапханасының оқырмандарға қызмет көрсету бөлімінің
меңгерушісі Токарзаева Ризвангүл Төлегенқызы «Рухани құндылық –
ұлт қуаты» атты тақырыбы бойынша баяндама оқып, жастардың тарихты
қадірлеуі керек екенін тереңінен түсіндіріп өтті. Жастар ұлт қуаты, ұлт
тəрбиесі жөнінде өз ой-пікірлерін ортаға салды. Сан тараулы тəрбие
жолының тоғысар тұсы халықтың өзінде, ата-баба салт-дəстүрінде.
Жас ұрпақты ұлттық мақтаныш пен ұлттық патриотизм рухына қалай
тəрбиелесек, халқымыздың болашағы, даналығы да солай айқын
көрінеді. Көкіректерінде ұлтына деген сүйіспеншілігі еселей түскен
жастар басқосудан осындай ой түйіп тарқасты.
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МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ – ХАЛЫҚ
ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ КЕПІЛІ
Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар».

Т

әні саудың – жаны да сау. Бүгінгі
таңда басы ауырып, балтыры
сыздамайтын жан жоқ. Сондықтан
да денсаулыққа қатысты мәселелерді
алдын ала ойластыру қашанда оң
нәтижесін береді. Әр адам денсаулығы
үшін өзі жауапты, дегенмен мемлекет
бұл мәселеде қарапайым халыққа
көптеген жағдайларды, ұтымды
және жақсы мүмкіндіктерді жасап
отыр. Бұл мәселеге мемлекетпен
қатар жұмыс беруші де белсенді
араласуда. Үстіміздегі жылдың
1 қаңтарынан бастап міндетті
әлеуметтік медициналық сақтандыру
жүйесі толығымен іске қосылды. Бұл
еліміздің әр азаматына қатысы бар
реформа. Сондықтан медсақтандыру
деген не, оның тиімділігі мен
берер мүмкіндіктері жайлы барша
қазақстандықтардың білгені
абзал. Осы орайда «Әлеуметтік
медициналық сақтандыру қоры»
КЕАҚ Алматы облысы бойынша
филиалының директоры Отарғалиев
Нұрлан Таңжарықұлымен
сұхбаттасқан едік.

– Нұрлан Таңжарықұлы, 1 қаңтардан
бастап Қазақстан міндетті əлеуметтік
медициналық
сақтандыру
жүйесіне
көшті. Денсаулық сақтау министрі Елжан
Біртановтың айтуынша, жаңа жүйе
аясында халыққа тегін медициналық
қызмет көрсететін барлық мекемелермен
келісімшартқа қол қойылған. МƏМС
аясында науқастарға көмек көрсететін 2000ға жуық медициналық мекеме таңдалды.
Олардың 60 пайызы – жекеменшік
клиникалар. Айтыңызшы облыс бойынша
жəне Талдықорған қаласы бойынша қанша
аурухана фондпен келісім шарт жасады?
– Облыс бойынша Қормен 73 медициналық
ұйым келісім шарт жасасқан. Оның 44-і
мемлекеттік, 29-і жеке меншік медициналық
ұйымдар. Талдықорған қаласы бойынша
барлығы 24 медициналық ұйыммен келісім
шарт бар. Солардың ішіне қаладағы барлық
мемлекеттік медициналық ұйымдар кіреді.
Жеке меншік ұйымдар қатарында, атап кетсек
– «Хак» медициналық орталығы, «Зире»
ЖШС, «Көксу Мед» ЖШС, «Аккорд KZ»
ЖШС, «Нур-Авиценум» мемлекеттік емес
медициналық орталық, «Нефрос-Азия» ЖШС
жəне т.б. Толықтай мəліметті медициналық
сақтандыру қорының сайтынан, денсаулық
сақтау субъектілерінің дерекқоры бөлімінен
таба аласыз.

– Бүгінгі күнге дейін қазақстандықтардың 83 пайызы жаңа жүйе
бойынша
сақтандырылып
үлгерген.
Ал, 2020 жыл басынан шамамен қанша
адам шартты сақтандырылмаған болып
саналады?
– Қазіргі таңда, облыс бойынша
300 мыңнан астам адамдар шартты
сақтандырылмаған жəне 14 мыңнан астам
адам тіркелмеген болып саналады. Қаңтар
айының орта шенінен барлық медициналық
ұйымдарға сақтандырылмаған адамдардың
тізімі жіберілген болатын. Ақпанның соңына
дейін телім дəрігерлері өздеріне қарасты
барлық азаматтармен ақпараттық түсіндірме
жұмыс жүргізуі қажет.
– Халықты ақпараттандыру үшін
қандай шаралар жүргізілуде?
– Халықты ақпараттандыру мақсатында
түрлі ұйымдармен кездесулер өткіземіз.
Медициналық мекемелерде ақпараттықағартушылық іс-шаралар ұйымдастырылады.
Медициналық қызметкерлермен науқастың
медициналық көмекті қабылдауындағы
бағдарында барлық кезеңдерге ерекше назар
аударамыз. Əр-алуан ақпарат көздерінде
барынша хабар таратылады. Жылдың
басынан, яғни 5-ші қаңтар мен 14-ші
ақпан аралығында 16 кездесулер өткізіліп,
бұқаралық-ақпараттық
көздері
арқылы
140-тан астам материалдар жарық көрді.
Теледидар арнасынан 6 бағдарламалар мен
жаңалықтар легінен сұхбат беріліп, халыққа
жаңа жүйенің артықшылықтары мен
тиімділігі туралы түсіндірме жұмыстарын
жүргізудеміз.
Қоғам
белсенділерімен,

қоғамдық ұйымдармен кездесіп, барынша
ақпарат таратуды көздейміз. Сонымен
қатар, Қордың Алматы облысы бойынша
филиалында халықты қабылдау бөлмесі
ұйымдастырылған. Медициналық сақтандыру жайлы ақпарат қажет болғанда
немесе медициналық мекемедегі қызмет
көрсету сапасы туралы шағымдарыңыз
бен ұсыныстарыңыз бар болса тəулік
бойы жұмыс істейтін 1406 колл-центріне
хабарласуыңызға болады.
– Белгілі себептермен тіркелмей қалған
азаматтар медициналық қызметтерді
қалай алады?
– Осы жылдың 1 сəуіріне дейін барлық
азаматтар МƏМС жүйесінде сақтандырылған
деп саналады. Сондықтан, медициналық
қызметтерді толық көлемде қабылдай алады.
Осы уақыт аралығында барлық азаматтарға
қажетті медициналық қызметтер толықтай
көрсетілуі
қажет.
Аталған,
жеңілдік
кезеңінде сақтандырылмаған азаматтар
сақтандырылып,
МƏМС
жүйесінің
қатысушысы болуы керек.
Медициналық
мекемеге
тіркелуді
электрондық үкімет порталынан (https://egov.
kz/), ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің
(http://dsm.gov.kz/) жəне Қордың сайтынан
(https://fms.kz/) жəне Telegram-бот (https://t.
me/SaqtandyryBot) арқылы жүзеге асыруға
болады.
Сақтандырылмаған
азматтарға
1-ші
сəуірден тек тегін медициналық қызмет
көрсету (ТМҚК) пакеті аясында көмек
көрсетіледі.
– Сұхбатыңызға көп рахмет.

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ ЖОҚ

ПӘРМЕНДІ
ШАРАЛАР ҚАЖЕТ
Жемқорлықпен күрес бүгінде елімізде мемлекеттік маңызы бар
түйткілді мəселеге айналып отырғандығы шындық. Елдің ертені
үшін, болашақ келер ұрпақ алдында еңсеміздің бек көтеріліп жүруі
үшін, жемқорлық індетімен белсене күресіп, түп-тамырымен жою
қажет. Бұл індет адамзат баласына жат қасиет. Кеңестік дəуірден
бастау алған, жең ұшынан жалғасын табатын, көз қысты-бармақ
басты əдеті əлі болса қылаң беріп келеді. Бұл дерт еліміздің дамуына,
экономиканың өркендеп өсуіне өрескел кедергі келтіретіні даусыз.
Қазіргі таңда мемлекет тарапынан жемқорлыққа қарсы күрес
мақсатында ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Мемлекетіміз кеңестер
одағы кеңістігінде алғаш рет «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы»
Заңын қабылдады, бұл заң жобасы арқылы жемқорлыққа қарсы
күрестің негізгі принциптерін анықтап, жемқорлыққа қатысты
құқық бұзушылықтардың жəне оған байланысты жауапкершіліктің
артылуының түрлері анықталды.
Жемқорлықтың қарапайым түсінігі – лауазымды тұлғалар,
қоғамдық жəне саяси қайраткерлер мен мемлекеттік шенеуніктердің
өз қызметтерінде опасыздық пен сатқындық танытуы.
Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
туралы» Заңында азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын
қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіпқатерден республикамыздың ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге,
заңның негізінде мемлекеттік міндеттер атқаруға уəкілетті адамдар
мен оларға теңестірілген адамдар жауапты болатындығы көрсетілген.
Сыбайлас жемқорлық əдетте күшті əрі зиянды жағынан кез
келген елдің экономикалық жəне əлеуметтік дамуына əсерін
тигізеді. Қазақстан 2030 - даму стратегиясында көрсетілген
сыбайлас жемқорлықпен күресу іс-шаралары құқықтық мемлекеттің
пайда болуы мемлекеттік қызметінің жаңашылдануымен тығыз
байланысты.
Талғар аудандық қазынашылық басқарма басшысы Ажибаева
Кулшакира Аугангалиевна сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу,
бой алдырмау туралы мəселелерді қызметкерлерге үнемі айтып
отырады. Басқармада сыбайлас жемқорлық бойынша техникалық
оқулар өткізіледі. Басқарма қызметкерлері «Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес туралы» Заңның талаптарын ұстанады. Түптеп
келгенде, басқарма қызметкерлері өз ісіне, өз міндетіне деген
жауапкершілігі, адалдығы мен тəртіптілігіне тікелей байланысты.
Сыбайлас жемқорлықпен күресті жеке қарау мүмкін емес. Сыбайлас
жемқорлық қылмыстарын болдырмау мен алдын алуды барлық
мемлекеттік мекемелер қамтамасыз ету қажет.
Қуат Ерзатұлы,
Талғар аудандық қазынашылық
басқармасы басшысының орынбасары.

ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ
ЗИЯНДЫЛЫҒЫ ТҮСІНДІРІЛДІ
27.02.2020 жылы ҚАЖ Комитеті Алматы қаласы
бойынша ҚАЖ Департаментінің Күзет бөлімінің жеке
құрамымен Ішкі істер органдарындағы тəртіптің,
заңдылықтың жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимылдың жай-күйі туралы жəне 2019-2021 жылдарға
арналған ІІО модернизациялау туралы жол картасы
бағдарламасының 7-тармағын орындау мақсатында,
Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл Агенттігінің Алматы облысы бойынша
Департамент басшысының бірінші орынбасары
Жандос Сағындықұлы Жумабаев жəне Алматы облысы
бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы Департаменті
жанында құрылған облыстық Ақпараттық-үгіт
насихат штабының төрағасы Серік Мейірханұлы
Мұқанов мырзаның қатысуымен кездесу өткізілді.
Кездесу барысында Күзет бөлімі бастығының тəрбие
жəне əлеуметтік жұмыстары жөніндегі орынбасары
əділет капитаны Рауан Нұртазаұлы Шаяхметов
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүргізіліп жатқан ісшаралар туралы баяндама оқыды. Сонымен қатар
келген қонақтар пара алу кезінде жəне беру кезінде
қолға түскен адамдар туралы бейне көрсетілімдер
көрсетіп, солардан мысал келтіре отырып сыбайлас

жемқорлықтың елімізге келтіріліп жатқан зияндары
туралы, оның алдын алу шаралары бойынша жүргізіліп
жатқан жұмыстары туралы түсіндіріп берді.
Қуат Сопиев,
Алматы қаласы бойынша ҚАЖ
Департаментінің Күзет бөлімінің аға инспекторы,
əділет аға лейтенанты.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС
Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның
бүгінгі күнгі күрделі мəселесі болып отыр. Үлкен
əлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму
тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын əлемдегі барлық
елдердің қай-қайсысын да қатты алаңдататыны анық.
Қазақстан
Республикасының
заңнамаларына
сəйкес, сыбайлас жемқорлық қылмыстарға негізінен
лауазымды қылмыстар жатады. Өмір көрсеткендей,
қызмет өкілеттігінде іс пайдалану, билікті не қызметтік
өкілеттікті асыра пайдалану, пара алу, пара беру,
парақорлыққа делдал болу, қызметтік жалғандық
жасау осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық
сыбайластық байланыстарды пайдалану арқылы
жасалады.
Қазақстан
Республикасының
«Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның
басты мақсаты – азаматтардың құқықтары
мен

бостандықтарын қорғау, жемқорлыққа байланысты
құқық бұзушылықтың алдын алу, олардың жолын кесу
жəне ашу болып табылады. Осы заңмен, мемлекеттік
міндетті атқаратын жəне де оларға теңестірілген
адамдардың лауазымдық өкілеттігін, мүмкіндіктерін
пайдалана отырып, пайда табу сыбайлас жемқорлық
деп анықталған. Мемлекеттік тиісті органдар сыбайлас
жемқорлықпен күресті жүйелі түрде жалғастырып,
пəрменді шаралар көріп отырғаны баршаға белгілі.
Оның айтарлықтай нəтижесі де бар. Олар туралы
бұқаралық баспасөз бетінде, теледидар жəне радио
арқылы қоғам мүшелеріне жеткізіліп жүр.
Қ.Шойбекова,
Талғар ауданы бойынша мемлекеттік
кірістер басқармасының «Заңды тұлғаларды
əкімшіліктендіру бөлімінің» бас маманы.
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Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар».

КАДРЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ГЛАВНЫЙ В
НАШЕЙ РАБОТЕ
– ПАЦИЕНТ

Т

ак рассуждает терапевт отделения
терапии Талгарской Центральной
районной
больницы
Алекулова
Нургуль Зиналатдиновна, которая отдала
почти 35 лет столь важной профессии медика.
Окончив в 1986 году Ташкентский медицинский
институт, наша героиня прошла тернистый путь
врача, начав свою трудовую деятельность в начале на
скорой помощи, затем участковым терапевтом в своем родном
Нукусе, где поняла, что создана для полюбившейся ей профессии медика.
Причем никто в семье не повлиял на выбор благородной профессии, ни
отец, работавший учителем по химии и биологии, ни другие родные.
Наоборот, любимый папа Зиналатдин хотел, чтобы дочь приобрела
модную по тем временам профессию товароведа.

Но настойчивый характер
дочери и ее целеустремленность
сделали свое благородное
дело,
теперь
Нургуль
Зиналатдиновна не мыслит
себя вне этой профессии,
трудясь,
не
покладая
рук, в столь трудной
сфере. А иначе и быть
не могло, ведь шаг за
шагом, осваивая трудные
медицинские
навыки,
она не только наработала
солидный практический стаж
и опыт, но главное, авторитет
и уважение среди пациентов,
которые ее знают, как грамотного и
ответственного врача, душой болеющего
за свою работу. Только 10 лет наша героиня
трудилась в стационаре Талгарской ЦРБ,
на самой горячей точке и в самом сердце
медицинской отрасли - терапии. Суровы
будни стационарного терапевта, в функции
которого входит обслуживание 7 палат,
численностью в 21 человек, да еще дежурство
в приемном покое, экстренные и плановые
больные. Вездесущая во всем, энергичная

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

ЕЛДІГІМІЗГЕ СЫН БОЛМАСЫН

и
дружелюбная
Нургуль
Зиналовна
завораживает одновременно своим обаянием
и искоркой доброго взгляда. Ведь, по ее
словам, главный в работе медика – пациент,
пришедший на прием, и все внимание и наши
знания должны, в первую очередь, уделены
ему, в этом и есть призвание врача. Не
счесть пациентов, прошедших через ее руки
и сердце, как не счесть наград, которыми ее
поощрило государство. Последняя награда
медаль «Патриот Казахстана», врученная
ко Дню Независимости, особенны дороги
ее сердцу. Вспомним слова А.Чехова:
«Профессия врача — подвиг, она требует
самоотвержения, чистоты души и чистоты
помыслов». Врачей в Талгарской ЦРБ
много. Но Нургуль Зиналовна — особенная!
Ее ценят и любят пациенты за врачебный
талант, человеческое отношение, чуткость,
ведь им важно понимать, что боль вызывает
у доктора не раздражение, а сочувствие.
А как лечат добрые участливые слова,
каждый знает с самого детства. Помимо
врачебной деятельности, наша героиня
успевает заниматься семьей, воспитывая
четверых детей, трех сыновей и дочь.
Причем сын Жарылкап пошел по стопам
матери, осваивая профессию медика, будучи
студентом 3-го курса АГМИ. Пожелаем же
ему в дальнейшем быть во всем похожим на
маму, быть настоящим врачом от Бога!

ШӘКІРТТЕРІ
ҮЗДІК
ЖАТТЫҚТЫРУШЫ

Құрметті жерлестер, еліміздің ғана
емес жер-жаханды әлекке салған осынау
коронавирус сырқаты күн тәртібіндегі
басты мәселе болып отыр. Күн санап
дендеп келе жатқан дерттің адам
денсаулығынан бөлек әлем экономикасына
да кері әсерін тигізіп жатқанын көз көруде.

Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымы дабыл қағып,
жаңа COVID-19 коронавирусын пандемия деп жариялауы
бұл мəселеге бей-жай қарауға болмайтындығын көрсетсе
керек. Өз кезегінде ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
ел ішінде төтенше жағдай жариялауға байланысты өз
жарлығын да шығарды. Жарлықта азаматтардың өмірі мен
денсаулығын қорғау мақсатында Қазақстанның барлық
аумағында 2020 жылдың 16 наурыз сағат 8.00-ден бастап,
2020 жылдың 15 сəуір сағат 7.00-не дейін төтенше жағдай
енгізілетіндігі айтылған. Сəйкесінше билік тарапы да
тиісті шараларды қолданып, ел ішінде етек алған сырқатты
тоқтату үшін барын салуда.
Өздеріңіз көріп, біліп отырғандай қалыпты тіршілігіміз
қауіпті жағдайға айналған осы кезеңнен алып шығатын
бір күш, елдің бірлігі мен ауызбіршілігі. Көрсетілген
талаптарға сай ел болып əрекет етсек бұл қиындықты да
өткереміз. Кемедегінің жаны бір дегендей, ортақ қоғамда
өмір сүріп жатқан əр азамат өзінен бөлек жақындарының
денсаулығы үшін де жауапты екенін ұмытпауымыз

керек. Ал жарияланған төтенше жағдайдан туындаған
ыңғайсыздықтарға сабырлық таныту қазіргі таңдағы
басты міндетіміз екенін түсінгеніміз жөн. Деседе, осындай
қиын-қыстау уақытта жан қайғысынан мал қайғысын
жоғары қойып, жығылғанға жұдырық болып жатқан кей
кəсіпкерсымақ азаматтардың ұятты əрекеттері елдігімізге
сын болып қалмаса екен. Деніміз сау, бас аман, бауырымыз
бүтін болсын!
Амангелді СЕМБАЕВ,
аудандық маслихат депутаты.

ЕРІКТІЛЕР
КӨПБАЛАЛЫ АНАЛАРДЫ
АРАЛАДЫ

Бүгінгі
таңда
көпбалалы
отбасыларға
көмек
көрсету
мақсатында
«Жақсылық
жаса» қайырымдылық акциясы бастау алған
болатын. Жуырда «Мейірім» еріктілер тобы
акция аясында Панфилов ауылында тұратын
көпбалалы отбасылардың үйіне барып қайтты.
Хал-жағдайларын сұрап, өздері арнайы апарған
сыйлықтарын тарту етті. Жастар тарапынан
жасалып жатқан қамқорлыққа риза болған батыр
аналар алғыстарын жаудырды.
–
Өткізіліп отырған қайырымдылық ісшарасының басты идеясы қоғамда көпбалалы
отбасыларына
деген
сыйластық
қарымқатынасты қалыптастыру болып табылады,
өйткені қайырымдылық жасау – бұл əлеуметтік
жауапкершілікті білдіреді, – дейді акцияға
қатысушылар.
«Талғар-ақпарат».

