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Сүлейменов

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работников культуры и искусства!

Позвольте выразить искреннюю признательность за ваш, 
бесспорно, важный и неоценимый труд! Благодаря вашему 
многогранному созидательному труду и энтузиазму заложен 
фундамент для дальнейшего поступательного развития 
культуры нашего района. Вклад деятелей этой сферы в 
развитие страны отмечает Глава государства, Лидер Нации 
Н.А. Назарбаев, который своим Указом от 23 ноября 2013 года 
объявил 21 мая Днем работников культуры и искусства. Культура 
- это генератор нравственных и духовных идеалов общества, 
та система ценностей, которой люди руководствуются как в 
общественной, так и в повседневной жизни. Развитие сферы 
культуры обеспечивает надежные связи между поколениями 
и народом, способствует духовному становлению личности и 
ее нравственным устоям, преемственности в деле воспитания 
молодого поколения на основе любви к своей стране. 
Несомненно, только посредством развития культуры возможно 
сохранение уникальности и самобытности народа. И сегодня 
работники культуры нашего района, продолжая славные 
традиции предков, радуют нас весомыми достижениями и 
успехами.  Мы признательны всем, кто заботится о культуре 
нашего района, за внимание и бережное отношение к наследию 
прошлого, искусству, народному творчеству, музейному и 
библиотечному делу. Выражаю сердечную благодарность 
всем работникам культуры и искусства, акынам и поэтам, 
художникам и композиторам, писателям и мастерам искусства 
за плодотворную работу на благо процветания нашей Родины!

В преддверии профессионального праздника желаю вам  
новых профессиональных побед и творческого успеха, долгих 
лет жизни, крепкого здоровья и счастья вам и вашим близким.

Ж. Умаров, 
аким Талгарского  района.

Сіздерді кəсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын!
Бұл мереке туған жеріміздің рухани дамуына жəне бай 

мəдени мұрамызды дəріптеуге зор үлес қосып жүрген 
жандарды біріктірген, шығармашылық адамдарына деген 
айрықша құрметтің белгісі, əрбір мəдениет қызметкері үшін 
ерекше күн. Бұл мереке мəдениет жəне өнер қызметкерлерінің 
күні – музей, кітапхана, театр, филармония, мəдениет үйлері 
қызметкерлерінің ғана емес, сонымен қатар сала ардагерлерінің, 
шығармашылық одақ қайраткерлерінің де мерекесі.

Өнер мен мəдениет – егіз ұғым, бұл бағыттағы əр қадам 
игілікті. «Рухани жаңғыру» Президенттік бағдарламасы 
шығармашылық қайраткерлерінің, мəдениет мекемелері 
қызметкерлерінің белсенді қатысуларының арқасында 
өңірімізде табысты жүзеге асырылуда.

Қазіргі заманда бəсекеге қабілеттілік дегеніміз – бұл тек 
экономикалық даму, халықаралық бастамалар мен жобалар 
ғана емес, сонымен қатар бəсекеге қабілетті мəдениетті 
қалыптастыру, дербес мəдени жетістіктерге жету болып 
табылады.

Сіздердің еңбектеріңіз қашанда халықтың көз алдында, 
елді ұлттық мəдениеттің қайнарына сусындатып, ондағы ең 
асылды көре білесіздер, адамдарға мереке жəне көтеріңкі 
көңіл-күй сыйлайсыздар. Мейрамдар – Сіздер үшін 
дағдылы жұмыс күндері. Еңбексүйгіштіктеріңіздің жəне 
шығармашылықтарыңыздың арқасында өңіріміздің мəдениеті 
жылдан жылға көркейіп келеді.

Осы салада аянбай еңбек етіп, халықтың көңілінен шығып 
жүрген Сіздерге деген алғысымыз зор.

Ел мəдениетінің одан əрі гүлденуіне, өнеріміздің асқақтауына 
қызмет етіп, халқымызды шығармашылық табыстарыңызбен 
қуанта беріңіздер!

Ж.Омаров,
аудан əкімі.

Жуырда «Жұмыспен қамту жол картасы-2020» 
бағдарламасы аясында Талғар қаласының орталық алаңында 
аудандық жұмыспен қамту орталығының бастамасымен 
жұмыспен қамту пунктісі  ұйымдастырылып, карантиндік 
талаптардың қатаң сақталуын жіті қамтамасыз ете отырып 
тұрғындар арасында түсіндірме жұмыстары жүргізілді. 
Сонымен қатар, арнайы жабдықталған орында жеке-жеке 
қабылдау ұйымдастырған аудандық жұмыспен қамту 
орталығының мамандары Бекжан Тұрсын жəне Марлен 
Қожағұловқа жүгінген жұмыссыз жүрген көптеген азаматтар 
уақытша жұмыспен қамтылатын болды. Атап айтар 

болсақ, шара барысында 58 азаматқа кеңес беріліп, «Жол 
картасы-2020» бағдарламасы бойынша инфрақұрылымдық 
жобаларды жүзеге асыруға бағытталған жұмыстарға 
жұмысшы, дəнекерлеуші, электрик, құрылысшы 
мамандықтары бойынша 28 адам жұмысқа орналастырылды 
жəне 1 азамат жастар тəжірибесіне жолданса, 4 азамат 
қоғамдық жұмысқа тартылды. Айта кету керек, аудандық 
жұмыспен қамту орталығы жұмысссыз бос жүрген 
азаматтарды жоғарыда аталған мамандықтар бойынша 
жұмысқа орналасуға шақырады.

Талғар-ақпарат.

Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар».

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар».

COVID-19

БІЛІМ

Міне, тағы бір оқу жылы аяқталды. 
Кейбір оқушылар үшін бұл кезекті 

жазғы демалысына шығатын уақыт 
болса, мектеп бітіруші түлектер үшін 

жан тебірентер, қимастыққа толы 
ұмытылмас сәт екені белгілі. Тарыдай 
болып табалдырығын аттаған алтын 

ұяларымен таудай азамат болып 
қоштасып, үлкен өмірге қадам 

жасайтын кезеңдері. Сондықтан 
еліміздің барлық мектептерінде бұл 
күні мектеп бітірушілер үшін соңғы 

қоңырау соғылатын. 

Так рассуждает руководитель 
Талгарского Управления 

контроля качества, безопасности 
товаров и услуг Успанов 

Бексултан Манарбекович, 
который с первого дня введения 

карантина на территории 
нашего района стоит на страже 
соблюдения упреждающих мер 

предосторожности.
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Ұлттың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы 
осыдан бір ғасыр бұрын: «Қазақ – жоқшы, 
жоғын іздеген халық», – деген болатын. 
Расында да, қай кезде де халықтың қамы, 
ұлттың уайымы түгесілмек емес. Төрт 
құбыламыздың түгелдене түсуі əсіресе 
тəуелсіз ел ретінде əлемдік қауымдастыққа 
қосылғанымызға бар-жоғы отыз-ақ жыл 
болған біздің мемлекетімізге оңайлыққа 
түспесі анық. Өркениет көшіндегі мыңдаған 
жылдық тарихы бар, мəдениеті мен өнері 
озық елдер бүгінде ең алдымен рухани 
байлығымен мақтанады. Сол рухани 
байлықтың барын жарқыратып жайып 
салатын басты көрсеткіші де, тарихи-мəдени 
мұра ретінде сақтайтын қойма-қазынасы да 
– музей. 

Бірнеше жылдан бері табысты іске 
асырылып келе жатқан мемлекеттік «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы да ең алдымен осы 
музей ісі саласына айрықша көңіл бөлуде. 
Алматы облысының əкімі А.Ғ.Баталовтың 
бастамасымен  2018  жылдың желтоқсанында 
Жаңалық ауылында Саяси қуғын-сүргін 
құрбандары музейі ашылды. Бұл жерұйық 
Жетісудағы 25-ші музей, халықтың қаралы 
тарихын зерттеп, зерделейтін руханият 
шырақшысы ғана емес, қос аудан – Талғар 

мен Іле өңірі жұртшылығына 
мəдени, ғылыми һəм рухани 
қызмет көрсететін ошаққа 
айналуы тиіс.

Құрметті Алматы облысының 
тұрғындары, халыққа рухани 
қызмет көрсету мақсатында 
жаңадан құрылған біздің 
Музейіміз жерлестерімізден, 
көпшілік қауымнан қолдау 
күтеді. Облысымызда 
Халықаралық музейлер күніне 
орайластырылып 16-22 мамыр 
аралығында «Музейге сый» 
акциясы өткізіледі.

Шежіресі бай, ата-баба тарихына бей-
жай қарамайтын барша парасатты да 
зерделі жандарды қолдарыңыздағы құнды 
жəдігерлерді – мейлі ол жеке тұлғаларға 
қатысты отбасылық құжат, орден-
медаль, тұтыну заттары болсын, немесе 
халқымыздың өткен ғасырлардағы тұрмыс-
тіршілігін бейнелейтін этнографиялық 
бұйымдар болсын, көне кітап, қолжазбалар 
болсын, т.б. бұйым-заттарды да Музейге 
сыйлауларыңызды өтінеміз. Сондай-
ақ қолдарыңыздағы тарихи Һəм мəдени 
мұраларды мемлекеттік музейге уақытша 
сақтауға берсеңіз ол сол табиғи қалпын 
бұзбастан (арнайы режимде сақталып) 
барша жұртшылықтың назарына 
ұсынылады жəне өте қажет кезінде өзіңізге 
қайтарылады. 

Əрбір жеке адамның қолындағы құнды 
жəдігер сандық түбінде жата бермей, 
көпшілік назарына ұсынылып, халықтың 
көз қуанышына айналуы қажет. «Қазақ – 
жоқшы», жоғымызды түгендейік, ағайын!   

 
Мейіржан Мусабаев,   

Саяси қуғын-сүргін құрбандары 
музейінің меңгерушісі.

18 МАМЫР – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МУЗЕЙ КҮНІ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ал биыл елімізде орын алған 
«коронавирус» пандемиясына байланысты 
«Соңғы қоңырау» салтанаты өзгеше 
форматта өтетін болады. Бұл жаңалық 
көптеген бітіруші түлектің үнжұрғасын 
түсіргені сөзсіз. Алайда, ұрпақ саулығы 
мемлекетіміз үшін өте маңызды.

Соңғы қоңырау мəселесі оқу жылы 
аяқталған соң өткізілетін, мектеп 
ұжымы мен оқушылар қатысатын 
салтанатты іс-шара. Бүгінгі қашықтан 
оқыту кезінде мектептердегі салтанатты 
жиын өткізілмейтінін Білім жəне ғылым 
вице-министрі Шолпан Каринова 
министрліктің аппарат жиынында мəлім 
еткен болатын. Дəл 25 мамыр күні 
жергілікті телеарналарда Білім жəне 
ғылым министрінен бастап, облыс əкімдері 
балаларды оқу жылының аяқталуымен 
құттықтайтын болды. Сонымен қатар 
əр өңірде білім саласына байланысты 
жеткен жетістіктері, бітіруші түлектерге 
арналған сюжеттер, ең үздік мұғалімдерге 
арналған сюжеттер, балалардың жазғы 
демалысына қатысты жəне «Мектеп-
білім ордасы», «Сəт сапар, жас түлек!», 
«Ұстаздарға мың алғыс», «Көңілді 
жазғы демалыс» атты тақырыптардағы 
түрлі сюжеттер оқушылар мен ата-
аналар назарына ұсынылатын болады. 
Оқушылар үшін əрбір сынып жетекшісі 
онлайн түрде соңғы қоңырау өткізеді. 
Бұл сынып сағаттарына қамқоршылық 
кеңес мүшелері, сол өңірлердегі беделді 
азаматтар, сол мектептен түлеп ұшып, 
бүгінде жетістікке жеткен жастар, еліміздің 
белді оқу орындарында білім алып 
жүрген мектеп түлектері, кəсіпкерлер 
мен мемлекеттік қызметкерлер қонаққа 
шақырылып оқушыларды онлайн 
құттықтап, ақ тілектерін арнайды. Ал 

мектеп бітіруші түлектер үшін «Аттестат 
тапсыру» мен «Соңғы қоңырау» рəсімдері 
облыстық білім басқармасы белгілеген 
кестеге сəйкес 3-4 маусым күндері өтеді. 
Еліміздегі карантинге байланысты барлық 
санитарлық нормалар сақталынып, 
арнайы қонақтардың шақыруынсыз 
өткізу ұсынылып отыр. Игі шара мектеп 
ауласында, таза ауада өтуі қажет, əрі 
түлектер де бірыңғай мектеп формасымен 
келуі керек. Егер де бір мектепте бірнеше 
бітіруші сынып болса, онда олар жеке-
жеке соңғы қоңырау рəсімін өткізеді. Əр 
сыныптың «Аттестат тапсыру» рəсімінің 
ара қашықтығы жиырма минуттан 
болуы тиіс. Əрі бітірушілер күні бұрын 
мектеп ауласына сызылған бір жарым 
метрлік арақашықтық жолағының бойына 
арақашықтықты сақтап орналасуы қажет. 
Сондай-ақ бетперде (маска) киюге міндетті. 
Соңғы қоңырау салтанатына адамның көп 
жиналуына тыйым салынады. Түлектермен 
бірге ата-аналары (яғни екі адамнан аспауы 
керек) ғана қатысуына рұқсат беріледі.

Биылғы жылы ауданымызда 1151 оқушы 
алтын ұяларымен қоштасады. Балалық 
балдəуреннің бір белесін артқа тастап, 
үлкен өмірге қанат қаққалы отырған жас 
түлектер бітіру кешінде көңіл көтеріп, таң 
шапағын бірге қарсы алмайтын болды. 
Десе де, еліміздің басынан қиын күндер 
өткеріп жатқанын, аты жаман індеттің адам 
өміріне қаншалықты қауіпті екенін түсінген 
жастар білім саласындағы өзгерістерді оң 
қабылдап, тəртіпке бағынуда. Өмірдің мəні 
тек сəнді салтанат емес екенін ұғынып, 
бар ынта-ықыластарын алдағы білім 
сынақтарына бағыттауда. Ең бастысы, 
аяулы алтын ұядан қанаттанып шыққан 
жас түлектердің өмірден өз орындарын 
тауып, бір-бір мамандықты игеріп, 
өркенді еліміздің бір шетіне кірпіш болып 
қаланатындықтарына сеніміміз мол.

ЖӘДІГЕР ЖЕРДЕ ЖАТПАСЫН!
«СОҢҒЫ ҚОҢЫРАУ» ӨЗГЕШЕ 

ФОРМАТТА ӨТЕДІ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
путем серьезного отбора, было выбраны 
4 конкурсные работы. Все работы были 
размещены на страницах социальной сети 
в INSTAGRAM (кинотеатр KINOMAN 
@kinoman.mc, акимат Талгарского 
района @talgar_akimat, отдел внутренней 
политики @sayasattalgar), и все желающие 
и подписчики могли проголосовать 
за конкурсантов на этих страницах и 
оставить свои комментарии под работами 
финалистов. Эти голоса были учтены 
при подсчете голосов жюри. Спонсором 
и партнёром конкурса выступил магазин 
техники «ТЕХНОДОМ» (ТД «Талгар»), 
предоставив подарки (телевизор, СВЧ-печь 
и электрочайник), за что организационный 
комитет конкурса выражает свою 
благодарность, лично Ержанову Данияру 
Бейбитбековичу. Победительницей 
конкурса «МЫ ПОМНИМ!», (определив 
всего лишь на 0,2 балла ближайшую 
конкурсантку) стала ученица 1 «В» класс, 
школы № 28, поселка Бесагаш, Новолёнова 
Дарья и выиграла от кинотеатра 
«KINOMAN» главный приз «Сертификат», 
который даёт право всем классом посещать 
все кинопремьеры до конца года (категории 
не более 15+). «Сертификат» будет 
торжественно вручен на Официальном 
открытии кинотеатра, которые состоится 
на площади перед ТД «Талагар» (дата 
открытия будет объявлена позже и зависит от 
эпидемиологической обстановки в стране). 
На вручение «Сертификата» Дарья пришла 
со своим дедушкой, ветераном войны 
Новолёновым Геннадием Васильевичем. 
Дипломом 1-й степени была награждена 
ученица 1 «В» класса № 28 с.Бесагаш 
Новолёнова Дарья, дипломом 2-й степени 
ученица 6 «Г» класса ОСШ № 36 с.Актас 
Өміртай Аделя Марленқызы, дипломом 
3-й степени ученик 3 «Д» класса СШ № 13 
с.Туздыбастау Сансызбай Зангар, дипломом 
3-й степени ученица 7 «Ə» класса ОСШ 
№ 1 им.И.Халипова Нұрмұханбет Əмина 
Нағымқызы. Так прошел конкурс, который 
показал творческую состоятельность юных 
талантов, и самое главное, что память жива 
в сердцах  подрастающего поколения.

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар».

На днях в холле районного акимата 
состоялся творческий фестиваль-
конкурс в честь 75-летия Великой 
Отечественной войны, где принимали 
участие представители школ города и 
района. С 3 мая по 9 мая (включительно) 
было размещено в социальной сети 
INSTAGRAM (на своей странице или 
иной) пост со своим творчеством. Для 
конкурса принимались эссе (о военном 
подвиге своих предков), стихотворение 
собственного сочинения (видео или 
текст), собственное исполнение песен 
(или всем классом) военных лет или из 
кинофильмов о войне, авторские рисунки 
или подделки, созданные специально 
для этого конкурса. На суд зрителей 
и судей были представлены работы 
по военной тематике: подвиг предков, 
Великая Отечественная Война, песни 
военных лет или из кинофильмов о войне. 
Разрешалось использовать фотографии 
своих родственников, участвовавших 
в ВОВ или трудившихся в тылу, их 
интервью. Запрещалось использовать 
тексты других авторов, а так же материалы 
и видео несобственного изготовления 
(или компиляции), использовать иные 
языка, кроме казахского и русского. 
Организаторами конкурса явились акимат 
Талгарского района в лице руководителя 
внутренней политики Талгарского района 
Саметова Толкын, а также представитель 
кинотеатра «KINOMAN», управляющий 
кинотеатра Андроникиди Роман Юрьевич. 
В завершении мероприятия состоялись 
поощрения участников конкурса. В 
конкурсе приняли участие ученики 
более 50 школ области. Из 80 работ, 

Великая Отечественная Война затронула каждую семью 
нашей многонациональной страны. Именно, благодаря 
отваге наших родных воинов и их защите от нацистской 
Германии, сейчас мы имеем мирное небо над головой, 

любящие семьи и близких друзей. Важно помнить и 
сохранить великий подвиг наших предков, поэтому с 

благодарностью к нашим победителям, акимат Талгарского 
района и кинотеатр «KINOMAN», организовали творческий 
конкурс для всех школьников нашего города и района «МЫ 

ПОМНИМ!». 

(Жалғасы. Басы 1 бетте).
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Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар».

Талгарский район, как один из 
продвинутых регионов Алматинской 
области в числе передовых по обеспечению 
населения рабочими местами и реализации 
государственных проектов по Дорожной 
карте занятости. О том, какая работа 
проделывается в нашем районе и какие 
проекты предусмотрены по «Дорожной 
карте занятости» рассказал нам в интервью 
заместитель акима района Ашимахун Ахмет 
Ашимахунұлы. 

– Ахмет Ашимахунұлы, что включает 
новая «Дорожная карта занятости»?

– Всем известно, что «Дорожная карта 
занятости» разработана с целью оперативного 
решения вопросов обеспечения занятости 
населения, и определяет комплекс мер, 
направленных на создание дополнительных 
рабочих мест, недопущение роста 
численности безработных граждан за счет 
реализации инфраструктурных проектов 
по развитию социальной, инженерно-
транспортной инфраструктуры и жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройству 
населенных пунктов. Другими словами, 

программа «Дорожная карта занятости» 
является, образно говоря, «палочкой-
выручалочкой» в период карантина и не 
только. 

– Скажите, на сегодняшний день 
какая работа проделана по реализации 
государственных программ и в частности, 
какие проекты предусмотрены по 
обеспечению населения рабочими местами 
и занятостью? 

– В районе по данной проблеме 
проделывается большая работа. В рамках 
программы «Дорожная карта занятости» в 
Талгарском районе будет реализовано 46 
проектов на сумму 6 млрд. 368,7 млн.тенге. 
По социальной сфере будет реализовано 
14 проектов на 923,5 млн. тенге, в том 
числе капитальный ремонт 2-х школ 
(областной школы-интернат в г.Талгар, 
СШ №23 с.Тонкерис) и ремонт внутренних 
туалетов 10-ти школ, капитальный ремонт 
системы отопления Дома культуры г.Талгар, 
обустройство санитарно-гигиеническими 
узлами территории городища Талхиз, 
3 проекта по ремонту и реконструкции 
системы водоснабжения на сумму 2 млрд 
242,7 млн. тенге.  Из них реконструкция 
и строительство системы канализации 
с.Талдыбулак, капитальный ремонт системы 

водоснабжения с.Бескайнар, реконструкция 
и строительство магистрального водовода 
от водозаборного узла из подземных 
источников до площадки №1 г.Талгар, 3 
проекта по благоустройству на 1 млрд 609 
млн. тенге.  Из них благоустройство 
арычных сетей г.Талгар и 2 проекта по 
благоустройству внутридворовых площадок 
многоквартирных домов в г.Талгар.

– Дороги, являющейся инфра струк-
турной частью экономики, также 
наверняка, не обделены данным проектом, 
предусмотренным Дорожной картой 
занятости. 

– Да, этот сектор является важным, и он не 
выпал из обоймы планов по благоустройству, 
только 18 проектов будут задействованы по 
ремонту дорог на сумму 1 млрд 517,4 млн. 
тенге, из них :  11 проектов по текущему 
ремонту дорог, 6 проектов по среднему 
ремонту дорог, 1 проект по капитальному 
ремонту дорог Алатауского сельского округа. 
Восемь проектов по текущего ремонта 
трансформаторных подстанций на 76 млн. 
тенге.

– Какова ситуация с занятостью 
и рабочими местами в районе на 
сегодняшний день? 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ – 2020

РЕАЛИЗАЦИЯ  
АНТИКРИЗИСНЫХ 
ПРОГРАММ

Приоритетная задача государства 
– обеспечение населения

Обучить  новой  профессии  и  
трудоустроить  –  наша  задача

В  период  режима  чрезвычайного  положения  по  поручению 
Президента РК К. Токаева основным инструментом по 
обеспечению занятости населения станет новая «Дорожная 
карта занятости», на реализацию которой предусмотрен 1 
трлн. тг. Сегодня приоритетной задачей Правительства страны 
является обеспечение занятости граждан. Финансирование 
новой «Дорожной карты занятости» позволит создать новые 
рабочие места, которые включают не только временную 
занятость на период реализации проектов, но и создание 
постоянных рабочих мест. 

– В ходе реализации программы 
«Дорожная карта занятости» будет создано 
1601 новых мест, в том числе через Центр 
занятости 801. 

По состоянию на 21 мая начаты работы 
по 17 проектам, создано 312 новых рабочих 
мест, в том числе через центр занятости 167. 
Данная программа охватывает следующие 
сферы: объекты культурно-социального 
назначения, жилищно-коммунальной 
области, ремонт инженерно-транспортной 
инфраструктуры. Центр занятости 
задействует граждан, которые подали заявки 
на участие в программе ДКЗ. Утверждено 46 
проектов по данной программе. Через центр 
занятости задействовано: 120 человек на 
капитальный ремонт объектов соцкультбыта, 
292 человека для водоснабжения, 191 
человек на ремонт дорог, 201 человек на 
освещение, на сегодняшний день запущено 
17 проектов и трудоустроено 167 человек. 

– Значит все проекты Дорожной карты 
занятости – это проекты, направленные 
на улучшение жизни населения и 
повышение благосостояния людей?

– Да, вы правы, то, что государственные 
программы и соответственно проекты 
являются жизнеобеспечивающими, они 
направлены на разгрузку ситуации в 
посткризисный период. 

Для поддержки занятости населения 
была принята программа «Дорожная карта 
занятости» (ДКЗ), в рамках которой в 
поствирусный период будет создано очень 
много рабочих мест. На ее реализацию я выше 
говорил, выделяются в РК беспрецедентные 
суммы (до Т1 трлн). Вдумайтесь только, 
какая сумма. Критически важно, чтобы 
выделяемые средства не ушли в песок, 
как это бывало много раз. Поэтому нашим 
Президентом поставлена задача, чтобы 
акимы привлекали казахстанские кадры, 
отечественные строительные компании и 
производителей строительных материалов 
на реализацию данных государственных 
программ. 

– Благодарю за беседу, желаю успехов в 
реализации госпрограмм!

в кабинете у заместителя акима района 
А.Ашимахуна, чтобы обсудить плюсы и 
минусы программы и дать ей «путевку 
в жизнь». По словам Райхан Борисовны, 
данная программа в лице краткосрочных 3-х 
месячных курсов обучения специальностям 
позволяет решить глобальные задачи по 
искоренению безработицы и созданию 
новых рабочих мест. Помимо этого, 
обучающимся лицам государство оплачивает 
стипендию в размере 16 789 тенге, что 
является стимулом для освоения новым 
профессиям, востребованным на рынке 
труда. Преимущества также в том, что после 
обучения есть возможность полноценно 
и гарантированно трудоустроиться, благо 
имеются в нашем районе предприятия 
и организации данного профиля. Это 
работодатели в лице таких организаций, как 
швейное предприятие «Глазман», «Тексти-
Маркет» и другие. Единственный недостаток 
в том, обучающиеся транспортные расходы 
должны взять на себя, так как учебные 
центры находятся не по месту жительства в 
городе Талгаре, а в других районных центрах, 
таких, как Илийский район (п.Отеген батыр), 
учебный центр «Жана Жетысу билими». 
Некоторые колледжи лишь по этой причине 
отклонили заявку, решив, что это накладно 
для обучающихся лиц. Хотя в целом, по 
окончанию курсов учебные центры выдают 
необходимые сертификаты обучившимся 

лицам, и вкупе с районным центром 
занятости помогают в трудоустройстве. 
Государство заинтересовано иметь в лице 
обучившихся компетентных специалистов, 
задействованных полноценно на рынке 
труда. Комиссия в итоге после обсуждения 
одобрила действующую программу по 
обучению краткосрочным курсам по 
переподготовке кадров и обучающимся 
профессиям и дала добро на реализацию ее 
в жизнь. 

Еще раз для несведущих разъясняем: 
если вы не можете устроиться на работу, 
ваша профессия не востребована или же у 
вас нет ни среднеспециального, ни высшего 
образования, то вы можете обратиться за 
помощью к государству. Ежегодно бюджет 
страны тратит миллиарды, чтобы избавить 
население от безработицы. Только в прошлом 
году программа подготовки и переподготовки 
кадров обошлась казне в 14,6 млрд тенге. На 
эти средства обучили 108 тысяч человек, из 
которых 68,4 тысячи прошли краткосрочные 
курсы, трудоустроиться удалось 58%. Как 
попасть на бесплатные курсы, для кого они 
предназначены и устроят ли вас после них 
на работу? Правительственная Программа 
развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017-
2021 годы предусматривает следующие 
виды обучения: через Министерство труда 
и социальной защиты населения Республики 

Казахстан безработным, сокращаемым 
работникам и непродуктивно самозанятым, 
предоставляется краткосрочное профес-
сиональное обучение (краткосрочные курсы) 
сроком до 3-х месяцев. Обучение проводится 
по востребованным на рынке труда 
профессиям. Потребность в специальностях 
определяют местные исполнительные 
органы, исходя из особенностей и структуры 
регионального рынка труда. Пять самых 
популярных профессий среди работодателей 
и участников Программы: повар, швея, 
парикмахер, бухгалтер, программист. 
Принять участие в госпрограмме по 
подготовке и переподготовке кадров может 
принять молодёжь, включая выпускников 
9-11 классов, сокращаемые работники, 
безработные и непродуктивно самозанятые, 
не достигшие пенсионного возраста, 
установленного пунктом 1 статьи 11 Закона 
Республики Казахстан «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан». 
Чтобы принять участие в Программе, 
гражданам необходимо обратиться в 
центры занятости населения по месту 
жительства, при себе необходимо иметь 
удостоверение личности. В соответствии с 
условиями Программы после завершения 
краткосрочного профессионального 
обучения центры занятости населения 
оказывают участникам содействие 
в трудоустройстве в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «О 
занятости населения». Также в Программе 
предусмотрено трудоустройство граждан 
на постоянные и временные рабочие места 
в случаях обращения в центры занятости 
населения.

Такой целью задались участники 
Государственной программы продуктивной 
занятости и массового предпринимательства, 
которые ставят во главу угла главную 
задачу – через краткосрочные курсы 
обучения новым профессиям трудоустроить 
граждан и искоренить безработицу. Эта 
цель действительно на сегодняшний день 
оправдывает средства, так как много граждан 
во время ЧП остались без работы и средств 
к существованию. Данные курсы имеют 
большие преимущества и плюсы перед 
лицом безработицы, ибо на данный момент 
они дают ключ к доступу востребованных 
специальностей и профессий. 

Комиссия во главе с начальником ГУ 
«Районного центра занятости и социальных 
программ» Р. Джулимбетовой собралась 
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Считая, что коронавирус – это не 
только опасное инфекционное заболевание 
вирусного типа, но и бактериологическое 
оружие против человечества. Чтобы 
справиться с этим доселе неизвестным 
миру заболеванием, необходимо строго 
придерживаться принципов медицинской 
профилактики, где главным условием 
является безупречное соблюдение 
санитарной гигиены. О том, какова на 
сегодняшний день эпидемиологическая 
ситуация на территории нашего района и в 
целом области, каковы пути выхода из этой 
ситуации, подробно рассказал нам в своем 
интервью вышеназванный руководитель. 

– Бексултан Манарбекович, до 
сегодняшнего дня нам казалось, 
что статистика по заболеваемости 
коронавирусом у нас в районе и области 
стабилизировались. И вдруг – резкий рост 
заболевания 17%. Как вы оцениваете на 
сегодняшний день эпидемиологическую 
ситуацию по COVID-19 в нашем районе?

 – В целом если брать ситуацию 
по стране, то число заразившихся с 
каждым днем растет и составляет на 
сегодняшний день 6 440 случаев по 
стране, 212 заболевших по области, 
из них 73 пациента находятся 
на стационарном лечении, лица, 
контактировавшие с зараженными 
составляют 2 254 человека. С 12 
апреля по 19 мая текущего года 
зарегистрировано по Талгарскому 
району 11 человек с диагнозом 
COVID-19 в следующих населенных 
пунктах: г.Талгар - 4 человека, с.Актас 
- 1 человек, с.Еркин - 2 человека, 
с.Бесагаш - 2 человека, жители 
Илийского района - 2 человека, 
представители компании «Тенгиз-
Шевройл». Все зараженные определены 
в карантинный стационар. На данный 
момент в стационаре проходят лечение 
10 человек, 3 человека - в районной 

больнице с.Шелек, 7 - в многопрофильной 
районной больнице Енбекшиказахского 
района, один больной выздоровел и выписан 
домой. Проведены профилактические работы 
по выявлению контактировавших лиц, взяты 
анализы и отправлены на сопутствующее 
лечение. Несмотря на упреждающие 
меры со стороны государства и местной 
исполнительной власти, эпидситуация по 
коронавирусу еще пока не стабилизировалась 
и не идет, к вещему сожалению, на спад. 
Поэтому вполне логичным было мое 
Постановление №04 от 18 мая текущего 
года «О дальнейшем усилении мер по 
предупреждению заболевания КВИ среди 
населения» как главного санврача района и 
Постановления главного государственного 
санитарного врача Алматинской области за № 
11 от 17.05.2020 года при росте заболевания 
17% о продолжении карантина и введения 
поэтапного послабления карантинных 
мер на территории Талгарского района. 
Режим и сроки карантинных мероприятий 
могут быть изменены в соответствии с 
изменением ситуации по распространению 
коронавирусной инфекции «COVID»-19. 

РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 

COVID-19 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

БҮГІНГІ КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫНА ТЕҢ

– Какие меры принимаются вами в 
период увеличения роста заболеваемости в 
районе? 

– Нами предприняты меры полнейшей 
изоляции для лиц, прибывших из-за 
рубежа в наш район. Лица с признаками, 
не исключающими COVID-19, минуя 
карантинный стационар, госпитализируются 
в провизорный стационар. После получения 
результатов лабораторного обследования 
на COVID-19, лица с положительным 
результатом переводятся в инфекционный 
стационар для лечения, лиц с отрицательным 
результатом на COVID-19, изолируются 
на дому (домашний карантин) в течение 
12-ти суток. Помимо этого установлены 
блок-посты на границе с городом Алматы 
из числа полицейских, военнослужащих, 
медработников для проведения 
бесконтактной термометрии, межрайонные 
мобильные посты из числа не менее 2-х 
сотрудников полиции. Посты расположены: 
пост № 13 – супермаркет «Магнум», пост 
№ 23 - Гульдала, пост № 24 - Кызыл-Ту-4. 
Помимо этого нами совместно с акиматом 
района организованы разметки в местах 
скопления людей (банки) для соблюдения 
дистанции, масочный режим в закрытых 
помещениях типа магазинов, крупных 
супермаркетов, дезинфекция тротуаров и 
улиц. Образовательные учреждения все 
переведены на дистанционное обучение, 
другие учреждения и организации работают 
в онлайн-режиме, запрещены массовые 
гуляния, хождения и мероприятия, 
работают в закрытом формате религиозные 
учреждения. Нами совместно с акиматом, 
полицией, медработниками, с ЧС, проведены 
семинары профилактического характера 
по соблюдениям мер безопасности и 
профилактики COVID-19, по средствам 
индивидуальной защиты. В ЦРБ также 
объявлен карантин, четко разграничены 
красные и зеленые зоны, все посетители 
проходят через фильтр и термометрию. Все 
беременные и поступившие на операцию 
согласно протокола пройдут анализы на 
КВИ. Помимо этого акимом района был 
сформирован штаб по борьбе с КВИ, где в 
оперативном порядке принимаются решения 
по дезинфекции, организуются развоз 
социальных пакетов на дому малоимущим 
и пострадавшим, организован карантинный 
госпиталь. 

– Бексултан Манарбекович, 
когда можно ожидать послабления 
карантинных мер, люди устали морально 
и хотят жить полноценной жизнью? 

– Да, устали, но это не дает нам повод 
расслабляться. Думаю до конца этого 

месяца ситуация пойдет на спад. Основное 
и золотое правило - это гигиена рук, частое 
их мытье, где бы человек ни находился. Ведь 
структура вируса имеет липидную оболочку, 
при взаимодействии с мылом - щелочной 
средой, жиры имеют свойство расщепляться, 
словом, коронавирус неустойчив к обычным 
дезинфицирующим средствам. Чтобы 
обезопасить себя от этой болезни, нужно 
максимально точно быть информированным 
о коронавирусе. Всем известно, что 
коронавирус распространяется через капли, 
которые образуются, когда инфицированный 
человек кашляет или чихает. Кроме того, он 
может распространяться через загрязненные 
поверхности, например дверные ручки. 
После прикосновения к ним остается 
дотронуться до глаз, рта или носа, чтобы 
подвергнуть себя риску заболевания. На 
данный момент известно, что максимальный 
инкубационный период болезни составляет 
около 14 дней. Эпидемиология – очень 
четкая, очень логичная наука, и – при 
известном возбудителе – ситуация четко 
прогнозируема. Сейчас идет прирост 
заболеваемости на 17 %. Послабление будет 
в случае, если прирост заболеваемости 
составит менее 7%. Самое главное не 
нарушать режим самоизоляции. Некоторые 
от беспечности своей не хотят соблюдать 
правила гигиены, и игнорируют их наглым 
образом ( не носят маски, не моют руки). 
Нельзя допустить ухудшения ситуации 
неразумным каким-либо своим поведением. 
Правила понятны, правила достаточно 
несложны – их нужно соблюдать. 
Неукоснительно! Хотя, понимаю, усталость 
накопилась. Но лучше потерпеть еще две 
недели – и стабилизация должна наступить, 
безусловно. То есть это так называемый 
поэтапный выход из сложившейся ситуации. 
Вы заметили, наверное, что хотя блок-посты 
уже снимаются постепенно на территории 
района и области, уже приступают к работе 
значительное количество важных объектов, 
но в настоящее время активны 3 очага по 
коронавирусной инфекции. Это Талгарский, 
Панфиловский и город Талдыкурган. 
Другими словами, карантинные меры 
наоборот, усилятся в этих регионах. Наш 
район очень большой, эпидемиологическая 
ситуация по этой инфекции в субъектах 
разная, развивается по-разному. И 
дисциплина населения везде неодинаковая. 
От этого и будет зависеть, когда, в какие 
сроки, в каком субъекте будут отменяться те 
или иные ограничения. Поэтому так важны 
соблюдение правил гигиены и карантинных 
мер. Только тогда вирус отступит.

– Спасибо за беседу, желаю успехов в 
нелегкой борьбе с этим заболеванием!

Перизат НҰРҚАЕВА,
«Талғар».

Алматы аумақтық көпсалалы 
клиникасының онкология бөлімінің 
қызметкерлері де денсаулық күзетінде 
табанды еңбектерімен ерекшеленді. 
«Коронавирус» пандемиясы белгі бере 
бастаған күннен дəрігерлер мен медбикелер 
қажетті қорғаныш киімдерімен толықтай 
қамтамасыз етілді. Пандемия қауіпті 
болғандықтан, дəрігерлер үшін жатын 
орын, тұрмысқа қажетті барлық жағдай 
жасалған. Медицина саласының мамандары 
үй көрмей, күшейтілген режимде жұмыс 
істеуге көшірілген болатын. Төтенше жағдай 
кезінде демалыс пен жеке өмір дегеннің не 
екенін ұмытқан ақ халаттылар ауруханада 
ем қабылдап жатқан науқастарды аты 
жаман індеттен арашалап, тез сауығып 
отбасына оралуына бар күш-жігерлерін 

жұмсады. Онкология бөлімінің директоры 
Саяхат Олжаев бастап, барлық бөлімшенің 
қызметкерлері өз өмірлерін тəуекелге 
тіге жүріп міндеттерін адал атқарып, 
барлық санитарлық талаптарды сақтай 
жүріп еңбек етті. Барлық заң талаптарына 
бағынды. Тəулік бойы кезекшілік 
атқарып, онкологиялық ауруға шалдыққан 
науқастарды коронавирустан арашалап, 
онсызда дерті дендеп тұрған сырқаттарға 
ел-домдарын жасап келді. Ата-бабаларымыз 
дəрігерде арыстанның айбаттылығы, қыздың 
икемділігі, ананың мейірімділігі болуы керек 
деген екен. Өйткені адам жанына араша 
түсіп, дертіне дауа болатын ақ халатты 
абзал жандар ешнəрседен қорықпайтын 
өзінің бойын қорқыныштың баурап алуына 
жол бермейтін арыстандай айбатты болса, 
өз ісіне байыппен қарайтын қыздай икемді 
болса, науқастарға мейірімін төге білетін 
өзінің анасы өзіне қандай мейіріммен 
қараса, ол да науқастарға сондай мейіріммен 
қарай білетін анадай мейірімді болса 
ғана сырқат жанның дертіне ем болып, 
тез сауығып кетуіне ықпал ете алады. 
Онкология бөлімінің əсіресе, химиятерапия 
бөлімшесінің қызметкерлерінен осындай 
қасиеттерді байқауға болады. Өйткені 
аталмыш дертке шалдығып, химиятерапия 
алып жүрген жаны жабырқау жандарға демеу 
болып, ем-шара жасап, өмірге құлшынысын 
арттыратын ақ халатты абзал жандар. Ал енді 

еліміздегі карантин 
кезінде оларды сырт -
тан келетін қауіпті 
вирустан сақ тан-
ды рып, алдын алу 
шараларын тия-
нақты жүргізген осы 
бөлімшенің қызмет-
керлерінің еңбегі 
мақтауға тұрарлық. 
Бөлім меңгерушісі 
Қалдықыз Ниязбекова 
бастаған қолы шипалы 
медбикелер айына 
200-250 науқасқа ем-
дом жасайды. Төтенше 
жағдай кезінде барлық 
қызметкерлер аурухана 
қабырғасында қа-
лып, халыққа адал 
қызмет етті. Сақтық 
жұмыстары мен 
медициналық көмекті, емдеу шараларын 
барынша күшейтіп, денсаулық күзетінде 
қасқайып тұрды. Төтенше жағдай 
аяқталғанға дейін екі айға жуық уақыт бойы 
бала-шағасын да көрмей, отбасыларында 
орын алған қуаныш пен қайғыны да бөлісе 
алмай, табанды еңбек етті. Елімізде төтенше 
жағдай аяқталып, халыққа төнген қауіп 
сейілген соң жұмыс кестесі бір жүйеге келді. 
Бүгінгі күні бөлімше қызметкерлері кезекпе 

кезек екі ауысыммен жұмыс жасауда. Əлі 
де санитарлық нормалардың барлығын 
сақтап, сақтық шараларын күшейтіп отыр. 
Сақтанатын маска, қолғап, антисептиктер 
жеткілікті. Киімдер де жиі ауыстырылады. 
Дəрігерлер тəулік бойы халыққа көмектесуге 
əзір. Осындай ел амандығы үшін күн мен 
түнді жалғап еңбек етіп жүрген ақ халатты 
періштелердің алдында бас имеске болмас. 
Оларды бүгінгі күннің батырлары деуге 
əбден болады.

(Продолжение. Начало на 1 стр.).

Елімізде төтенше жағдай режимі 
басталғалы дəрігерлердің де жұмысы 
қауырт. Коронавирус дерті Қазақстанда 
тіркелген күннен бастап, дəрігерлер 
ауруханада күндіз-түні еңбек етіп жатыр. 
Еліміздегі дер кезінде қабылданған 
шаралардың нəтижесінде індет жаппай 
таралған жоқ. Десе де барлық денсаулық 
сақтау мекемелерінде жұмыс қарқыны 
артып, жауапкершілік жүгі бұрынғыдан 
да күшейтілген. 
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Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар».

Уже с порога дома, прямо у крыльца дети 
дружно подметали двор, встретив нас, целую 
делегацию гостей, состоящую из работников 
местного акимата, представителей СМИ, 
образования. Так было трогательно 
наблюдать, как мама Зарина контролирует 
весь этот рабочий процесс, точечно 
давая распоряжения каждому из своих 
любимых чад и чутко реагируя на их 
желания. Это и есть высшее проявление 
материнства, вобравшее в себя непомерную 
доброту, строгость, требовательность и 
ответственность к этим милым существам, 
ставшими для нее родными, частичками ее 
души и сердца. К этому проявлению наша 
героиня шла нелегким, долгим и тернистым 
путем, как говорится, «звезд с небес не 
хватая», благо Всевышний,  по ее словам, 
был милостив к ней  и дал возможность 
обрести настоящую многодетную семью. 
Легко ли взять на воспитание 15 детей, 
которых она сейчас холит и лелеет после 
долгих мытарств оформления и бумажно-
бюрократической волокиты, которые ей 
дались нелегким трудом, отсутствием  сна 
и беспокойства за их судьбу??  Бесспорно, 
нелегко, скажите вы, как обычный 
рядовой обыватель, знающий нашу 
бюрократическую систему по узаконению 

прав на ребенка. А если коснуться 
каждое  дите в отдельности, которого она 
официально оформляла, то у каждого из 
них своя «судьба и автобиография», которая 
заставляет дрогнуть сердца  даже самых 
равнодушных читателей. Был случай, когда 
7 лет назад, будучи в гостях в п. Байсерке, 
где знакомые купили дом, Зарина услышала 
детский плач  в соседском доме.  Этот до 
боли неприятный  плач маленьких чад  не 
мог не тронуть неравнодушное сердечко 
матери, откликнувшейся на проблемную 
семью. Сердце неистово забилось при виде 
жуткой картины плачущих и брошенных 
детей от родителей-алкоголиков. Так 
пьющая семья Циммерман, отказавшись  
добровольно от своих детей,  дала 
возможность Зарине,  в очередной  раз,   
обрести счастье материнства для 11-летней 
Кристины и ее двух братьев. Так было и с 
Романом, Ринатом и  Богданом,  которые 
тоже были проблемными детьми, с детских 
лет «промышлявших» попрошайничеством 
и скитавшихся по белу свету в поисках 
семейного счастья. Так называемые «дети 
трущоб», от которых воротили нос даже 
самые искушенные в делах опекунства 
родители, нашли приют, любовь и покой  в 
уютном семейном гнездышке у Зарины и 
ее любимого супруга Ширина Османова. 
Не смогла Зарина пройти мимо Зейнеп, 
матери с тремя детьми, жившей  в шалаше, 
который трудно было назвать нормальным 

человеческим жильем. Благодаря чувству 
милосердия нашей героини Зейнеп обрела 
кров, крышу над головой и заботу со 
стороны Зарины, сжалившейся над судьбой 
совсем молоденькой женщины. Разные 
дети - разные судьбы, которых разбросала 
по свету их неустроенная жизнь. Но все 
они стали одной дружной и сплоченной 
семьей в большом доме на  150 квадратов, 
который подарила многодетной семье 
благотворительная фирма «Асар-Уме». 
Сама Зарина рада, что в доме помимо своих 
родных пятерых детей, нашли приют еще 
15 детей, которых она усыновила, дала 
кров и тепло материнской любви.  Это 
ли не есть материнское счастье, которое 
выливается в заботу о ближних и родных?! 
И это неудивительно, ибо если ссылаться 
на автобиографию нашей героини, то 
можно сказать, что хорошее воспитание 
она получила благодаря своим родителям. 
Сама Зарина родом из Алматы, из очень 
грамотной  и интеллигентной семьи, где  
отец Галикеев Шамиль был по профессии 
летчик, мать профессиональный бухгалтер. 
Окончив СШ № 1 в городе Алматы, она 
получила высшее образование, закончив 
по тем временам самый престижный 
ВУЗ - институт народного хозяйства 
по специальности экономист. Нынче 
Зарина и ее супруг живут настоящими 
семейными ценностями, прививая детям 
любовь, доброту, милосердие, развивая 

«Талғар ауданының Тұздыбастау 
ауылдық округі əкімінің аппараты» ММ 
мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 
жұмыстар атқарылуда. Электрондық 
үкімет (egov.kz) – бұл мемлекет пен 
азаматтар арасындағы, бір-бірімен өзара 
əрекеттесуінің біртұтас тетігі. Egov.kz 
осы механизм мемлекеттік органдардағы 
кезектерді азайтуға, сертификаттарды, 
куəліктерді, рұқсат қағаздарын алуды 
жеңілдетуге жəне тездетуге мүмкіндік 
берді. ««ҰАТ» АҚ мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер мен сервистер бойынша ғана 
емес, басқа да ауқымды жұмыстарды 
атқарды. Төтенше жағдай кезеңінде 
мемлекеттік органдардың барлық 
орталық аппараттары қашықтан жұмысқа 
ауыстырылды. 