Тұрсынбек ЖАЛҒАСБАЕВ,
«Талғар».
«Тəрбиелеушінің өзі – ақылдың, үлкен ұстамдылықтың,
мейірімділіктің, биік адамгершілік көзқарастың иесі
болуға тиіс», – деп шығыс даналары баға бергендей,
мектептер мен үлкен тəрбие орталықтарында жас ұрпақты
тəрбиелеу ісінде еңбек сіңіріп жүрген ұстаздардың
орны қашан да бөлек. Əсіресе, дене тəрбиесі мен
спортқа баулуда аянбай тер төгіп жүрген бапкерлер мен
жаттықтырушылардың орны ерекше. Міне, солардың
қатарына Талдыбұлақ ауылындағы №34 орта мектептің
дене тəрбиесінің мұғалімі, еркін күрестен спорт шебері,
кезінде даңқты балуан Аманжол Бұғыбаевтай талантты
ұстаздан тəлім алған Бекбол Жақыпбаевты жатқызуға
болады. Еркін күрес шебері Бекбол кезінде Қазақстан
құрамасының сапында боз кілем үстінде атой салған
жампоздың бірі. Ол Шешенстанның Грозный, ҚабардаБалқар республикасының Нальчик қаласында өткен
жарыстарда жүлде алған балуанның бірі болатын.
Қазір №34 орта мектепте сабақ беретін Бекбол
Жақыпбаевтың республикалық жарыстарда топ жарып
жүрген шəкірттері аз емес. Оның талантты шəкірттерінің
бірі Мұрат Ахмад өткен жылы Талдықорған қаласында
өткен Қазақстан біріншілігінде алтыннан алқа тағынып,
кеудесіне «Қазақстанның спорт шебері» белгісін жарқырата
тақты. Талғар ауданында еркін күрес түрінің өркендеп
өсуіне сүбелі үлес қосып жүрген Бекбол Жақыпбаев
жақында «Денешынықтыру мен спортты дамытуға қосқан
үлесі үшін» деген белгімен марапатталды. Халқына берері
мол талантты жаттықтырушыдан мектеп ұжымы көп
нəрсені күтеді.

Бейсенбі, 19 наурыз, 2020 жыл
САЛТ-ДӘСТҮРДІҢ САҚШЫСЫ
Меруерт ДҮЙСЕНҒАЛИЕВА,
«Талғар».

СҰҢҒЫЛА
О

л кісімен дидарласа қалсаңыз айтқан
әңгімелері жүрегіңізде тұтанбай
жатқан өз ұлтыңа деген бір айрықша
сезім отын жағып жібергендей болады.
Көненің көзіндей, өмірдің өзіндей бола
білген ағамызбен әңгіме дүкен құрғанда
алтын тамыр ауылмен қауышқандай бір
жасап қаламыз. Бүгінгідей «біртүрлілеу»
қоғамдық ортада ұлттық санаға деген
өзгешелеу көзқарастар қалыптасып,
ұлт болашағына деген алаңдаушылық
туа бастаған кезде тілі шұрайлы ағамыз
бұрынғы бабалар мен бүгінгі балалардың
ұстанымын ұштастырып, әу бастан
бар ұлт қанындағы рухты көтеріп,
ерлік пен намысты биіктете біледі.
Тыңдарманының жүрегіне рухани нұр
құйып, санасын жаңғыртады. Оқығаны
мен тоқығанын халқының мүддесі жолына
төге біледі. Кешегі қазақ жұртының асыл
болмысын, бабаларымыздың ұлттық
құндылықтармен астасып жатқан
тектілігін кестелі сөз, көркем оймен
оқырман жүрегіне орнықтыруды мақсат
етіп жүрген жан кім десеңіз, ол – ақын,
сазгер, Қазақстан Республикасы білім беру
ісінің үздік қызметкері,Талғар ауданының
«Құрметті азаматы» Камнұр ТӘЛІМҰЛЫ
ағамыз.

- Кешегі кеңестік сана бойымыздан əлі
кетпей жатыр. Кеңестік сана дегеніміз,
турасын айтсақ – құлдық сана. Көнбістік. Бас
изеушілік. Жағымпаздық. Менің тағдырыма
мен емес, басқа біреу ықпал жасаса мен неге
қол қусырып отыруым керек. Ең болмағанға
бүгінгі тəуелсіз елдің тəуелсіз ұл-қыздары
тəуелді санадан арылсын деген мақсатпен
жастармен болатын кездесулерден қалмауға
тырысамын. Өркениет деген ұлы көштен
қалмайық, дегенмен қай ұлттың ұрпағы
екеніңді ұмытпау лəзім, – деген еді Камнұр
аға жастармен өткен кезекті кездесуінде.
Моншақтай тізілген мөлдір көркем
тілінің сиқырына студент жастармен бірге
мен де арбалған едім сол тұста. Қазақ тілінің
қасиетін жанымен ұғынып, жүрегімен
сезінген Камнұр ағаның тіл қолданысынан
сөз ұстасының сұңғылалығы бірден көзге

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

На нашей земле нет войны уже как 75 лет.
И я, как и мои сверстники, живу уже в 21
веке. О войне я знаю только по прочитанным
книжкам, рассказам родных мне людей. О
войне много говорят 9 мая, в День Победы!
Отрадно, что наши земляки, как и миллионы
других людей советского пространства,
приняли участие в той страшной войне, не
просто приняли, а отдали свои жизни во имя
мира на земле. Воспоминания родных, друзей
и близких - свидетельство того, что ничто не
забыто, никто не забыт.
Наводилов Сейсен – участник войны, о
котором, рассказываю я, его внучка. Родился
он в 1915 году, в марте 1943 года был призван
Илийским райвоенкоматом, от начала до
конца он воевал в составе 48-й тяжелой

ұрып тұрды. Астын сызып айтайық, Камнұр
аға қызыл сөзді беталбатты сапырмай,
оңтайын тауып, орайын келтіріп, тереңнен
тербеп
қозғайтындығы
жəне
айтар
сөзін жетер жеріне жеткізе түсіндіретіні
бар. Бұл да болса айтушының табиғи
дарындылығының айқын айғағы.
Мен
байқаған
Камнұр
ағаның
тұлғалық ерекшеліктерін айқындайтын
тағы бір тұсы – қай уақытта болмасын
пікірінің пірі, рухының туы Абай деп
қарайды. Сөзін Абайдан бастап, ойын
Абаймен сабақтауында да терең мəн бар.
Тарихтың талай-талай қиын кезеңдерінде
халқының
адастырмас
темірқазығы,
алжастырмас бағдаршамы бола білген Абай
шығармашылығы ұлтжанды ағамызға да жол
сілтеп келеді. Қандай қысылтаяң, нендей
келеңсіз кезеңдерде де оның ұлағатты
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сөзі қолтығынан сүйеп, иығынан демеп,
табанын тайғызған жоқ, жігерін жасытқан
жоқ. Сасқалақтағанда сабыр, тоқырағанда
тоқтам тауып берді. Жас ұрпақтың өзегіне
рухани сусын берер тəлімді де Абайдан
тауып, мейлінше өлеңдерінен оқып,
саналарына тоқып беретініні де содан.
Қазақи пошымын айғақтайтын оюлы
қара тақиясы мен шапаны ол кісіні қазақы
салт-дəстүрдің сақшысындай көрсетеді.
Мен түйген ағаның үшінші болмысы
осындай болды. Болашақ ұрпақ бойына
рухани жаңғырудың дəнін себе алатын
жанның бейнесі айтқан сөзімен астасып
жатса неге айтпасқа мұны. Туған халқының
дəстүрін жадына жинап, салтын санасына
сыбағадай сақтап келе жатқан ағамыз
жиған-тергенін де жастарға насихаттауды
өзіне борыш етіп алған.
–
Ата-бабамыздан
мұра
ретінде
қалған салт-дəстүрімізді игі мақсаттарда
қолдану, ұмытылып бара жатқандарын
қайта жаңғырту, халық арасында қайта
дəріптеу əрбір исі қазақтың міндеті. Көп
ескерілмейтін дəстүрлерді біле жүру,
жастар арасында насихаттау – артық
етпейтін іс. Салт-дəстүр турасында
бетін ғана қайырған жарамас. «Өткенді
білмей, келешекті білу мүмкін емес.
Бұрынғының парқын білгендер ғана
бүгінгінің нарқын білер», - деген Ғабит
Мүсірепов атамыздың сүбелі сөзі бар. Сан
ғасырдан бері халқымызбен жасасып келе
жатқан əдет-ғұрып, салт-дəстүріміздің
қолданысына
мүмкіндігінше
қанық
болғанымыз дұрыс. Жақсы жарасымын
тапқан салт-дəстүрлер қазақ халқының
пайым-түсінігімен,
психологиясымен,
тектілігімен астасып жатыр. Салт-дəстүр
– ел өмірімен біте қайнасып кеткен рухани
жəне мəдени азық. Ұлыстың ұлы күнінде
ғана емес, ою-өрнектермен əшекейленген
ұлттық нақыштағы киімдерді қолданыстан
шығармау да – құндылығымызға қосылған
бір үлес, – дейді халқымен қоса салтын
сүйіп жүрген Камнұр ағамыз. Салт-дəстүрді
«ескіліктің сарқыншағы» деп қарамай,
керісінше, ата-бабамыздың көзі деп қарай
білетін өскелең ұрпақтың өсуіне тамшыдай
болса да үлес қосып жүрген тірлігіне қалай
сүйсінбессің.
Ұлттық мұрат жолында ұлы істерді
тындырып жүрген Камнұр Тəлімұлының
тірлігін «Сен тимесең мен тимен бадыраң
көз...»-дерге сабақ болсын деп едім, бірақ
ондай ниетімді шетке қалдырдым. Есік
қағып тұрған Ұлыстың ұлы күнінде салтдəстүрді сақтап жүрген сұңғыла жанның
соны бейнесін ғана əспеттегім келді....

Память о героях войны жива

минометной бригаде минометчиком 82-х
миллиметрового и 120-ти миллиметрового
минометов. Из-под минометного огня
храброго минометчика Наводилова погибло
немало фашистов, бросавшихся в атаку.
Славен был боевой путь фронтовика,
протоптавшего земли Украины, Польши,
Венгрии, Чехословакии, за освобождение
которых, он проявил мужественный героизм.
В этой войне, не жалея себя, дедушка получил
тяжелое огневое ранение посредством
взорвавшегося снаряда, где пришел в себя
после долгого лечения в госпитале. После
госпиталя он вновь возвратился в строй.
Победный май храбрый солдат, в звании
старшего сержанта встретил в Берлине,
испытав все тяготы военного времени, до

конца защищая Родину. Свидетельством
храбрости, героизма и мужества солдата
Наводилова Сейсена являются награды,
добытые его кровью и потом: «За взятие
Берлина», «За отвагу в бою», «За Победу
над фашистской Германией», «За участие в
ВОВ 1941-1945гг.». 25 сентября 1945 года он
был демобилизован, после демобилизации
работал в родном колхозе Кызыл-Кайрат
Талгарского района Алматинской области
в сельскохозяйственной отрасли, помогая
восстанавливать
разрушенное
войной
хозяйство. В мирное время государство
также не обделяет наградами своего
героя, премировав его ценными призами и
грамотами администрации области и района
за доблестный труд. У него даже имеется
грамота Президиума Верховного Совета
СССР.
Женившись на своей второй половинке Күлғайше, труженице тыла, отличной жене
и хозяйке, он создает прекрасную семью,
где самой главной фигурой является их
единственный и любимый сын - Абдулла,
который работал передовым водителем в
колхозе, был во всем похожим на отца. Он
проходил службу в мотострелковых войсках в
городе Костроме в звании старшего сержанта.
Ведь счастье семьи Наводиловых, по
моему мнению, в будущих потомках. Трое
внуков радуют своими успехами, ими

стоит гордиться. Первый внук Алтынбек
также пошел стопам отца, служил в Чехии,
работал водителем в колхозе, внучка Сауле
- бухгалтер-экономист, занимается частным
предпринимательством,
самодостаточная
личность, третья внучка Алтынай – юрист
по образованию, преподает в ЦентральноАзиатском Университете. Дети и внуки знают
из рассказов отца и дедушки о той войне,
так как фронтовик не забывал посвящать их
в свои рассказы. Всю свою жизнь ветеран
посвятил
воспитанию
подрастающего
поколения в духе патриотизма и любви к
Родине, потому что сам любил ее горячо и
сильно. 6 марта 1984 года дедушки не стало,
сказались фронтовые раны. В нашем поселке
Кызыл-Кайрат есть памятник участникам
Великой войны, на котором высечена его
фамилия. Каждый год мы (члены нашей
семьи) посещаем это место, читаем молитву
дедушке и возлагаем цветы.
Я думаю, что у многих людей судьбы
сложились подобно судьбе моего дедушки.
Он пожертвовал своим здоровьем, жизнью,
своим будущим, чтобы спасти нашу Родину
от фашистов. Мы, наше поколение, должны
помнить и никогда не забывать о том, что
сделали наши деды ради нашего будущего.
Низкий им поклон!
Наводилова Сауле Абдуллаевна, внучка.
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Қосымша №1
Талғар ауданы əкімінің қаулысымен бекітілген
ТАЛҒАР АУДАНЫ ƏКІМІНІҢ 2020 ЖЫЛҒЫ ЕСЕПТІ КЕЗДЕСУІНДЕ ТҰРҒЫНДАР ТАРАПЫНАН АЙТЫЛҒАН ҰСЫНЫСТАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
№
р/с

Ұсыныс айтқан тұрғынның
аты-жөні, тегі

Ұсыныстың қысқаша мазмұны

Іс-шара

Орындалуына жауаптылар

Орындалу
мерзімі

Аяқталу
нысаны

Шарабаев Сейтмұрат, Бесағаш
ауылының тұрғыны

Бесағаш ауылының Құдайбердиев көшесін
жөндеу

Алматы облыстық жолаушылар көлігі жəне автомобиль Д.Н.Нұржанов - аудан əкімінің орынбасары, А.Н. Досжанов – «Жолаушы көлігі жəне автомобиль
жолдары басқармасына
бюджеттік өтінім берілді. жолдары бөлімі» ММ басшысы, М.Ж.Арынбаев – Бесағаш ауылдық округінің əкімі
Қаражат бөлінуіне байланысты жасалынады.

2020 жылдың
ІV тоқсаны.

Ақпарат

Капылова Ольга Александровна,
Талғар қаласының тұрғыны.

Талғар қаласындағы Жиенқұлова, Сүртибаев,
Ахметов, Жандосов көшелерін жөндеу

Жиенқұлова, Сүртибаев, Ахметов, Жандосов
көшелеріне ағымды жөндеу жұмыстары жүргізіледі

Д.Н.Нұржанов - аудан əкімінің орынбасары, А.Н. Досжанов – «Жолаушы көлігі жəне автомобиль
жолдары бөлімі» ММ басшысы, Т.К.Нұрмолдаев – Талғар қаласының əкімі

2020 жылдың
ІІІ тоқсаны.

Ақпарат

Эльмарова Адалят
Тұрсынжановна, Тұздыбастау
ауылының тұрғыны.

Тұздыбастау ауылдық округіндегі
Тұрғындармен дербес счет ашу үшін құжаттарын
трансформаторлық подстанцияларды «Алатау жинап, аудандық электр торабының теңгеріміне өткізу
Жарық Компаниясы» АҚ теңгеріміне өткізу
үшін жұмыстар жүргізу

Д.Н.Нұржанов – аудан əкімінің орынбасары
А.А. Шамаев - «Талғар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын-үй инспекциясы
бөлімі» ММ-нің басшысы, М.С.Баймолданов – Тұздыбастау ауылдық округінің əкімі

2020 жылдың
ІІ тоқсаны

Ақпарат

Егисинов Серик, Талдыбұлақ
ауылының тұрғыны.

Талдыбұлақ ауылындағы трансформаторлық
подстанцияларды «Алатау Жарық
Компаниясы» АҚ теңгеріміне өткізу

Тұрғындармен дербес счет ашу үшін құжаттарын
жинап, аудандық электр торабының теңгеріміне өткізу
үшін жұмыстар жүргізу

Д.Н.Нұржанов – аудан əкімінің орынбасары
А.А. Шамаев - «Талғар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын-үй инспекциясы
бөлімі» ММ-нің басшысы, А.Н.Қасымбаев – Белбұлақ ауылдық округінің əкімі

2020 жылдың
ІІІ тоқсаны.

Ақпарат

Колесникова Тамара Васильевна, Панфилов жəне Қарабұлақ ауылдарына
Қарабұлақ ауылының тұрғыны.
мəдениет үйлерін салу

Мəдениет үйлеріне жер қарастырып, жобалықсметалық құжат əзірлеу

А.Ə.Əшімахұн – аудан əкімінің орынбасары, Қ.Ə.Əбдіханов- аудан əкімінің орынбасары
М.Қадыржанов – «Жер бөлімі»ММ басшысы, Ф.М.Бегенбаева - «Мəдениет жəне тілдерді дамыту
бөлімі» ММ-нің басшысы, А.Н.Ваисов – Панфилов ауылдық округінің əкімі

2020 жылдың
ІІІ тоқсаны.

Ақпарат

Мухаметжанова Зина,
Гүлдала ауылының тұрғыны

Қонаев көшесін жөндеу

Алматы облыстық жолаушылар көлігі жəне автомобиль
жолдары басқармасына бюджеттік өтінім берілді.
Қаражат бөлінуіне байланысты жасалынады.

Д.Н.Нұржанов - аудан əкімінің орынбасары
А.Н. Досжанов – «Жолаушы көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысы
М.Маханбетқалиұлы – Гүлдала ауылдық округінің əкімі

2020 жылдың
ІV тоқсаны.

Ақпарат

Жұматаев Қайрат Əскерұлы,
Гүлдала ауылының тұрғыны

Гүлдала аулының мəдениет үйіне жер
қарастырып ЖСҚ дайындау

Мəдениет үйлеріне жер қарастыру жəне жобалықсметалық құжат əзірлеу

А.Ə.Əшімахұн – аудан əкімінің орынбасары, Ф.М.Бегенбаева - «Мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі»
ММ-нің басшысы, М.Маханбетқалиұлы – Гүлдала ауылдық округінің əкімі

2020 жылдың
ІІІ тоқсаны.

Ақпарат

Токанова Гүлмира, Нұра
ауылының тұрғыны.

Нұра ауылындағы трансформаторлық
подстанцияларды «Алатау Жарық
Компаниясы» АҚ теңгеріміне өткізу

Тұрғындармен дербес счет ашу үшін құжаттарын
жинап, аудандық РЭС өткізу туралы ұйымдастыру
жұмыстарын жүргізу

Д.Н.Нұржанов – аудан əкімінің орынбасары
А.А. Шамаев - «Талғар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын-үй инспекциясы
бөлімі» ММ-нің басшысы, С.С.Донбаев – Нұра ауылдық округінің əкімі

2020 жылдың
ІV тоқсаны.

Ақпарат

Сейіт Баттал, Жалғамыс
ауылының тұрғыны

Жалғамыс ауылына мектеп салу

Жалғамыс ауылының мектебіне жер қарастырып,
жобалық-сметалық құжат əзірлеу

А.Ə.Əшімахұн – аудан əкімінің орынбасары Қ.Ə.Əбдіханов- аудан əкімінің орынбасары
М.Қадыржанов – «Жер бөлімі»ММ басшысы Қ.А.Садвакасова - «Білім бөлімі» ММ-нің басшысы
Н.К.Манапбаев – Қайнар ауылдық округінің əкімі

2020 жылдың
ІV тоқсаны.

Ақпарат

Қасымбеков Орынғазы,
Жаналық ауылының тұрғыны

Жаңалық ауылына мектеп салу

Жаңалық ауылының 600 орындық мектеп ғимаратының
жобалық-сметалық құжатамасын əзірлеп, сараптамадан
өткізу. Мектеп құрылысына қаражатқа тапсырыс беру

А.Ə.Əшімахұн – аудан əкімінің орынбасары, Д.Н.Нұржанов – аудан əкімінің орынбасары, Ə.Əбдіхановаудан əкімінің орынбасары, Қ.А.Садвакасова - «Білім бөлімі» ММ-нің басшысы, Р.Кисанов – «Құрылыс
бөлімі» ММ басшысының м.а, Н.К.Манапбаев – Қайнар ауылдық округінің əкімі

2020 жылдың
ІV тоқсаны.