Бұл жұмыс «Талғар ауданының 
Тұздыбастау ауылдық округі əкімінің 
аппараты» ММ-де де жалғасын тауып, 
төтенше жағдай кезінде өзін-өзі қамту 
бұрыштары да жұмысын тоқтатқан 
емес. Осы бұрыштар арқылы халыққа 
көптеген көмектер көрсетілді. Атап 

айтатын болсақ: Жылжымайтын мүлікке 
тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) жəне 
оның техникалық сипаттамалары туралы 
анықтама алу; жылжымайтын мүліктің 
жоқ (бар) екендігі туралы анықтама алу; 
үшінші тұлғалар арқылы анықтама алу; 
бала туғанда жəне бала күтімі бойынша 
берілетін жəрдемақыларды тағайындауға; 
туу туралы анықтама мен куəлікке 
тапсырудың жолдары; бюджетке төлемдер 
жасауға, мемлекеттік органдар мен 
олардың қызметтеріне қатысты кез келген 
ақпараттарды, Электрондық цифрлық 
қолтаңбаны онлайн алу жəне «Мобильді 
базаға енгізу» өтінімін беру мемлекеттік 
қызметтер көрсетілді.

Бүгінгі күнге «Өзіне-өзі қызмет көрсету 
бұрышының жұмыстарын насихаттау 
мен жандандыру» жұмыстары  жалғасын 
табуда.

1. «Өзіне-өзі қызмет көрсету бұры-
шының» жұмыс жасауының басты 
мақсаты электронды түрде мемлекеттік 
қызмет көрсету жəне халықтың сандық 
сауаттылығын арттыру болып табылады.

2. Өзіне-өзі қызмет көрсету бұрышында 
ЭЦҚ (электрондық цифрлық қолтаңба) 
болған кезде кез келген азамат ХҚКО 
кезектерінде уақыт жоғалтпастан 
«электрондық үкімет» порталы арқылы 
бірнеше минут ішінде анықтамалар ала 
алады.

3. Сонымен қатар ЭЦҚ болмаған 
жағдайда да, азаматтың мемлекеттік 
қызметті бір реттік пароль немесе Telegram 
(EgovKzBot) əлеуметтік желісі арқылы 
алуға мүмкіндігі бар.

4. Ауылдық округ əкімі аппаратының 
мамандары Мемлекеттік қызметтерді 
электронды түрде алуға азаматтарға кеңес 
жəне көмек көрсетеді.

Мемлекеттік жəне өзге де ақпараттық 
ресурстарға тең құқықты қол жеткізуді 
қамтамасыз ету мақсатында, «Өзіне-өзі 
қызмет көрсету бұрышы» ғимараттарда 
орналасқан. Мемлекеттік қызметтерді 
алуы үшін төмендегі мекенжайларға 
жүгінулеріңізге мүмкіндіктер бар:

«Талғар ауданының Тұздыбастау 
ауылдық округі əкімінің аппараты» ММ

Мекенжайы: Тұздыбастау ауылы, Жыл-
қыбай көшесі, №146, байланыс тел: 
8/72774/56364

«Талғар аудандық кітапханасы» МКМ 
қарасты Тұздыбастау ауылдық кітапханасы

Мекенжайы: Тұздыбастау ауылы, Жыл-
қыбай көшесі, №146, байланыс тел: 
8/72774/56021

«Алматы облысының денсаулық сақтау 
басқармасы» ММ шаруашылық жүргізу 
құқығындағы «Талғар аудандық орталық 
ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық 
кəсіпорны Тұздыбастау ауылдық дəрігерлік 
амбулаториясы

Мекенжайы: Тұздыбастау ауылы, Бер-
ды  ғұлов көшесі, №22, байланыс тел: 
8/72774/56010 

«Өзіне-өзі қызмет көрсету бұрыштары» 
қазіргі уақытта мемлекеттік қызметтерді 
онлайн алудың неғұрлым ыңғайлы тəсілі болып 
табылады, бұған қоса кезекте уақыт кетпейді 
жəне сыбайлас жемқорлық тəуекелдері 
қысқартылады.

 Тұздыбастау ауылдық 
округі əкімінің аппараты.

Для меня семья – это высшая ценность

Өзіне-өзі қызмет көрсету бұрышының 
жұмыстарын насихаттау мен жандандыру

в детях скрытые таланты, работая над 
творческими способностями каждого. 
Ее глаза горят огнем гордости и счастья, 
когда она говорит о своих детях, об их 
планах на будущее, о том, ждет впереди. 
К примеру, Сафия очень талантлива,  она  
свято чтит Коран, зная наизусть его суры, 
почитая законы мусульманской религии. 
Все члены семьи и дети держат пост - 
«уразу», уважая мусульманские традиции. 
Девочки занимаются умело домашним 
хозяйством, пекут, варят, в будущем 
хорошие хозяйки, мальчики беспроблемно 
осваивают навыки мужских профессий. 
Многие из них уже определились с будущей 
профессией, обозначив для себя жизненный 
путь, кто-то станет психологом, кто-то 
изберет профессию ветврача, или будет 
машиностроителем. Но самое главное, все 
они 20 ее любимых чад Карина, Сафия, 
Назар, Эмир, Миллада. Кристина, Сергей, 
Дима, Женя, Марьям, Абдулла, Диана. 
Дамира, Руслан, Рома, Богдан, Тамирлан, 
Латина, Рина и Доминик  -  все такие 
разнохарактерные и необычные каждые 
в своей судьбе, любят и уважают, а самое 
главное слушаются своих родителей. Ведь 
центр всей этой Вселенной под названием 
Семья - это их мама Зарина, женщина 
с высшим проявлением Милосердия, 
которого так мало у нас с вами. Мне 
вспомнились почему-то слова знаменитые 
слова Конфуция (Кун-цзы) : «Кто полон 
милосердия, непременно обладает 
мужеством».  Так вот Зарина по-настоящему 
мужественная женщина, взявшая на себя 
мужество воспитать таких прекрасных 
детей разных национальностей,  в будущем 
готовящихся стать достойными сынами и 
дочерьми своего Отечества, принося пользу 
государству. Великий русский писатель, 
гений человеческой мысли Л. Толстой 
говорил, что в жизни должна быть любовь 
– одна великая любовь  к Семье, и он был 
прав!  Ничто так не греет человеческую 
душу, как любовь к семье, если ты отдаешь 
ее сполна тем, кого любишь, то становишься 
чище, лучше, возвышеннее и благороднее. 
Это можно отнести и к Зарине, которая стала 
для нас женщиной - матерью, женщиной- 
Героиней! Дай аллах ей здоровья, сил и 
терпения в таком благородном деле, как 
воспитание детей и создание Семьи! Дай бог, 
чтобы планы их семьи по созданию детского 
дома семейного типа увенчались успехом! 
Это дорогого стоит!

Так рассуждает героиня нашего 
повествования, ставшая в одночасье 

матерью-героиней, и взявшая на 
себя мужество воспитать 20 детей, 

которые стали для нее безмерной 
ценностью. Мне посчастливилось 

побывать в доме этой многодетной 
семьи, проживающей в Панфиловском 

сельском округе Талгарского района, 
так называемом «храме милосердия, 

добра и культивирования  высших 
семейных ценностей». Поистине 

тепло и приветливо встретила нас 
интернациональная семья, состоящая 
из детей разных национальностей, где 

главной составляющей является их 
мать – Шумаева Зарина Шамилевна, 

по- настоящему мужественная и 
одновременно милосердная женщина. 

ОКРУГ ТЫНЫСЫ

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЬИ
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Дархан МАҚСАТҰЛЫ,
«Талғар».

Құран түскен қасиетті айда орындалатын 
жарапазан жыры, Арабтың «Жə Рамазан» 
деген сөзінен шыққан, тіркестің мағынасы 
«Рамазан келді» дегенді білдіреді. Бұл 
жөнінде қазақтың ақыны, əдебиет зерттеуші 
ғалым Ахмет Байтұрсынұлы өз еңбектерінің 
бірінде «Жарапазан – Рамазан деген 
сөзден шыққан, ораза уақытында балалар, 
бозбалалар түнде үйдің тысында тұрып, 
жарапазан өлеңін айтады. Ораза ұстаған 
адамдар сауап болады деп, жарапазан 
айтқандарға құрт, май, ірімшік, бір шаршы 
шүберек, басқа сол сияқты нəрселер береді. 
Жарапазанды кəсіп етіп, ораза уақытында ел 

аралап, күндіз жүріп айтатын үлкен адамдар 
болады. Жарапазанды екі адам болып жүріп 
айтады. Бірі жарапазан айтқанда, екіншісі 
қостаушы болады», – деп келтірді. Бір қызығы 
бірді-екілі түркі халықтарына ортақ бұл 
дəстүрдің ұмытылуына жол бермей сақтап, 
қолданыстан шығармаған тек қазақ халқы 
екен. Жарапазанның негізгі мақсаты – қасиетті 
айда дінді насихаттап, халықты жақсылыққа 
шақырып, ниет еткен ағайынды сəресіге 
ояту. Деседе кей өңірлерде жоғарыдағы ақын 
сөзінен мысал келтіргендей күндіз айтатын 
жарапазаншыларда кездесіп жатады.

Енді жарапазанды «кімдер айтуға 
болады» дегенге келсек, бұл жөнінде 
белгілі дəстүртанушы, жазушы Зейнеп 
Ахметова «Бабалар аманаты» кітабында сөз 
етіп отырған дəстүріміздің төңірегіндегі 
сауалдарға жауап болатындай тарқата жазған. 
Момышұлының келіні «Жарапазанды үйдің 
сыртынан, есік алдында тұрып айтады. 
Оны көбінесе жастар мен балалар топталып 
жүріп орындаған. Алайда бұл бала-шағаның 
əшейін ермегі емес. Жасөспірімдерді қасына 
ертіп, мəнді-мағыналы жарапазан өлеңіне 

дағдыландырып, жөн-жоба үйрететін сақа 
жігіттер болған. Мұның сыртында екі-үштен 
бірігіп жүретін өнерлі жарапазаншылардың 
жөні өз алдына бір бөлек. Олар тақырыпты 
кеңінен, теріңінен толғап, Рамазан айының 
мəн-мағынасын, бес уақ намаздың қасиетін, 
имандылық негіздерін ұқтырып, сөз мəйегін 
келістіре төгілтіп жыр деңгейіне жеткізіп, 
өнер сатысына көтере білген» – деп жазады. 
Демек жарапазаншы жасөспірімдердің жан-
жақты əрі өнерлі болуы бағзыдан бергі 
дəстүрімізге деген құрметін көрсетпек. 

Дерек көздері көрсеткендей жарапазан 
əні мағанасына қарай үш бөлімнен тұрады. 
Алғашқысы үй иесіне арнап оның жақсы 
қасиеттерін əнге қосып айтылады. Мысалға: 
«Үйің, үйің үй екен, Үйдің көркі ши екен. 
Саба көркі бие екен, Сандық көркі түйе екен. 
Ақсарайдай көрінген, Қандай байдың үйі 
екен?!». Бұл жерде қатып қалған бір қағида 
жоқ бұған дейін айтқанымыздай жарапазан 
ережелерін сақтай отырып, ақынның 
шеберлігі мен тапқырлығына қарай сөз 
мағанасын түрлендіріп айта беруге болады. 
Тіпті əзіл араластырып, жөнімен қағытпалап 

Меруерт ДҮЙСЕНҒАЛИТЕГІ,
«Талғар».

40 жылдан астам Кеңдала ауылында 
тұрып келе жатқан Садықов Аллаберген 
Құдайбергенұлы қарабайыр жанның бірі 
болмай шықты. Əңгіме ауанынан байқасам  
елдің елдігін, ұлттың ұстанымын көзбен 
де көрген, көңілмен де сезінген жан екен. 
Тілінен тəтті сөз тамып тұрмаса да жүрегінде 
елге, жерге, қазаққа деген асқақ сезімі бар 
екен. Мүмкін біреуге жай ғана еріккеннің 
ермегі болар, бірақ келген бұйымтайына 
қарап таңқалмасқа болмайды. Осыдан 31 

жыл бұрын жарық көрген қоңыр кітаптан 
мына жолдарды кездестіріп, жүрегі тыныш 
тауып отыра алмапты: «Кабинет Гитлера. Зал 
приемов. Гигантский вестибюль, по которому, 
падая, учиться кататься на велосипеде 
смуглый широкоскулый молодой казах». 
Атамыздың жүрегінің мазасын алған «казах» 
деген сөз екен. Мұны, əрине,  өзі əңгіме-дүкен 
құрып жүрген айналасындағыларға айтқан 
ғой, бірақ бізде керітартпа қасиеттің қатты 
дамығаны бар емес пе, олар теріс қабылдап, 
«бəлкім бұл соғыс кезінде тұтқынға түсіп, 
елін сатып кеткен жігіт болар» дегендей 
мысқылды пікірлерін айтады. Бірақ өз 
ұлтының қадір-қасиетін көріп, көкірегіне 
түйіп өскен Аллаберген ақсақал мұндай 
жансақ пікірлерді қанағат тұтпай, керісінше 
жүрегін мақтаныш сезімі кернеп, жазушының 
бір ғана сөйлемінен қазақтың қайсарлығын, 
өжеттігін, батырлығын көреді. Шыдамай, 
редакцияны бетке алғаны осы екен. 

– Қызым, біз қара еңбектің қадіріне жеткен 
жандармыз.  Мен еңбек жолымды Семей 
облысы, Мақаншы ауданында бастадым. 
Ол кезде асыл тұқымды «Жарбұлақ» қой 
совхозы болатын. Ол совхоз Еңбек Қызыл 
ту орденді асылтұқымды совхоз болды. 
Мектепті бітірген соң совхозда шопандардың 
көмекшісі болдым. Таңның атысы, кештің 
батысы қара жұмыстың соңында жүрдім. 
Кейін механизатор болып,  бір жыл 
шынжыртабанды трактор айдадым. Əскерден 
келген соң да ауылдың  құрылысына үлесімді 
қостым. Кейіннен дəм тартып Алматы 
қаласына келіп, №5 автопаркте автослесарь 
болып жұмыс істедім. Осы қаладан өмірлік 
серігімді кездестірген соң, 1984 жылы 
бас құрап, Талғар ауданына тұрақтандым. 
Ауданға ғана емес республикаға аты мəлім 
сол кездегі Ленин орденді «Алматы»  
колхозында сушы болып 1998 жылға дейін 

жұмыс істедім. Ол кезде «Азық-түлік 
программасы» деген мемлекеттің жоспарлы 
бағдарламасы болатын.  Осы бағдарлама 
аясында шаруашылық  голландық 
технологиямен картоп егуді қолға алды. 1993 
жылғы тамыз айында осы бастаманы көру 
үшін біздің колхозға тұңғыш Президеніміз 
Нұрсұлтан Əбішұлы мен өзбек халқының 
басшысы Ислам Каримов келді. Сол кездегі 
облыс басшысы А.Есімов пен аудан басшысы 
А.Тойбаевпен бірге біз де мəртебелі 
меймандарды күтіп алып, бар мəн-жаймен 
қанықтырған едік. Ол кісілердің жүзін 
көргенімді, қастарына жүргенімді өмірімнің 
бір маңызды сəтіне балаймын, – деп беріле 
əңгімеге кіріскен атамыздың жүзінен балаға 
тəн тазалықты аңғардым. 