Ақпарат

Ержанова Фатима Үкітайқызы,
Талғар қаласының тұрғыны.

Талғар қаласы мен елді мекендердің
электржелілерін «Алатау Жарық
Компаниясы» АҚ теңгеріміне өткізу

Талғар қаласы мен елді мекендердің электржелілерін
электржелілерін «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ
теңгеріміне өткізу үшін жұмыстар жүргізу

Д.Н.Нұржанов – аудан əкімінің орынбасары
А.А. Шамаев - «Талғар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын-үй инспекциясы
бөлімі» ММ-нің басшысы, Талғар қаласы жəне ауылдық округ əкімдері

2019 жылдың
ІV тоқсаны.

Ақпарат

Солтанқұлов Ахат Əлімжанұлы,
Талғар қаласының тұрғыны.

Талғар қаласы Абай көшесіндегі саябақты
жөндеу

Талғар қаласы, Абай көшесіндегі саябаққа абаттандыру
жұмыстарын жүргізу үшін қаражат қарастыру

Д.Н.Нұржанов - аудан əкімінің орынбасары
А.А. Шамаев - «Талғар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын-үй инспекциясы
бөлімі» ММ-нің басшысы, Т.К.Нұрмолдаев – Талғар қаласының əкімі

2020 жылдың
ІV тоқсаны.

Ақпарат

Маямерова Динара
Манарбекқызы, Талғар
қаласының тұрғыны

Көпқабатты үйлерді газға қосу

Талғар қаласындағы көпқабатты 13 үйге блоктымодульды қазандықтар орнатуға жобалық-сметалық
құжатамасын əзірлеп, орнату.

Д.Н.Нұржанов - аудан əкімінің орынбасары
А.А. Шамаев - «Талғар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын-үй инспекциясы
бөлімі» ММ-нің басшысы, Т.К.Нұрмолдаев – Талғар қаласының əкімі

2020 жылдың
ІV тоқсаны

Ақпарат

Ж. Нұрғалымов,
аудан əкімі аппаратының басшысы.
Қосымша №2
Талғар ауданы əкімінің қаулысымен бекітілген
ТАЛҒАР ҚАЛАСЫ МЕН АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ƏКІМДЕРІНІҢ 2020 ЖЫЛҒЫ ЕСЕПТІК КЕЗДЕСУІНДЕ ТҰРҒЫНДАР ТАРАПЫНАН АЙТЫЛҒАН
ҰСЫНЫСТАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАРЫ ЖОСПАРЫ
№
р/с

Ұсыныс айтқан
тұрғынның аты-жөні, тегі

Ұсыныстың
қысқаша мазмұны

Іс-шара

Орындалуына жауаптылар

Орындалу
мерзімі

Аяқталу
нысаны

1.

Күнешбаев Əбілəшім,
Кіші Бəйсерке ауылының
тұрғыны.

Аблайхан көшесін түнгі
жарықтандыру

Кіші Бəйсерке ауылы, Аблайхан көшесін түнгі уақытта жарықтандыру
мақсатында құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу үшін келісім-шарт
жасап, құрылыс жұмыстарын жүргізу

Д.Н.Нұржанов - аудан əкімінің орынбасары А.А. Шамаев - «Талғар ауданының тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық жəне тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» ММ-нің басшысы М.Маханбетқалиұлы – Гүлдала
ауылдық округінің əкімі

2020 жылдың
ІІІ тоқсаны.

Ақпарат

2.

Нүсіпқожаев Байжан,
Еламан ауылыны түрғыны.

Еламан ауылын сумен
қамтамасыз ету

Еламан ауылын сумен қамтамасыз ету мақсатында, мемлекеттік конкурс
өткізіп, құрылыс жұмыстарын бастау

Д.Н.Нұржанов – аудан əкімінің орынбасары А.А. Шамаев - «Талғар ауданының тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық жəне тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» ММ-нің басшысы Н.К.Манапбаев – Қайнар ауылдық
округінің əкімі

2020 жылдың
ІV тоқсаны.

Ақпарат

3.

Кипчакова Перизат,
Дəулет ауылының тұрғыны.

Дəулет ауылының
Тəуелсіздік көшесін жөндеу

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы аясында ағымды жөндеу жұмыстарын
жасау, ( Шиыршық тас төсеу)

Д.Н.Нұржанов - аудан əкімінің орынбасары, А.Н. Досжанов – «Жолаушы көлігі жəне автомобиль жолдары
бөлімі» ММ басшысы Н.К.Манапбаев – Қайнар ауылдық округінің əкімі

2020 жылдың
ІІІ тоқсаны.

Ақпарат

4.

Курмисинов Амандық,
Талғар қаласының
тұрғыны

Талғар қаласының
Терешкова көшесін жөндеу

Терешкова көшесіне ағымды жөндеу жұмыстары жүргізу.

Д.Н.Нұржанов - аудан əкімінің орынбасары
А.Н. Досжанов – «Жолаушы көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысы М.Маханбетқалиұлы
– Гүлдала ауылдық округінің əкімі

2020 жылдың
ІІІ тоқсаны.

Ақпарат

5.

Қайтілесова Гүлбахрам,
Талдыбұлақ ауылының
тұрғыны

Талдыбұлақ ауылына кəріс
жүйесін салу

Кəріс жүйесін салу жəне жаңғырту мақсатында мемлекеттік конкурс
өткізіп, құрылыс жұмыстарын бастау

Д.Н.Нұржанов – аудан əкімінің орынбасары А.А. Шамаев - «Талғар ауданының тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық жəне тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» ММ-нің басшысы А.Н.Қасымбаев – Қайнар ауылдық
округінің əкімі

2020 жылдың
ІV тоқсаны.

Ақпарат

Ж. Нұрғалымов,
аудан əкімі аппаратының басшысы.

Талғар ауданы əкімдігінің жер учаскелерін
мемлекет мұқтажы үшін мəжбүрлеп иеліктен
шығаруды бастау туралы 13.03.2020 жылғы №03163 қаулысы
«Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелері мен
басқа да жылжымайтын мүліктерді мəжбүрлеп
иеліктен шығаруды бастау туралы»
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 17, 84-88
баптарына, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік
мүлік туралы» Заңының 6 тарауына сəйкес, Қазақстан
Республикасының «Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 31, 37 баптарын басшылыққа
ала отырып, «Азаматтарға
арналған
Үкімет»
Мемлекеттік Корпорациясы КЕ АҚ-ның Алматы
облыстық филиалының «Талғар ауданының тіркеу
жəне жер кадастры бөлімі» алдын ала дайындаған жер
пайдаланушылар мен меншік иелерінің тізбесін жəне
«Талғар ауданы сəулет жəне қалақұрылысы бөлімі»
ММ-сі əзірлеген 2019 жылғы 24 желтоқсандағы
№10428 жер учаскесін таңдау актісін негізге ала
отырып, аудан əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Талғар ауданы Панфилов ауылдық округі
Қарабұлақ ауылында салынатын мəдениет үйінің
құрылысына түсетін Алматы облысы, Талғар ауданы,
Панфилов ауылдық округі, Қарабұлақ ауылы аумағында
орналасқан жалпы көлемі 1,0000 га жер учаскесін
мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер
учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті осы
қаулының қосымшасына сəйкес мəжбүрлеп иеліктен
шығару басталсын.
2. Жер учаскелерін мəжбүрлеп иеліктен шығару
мерзімі 2020 жылдың 20 маусымынан бастап 2022
жылдың 20 маусымына дейін белгіленсін.
3. Меншік иелерінің жүгіну орны: Талғар ауданы,
Талғар қаласы, Абылайхан көшесі, 93 үй, 1 қабат, 6
кабинет, «Талғар ауданының жер қатынастары бөлімі»
мемлекеттік мекемесі болып табылады.
4. «Талғар аудандық жер қатынастары бөлімі»
мемлекеттік мекемесі осы қаулы қабылданған сəттен
бастап үш жұмыс күні ішінде оның бұқаралық ақпарат
құралдарында жариялануын қамтамасыз етсін.
5. «Талғар аудандық жер қатынастары бөлімі»
мемлекеттік мекемесі меншік иелері мен мемлекеттік
емес жер пайдаланушыларға жер учаскелерін немесе
өзге де жылжымайтын мүліктерін мемлекет мұқтажы
үшін мəжбүрлеп иеліктен шығарылатындығы туралы
хабарлама берілсін жəне өзгеде заңмен көрсетілген
тиісті шараларды қабылдасын.
6. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан
əкімінің орынбасары К.Абдыхановқа жүктелсін.
Ж. Умаров,
аудан əкімі.

Талғар ауданы əкімдігінің жер учаскелерін мемлекет
мұқтажы үшін мəжбүрлеп иеліктен шығаруды бастау
туралы 13.03.2020 жылғы №03-161 қаулысы

Талғар ауданы əкімдігінің жер учаскелерін мемлекет
мұқтажы үшін мəжбүрлеп иеліктен шығаруды бастау
туралы 13.03.2020 жылғы №03-162 қаулысы

Талғар ауданы əкімдігінің жер учаскелерін мемлекет мұқтажы
үшін мəжбүрлеп иеліктен шығаруды бастау туралы 13.03.2020
жылғы №03-164 қаулысы

«Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелері мен басқа да
жылжымайтын мүліктерді мəжбүрлеп иеліктен шығаруды
бастау туралы»

«Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелері мен басқа да
жылжымайтын мүліктерді мəжбүрлеп иеліктен шығаруды
бастау туралы»

«Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелері мен басқа да
жылжымайтын мүліктерді мəжбүрлеп иеліктен шығаруды бастау
туралы»

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 17, 84-88
баптарына,
Қазақстан
Республикасының
«Мемлекеттік
мүлік туралы» Заңының 6 тарауына сəйкес, Қазақстан
Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31,
37 баптарын басшылыққа ала отырып, аудан əкімдігі ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. Талғар қаласында салынатын автовокзал құрылысына
түсетін Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қаласы
аумағында орналасқан жалпы көлемі 2,9200 га жер учаскесін
мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер
учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті осы қаулының
қосымшасына сəйкес мəжбүрлеп иеліктен шығару басталсын.
2. Жер учаскесін мəжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2020
жылдың 20 маусымынан бастап 2022 жылдың 20 маусымына
дейін белгіленсін.
3. Меншік иелерінің жүгіну орны: Талғар ауданы, Талғар
қаласы, Абылайхан көшесі, 93 үй, 1 қабат, 6 кабинет, «Талғар
ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
болып табылады.
4. «Талғар аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесі осы қаулы қабылданған сəттен бастап үш жұмыс күні
ішінде оның бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын
қамтамасыз етсін.
5. «Талғар аудандық жер қатынастары бөлімі»
мемлекеттік мекемесі меншік иелері мен мемлекеттік емес
жер пайдаланушыларға жер учаскелерін немесе өзге де
жылжымайтын мүліктерін мемлекет мұқтажы үшін мəжбүрлеп
иеліктен шығарылатындығы туралы хабарлама берілсін жəне
өзгеде заңмен көрсетілген тиісті шараларды қабылдасын.
6. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің
орынбасары К.Абдыхановқа жүктелсін.
Ж. Умаров,
аудан əкімі.

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 17, 84-88
баптарына,
Қазақстан
Республикасының
«Мемлекеттік
мүлік туралы» Заңының 6 тарауына сəйкес, Қазақстан
Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31,
37 баптарын басшылыққа ала отырып, аудан əкімдігі ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. Талғар қаласында салынатын 1 200 орындық орта мектеп
құрылысына түсетін Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар
қаласы аумағында орналасқан жалпы көлемі 4,0000 га жер
учаскесін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты жер
учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті осы қаулының
қосымшасына сəйкес мəжбүрлеп иеліктен шығару басталсын.
2. Жер учаскесін мəжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2020
жылдың 20 маусымынан бастап 2022 жылдың 20 маусымына
дейін белгіленсін.
3. Меншік иелерінің жүгіну орны: Талғар ауданы, Талғар
қаласы, Абылайхан көшесі, 93 үй, 1 қабат, 6 кабинет, «Талғар
ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
болып табылады.
4. «Талғар аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесі осы қаулы қабылданған сəттен бастап үш жұмыс күні
ішінде оның бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын
қамтамасыз етсін.
5. «Талғар аудандық жер қатынастары бөлімі»
мемлекеттік мекемесі меншік иелері мен мемлекеттік емес
жер пайдаланушыларға жер учаскелерін немесе өзге де
жылжымайтын мүліктерін мемлекет мұқтажы үшін мəжбүрлеп
иеліктен шығарылатындығы туралы хабарлама берілсін жəне
өзгеде заңмен көрсетілген тиісті шараларды қабылдасын.
6. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің
орынбасары К.Абдыхановқа жүктелсін.
Ж. Умаров,
аудан əкімі.

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 17, 84-88 баптарына,
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының
6 тарауына сəйкес, Қазақстан Республикасының «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі
басқару туралы» Заңының 31, 37 баптарын басшылыққа ала отырып,
«Азаматтарға арналған Үкімет» Мемлекеттік Корпорациясы КЕ АҚның Алматы облыстық филиалының «Талғар ауданының тіркеу жəне жер
кадастры бөлімі» 2020 жылғы 25 ақпандағы №03-05-9018/4569 алдын
ала дайындаған жер пайдаланушылар мен меншік иелерінің тізбесін
жəне Талғар қаласының бас жоспарын негізге ала отырып, аудан əкімдігі
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Талғар қаласында бас жоспарға сəйкес салынатын үшінші
жаңа көпір құрылысын жүргізуге түсетін Алматы облысы, Талғар
ауданы, Талғар қаласы аумағында орналасқан жалпы көлемі 0,7190
га жер учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға байланысты
жер учаскелерін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті осы қаулының
қосымшасына сəйкес мəжбүрлеп иеліктен шығару басталсын.
2. Жер учаскелерін мəжбүрлеп иеліктен шығару мерзімі 2020 жылдың
20 маусымынан бастап 2022 жылдың 20 маусымына дейін белгіленсін.
3. Меншік иелерінің жүгіну орны: Талғар ауданы, Талғар қаласы,
Абылайхан көшесі, 93 үй, 1 қабат, 6 кабинет, «Талғар ауданының жер
қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі болып табылады.
4. «Талғар аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
осы қаулы қабылданған сəттен бастап үш жұмыс күні ішінде оның
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануын қамтамасыз етсін.
5. «Талғар аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
меншік иелері мен мемлекеттік емес жер пайдаланушыларға жер
учаскелерін немесе өзге де жылжымайтын мүліктерін мемлекет мұқтажы
үшін мəжбүрлеп иеліктен шығарылатындығы туралы хабарлама берілсін
жəне өзгеде заңмен көрсетілген тиісті шараларды қабылдасын.
6. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің орынбасары
К.Абдыхановқа жүктелсін.
Ж. Умаров,
аудан əкімі.

Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қаласында салынатын автовокзал құрылысына түсетін жер учаскесінің тізімі
№ р/н

Кадастрлық номері

Меншік иесінің ТАЖ

Нысаналы мақсаты

Жалпы көлемі,га

Құрылысқа алынатын
көлемі, га

1

03-057-010-688

ТОО «Мын жылкы»

Əкімшілік ғимартқа гаражға қызмет көрсету
үшін

10,24

2,92

Барлығы

2,92

Т.Оразбеков,
Талғар ауданы жер қатынастары бөлімінің басшысының у.м.а.
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Приложение №1
Утвержден постановлением акимата Талгарского района от 13.02.2020 года №02-83

ПЛАН
мероприятий по реализации предложений и замечаний, высказанных населением на отчетных встречах акима Талгарского района в 2020 году
№
п/п

Ф.И.О. жителя, высказавшего
предложение

Краткое содержание предложения

Мероприятие

Ответственные за исполнение

Сроки
Форма завериспол-нения
шения

Шарабаев Сейтмурат, житель
села Бесагаш

Ремонт улицы Кудайбердиева с.Бесагаш

Подана бюджетная заявка в Управление пассажирского Д.Н.Нуржанов - заместитель акима района, А.Н. Досжанов – руководитель ГУ
транспорта и автомобильных дорог Алматинской области. «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», М.Ж.Арынбаев – аким
Ремонтные работы начнутся после выделения денег.
Бесагашского сельского округа

ІV квартал
2020 года.

Информация

Капылова Ольга Александровна,
житель города Талгар.

Ремонт улиц Жиенкулова, Суртибаева, Ахметова,
Жандосова г.Талгар

Будет проведен текущий ремонт улиц Жиенкулова,
Суртибаева, Ахметова, Жандосова г.Талгар

Д.Н.Нуржанов - заместитель акима района, А.Н. Досжанов – руководитель ГУ
«Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Т.К.Нурмолдаев – аким
города Талгар

ІІІ квартал
2020 года.

Информация

Эльмарова Адалят
Турсынжановна,
житель села Туздыбастау

Передача трансформаторных подстанций
Туздыбастауского сельского округа на баланс АО
«Алатау Жарык Компаниясы»

Проведение работ с населением по сбору документов для
открытия лицевого счета и передаче на баланс районной
электрической сети

Д.Н.Нуржанов – заместитель акима района
А.А. Шамаев - руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
жилищной инспекции», М.С.Баймолданов –аким Туздыбастауского сельского округа

ІІ квартал
2020 года.

Информация.

Егисинов Серик, житель села
Талдыбулак.

Передача трансформаторных подстанций с.Талдыбулак Проведение работ с населением по сбору документов для
на баланс АО «Алатау Жарык Компаниясы»
открытия лицевого счета и передаче на баланс районной
электрической сети

Д.Н.Нуржанов – заместитель акима района
А.А. Шамаев - руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
жилищной инспекции», А.Н.Касымбаев – аким Бельбулакского сельского округа

ІІІ квартал
2020 года.

Информация.

Колесникова Тамара Васильевна,
житель села Карабулак.

Строительство дома культуры в селах Панфилова и
Карабулак

Разработка проектно-сметной документации с
рассмотрением земельного участка для домов культуры

А.А.Ашимахун – заместитель акима района, Ф.М.Бегенбаева – руководитель ГУ
«Отдел культуры и развития языков» А.Н.Ваисов –аким Панфиловского сельского
округа

ІІІ квартал
2020 года.

Информация.

Мухаметжанова Зина, житель
села Гульдала

Ремонт улицы Конаева, с.Гульдала

Подана бюджетная заявка в Управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог Алматинской области.
Ремонтные работы начнутся после выделения денег.

Д.Н.Нуржанов - заместитель акима района
А.Н. Досжанов – руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и
автомобильных дорог»
М.Маханбеткалиулы – аким Гульдалинского сельского округа

ІV квартал
2020 года.

Информация.

Жуматаев Кайрат Аскерович,
житель села Гульдала

Рассмотрение земельного участка и разработка
проектно-сметной документации для дома культуры
с. Гульдала

Изыскание земельного участка и подача заявки для
разработки проектно-сметной документации

А.А.Ашимахун – заместитель акима района
Ф.М.Бегенбаева - руководитель ГУ «Отдел культуры и развития языков»
М.Маханбеткалиулы – аким Гульдалинского сельского округа

ІІІ квартал
2020 года.

Информация.

Токанова Гүлмира, житель села
Нура.

Передача трансформаторных подстанций с.Нура на
баланс АО «Алатау Жарык Компаниясы»

Проведение работ с населением по сбору документов для
открытия лицевого счета и передачи на баланс районной
электрической сети

Д.Н.Нуржанов – заместитель акима района
А.А. Шамаев - руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
жилищной инспекции», С.С.Донбаев –аким Нуринского сельского округа

ІV квартал
2020 года.
.

Информация.

Сейіт Баттал, житель села
Жалгамыс

Строительство школы в с.Жалгамыс

Изыскание земельного участка и подача заявки для
разработки проектно-сметной документации

А.А.Ашимахун – заместитель акима района
К.А.Садвакасова – руководитель ГУ «Отдел образования»
Н.К.Манапбаев –аким Кайнарского сельского округа

ІV квартал
2020 года.

Информация.