Əңгімені арыдан бастауының өзіндік 
себебі бар екен. Өткеннің елеулі естеліктерін 
еске ала отырып  жастарға ғибратты 
жолын көрсетіп отырғаны екен. Қарияның 
ой топшылауына құлақ ассақ мұндай 
жұмыстарды жат санағандарды жігерсіз 
дейді. 

–  Адамды адам еткен – еңбек. Қариялар 
бас қоса қалған жерде əңгіменің түйіні бүгінгі 
жастарға ауады. Сынап, мінеп те жатамыз. 
Бірақ, соларға тəлім-тəрбиені өзіміз береміз. 
Тама берсе тамшы да тас теседі дегендей, 
ұлттық рухтағы, патриоттық ұстанымдағы 
тəрбиені баланың жасынан сіңіріп, үйретуіміз 
керек. Менің осы редакцияға келіп, қасқайып  
күзетте тұрған қазақты мақтанышпен оқып 
беруімнің астарында да осы ой жатыр, – аса 
бір сезіммен айтқан атаның əңгімесіне мен де 
еліттім.

Кейде бір мансапты, шенді шекпенділерің 
жалынды сөздерінен  гөрі қарапайым еңбектің 
қазанында қайнаған ауыл қариясының 
əңгімесі татымды болып тұрады.  Жастардың 
еліктейтін образы осылар болса керек-ті...

ЖАРАПАЗАН – ЖӘЙ ӘН ЕМЕС

АЗАМАТТЫҚ ПАРЫЗЫНА АДАЛ АҚСАҚАЛ

жататындарда кездесіп жатады. Одан кейінгі 
кезекте дəстүр мен дінімізді насихаттайтын, 
халықты ізгілікке шақырып, жақсылыққа 
бағыттайтын шумақтар айтылған. Мəселен: 
«Ассалаумағалайкум, мұсылмандар, 
Мойынын хақ жолына ұсынғандар. Құт 
орнап отбасыңа, бағың артсын, Құдайым 
қабыл етсе, ісіңді оңдар». Осылайша 
шумақтар жалғасын тауып, біткен жағдайда 
қайталанып айтыла береді. Мұны естіген 
үйдің иесі шығып, əлгі өнерпаз жастардың 
батасын алып, сыйын табыстайды. Ертеректе 
жарапазан əнін нақышына келтіріп, мəтініне 
мақамын сай етіп қазақтың қара домбырасын 
үйлестіріп шырқау ерекше бағаланған. 
Осы хақында Зейнеп Ахметова əлгі айтқан 
«Бабалар аманаты» еңбегінде «Ертеде өнер 
сүйетін, сөз қадірін білетін кейбір дəулетті 
адамдар жарапазан жырларын бағалап, 
оны орындаған атақты жарапазаншыларға 
ат мінгізіп, шапан жапқан екен», – деп 
өнерді бағалаған елдің жомарттығын да 
атап өткен. Енді қараңыз, сөз етіп отырған 
салтымыздың жөн-жоралғысын білмей, ата 
дəстүрімізге ат үсті қарап жүргенде өзгеше 
түрге еніп өзгертіліп, сұғанақтық сипатқа 
ие болып жара жатқандай көрінбей ме?!. 
Ғаламтор беттеріндегі құндылықты дəріптеу 
емес, қоржынын қомдау секілді көрінетін 
«жарапазаншылардың» əрекеттеріне қарап 
қайран қалатынымыз тағы бар. Мəселен 
«Алып шық, алып шық, Сары табаққа салып 
шық. Салатының болмаса,  Бес жүз теңге алып 
шық», – деп айтылуына қазақ салт-санасын 
зерттеп жүрген дəстүртанушылармыздан 
басқа дабыл қағып жатқан ешкім жоқ. Бұл 
жерде жастарға (жарапазаншыларға) кінə 
қоюдың жөні жоқ секілді. Дəстүр жөнінде 
дұрыс ақпарат айтылып, балаларға кеңінен 
насихатталмауы белгілі бір деңгейде 
үлкендерінің жауапкершілігінен хабар 
беретіндей. 

Түсінгеніміздей жарапазан бұл – жай 
ғана əн емес, тағлым мен тəрбие тұнған сан 
ғасыр өтседе сыны кетпеген асыл дəстүріміз, 
құн жетпес құндылығымыз. Жəне маңызы 
зор ұлттық мəдениетіміздің ұмытылуға 
болмайтын ескі емес, есті салтымыз.

Кабинетке салдырлай сөйлей 
кірген ақсақал  қасымдағы орындыққа 
жайғасты да қолыма əбден ескірген 
кітапты ұстата қойды.  1989 жылы 
Мəскеудің «Правда» баспасынан 
жарыққа шыққан Василий 
Гроссманның «Годы войны» деген 
кітабы екен. Мен кітапты ары-
бері аударыстырып,  мұқабасын 
ашқанша атам өзін таныстырып, 
əңгімесін бастап та кетті. Сондағы 
ұққаным – мыңның сөзінен асатын 
бір ғана бұйымтай екен... 

Тарих көрсеткендей хақ дінді 
ұстанатын Алаш жұрты кейінгі мың 
жылдықта Ислам өркениеті аясында 
өмір сүріп келеді. Мұсылмандыққа бет 
бұрғаннан бастып халқымыздың сенімі 
бекіп, таным көкжиегі кеңейіп, тұрмысы 
түрленіп, əдет-ғұрпы шариғи рең алғанын 
байқауға болады. Əлгі ел ішінде айтылып 
жүретін «дəстүріміз діннен, салтымыз 
сүннеттен негіз алған» деген тəмсілдің 
жайдан-жай шығу да бекер емес. Тəрбие 
мен «тəйт» дейтін тыйымының астарына 
үңілсең асыл дініміздің ауыртпашылық 
тудырмайтын тұрмысқа қажетті 
ережелерімен, қолданысқа қолайлы 
қағидаларын аңғарамыз. Керек десеңіз 
бабадан қалған асыл мұра өнеріміз өнегеге 
тұнып, əдебиетімізден əдеп насихатталып 
ұлттық мəдениетіміздің көрінісіне 
айналды. Дін мен дəстүрдің тоғысқан 
тұсында салтқа жарар ұлтқа тəн жаңа 
дүниелердің бастау алғанын білеміз. 
Сондай бабадан мирас болған əдеттің 
бірі, қазақ даласына ислам дінінің келуімен 
пайда болған тұрмыс-салт жырларына 
жататын – жарапазан айту дəстүрі. 
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туып қалатыныны бар. Мысалы,  қиын-
қыстау күндерді бастан кешіп жүргенде 
аталарымыз күйзелістен құтыламын деп 
əйелін бала-шағасын тастап, қашып кетпеді. 
Жанын жегі құрттай жеген күйзелісін əйел 
мен балаға көрсетпестен жеңе білді. Əйелдер 
ше? Қанша қиналса да баланы жылатып, 
желкелей жетектемеді. Бейəдеп қылықпен 
ауыл елдің талқысына түспеу үшін баланың 
жылағанын естіртпеуге жанын салған. 
Қилы заманда жүріп, соның бəріне сабырды 
қайдан тапқан?! Ал қазір, қоғам, нарықтық 
заман кінəлі деп шыға келеміз, – дейді 
Ақмарал ағынан жарыла. 

Маманның айтып тұрғаны рас-ау. 
Бүгінде жағдайымыз жөнделген сайын 
қуанудан, өзгенің қуанышын бөлісуден 
кетіп барамыз. Уыстап ішкен дəріден бір 
ауыз жылы сөздің шипасы басым екенін 
ескере бермейміз. Бір ғана жылы сөз 
қасіретті тыйса, бір ғана ауыр сөз айықпас 
дерт жыяды. Ғаламат күшке ие бір ғана сөз 
адамның атын көкке самғатады, немесе 
адами аттан мақұрым қалдырады. Маман 
да солай дейді. 

– Адамның адаммен қарым-қатынасы 
азайып бара жатқанда карантиннің келгені 
өз пайдасын тигізіп жатыр ма деймін. 
Дастархан басында ғана жиналатындар, 
онда да жиналса, енді үйден шықпай, бір-
бірінің қыр-сырымен қанығып жатыр. Бұл 
əңгіменің əуенінен əр іздеп, нəр жинап 
отыратын қазақтың жоғалып бара жатқан 
қасиетінің бірі еді. Жақыныңның бір ауыз 
жылы сөзі материалдық көмектің мыңынан 
артық екенін қазақ онсыз да білетін еді. 

На эти цели из бюджета выделено 
5,4 млрд тенге. Стоимость одного теста 
составит ориентировочно 11,5 тыс. тенге.

На проведение ПЦР-исследований по 
КВИ из средств республиканского бюджета 
выделено 5,4 млрд тенге. 

«При этом 1,7 млрд тенге будут 
направлены в стационары, 3,7 млрд 
тенге – для поликлиник, оказывающих 
консультативно-диагностические услуги. 
Пациенты в этих медорганизациях пройдут 
ПЦР-тесты бесплатно», - отметили в 
пресс-службе НАО «Фонд социального 
медицинского страхования».

Необходимое количество тестов для 
регионов будет определяться местными 
исполнительными органами. На данный 
момент заключены договоры с более 
чем 600 медицинскими организациями, 
где будут проводить исследование на 
COVID-19. Отметим, что ФСМС на эти 
цели в апреле направил первый транш 
средств в медорганизации.

В Фонде рассказали какие категории 
граждан могут пройти бесплатно тесты: 

- госпитализированные в провизорный 
стационар с подозрением на COVID-19;

- граждане с симптомами ОРВИ и 
пневмонией;

- лица из числа близко контактировавших 
с зараженным КВИ;

- пациенты при плановой госпитализации 
в стационар;

- пациенты старше 50 лет, состоящие на 
динамическом наблюдении с заболеваниями 
органов дыхания, эндокринной и сердечно-
сосудистой систем;

 - пребывающие из-за рубежа;
- сотрудники МВД, задействованные 

в мероприятиях по предотвращению 
распространения коронавируса;

- беременные и др.
Кроме того, в Фонде сообщили, 

что в рамках противоэпидемических 
мероприятий «Национальный центр 
экспертизы» Комитета контроля качества и 
безопасности товаров и услуг МЗ РК за свой 
счет также проводит ПЦР-исследования 
для следующих категорий граждан:

- контактных лиц, находящихся на 
домашнем карантине;

- спецконтингенту (медработники, 
имеющие респираторные симптомы 
и с повышенном риском заражения; 
сотрудники госорганов, задействованных 
в противоэпидемических мероприятиях; 
лица в домах престарелых, интернатных 
и прочих специализированных 
организациях);

- призывникам и др.
Напомним, всего на мероприятия по 

предотвращению COVID-19 из средств 
республиканского бюджета предусмотрено 
порядка 55,9 млрд тенге, оператором 
которых является ФСМС. Из них на оплату 
пролеченных случаев по койко-дням в 
инфекционных, провизорных и карантинных 
стационарах – 14,7 млрд тенге, на выплату 
надбавок к зарплата медработников, 
задействованных в мероприятиях по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции – 35,8 млрд 
тенге, на диагностическое исследование 
(ПЦР-тесты) – 5,4 млрд тенге.

Бұл мақсатта бюджеттен 5,4 млрд 
теңге бөлінді. Бір тест бағасы шамамен 
11,5 мың теңгені құрайды.

КВИ бойынша ПТР-зерттеулер 
жүргізуге республикалық бюджеттен 5,4 
млрд теңге бөлінді. 

«Бұл ретте 1,7  млрд. теңге стацио-
нарларға, 3,7 млрд. теңге консультациялық-
диагностикалық қызметтер көрсететін 
емханаларға бағытталады. Осы 
медициналық ұйымдарда емделушілер 
ПТР-тесттен тегін өтеді», – деп атап өтті 
«Əлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры» КЕАҚ баспасөз қызметі». 

Өңірлер үшін тестілердің қажетті 
санын жергілікті атқарушы органдар 
айқындайтын болады. Қазіргі уақытта 
COVID-19-ға зерттеу жүргізетін 600-ден 
астам медициналық ұйымдармен келісім-
шарттар жасалды. ƏМСҚ-ның сəуірде 
осы мақсатта медициналық ұйымдарға 
алғашқы транш жібергенін айтып өтеміз.

Қорда азаматтардың қай санаттары 
тегін тест тапсыра алатындығы айтылды: 

- COVID-19-ға күдікті провизорлық 
стационарға жатқызылғандар;

- ЖРВИ жəне пневмония симптомдары 
бар азаматтар;

- КВИ жұқтырғандармен жақын 
байланыста болған адамдар;

-  стационарға жоспарлы емдеуге 
жатқызу кезіндегі пациенттер;

- тыныс алу органдарының, эндокриндік 
жəне жүрек-қантамыр жүйелерінің 
ауруларымен динамикалық бақылаудағы 
50 жастан асқан пациенттер;

 - шетелден келгендер;

- коронавирустың таралуын болдырмау 
жөніндегі іс-шараларға тартылған ІІМ 
қызметкерлері;

 жəне жүкті əйелдер т. б.
Сонымен қатар, Қорда ҚР ДСМ Тауарлар 

мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама 
орталығы» эпидемияға қарсы іс-шаралар 
шеңберінде келесі санаттағы азаматтар 
үшін ПТР-зерттеулер жүргізетінін 
хабарлады:

- үй карантиніндегі байланыста болған 
адамдарды;

- арнайы контингентке (респираторлық 
симптомдары бар жəне жұқтыру қаупі 
жоғары медицина қызметкерлері; 
эпидемияға қарсы іс-шараларға қатысатын 
мемлекеттік органдардың қызметкерлері; 
қарттар үйлеріндегі, интернаттық жəне 
өзге де мамандандырылған ұйымдардағы 
адамдар);

- əскерге шақырылушыларға жəне т.б.
Естеріңізге сала кетейік, оператоы 

ƏМСҚ болып табылатын, COVID-19 
алдын алу бойынша іс-шараларға 
республикалық бюджет қаражатынан 
55,9 млрд теңге қарастырылған. Оның 
ішінде инфекциялық, провизорлық жəне 
карантиндік стационарлардағы төсек-
күндер бойынша емделген жағдайларды 
төлеуге – 14,7 млрд теңге, коронавирустық 
инфекцияның таралуын болдырмау 
бойынша іс-шараларға тартылған 
медицина қызметкерлерінің еңбекақысына 
үстемеақы төлеуге-35,8 млрд теңге, 
диагностикалық зерттеуге (ПТР – тесттер) 
- 5,4 млрд теңге.

ФСМС СООБЩИЛ КТО 
ПРОЙДЕТ ПЦР-ТЕСТЫ 

БЕСПЛАТНО

ӘМСҚ КІМДЕР ПТР-
ТЕСТЕРДІ ТЕГІН 

ӨТЕТІНДІГІН АЙТТЫ 

УЫСТАП ІШКЕН ДӘРІДЕН  
БІР АУЫЗ ЖЫЛЫ СӨЗДІҢ ШИПАСЫ БАСЫМ

Десек те, карантиннің жағымсыз 
тұстары да бар болып шықты. Күнкөріс 
табысынан айрылғандар дау-дамайға 
салынып, екі ай ішінде ерекше күйзелістен 
дер кезінде құтылу жолдарын іздеп кетті. 
Оқшаулану кезінде виртуалды болса да 
психологиялық кеңес алуға ұмтылды. Дəл 
осындай сəтте қаншама отбасына Ақмарал 
да көмек қолын созды. 

– Сəуір айынан бастап инстаграм 
желісіндегі @zhastar.psihologtaru парақ-
шасы арқылы 8 онлайн кеңес өткіздім. 
Əрқайсысы əр түрлі тақырыпқа арналды.  
Отанымыздың алтын діңгегі – отбасы 
туралы тікелей эфирімді 200-ден астам 
адам көріп, сауалдарын жолдап, оған 
шамам келгенше талдап, сараптап бердім. 

Эфир арқылы тəж пандемиясының 
адам психологиясына қалай əсер етіп 
жатқанын талқыладық. Таяу қалған ҰБТ-
ға дайындық пен өмір белсенділін арттыру 
тақырыбында да бітіруші түлектерге 
арналған кеңестеріммен бөлістім. Айналып 
келгенде, басына келген ауыртпалықты 
жеңуге адамның мінезі де, сабыры да 
жетеді.

Иə, адам қандай жағдайда да, қандай 
ортада да өзін комфортты сезіне алатын 
мүмкіндікті өзі туғызады. Өздеріңізді 
барынша дамытумен, рухани дамытумен 
айналысыңыздар. Бұл ертеңгі күні 
карантиннен шыққан кезде адамның жан-
дүниесінде, сонымен қатар сыртқы ортада 
болатын кризиске төтеп беруге көмектеседі. 
Өйткені жүйке жүйе шаршамай, керісінше 
ақыл-ой бұрынғыдан да дамып, шыңдалып 
шығады.Ең бастысы, өзіміз үшін, 
жақындарымыз үшін сақтық шараларын 
бұлжытпай орындайық!

Меруерт БӨЛЕК,
«Талғар».

Əңгіменің неге күйзеліс тақырыбына ауып 
отырғанын түсінген шығарсыз. Осыған дейін 
де жетісіп жүрмегендер карантин кезінде 
стресске түскендері соншалық тіршілікте, 
отбасындағы сансыз күйзелістен жүйкесі 
күйремеген адамды табу – шөмеле шөптен 
ине іздегенмен бірдей болды. Адамдар 
тығырыққа тіреліп, шырғалаңға түскен 
шақта қол ұшын беріп, дұрыс жол көрсете 
алатын психологтарға деген сұраныс та күрт 
артты. Психологиялық көмек беретін түрлі 
орталықтар құрылып, онда топтастырылған 
мамандар əлеуметтік желілер арқылы 
тікелей эфирге шығып, рухани көмекке 
келді. Сондай психологтың бірі аудандық 
жастар ресурстық орталығының психолог 
маманы Ақмарал Шубекова. 

– Кейде санамда қарама қайшы пікірлер 

Ой деген жары�ты� шексіз �ой. Жо�арыда отыр�ан 
шенді, шекпендіні� ж�йкесі �мір с�ру де�гейі 
т�мен жандардан жо�ары болатын шы�ар деп 

ойлайтынмын. Тіпті оларда жан к�йзелісі, стресс 
сынды жанталас�ан әсерлер м�лдем болмайтын 

шы�ар деп те ойлайтынмын. Ба�сам, статиска 
бойынша еш айырмашылы� жо� екен. Керісінше, 

«байы�ан сайын �алтырауы�» келеді екен.
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– Өнер академиясы сияқты үлкен 
шығармашылық ордасына оқуға түсу оңай 
емес. Өнер жолына кімнің ықпалымен 
келдіңіз?

– Мен Алматы облысы, бұрынғы Шелек, 
қазіргі Еңбекшіқазақ ауданы Жаңа шаруа 
ауылында дүниеге келгенмін. Біздің балалық 
шақ – Тəуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы 
елең-алаң кезеңге тура келді. Бұрынғы 
экономика тұралап, нарық енген жылдар. 
Ауылда жарық бірде бар, бірде жоқ. Елде 
жұмыссыздық белең алып, қиыншылық 

көбейген шақ. Бірде тоқ, бірде аш ауыл 
жұртының мəдени өмірі де жұтаң: бұрынғы 
клуб жабылып, мəдениет үйірмелері тарап, 
кино көрудің өзі арманға айналған. Жарық 
берілген үш-төрт сағатта теледидардан 
көретіндері «Тамаша» əзіл театры. Соны 
халық медет тұтып, күні бойы əңгіме етеді. 
Мектепте мұғалімдерде бор жоқ, өздері 
сатып алады да, сол борын шыттарына орап, 
басқалар сұрамасын деп тығып жүреді. 

Бір күні мектепке жаңа келген жас 
мұғалімдер мен өнерге жақын оқушылар 
бірігіп, ақылдаса келіп «Ауыл тамашасы» 

атты топ құрдық. Ол кезде 
менің 7-8 сыныпта оқитын 
кезім. Сол топта белсенді 
болып, шағын рөлдерді 
ойнайтынмын. Мектепте 
қойған əзіл-сықақ кешімізге 
жұрт ағылып келетін 
болды. Көрерменіміз мол, 
сұранысымыз көп болған 
соң қойылымдарымызды 
ақылы етейік деп шештік. 
«Ауылымыздың талантты 
жастарынан құралған 
«Ауыл тамашасы» атты 
əзіл-сықақ театрының кешкі 
концертіне келіңіздер!» деп 
ауылдың ыңғайлы жерлеріне 
«афишалар» жапсырып, 
жарнама жасадық. 
Бағасы – 10 теңге. Ел көп 
келді. Ол кезде көпшілік 
жұрттың орташа айлығы 
1000 теңгедей болатын. 
Біздің табысымыз 2-3 
мыңды құрады. Алғашқы 
табысымызға Шелектің 
базарына барып, бор 
сатып алып, мұғалімдерге 
тараттық. Ұстаздарымыз 
мəз. Содан не керек, жақын 
ауылдарға «гастрольдерге» 
шыға бастадық. Шағын 
залдар көрермендерге толды. 

�.М�сірепов 
атында�ы �аза� 

Мемлекеттік 
академиялы� 
балалар мен 

жас�спірімдер 
театрыны� 

актері, «Серпер» 
сыйлы�ыны� 

иегері.

Ауылдағылар: «Сен нағыз əртіссің, əртістікке 
тапсырып, Құдайберген Сұлтанбаевтай актер 
бол!» деп бата-тілек айтатын. Актер кім 
десе, біз үшін «Тамашадағылар» ғана болып 
елестейтін. Мектептің атынан аудандық, 
облыстық байқауларға қатысып, жүлделі 
орындар алдым. 

– Сол күндерді сағынасыз ба?

– Ақын-жазушылар шығармаларында 
қызықты да бақытты балалық шағын жиі 
айтады. Шыны керек, мен балалық шағымды 
соншалықты сағынған емеспін. Сол күндер 
қайтып келмесе екен деймін. Шелек өңірі 
түгелдей темекі егетін. Жаз бойы атыз 
басында, темекінің маңында уақытымыз 
өтетін. Темекі екпеген отбасының жағдайы 
мүшкіл болатын. Өйткені ол негізгі табыс 
көзі болатын. Біз сонда каникул болмаса 
екен, мектеп демалмаса екен деп тілеуші едік. 
Ондай балалықты қалай сағынасың?!

– Мектеп бітіргеннен кейін бірден оқуға 
түсіп кеттіңіз бе?

– Менің Өнер академиясына түсуім ұзаққа 
созылды. Мектеп бітірген жылы қалаға келіп, 
оқуға тапсыруға отбасылық жағдайымыз 
жар бермеді. Қаражат болмады. Екінші 
жылы «бойың толмайды» деп қабылдамады. 
Үшінші жылы қатты ауырып, өнер түгілі 

жан қайғы болды. Ұзақ сырқаттан əрең 
айығып, аман қалдым. Тек төртінші жыл 
дегенде Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық өнер академиясының «Эстрада 
миниатюра театрының» актері мамандығына 
оқуға түстім. Алғашқы ұстазымыз Жанат 
Ысқақовтың тобына қабылдандым. Бізді 
Жанат ағайымыз бен атақты Лидия Кəденова 
екеуі таңдап алды. Лидия апайымызды бір 
көру арманымыз еді ғой... Жанат ағамыз 
өмірден ерте өтті де, екінші курстан бастап 
Құдайберген Сұлтанбаев ағамыз қарамағына 
алды. Сол кісінің тобынан түлеп ұштық. 
«Тамашаның тарланы – Құдайберген 
ағаларыңдай бол!» – деп тілек айтқан 
ауылдастарымның айтқаны келді. 

– Сіздердің буын ерте танылды. 
Бір топ группалас қыз-жігіттер 
театрға топтарыңызбен келдіңіздер. 
Алдарыңыздағы бірнеше буынға қарағанда 
осы толқынның тегеуріні қатты болды. 
Мұны сыры неде деп ойлайсыз?

– Шынындығында, бұл шақ еліміз 
экономикасын тіктеп, руханиятқа көңіл 
бөліне бастаған кез еді. Кино саласы қайта 
жанданып, театрлар қайта түлей бастаған 
уақыттарда өнер адамдары да сұранысқа ие 
бола бастады. Алдыңғы буындарға қарағанда 
біздің жас буын телеарна бағдарламаларына, 
киноға түсуге жиі шақырту ала бастадық. 
Мəдени өмірде сілкініс болды. Тобымызбен 
театрға кіруіміздің де театрға, өнерге көңіл 
бөлу басталған кезбен сəйкес келді. Əрине, 
тəлім алған ұстаздарымыздың берген білімі, 
төккен тері де бізге пайдасын тигізбей қойған 
жоқ.

– Театр актерлерінің құрамына ену бар 
да, сол ортадан ойып орын алу бар. Бұл 
ретте Бақыт Тушаевтың жолы болған 
секілді: негізгі рөлдерге тез ие болған 
актерлердің бірісіз. Алғашқы рөліңіз қандай 
болды? Сол кездерді жиі еске аласыз ба?

біздікінен көп өзгешелігі жоқ Бекболат.
Бір қуанатыным, араға біраз жылдар 

салып барып, жақында ғана 5-мамыр күні 
осы рөлімді сахна төріне өзім қайта алып 
шықтым. Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, «Тарлан» сыйлығының иегері, 
режиссер Жанат Хаджиев сахналаған 
спектакльдер апталығының соңғы күнінде 
«Күшік күйеу» комедиясын көрермен 
назарына ұсындық. Бұл рөлді  өзім де 
сағынып қалыппын. Өзгеше шабытпен ойнап 
шықтым.

– Көп актерлер Гамлетті немесе Абайды 
ойнағысы келеді. Сол рөлдер бұйырмады 
деп өкінгендері де бар. Сізде – «осы рөлді 
сомдасам-ау» дейтін ішкі арман бар ма?

– Гамлет рөлі бұйырмады деп қаншама 
актерлер өмірден баз кешкені тарихи 
деректерде өте көп. Абай бола алмағаны 
үшін қайғы шегіп, уайымы ішіне түсіп кеткен 
актерлер де бар... Мен өз өмірін белгілі 
бір образдар үшін өксітетіндер санатынан 
емеспін. Театрда өзіңе қандай рөл бұйырса 
да барыңды салып ойнау міндетің. Саған 
бұйырған əрбір рөл – сенің бақытың. Оны 
бағалай білуің керек.

Мен белгілі режиссер Жанат Хаджив 
сахналаған қойылымдардың 70-80 
пайызында негізгі рөлдерді сомдадым. 
Есімнен кетпейтін, өзіме етене жақын 
«Қозы-Көрпеш – Баян сұлудағы» Жантық 
рөлі. Негізі, мен екі құрамда да болғам 
жоқ. Бірақ репитициядан қалмай, көрермен 
болып отырдым. Екі құрамның да ойынын 
көріп, Жантықтың орнына өзімді қойып, 
солармен бірге қиялымда сол рөлді сомдап 
жүрдім. Ақыры, режиссер мені үшінші 
Жантық етіп бекітті. Екі құрамдағы актерлер 
жоқ бола қалса, мен шығамын. Сөйтіп 
жүріп Жантықпен бірге өзім де бір биікке 
көтерілдім. Бұл – өте күрделі образ. Жантық 
– ерте заманның емес, бүгіннің де кейіпкері.

Егер менде мүмкіндік болса, онда 
«Атаукередегі» Тағанның рөлін сомдар 

– Біздің театрдың бір артықшылығы 
– балалар жəне жасөспірімдер театры 
болғандықтан, рөл алу, театрға тез бейімделу 
жағында мүмкіндік мол. Күндіз балаларға 
арналған қойылымда ойнасақ, кешке 
ересектерге арналған спектакльдерде өнер 
көрсетеміз. Басқа театрлар 10 жылдап күтетін 
бейнелерді біз бірер жылда сомдауымыз 
мүмкін. Ең алғаш театрға келе салып, көп 
күтпей «Тазша бала» қойылымындағы 
Тазша бала образына ие болдым. Бұл маған 
берілген үлкен мүмкіндік еді. Жанымды 
салып ойнадым. Көрермен де, театр 
актерлері де жылы пікірін жиі айтатын. Көп 
өтпей Тахауи Ақтановтың «Күшік күйеу» 
қойылымындағы Бекболатты ойнадым. 
Бұл театрға жаңа келген жастардың бəріне 
бұйырмайтын бақ еді. Осы күнге дейін 
қаншама рөлдерді сомдадым. Театрда үлкен-
кіші рөл жоқ. Шағын эпизодтағы кейіпкердің 
кейде бас кейіпкерден артық əсері болса, ол 
актердің шеберлігі. Мен қай рөлді алсам да, 
жеріне жеткізе ойнауға тырысамын. Десе де, 
алғашқы рөлдерім – Тазша бала мен «Күшік 
күйеудегі» Бекболат бейнесі маған ыстық. 

Осы күні Бекболатты жас актерлер 
сомдайды. Солардың ойынына қарап 
отырып, үш-төрт ай репетиция кезіндегі осы 
спектакльдің барлық қалтарыс-бұлтарысын 
еске аламын. Ондағы əр қимыл, əр өзгеріс 
маған таныс. Жастар буыны біз көрсеткен жол 
бойынша келе жатыр. Олардың Бекболаты Ба�ыт ТУШАЕВ: 

ТАҒАННЫҢ КӨЗІМЕН
ҚОҒАМНЫҢ КӨЗІМЕН
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едім. Таған – біздің болмысымыз. Ол – 
қатал қоғамның кесірінен жолы болмаған, 
дəрменсіздік дертінен жапа шеккен, өзінің 
білетінін іске жаратуға мүмкіндік таппаған, 
бөгде мінезді жат ұрпақтың тепкісіне 
ұшыраған қаншама тағдырдың, керек болса, 
түркі тілдес талай халықтардың тағдырын 
айшықтайтын образ. Мұндай күрделі 
бейнені ашу үшін мықты режиссермен қатар, 
Тағанды жанымен түсінетін актер керек. Өз 
басым Оралхан Бөкеевті қазақ əдебиетінің 

Өзгермейді. Неге сол қыздар əскери киім 
киіп, кіреберісте соғыс жылдарында əндер 
қойылып, керек болса залға сол шақты еске 
түсіретін суреттер ілініп, қару-жарақтар 
тізіліп тұрмайды. Бұл – көрерменді алдын 
ала қойылымға психологиялық дайындау 
ғой. Осылай жасауға ешкім кедергі болмас 
деймін. Театр – тірі организм. Ол толысып, 
заманға сай өзгеріп тұруы тиіс.

– Соңғы кездері телесериалдарға, 
киноларға жиі түсіп жүрсіз. Театр 
актері кинода ойнаса, театр сахнасында 
жүргендей болады деген сынды жиі 
естиміз. Бұған келісесіз бе?