Қасымбеков Орынғазы, житель
села Жаналык

Строительство школы в с.Жаналык

Разработка проектно –сметной документации и проведение
экспертизы школы на 600 мест в с.Жаналык. Подача заявки
на выделение средств для строительства школы

А.А.Ашимахун – заместитель акима района
Ф.М.Бегенбаева – руководитель ГУ «Отдел культуры и развития языков»
Н.К.Манапбаев –аким Кайнарского сельского округа

ІV квартал
2020 года.

Информация.

Ержанова Фатима Үкітайқызы,
житель города Талгар

Передача линий электропередач города Талгар и
населенных пунктов на баланс АО «Алатау Жарык
Компаниясы»

Проведение работ по передаче линий электропередач
города Талгар и населенных пунктов на баланс АО «Алатау
Жарык Компаниясы»

Д.Н.Нуржанов – заместитель акима района
А.А. Шамаев - руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
жилищной инспекции», Акимы г.Талгар и сельских округов

ІV квартал
2020 года.

Информация.

Солтанкулов Ахат Алимжанович,
Житель города Талгар.

Ремонт парка по ул. Абая в г. Талгар

Предусмотреть средства на проведение работ по
благоустройству парка по ул. Абая в г. Талгар

Д.Н.Нуржанов - заместитель акима района
А.А. Шамаев - руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
жилищной инспекции», Т.К.Нурмолдаев – аким города Талгар

ІV квартал
2020 года.

Информация.

Маямерова Динара
Манарбековна, житель города
Талгар

Подключение моногоквартирных домов к газу г.Талгар

Разработка проектно-сметной документации и установка
блочно –модульных котельных для 13 многоквартирных
домов г. Талгар.

Д.Н.Нуржанов - заместитель акима района
А.А. Шамаев - руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и
жилищной инспекции», Т.К.Нурмолдаев – аким города Талгар

ІV квартал
2020 года.

Информация.

Ж. Нургалимов,
Руководитель аппарата акима района.
Приложение №2
Утвержден постановлением акимата Талгарского района от 13.02.2020 года №02-83
ПЛАН
мероприятий по реализации предложений и замечаний, высказанных населением на отчетных встречах акимов г.Талгар и сельских округов Талгарского района в 2020 году.
№
п/п

Ф.И.О. жителя, высказавшего
предложение

Краткое содержание
предложения

Мероприятие

Ответственные за исполнение

Сроки
испол-нения

Форма завершения

1.

Күнешбаев Əбілəшім, житель села
Киши Байсерке.

Освещение ул.Абылай хана,
с.Киши Байсерке

Заключение договора на проведение строительномонтажных работ для освещения ул.Аблайхана, с.Киши
Байсерке

Д.Н.Нуржанов - заместитель акима района
А.А. Шамаев - Руководитель ГУ «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»,
М.Маханбетқалиұлы – аким Гульдалинского сельского округа

ІІІ квартал
2020 года

Информация

2.

Нусипкожаев Байжан, житель села
Еламан.

Обеспечение питьевой водой
с.Еламан

В целях водоснабжения с.Еламан, провести
государственный конкурс и начать строительные работы

Д.Н.Нуржанов – аудан əкімінің орынбасары
А.А. Шамаев - Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»

ІV квартал
2020 года.

Информация

3.

Кипчакова Перизат,
житель села Даулет.

Ремонт улицы Тауелсиздик
с.Даулет

Проведение ремонтных работ по программе «Развитие
регионов» (ПГС)

Д.Н.Нуржанов - заместитель акима района
А.Н. Досжанов – руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»,
Н.К.Манапбаев – аким Кайнарского сельского округа

ІІІ квартал
2020 года.

Информация

4.

Курмисинов Амандык, житель
города Талгар

Ремонт улицы Терешкова
г.Талгар

Проведение текущего ремонта на ул.Терешкова.

Д.Н.Нуржанов - заместитель акима района
А.Н. Досжанов – руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»,
М.Маханбетқалиулы – аким Гульдалинского сельского округа

ІІІ квартал
2020 года.

Информация

5.

Қайтілесова Гулбахрам, житель
села Талдыбулак

Строительсво канализации в
с.Талдыбулак

Проведение государственного конкурса и начало
строительных работ для строительства и модернизации
канализационной системы

Д.Н.Нуржанов – заместитель акима района
А.А. Шамаев - руководитель ГУ «Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»,
А.Н.Касымбаев – аким Бельбулаксого сельского округа

ІV квартал
2020 года.

Информация

Ж. Нургалимов,
Руководитель аппарата акима района.
Алматы облысы, Талғар ауданы, Панфилов ауылдық округі, Қарабұлақ ауылы аумағында салынатын
Мəдениет үйінің құрылысына түсетін жер учаскесінің тізімі
№
р/н

Кадастрлық
номері

Меншік иесінің ТАЖ

1

03-057-009-007

Қазақстан Республикасы Қорғаныс
Министрлігінің «Алматы аудандық пайдалану
бөлімі» республикалық мемлекеттік мекемесі

Алматы облысы,Талғар ауданы,Талғар қаласында салынатын 1200 орындық орта мектеп құрылысына
түсетін жер учаскесінің тізімі

Нысаналы
мақсаты

Жалпы
көлемі,га

Құрылысқа
алынатын көлемі,га

№
р/н

Кадастрлық
номері

Меншік иесінің
ТАЖ

Стадионға қызмет
көрсету

3,0

1,0

1

03-057-009-007

ТОО «Вес-оуса»

Барлығы

Нысаналы мақсаты

Жалпы
көлемі,га

Құрылысқа
алынатын көлемі,га

26,20

4,0

сервистік қызметтері бар əкімшілік
тұрғын үйлерді салу жəне пайдалану
үшін

1,0

4,0

Барлығы

Т. Оразбеков,
Талғар ауданы жер қатынастары бөлімінің басшысының у.м.а.

Т. Оразбеков,
Талғар ауданы жер қатынастары бөлімінің басшысының у.м.а.

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ,ТАЛҒАР АУДАНЫ,ТАЛҒАР ҚАЛАСЫНДА САЛЫНАТЫН ҮШІНШІ ЖАҢА КӨПІР ҚҰРЫЛЫСЫНА ТҮСЕТІН ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІНІҢ ТІЗІМІ
№ р/н

Кадастрлық номері

1

03-057-005-075

Алматы облысының жолаушылар көлігі жəне атомобиль жолдары басқармасы

Меншік иесінің ТАЖ

Облыстық жəне ауданаралық автомобиль жолдарына қызмет көрсету

Нысаналы мақсаты

Жалпы көлемі,га
1,23

0,0062

2

03-057-005-074

Алматы облысының жолаушылар көлігі жəне атомобиль жолдары басқармасы

Облыстық жəне ауданаралық автомобиль жолдарына қызмет көрсету

1,3

0,0013

3

03-057-009-054

«Марат» ӨК

Өндірістік базаға қызмет көрсету

0,6398

0,0828

4

03-057-009-548

ТОО «Интелсервис»

Өндірістік базаға қызмет көрсету

1,7829

0,1100

5

03-051-146-811

Алматы облысының жолаушылар көлігі жəне атомобиль жолдары басқармасы

5,7

0,0048

Облыстық жəне ауданаралық автомобиль жолдарына қызмет көрсету

Құрылысқа алынатын көлемі,га

0,5139

Барлығы

Т.Оразбеков,
Талғар ауданы жер қатынастары бөлімінің басшысының у.м.а.

БЕЛСЕНДІ ОҚУ ӘДІСІ –
БЕЛСЕНДІЛІККЕ ЖЕТЕЛЕЙДІ
Қазіргі кезде білім беру саласы
қызметкерлерінің алдына қойылып отырған
міндеттерінің бірі – оқыту əдіс-тəсілдерін
үнемі жетілдіріп отыру жəне заманауи
педагогикалық технологияларды меңгеру.
Осы мақсатта «Жаңартылған жалпы білім
беру бағдарламасы бойынша математика
пəні мұғалімдерінің біліктілігін арттыру»
тақырыбында 2020 жылы 24 ақпаннан 06
наурыз аралығында «Өрлеу» БАҰО АҚ
филиалы «Алматы облысы бойынша педагог
қызметкерлердің
біліктілігін
арттыру

институты»
ұйымдастырған курсқа əр
ауданнан 29 метематика пəнінің мұғалімдері
қатысып, өз білімдерін жетілдірді.
Осы уақыт аралығында мұғалімдердің
жаңартылған білім беру бағдарламасының
идеясына көзқарастарын, рефлексивті ойлау,
оқыту үрдерісін жоспарлау жəне оны болашақ
педагогикалық тəжірибе мен дағдыларды
жетілдіруге ықпал ету болып табылады.
Əрбір мұғалімнің міндеті – оқушының
бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін
ашып, ізденуге, ойын дəлелдей білуге,

талдай алуға жəне кері байланыс орната
білуге мүмкіншілік беру.
Сабақтың
жақсаруына
шебер
құрылған сабақ жоспары, оқушылардың
сабақта ойлау деңгейіне арнап сұрақтар,
тапсырмалар беруін жəне тапсырмада
мұғалім қандай əрекет жасайды, оқушы
берілген тапсырманы қалай орындайды,
орындауда оқушылар қалай жəне қандай
критерийлер бойынша бағаланады, кері
байланыс жасай білуге байланысты екендігі
түсіндірілді. Сабақтың мақсатынан бастап
кері байланысқа дейін барлық кезеңдерде
оқушылардың пікірімен санасып, ойын
есепке алып отыру керек. Сондықтан да
сабақтың тиімді өтуі, баланың білім алуға

құштарлығын, қызығушылығын арттыру
үшін мұғалім көп іздену керек. Осы курста
іздену, тыңдау, талдау жəне тəжірибе алмасу
барысында алған білімімізді оқу үдерісінде
қолданамыз. «Жаңартылған жалпы білім
беру бағдарламасы бойынша математика
пəні мұғалімдерінің біліктілігін арттыру»
тақырыбы
бойынша
ұйымдастырған
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы «Алматы
облысы бойынша педагог қызметкерлердің
біліктілігін арттыру институтына» жəне
курс жетекшісі аға оқытушы Гаухар
Джарылгаповаға алғысымыз шексіз.
М.Нұрғожаева,
№26 орта мектептің мұғалімі.
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СПОРТ

БІЛІКТІ БАПКЕР ШӘКІРТТІҢ БАҒЫ

Қазақ бокс мектебінің бүгіндегі жетістігі
өзгеге үлгі, өзімізге мақтаныш. Кешегі кеңес
тұсында қазағын қалың жұртқа мойындатқан
Серік Қонақбаевпен не бәрі жиырма жасында
жасындай жарқ етіп әлем алдында Әнұранын
ойнатып, көк Туын әуеге көтерген кешегі
Бекзаттың, осы күнде жаханның жанарын өзіне
қаратқан Гена мен Қанаттардың ерлігі бүгінгі жас
буынның намысын қайрап, рухын оятатыны анық.