– Жылына оншақты киноға түсуге 
шақырады. Соның екі-үшеуіне ғана түсемін. 
Біріншіден, киносценарийлеріне қараймын. 
Екіншіден, көбінің төлейтін «гонорары» 
мардымсыз. Көшеде жүрген əуесқойлармен 
бірдей ақша төлегісі келеді. Бұл – əділетсіздік. 
Кəсіби актерлер – киноның жаны. Соны 
түсіну көп режиссердің қолынан келмейді. 
Қазір əуесқой, əнші, əзілкештердің көбі 
режиссер болып кетті ғой... Олар актерлерге 
театрдағыдай ойнамаңдар деп жатады. 
Мен оларға: «Неге ойнамаңдар дейсің. 
Қайта ойнаңдар демейсің бе? Сонда барып 
олар өзін табады. Еркін ойнауға мүмкіндік 
бер» деймін. Дəл бүгінгі уақыт – əуесқой 
актерлер мен режиссерлердің уақыты болып 

бар. Одан ұзап шыға алмаймыз. Бірақ мұның 
бəрі ақталу. Қалайда екі жақтың ортасынан 
шығар жол іздеу керек. Театр басшылығы 
қызметінде жүргендер кем дегенде жылына 
бір эксперименттік, абсурдтық жаңа қойылым 
қоюына мүмкіндіктері бар ғой деп ойлаймын. 
Ақталу – қашан да ең оңай тəсіл. «Арт и 
шок» театры шағын залда тамаша дүниелер 
жасап жатыр. Біздің дəстүрлі классикалық 
театрларға да сондай ізденіс өрісі керек деген 
пікірмен келісемін.

тұр. Олар ақша үшін ойына келгенін істеп 
жатыр. Мұның басы бəсекелестік тудырады, 
өнер дамиды дегенге саяр, бірақ соңы 
немен тынады? Талғам-таразы қайда?.. Оны 
ойлайтын адам бар ма бізде? 

– Əлеуметтік желіде өте белсендісіз. 
Кейбір өткір мəселелерге пікіріңізді ашық 
айтып тұрасыз.. Бұл өнер жолыңызда 
кедергі келтірмей ме?

– Біз осы қоғамның бір бөлшегіміз. Бізді 
құртса, немқұрайдылық құртады. Қоғамдағы 
кез келген келеңсіздікке бізде жауапкерміз. 
Мені біздің халықтың жауапкершіліктен 

қашатыны алаңдатады. Егер бəрі өз міндетін 
ойдағыдай орындаса, бізде халық бақытты, 
əділетсіздік аз болар еді. Мен əділетсіздікке 
төзбеймін. Бала кезімнен солай қалыптасқам. 
Көре тұра көрмегенсіп, біле тұра білмегенсіп 
отыру – жат. Мұндай адамдарды қылмыскер 
санаймын. 

– Ой бөлісіп, сұқбаттасқаныңызға 
рахмет! Шығармашылығыңыз өрлей 
берсін!

– Театр мəдениетін қалай көтеруге 
болады?

– Германияның Штутгарт қаласындағы 
театрдың кіреберіс залының екі шетінде 
қолшатырлар толып тұрады. Қойылым 
аяқталған соң далада жаңбыр жауып тұрса, 
көрермендер кез келген қолшатырды алады 
да, үйлеріне кете береді. Бірақ келер жолы 
міндетті түрде қолшатырды ала келеді. Міне, 
театрға құрмет. Бұл – адамның өзін сыйлауы. 

Мен театр басшыларына бір ұсыныс 
айттым. Ол да Еуропа елдерінде бар 
тəсіл. Мысалы, соғыс туралы қойылым 
болды делік, бізде көрерменді қазақша 
киінген қыздар күтіп алады. Үнемі солай. 

теңдессіз классигі деп білемін. Мүмкін, 
алдағы уақытта өзім қаржысын шығарсам да, 
«Атаукере» қойылымын қайта сахналатып, 
осы рөлді сомдармын. Қазір жасым да сол 
Тағанмен қарайлас. Уақыт күтпейді. Бар 
арманым – Тағанның көзімен қоғамға, 
қоғамның көзімен Тағанға қарап көру. Содан 
кейін психологиялық образдарды сомдағым 
келіп жүр. Өз жандүниемізді ашатын, адам 
болмысын тереңнен түсіндіретін образдарды 
сомдағым келеді.

– Арман, мақсаттарыңыздың те-
зірек орындалуына тілектеспіз. 
Сізден сұрағым келіп отырғаны, қазақ 
театрының қойылымдарында неге 
жаңалық аз, өзге ұлт театрлары қоятын 
эксперименттік қойылымдар неге бізде 
жоқ? Қырғызстанның «Меккеге қарай ұзақ 
жолын» мысалға алайық. Оларда сондай 
қойылымдар баршылық. Бізде театр 
репертуары тарихи дүниелермен толып 
тұр, көбінде ескі сарын, драматургиялық 
та, режиссерлік те ізденіс білінбейді.

– Əрине, бұл көптен бері қойылып 
жүрген, бізді де толғандыратын сұрақ. Бізді 
эксперименттік қойылымдар болса да, 
көрермен көрмей ме деп қорқамын. Бірер 
қойылым болды да, бірақ көрермені өте аз 
болды. Біздің көрермен терең дүниелерге 
бас қатырғысы келмейді, жеңіл, түсінікті 
дүниелерді ғана көргісі келеді. Олар 
ондай күрделі, өзіне беймəлім қойылымға 
келгенше, «Алдараспан», «Базар жоқ» секілді 
арзан қойылымдарға əуес. Олардан ақшасын 
аямайды. Абай – түсінікті əлем бе, елдің бəрі 
түсінбейді екен деп, Абайдан қашамыз ба? 
Өссек – Абаймен өсеміз. Сол скілді көрермен 
талғамын өсіретін дүниелерге көп көңіл 
бөлсек деймін. Көрермендер батыс елдері 
секілді театр мəдениетін толық түсінгенде 
ғана, біздің театрлар жаңа сатыға көтеріледі.

Екіншіден, театрға да ізденіс керек. 
Қаржыландырып отырған мемлекет болған 
соң, жоғарының тапсырмасы, шеңбері де 

ҚОҒАМҒА,
ТАҒАНҒА ҚАРАҒЫМ КЕЛЕДІ
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Ал бүгін Шығыс Батыстың озық технологиясына 
сүйеніп ірі өндіріс орындарын іске қосуда. Ірі 
ғылыми жетістіктерге де жетуде. Аумалы-төкпелі 
заман дөңгелегі айналады-ай келіп?! Бұл уақыты 
мен ыңғайы кезек келіп, кезек тиіп жатар дүние атты 
сайтан ғой. Қайтерсің?!

Тəңір берген тілімізді, дархан салт-дəстүрімізді 
жоғалтып алсақ Күнə! Ешқашан кешірілмейтін 
мəңгүрттік болмақ. Тəңірі бізді содан сақтасын!

Ұлттың ұлттық белгісі-тілі. Əр ұлт өз тілін сүюі 
керек. Сол тілде жаза, оқи, сөйлей, тамылжыта əн айта 
білулері парыз. Тіл жоғалған жерде, ұлт та, халық 
та, мемлекет те жоғалады. Сонан да əр қазақ Тəңірі 
берген Тілі үшін, Тəңір берген Ұлты үшін, Тəңірі 
берген Мемлекет үшін жанпидаға дайын тұруы тиіс. 
Осының бəрін ұмытпауға бізді тəрбиелейтін, əуелі 
Тəңір, сонан соң əлі қасиетін жоғалтып болмаған 
Асыл От Басы, сонан соң құдыреті мəңгі өшпейтін 
Сөз өнерінің Алтын сандығы – Кітап. 

Адамды  саяси  жануар  деген  Аристотельдің 
берген белгілі анықтамасын əл-Фарабидің 
көзқарасын көрсетуге толық қолдануға болады. 
Адамның қоғамдық табиғатын мойындау 
оның барлық этикалық жəне социологиялық 
пайымдауларының алғышарттарын құрады. 
Қоғамды жетілдіру бақытқа жетудің басты 
шарты болып табылады. Монархтың, бас 
əкімінің  тұлғасына баса назар аудара отырып, ол 
бұлардың адамгершілігі мен білімділігі қоғамда 
қайырымдылықты жүзеге асырудың негізгі 
шарты деп білді. Əл-Фарабидің гносеологисына 
тəн рационализм-ақыл-парасат адамның барлық 
проблемасын шешуге қабілетті күш деп тануы-
социологияда да көрінеді. 

Əл-Фараби былай дейді: «Қайырымды адам 
өзінің өлімін зорлап жеделдетуге тиісті емес, 
өйткені өмірге деген сүйспеншіліктің өзі ізгіліктің 
сарқылмас көзі болып табылады». Дəл осы 
жер бетіндегі, бұл дүниедегі ізгілікті барынша 
жоғары бағалай отырып, «Мəселенің мəні» деген 
трактатында ол туатынның жəне өлетіннің бəрі 
мəңгі өлмейтін нəрсе емес деген тұжырымға келеді. 

Жетілу үшін өзіңе-өзің барынша адал болуың 
қажет, мұның, əсіресе өз бойыңда бар абзал 
қасиетті тани білуге, соларға ие болуға жəне соны 
дамытуға қатысы бар. Мінез құлықты жетілдіруде 
əл-Фараби денені жетілдірумен ұқсатады. Дененің 
жетілуі денсаулыққа тіреледі. Егер денің сау 
болса, онда оны сақтауға жəне нығайта түсуге 
жағдай жаса, денсаулығың жоқ болса, онда оны 
табуға көмектесу керек. Дененің саламаттылығы 
өмір қажеттерінде белгілі бір шараларды сақтауға 
байланысты. Рухани саламаттық ретінде жақсы 
мінез-құлық та шаманы талап етеді. Жаман мінез-
құлықты əл-Фараби рухани кесел деп сипаттайды. 
Іс-əрекеттегі шаманы ол екі шеткерліктің қақ 
ортасы деп анықтайды.

Адам эволюциясында өзара қолдау сезімінің 
маңызы туралы, адамшылық негіздердің тұқым 
қуалап, беки беретіні жайлы тезистерімен 
ұштасып жатады. Айталық, «Қайырымды қала 
тұрғындарының көзқарастары» деген трактатында 
əлеуметтік-этикалық проблемалар едəуір орын 
алады, алайда сонымен бірге онтологияның, 
таным теориясының жəне космологияның 
жалпы принциптерін зерттеуге де мұнда аз көңіл 
бөлінбеген. Ақыл-парасат пен ағарту ісінің 
күрескері, соғыстар мен зорлық-зомбылыққа 
ашына қарсы шыққан əл-Фараби ізгі тілекті 
адамдардың бəріне жақын, əрі қымбат.

Жүрек – басты мүше, мұны тəннің ешқандай 
басқа мүшесі билемейді. Бұдан кейін ми келеді. 
Бұл да-басты мүше; бірақ мұның үстемдігі бірінші 
емес, екінші, өйткені ол барлық басқа мүшелерді 
билейтін болса, оның өзін жүрек билейді. Бірақ бұл 
тек жүрекке қызмет етеді жəне жүректің табиғи 
ниетіне қарай, бұған басқа мүшелер қызмет етеді. 
Мысал үшін үй басқарушыны алайық; ол тек өз 
қожасына қызмет етеді, ал ауладағы адамдардың 
бəрі оған қызмет етеді осы жағдайдың екеуі де үй 
иесінің ниетіне байланысты. [Ми жүректен] кейінгі 
мүше ретінде [əрекет етеді], басты мүше бейімделе 
алмаған жерде оның орнын басады, оның өкілі 
болады, əр іске бейімделіп отырады; жүректің ізгі 
ниеттерін жүзеге асыру ісіне қызмет ету тек қана 
миға тəн қабілет. Мəселен, жүрек-ішкі табиғи 
жылылықтың көзі. Басқа мүшелерге жылылық нақ 
осыдан тарайды, олар осыдан нəр алып отырады, 

ал мұның өзі туа біткен жануарлық рухтың арқасы, 
бұл рух күретамыр арқылы барлық мүшелерге 
тарап отырады. 

Мидан кейін бауыр, бұдан соң көкбауыр, 
содан соң жыныс мүшелері келеді. Күш атаулы 
мүшеде болады, сондықтан оның қызметі тəннің 
қимылымен қатар жүреді де, екінші тəннің 

мүшесіне ауысып отырады; бұдан сөзсіз шығатын 
қорытынды, осы екіншісі, қай жолмен болса 
да жүйке-тамырлардың алғашқы торабы мен 
біріккен, бұл торап көптеген жүйкелердің мимен 
немесе жұлынмен жалғасып жататыны сияқты; ең 
болмағанда онымен, сызат арқылы байланысады. 
Əрдайым бұлардың басқа мүшеге психика жағынан 
əсер етуі керек болған кезде бұлардың арасында тəн 
ағысы пайда болуы үшін, мидың жүрекке осындай 
əсер етуі қажет.

Мүшелердің ішінде тұңғыш рет жүрек пайда 
болады, бұдан кейін ми, одан соң бауыр, одан 
кейін көкбауыр, сонын соң басқалары пайда 
болды. Бəрінен соң барып қимылға келетін-жыныс 
мүшелері. Бұлардың тəндегі үстемдігі əлсіз, мұны 
еннің əсерінен, бұлардың еркекке тəн жылылықты 
сақтауынан, жануар жүрегінен оқшау екі бірдей 
ені бар еркек жынысының сипатынан байқауға 
болады. Үстем күштің мекені-жүректе; қызмет 
етуші күштің мекені-жыныс мүшелерінде.

Өндіргіш күш екі түрлі болады:
-бірі материяны əзірлейді, бұдан осы күштің 

иесі-жануар пайда болады;
-екіншісі осы жануар түріне форма бітіреді 

де материяны осы түрге тиісті форманы  
қалыптастыруға бағыттайды. Материяны əзірлеуші 
күш-ұрғашының күші; форма бітіретін күш-
еркектің күші. Ұрғашының бұлайша жаралуы-
материяны əзірлеуге себепкер болатын күштің 
арқасы. Еркектің бұлайша жаралуы-жоғарыда 
аталған материяға белгілі күш иесі түрінің 
формасын бітіретін күштің арқасы. Жүрекке 
қызмет етуші, оның жануарға материя бітіруіне 
мүмкіндік беретін мүше-жатын; осы соңғы мүшеге 
қызмет етуші, оның адам немесе жануар формасын 
қалыптастыруына мүмкіндік беретін мүше-ұрық 
шығарушы мүше. Ұрық ұрғашының жатынына 
еніп, мəселен, адам формасын қалыптастыру үшін 
сол жатыннан шығатын қанмен кездескенде ұрық 
осы қанға күш бітіреді, бұл күш адам мүшелері 
жəне əрбір мүшенің формасы, ақыр аяғында адам 
формасы қалыптасқанша осы қанды қозғай береді. 
Жатында əзірленетін қан-адамның материясы; 
ұрық-форма қалыптасқанша осы материяны қозғай 
беретін нəрсе.

Адамның ұрығын өндіретін нəрселер-ұрық 
сақтағыш сауыттар немесе ет пен терінің арасында 
болатын қан тамырлар. Бұл қан тамырлар еркектің 
енінен біраз көмек алып отырады. Олар жыныс 
мүшесінде болатын сызатпен аяқталады, сөйтіп, 
қан тамырындағы ұрық осы сызаттан ағып шығады; 
мұның өзі ұрықтың жатынға барып құйылуы жəне 
күш біріктіруші қанның пайда болуы үшін керек, 
ал осы күш арқылы бұл қан дене мүшелері, əрбір 
мүшенің формасы жəне бүкіл тəннің формасы 
қалыптасқанға дейін өзгере береді. Ұрық-еркектің 
құралы. 

Формаға қарай бет алған ұрық қанға дарыған 
кезде ең алдымен жаратылатын нəрсе-жүрек.

Сезімдік күші, қиялы мен интеллектісі 
жағынан алғанда, олардың ерлер мен əйелдердің 

айырмашылығы жоқ. Сыртқы нəрселердің əсерінен 
қоректендіргіш сезімдік күштерде сезімдік 
заттардың образдары пайда болады; сонан соң 
бес сезім арқылы көңілге тоқылатын алуан түрлі 
түйсіктер сезімдік үстем күшке келіп жиналады. 