Дархан МАҚСАТҰЛЫ,
«Талғар».

Осындай тау тұлғалы азаматтарымыздың жетістігін
жастайынан көріп өскен қарадомалақтардың көбі өз болашағын
осы саладан елестететіні белгілі. Бүгінде ағаларына еліктеп
аудан атын алашқа танытып, алаш атын əлемге шығарсам деп
жүрген былғары қолғапты Талғар жастарының да талпынысы
жаман емес.
Түрлі жарыста топ жарып жүрген сондай жігіттердің бірі
Талғар қаласы Сəкен Сейфуллин атындағы № 2 мектептің
8-сынып оқушысы Ернұр Нүсіпəлі. Бүгінде ол Талғар
аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіндегі
жаттықтырушы, спорт шебері Қанатбек Сатыбалдыұлының
тобында жаттығады. Жаттықтырушысының айтуынша 2006
жылы дүниеге келген Ернұрдың бокспен айналысқанына төр
жыл жаңа болса да, жетістіктері мақтап айтуға тұрарлық.
Аудандық, облыс жарыстарда чемпион атанған Ернұр
жақында Қаскелең қаласында өткен 2005-2007 жылғы кіші
жасөспірімдер арасындағы аймақтық жарысында екінші
орынға қол жеткізіп, сол додадағы «Ең үздік боксшы»
деген атты да иеленген. 64 келі салмақта өнер көрсеткен
жас боксшы, сарапшылардың үздік бағасымен қатар Шу
қаласында өтетін Қазақстан чемпионатына жолдама алған.
Бұдан бөлек бапкердің тағы бір үздік шəкіртін айта кеткеніміз
жөн. Ол бүгінде Талдықорған қаласындағы «Өркен» балалар
мен жасөспірімдер спорт мектебінің 8-сыныбында оқитын
Еңлік Бостысбаева. Ауданымыздың намысын шаршы
алаңда қорғап жүрген қызымыз Екібастұз қаласында өткен
Азия чемпионатында 50 келі салмақта бірінші орын алып,
Моңғолияда өтетін халықаралық жарыстың жолдамасына қол
жеткізген. Жеңіс тұғырынан көрініп, жетістігімен жақындарын
қуантып жүрген қос боксшының қатарластарынан көш ілгері
көрсеткіштеріне қарап болашағы зор, деп бағамдауға болады.
Бабасы батыр, атасы жауынгер болған біздің елдің жастарын
алға сүйрейтін, ол – намыс дейтін ұлы күш. Ұлт үшін қызмет
етсем деп, ұлы даласының үмітін арқалаған осындай білекті
ұл-қыздарымыздың жеңісі мен жемісі біз үшін зор қуаныш.
Сүйінші сұрар жағымды жаңалығымыз көп болсын.

САТЫМЖАН КӘРІМҰЛЫ ТУРНИРЫ
Тұрсынбек ЖАЛҒАСБАЕВ,
«Талғар».
«Ел үшін еңбек етсең халқың сүймек, біз үшін өткел, суға түсіп
жүр деп. Ер өлсе де еңбегін ел өлтірмес, неше мың жыл өтсе де
тарих білмек», – деп қазақтың отты жүректі ақын С.Торайғыров
айтқандай, елі үшін адал еңбек еткен ұмытылмайды екен. Өткен
аптада Талдыбұлақ ауылындағы №34 орта мектептің спорт
кешенінде еңбек ардагері, ұзақ жыл Мичурин атындағы колхозда
(қазіргі Белбұлақ) шопан болып еңбек етіп, жыл сайын отардан
отар өргізіп, ел экономикасының өсуіне өзінің маңдай терімен
үлес қосқан Сатымхан Кəрімұлын еске түсіруге арналған
турнир болып өтті. Алматы мен Талдықорған жəне облыстың
8 командасы жиналған осы турнирдің ашылу салтанатында сөз
алған аудандық спорт мектебінің директоры Серік Құрақбаев,
№34 орта мектеп директоры З.Марипова, республикалық «Спорт
жұлдыздары» журналының шеф-редакторы Жандос Аянбекұлы
жəне басқалар осы жарысқа жиналған жас балуандарға боз кілем
үстінде сəттілік тіледі.
«Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» демекші, еңбек ардагері
Сатымжан Кəрімұлы турнирі екі күнге созылды. Жан-жақтан
келген жас талапкерлер боз кілем үстінде ең күштіні анықтады.
Бұл бəсекеде айла-тəсілі мол, үлкен дайындықпен келген

балуандардың бағы жанды. Осы турнирде Ислам Құдайберген
(30 келі), Тұрдықұл Ернар (33 келі), Қуанышбек Медет (36 келі),
Мəлік Ахмедияр (39 келі), Дүйсен Дастан (43 келі), Ертіс Алан
(47 келі), Болат Батыр (51 келі), Серікбай Əбду-Əли (55 келі),
Нұрмұханбет Айбек (60 келі), Қасен Тимур (65 келі), Қасымбек
Едіге (60 келі) сияқты балуандар бас жүлдені жеңіп алып,
мерейлері үстем болды.

ХАБАРЛАНДЫРУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ ҚҰРЫЛЫМДАРЫНА!

ДЛЯ СЕЛЬХОЗ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Аудан бойынша 2020 жылдың көктемгі дала жұмыстарына
бөлінген дизель отынын сатып алып жеткізуші оператор болып
«Қарамай Продактс» ЖШС белгіленді. Шаруашылық құрылымдарға
таратылатын дизель отынының бағасы 1 литрына 185 теңге.
Осыған байланысты өтінімдеріңізді «Талғар ауданының
ауылшаруашылық бөлімі» ММ-сі, 3 қабат, 319-шы кабинетке
тапсыруларыңызды сұраймыз.
Өздеріңізбен бірге болуы шарт құжаттар: 1. Өтініш 2. Жер
телімінің құжаттары 3. Мөр 4. Егіс құрылымы.

Для обеспечения сельскохозяйственных формирований
дизельным топливом на весенне-полевые работы по Талгарскому
району в 2020 году определен оператор ТОО «Карамай Продактс»,
установленная цена за 1 литр – 185 тенге.
В связи с вышеизложенным просим Вас, предоставить заявку
в ГУ «Отдел сельского хозяйства Талгарского района» 3 этаж 319
кабинет.
При себе иметь: 1. Заявку на ГСМ 2. Гос.акты 3. Печать 4.
Структура посевных площадей.

ДИРЕКТОР – БАС РЕДАКТОР
БАҚТИЯР
МЫРЗАХАНҰЛЫ ҚАБАСОВ

«TALǴAR» ГАЗЕТІ

Құрылтайшы – Талғар ауданының әкімдігі
Меншік иесі – ЖШС «Talǵar» газеті
Газет ҚР-ның инвестициялар 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.

Фатима ЕРЖАНОВА –
Бас редактордың орынбасары
Меруерт ДҮЙСЕНҒАЛИЕВА –
Жауапты хатшы
Әйгерім ӘМІР – веб-редактор
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

ХАБАРЛАНДЫРУ
Құрметті оқырмандар!
Газетіміздің келесі нөмірі 2020 жылдың 03
сəуірінде шығатынын хабарлаймыз.
Редакция ұжымы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые читатели!
Информируем Вас о том, что следующий
номер газеты «Талгар» выйдет 3 апреля
текущего года.
Редакция.

ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТТАР!

Елімізде
коронавирус
таралуының
алдын
алуға
бағытталған
төтенше
жағдай жариялануына байланысты «Nur
Otan» партиясының барлық қоғамдық
қабылдауларында
тұрғындарды
жеке
қабылдау уақытша тоқтатыла тұрады.
Азаматтардың
өтініштерін
жедел
қарастыруды ұйымдастыру үшін партияның
онлайн-қызметі жəне call-орталығының
жұмысы күшейтіледі.
Call-орталық: 8 800 080 44 41.
Партияның Талғар аудандық филиалының
қоғамдық қабылдау бөлімі: 8 72 774 3-40-11
Электронды пошта: talgar-otan@mail.ru
Facebook: Nur Otan Talgar
«Nur Otan» партиясы
Талғар аудандық филиалы.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи с введением в стране
чрезвычайного положения, направленных
на
предотвращение
распространения
коронавируса, во всех общественных
приемных партии «Nur Otan» личный прием
населения временно приостанавливается.
Вместе с тем, будет усилена работа call
центра и онлайн-сервисов партии для
организации оперативной обработки всех
обращений граждан.
Call-центр: 8 800 080 44 41
Общественная приемная Талгарского
районного филиала:
8 /72 774/ 3-40-11
Электронная почта: talgar-otan@mail7ru
Facebook: Nur Otan Talgar
Талгарского районного филиала
партии «Nur Otan».

НАСЛЕДСТВО

Открылось наследственное дело после смерти
Дружинина Владимира Ивановича, 22 июня 1934
года рождения, умершего 13 сентября 2019 года,
возможных наследников и заинтересованных
лиц просим обратиться к частному нотарису:
Уразалиеву А Т по адресу: Алматинская область,
Талгарский район, г. Талгар, ул. Л.Хамиди 9/2
конт.тел.: 8(727) 774 21815.
Открылось наследственное дело после смерти
Рустамбекова Мураткана Камзатовича, 05 декабря
1957 года рождения, умершего 04 ноября 2019
года, возможных наследников и заинтересованных
лиц просим обратиться к частному нотарису:
Алибекову Б Н по адресу: Алматинская область,
Талгарский район, г. Талгар, ул. Лермонтова 45/1
конт.тел.: 87773533282
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