Асқан игілік пен ең биік кемелділік дəрежесіне, 
ең алдымен, қала жетпек, ал кемелділіктің ең 

төмен дəрежесінде тұрған қоғам бұған əсте жете 
алмайды. Адамдар бірлестігі шынайы бақытқа 
жеткізетін істерде өзара көмектесу мақсатын 
қойған қала қайырымды қала болып табылады, ал 
адамдарды бақытқа жету мақсатымен бір-біріне 
көмектесіп отыратын халық-қайырымды халық. 
Егер халықтар бақытқа жету мақсатымен бір-
біріне көмектесіп отыратын болса, бүкіл жер жүзі 
осылайша қайырымды болмақ.

Қайырымды қала кемелденген, сырқатсыз 
денеге ұқсайды, ал оның барлық мүшелері тірі 
жанның өмірін аман сақтап қалу үшін, оны барынша 
қызғылықты ету үшін бір-біріне көмектесіп 
отырады. Қалада белгілі адам – басшы адам бар 
жəне өздерінің дəрежелері жағынан басшыға жақын 
тұрған басқа да адамдар бар, бұлардың əрқайсысы 
өз жағдайына жəне қабілетіне қарай басшының 
көздеген мақсатына сəйкес əрекет етіп отырады. 
Бұлар бірінші сатыда тұрған адамдар. Бұлардан 
төменірек тұрған басқа адамдар бар, олар бірінші 
сатыдағылардың мақсаттарына сəйкес əрекет етеді, 
бұлар – екінші сатыда тұрған адамдар. Одан кейін 
осы екінші сатыдағылардың мақсаттарына сəйкес 
əрекет ететін адамдар келеді. Осы соңғылардың 
мақсаттарына сəйкес əрекет жасап қызмет ететін, 
бірақ өздеріне өзгелере қызмет етпейтін адамдарға 
дейін сатылап, қала бірлестігінің мүшелері 
осындай тəртіппен орналасады. Бұлар ең төмен 
сатыда тұрған,ең төмен жағдайдағы адамдар. 

Қайырымды қаланы əрбір, кез келген адам 
билей бермекші емес, өйткені ел билеу екі 
нəрсеге байланысты; біріншіден, адамның өз 
жаратылысында ел билеуге қаншалық əзір екеніне 
байланысты, екіншіден, адамның еріктен қуат алып 
отыратын жағдайы мен қабілетіне байланысты. 
Ол-қиялдау қабілеті табиғи түрде біз көрсеткен аса 
мəртебелі кемелділік дəрежесіне жеткен адам. 

Ал егер осы қасиеттердің бəрін өз бойына 
жинақтаған адам табылмайтын болса, бірақ екі 
адам табылып, оның бірі-дана, екіншісі басқа 
шарттарға сай келетін болса, онда осы екеуі де 
қала басшылары болар еді. Егер осы қасиеттер 
бір топ адамның бастарына бөлек-бөлек біткен 
болса, сөйтіп, бірінде даналық, екіншісінде тағы 
бір қасиет, үшіншісінде тағы бір, төртіншісінде 
тағы бір, бесіншісінде тағы бір, алтыншысындағы 
тағы бір қасиет болса, онда осы адамдар өзара 
келіскен жағдайда, бəрі де қайырымды басшылар 
болмақ. Қайырымды қала надан қалаға, өнегесіз 
қалаға, алыс-беріс қала мен адасқан қалаға қарама-
қарсы. Сондай-ақ мұндай қалаға жеке адамдар осы 
қалалардың өкілдері де қарсы болмақ. Надан қала 
дегеніміз – ешқашан да бақытты көріп-білмеген, 
оған талпыну ешқашан ойына да кіріп шықпаған 
тұрғындар қаласы. Бақытсыздық атаулы-тəндегі 
дерт, кедейлік, лəззаттың жоқтығы, құштарлыққа 
салынудың мүмкін еместігі, сый-құрметінің 
жоқтығы сияқты нəрселер осы игіліктерге 
қарсы тұрады. Пасықтық пен бақытсыздықтың 
қаласы дегеніміз-сондай қала, оның тұрғындары 
тағамнан, ішімдіктен, сұқбаттасудан лəззат алуға 

тырысады, қысқасы, олар сезім мен қиялға əсер 
ететін лəззаттарға, қандай түрде болса да сауық 
құрып, сайран салуға құштар келеді. Даңғой 
қала дегеніміз – сондай қала, оны мекендеушілер 
жұрттың сый-құрметіне бөленіп, мақтау алу үшін, 
өздері жайында басқа халықтар біліп, айта жүруі 
үшін бір-біріне көмектесуге тырысады, мұның 
бəрін олар бұған қаншалық ынтызарлығына қарай 
немесе осы қаншалық қолынан келуіне қарай 
істейлі. Мансапшыл қала дегеніміз – сондай қала, 
оның тұрғындары өзгелерді өздеріне бағындыруға, 
ал өздері ешкімге де бағынбауға тырысады; 
олардың күш-жігері өздеріне жеңіс əперетін 
қуанышқа жетуге ғана жұмсалады. Құштар қала 
дегеніміз – сондай қала, оның тұрғындары əркім өз 
құштарлығына ешбір тежеусіз, өз қалауынша еркін 
істеу деп біліп, осыған ұмтылады. Ал өнегесіз 
қала дегеніміз – сондай қала, оның көзқарастары 
ізгі көзқарастар санатына қосылады жəне ол 
бақытты, пейілі кең, құдіреті күшті Алланы, 
екінші жаратылысты, əрекетшіл парасатты, тегінде 
қайырымды қала тұрғындары білетін жəне солар 
сенетін нəрселердің бəрін хақ деп біледі; бірақ бұл 
қала тұрғындарының іс-əрекеті құдды надан қала 
тұрғындарының іс-əрекеті сияқты. 

Құбылмалы қала дегеніміз – сондай қала, оның 
көзқарастары мен іс-əрекеттері бұрын қайырымды 
қаланың көзқарастары мен іс-əрекеті сияқты 
болса да, кейін ол өзгеріп кеткен; санасына өзгеше 
идеялар ұялап, іс-əрекеті мүлде басқаша болған. 
Адасқан қала дегеніміз – сол, оның ойынша; 
бақыт бұл дүниедегі өмірден кейін келмек. Бірақ 
оның түсінігі өзгеріп кеткен, сондықтан пейілі 
кең, құдіретті күшті Алла тағала туралы, екінші 
жаратылыс туралы жəне əрекетшіл парасат туралы 
оның түсініктерінің терістігі соншалық, бұлардың 
инабаттылыққа негіз болуы да, барлық зат біткеннің 
кейіпкері мен образдары ретінде қабылдануы да 
мүмкін емес.Уақыт жағынан бірінен соң бірі келіп 
отыратын, қайырымды қалалардың əміршілері 

бейне біртұтас жан жəне бейне тіртұтас мəңгілік 
ағзам іспетті.

Адамзаттың бір ұрпағы өліп, тəндері жойылған 
кезде, ал олардың тəннен азат болған жандары 
бақытқа жеткен шақта, сол дəрежедегі басқа 
адамдар олардың жолын қуып, орнын басады 
да, солардың істегенін істейді. Бұлар да өліп, 
жандары өздерінен бұрынғылардың бақыты 
сияқты бақытқа жеткенде бұлардың əрқайсысы 
түрі, саны мен сапасы жағынан өзіне ұқсас жанмен 
қосылады. Өздері тəнсіз болғандықтан бұлардың 
қосылуы, олар қаншама көп болса да, кеңістік 
жағынан бұлардың арасында ешқандай таршылық 
туғызбайды, бұлай болатын себебі бұлар ешқандай 
орын алмайды, өйткені бұлардың бір-бірімен 
кездесіп, қосылуы тəндерде болатын жағдайға 
ұқсамайды. 

Адамның өз ожданы алдында адал, шыншыл 
болуы адам өзіне өзі ізгі қасиетті болуынан, жүріс-
тұрысы ізгі болуынан ғана туады. Ал егер өз 
бойында жоқ бола тұрып, адам өзін ізгі қасиетті 
адамға, жүріс-тұрысы жөнді адамға жатқызса, онда 
ол адамда өзі туралы жалған пікір туғандығы.

Егер адам өз бойында жоқ нəрселерді 
өзіне жатқыза беретін болса, онда ол адамда 
көлгірсушілік пайда болады. 

Доскерлік – адамшылықтағы жақсы қасиет, 
бұл өзі адамның басқа адамдармен тиісті шамада 
қарым-қатынас жасауынан туады, осының 
арқасында ол өзінің жүріс-тұрысынан, сол 
адамдармен əңгімесінен жақсы лəззат алады. Бұл 
жөнінде артық кету-жарамсақтыққа соғады, ал 
достыққа кемтар болу-тəкаппарлыққа итереді. Ал 
енді осы ретте ол басқаны ренжітетін іс жасаса, 
онда бұл дүрдараздыққа апарып соқтырады.

Біз бұл мысалдан мұндай əрекеттердің қандай 
тең ортаға, қандай тым артық кеткендікке немесе 
тым кем түскендікке жататынын айыра аламыз. 

Мысалы, көзсіз батырлық ерлікке ұқсас, 
ысырапшылық жомарттыққа ұқсас, əзілқойлық 
өткір тілдікке ұқсас, жарамсақтық доскерлікке 
ұқсас, өзін-өзі кемсіту кішіпейілділікке ұқсас, 
көлгірсу адамдығы адалдыққа ұқсас. Осы 
шеткерліктердің ішінде жаратылысымыз 
бойынша өзіміздің бейімдірек тұратынымыз бар 
болғандықтан, біз бұлардан сақтануымыз керек. 

Ең айқын рахат жəне ең айқын азап-сезімдерге 
қатысы барлары. Адамның түйсіктен тыс 
сезінетіндері, мысалы, қорқыныш, қайғы, өкініш 
жəне тағысын сондайлар. Хайуан тəрізділердің 
ішінде тек осының бір ғана өзі жеткіліксіз 
болатындары бар, сондықтан бұларға түйсік 
арқылы азап беріледі. Азаптардың ішінде сол 
адамның түйсігі арқылы берілетін, ең күшті 
сезілетіні иіс, дəм сезімдеріне жататындар, осыдан 
кейінгіге жататындар сезімнің басқа түрлері. Адам 
осы жолдар арқылы өзіне-өзі ізгі іс жасау жолын 
жəне өзіне де, басқаларға да жамандық жасаудан 
бойын тарту жолдарын жеңілдетеді. 

Дайындаған: Тұрсынбек Жалғасбаев.

Қайырымды қала

Тәңірі Шығысқа Құран түсіріп, Мұхаммедті 
Ана-Жерге Пайғамбар қылып жібергенде 
оған өнер мен ғылымды қоса еріткен. 
Сонан да Ана-Жерде өнер мен ғылым 
әуелі Шығыста тез өрби көтерілген. 
Батыс сол Шығыстың жемісінің дәмін 
татқандар. Шығыс өнері мен ғылымынан 
сусындағандар.
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В связи с проведением в судах пилотного 
проекта «Примирительные  процедуры 
в суде»  в электроном формате сторонам 
разъясняется право окончить дело 
соглашением об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации путем 
обращение к медиатору. 

Преимущества медиации заключаются в:
- ускорении процесса восстановления 

нарушенных прав путем создания условий 
для проведения переговорного процесса с 
участием медиатора в целях урегулирования 
спора (конфликта) с учетом интересов 
сторон, вовлеченных в спор и в преодолении 
конфликтных отношений;

 -возможности изменения одновременно 
предмета и основания иска для 
урегулирования всех взаимных требований 
сторон в пределах одного дела в соответствии 
с требованиями части второй статьи 169 
ГПК;

- возврат государственной пошлины, 
уплаченной при подаче искового заявления в  
полном объеме в соответствии с требованиями 
статьи 548 Кодекса Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс);

- неформальная и гибкая процедура;
-сохраняет и восстанавливает добрые 

отношения;
-экономит ресурсы сторон (деньги, время, 

нервы);
 -исключает риск публичного оглашения 

спора;
-решение удовлетворяет обе стороны и 

выполняется добровольно;
-медиатор заинтересован в мирном 

соглашении сторон, а не в судебном 
процессе;

-участие в выработке и принятии решения.

Медиатор по Талгарскому району 
Турсунбекова Юлия Абдыжалиловна e-mail:

ulatursunbekova@gmail.com сот. 8 
747 575 23 34

Назарова Р.
главный специалист 

Талгарского районного суда.

В настоящее время  государством принимается немало программ для 
развития  бизнеса. Одним из  бизнес идей является открытие продуктового 
магазина, ресторанный  и гостиничный комплексы и т.д.  Некоторые 
собственники земельных участков, отведенных для  индивидуального 
жилищного строительства,  возводят объекты предназначенные для ведения 
предпринимательской деятельности, что являтся нарушением земельного 
законодательства Республики Казахстан, в частности, использование 
земельного участка  не по целевому назначению.  Поскольку, целевое назначение 
земельного участка предполагает  использование земельного участка  по тому 
назначению, которое определено на основании соответствующей технической 
документации по землеустройству  и действующего законодательства.  

Порядок изменения целевого назначения  регламентируется статьей 49-1 
Земельного кодекса РК  (далее - ЗК РК), а также Стандартом  государственной 
услуги «Выдача решения  на изменение целевого назначения земельного 
участка».     

Изменение целевого назначения земельного участка состоит из  следующих 
этапов:

– Подача заявления об изменении целевого назначения  через веб –
портал   «Электоронное правительство» либо на бумажном носителе в 
Местный исполнительный орган (далее - МИО)  округа по месту нахождения 
земельного участка.  МИО в течение одного рабочего дня направляет  
поступившее  заявление  об изменении  целевого назначения  земельного 
участка в уполномоченный орган района (ОЗО) (п.4 ст.49-1 ЗК РК). Вместе  
с заявлением  прилагается акт кадастровой стоимости земельного участка  в 
случае необходимости  выкупа  земельного участка (п.5 ст.9 ЗК РК).

– Уполномоченный орган  района  (ОЗО) в течение 3 рабочих дней  со 
дня поступления  заявления  определяет возможность использования  
земельного  участка  по заявленному  целевому  назначению  и  направляет  
его на согласование  одновременно  всем  заинтересованным  государственным  
органам (п.5 ст. 49-1 ЗК РК).

– Согласующие органы  в течение  5  рабочих дней  представляют  
соотвествующие заключения о возможности  использования  земельного  
участка  по заявленному  целевому  назначению. Архитектура и НПЦзем в 
течениие пяти рабочих дней  предоставляет  заключение (п.6 ст.49-1 ЗК РК). 

– Уполномоченный орган района (ОЗО) в пределах  компетенции  в течение  
3 рабочих дней    со дня поступления  заключений  подготавливает  предложение  

о возможности  использования  земельного участка  по заявленному  целевому 
назначению. Подготовка документов  на рассмотрение земельной комиссией  
района,  отделом земельных отношений  в течение 3 рабочих дней. (п.7 ст.49-1 
ЗК РК).

– Решение об изменении целевого назначения земельного участка 
принимается на основании заключения земельной комиссии в течении 5 
рабочих дней с момента поступления в земельную комиссию предложения о 
возможности изменения целевого назначения земельного участка. Подготовка 
заключения ОЗО и рассмотрение земельной комиссией  в  течение 5 рабочих 
дней. (п.8 ст. 49-1 ЗК РК).

– В случае изменения целевого назначения земельного участка, 
расположенного в черте населенного пункта,  для целей строительства 
составляется земельно-кадастровый план (далее –ЗКП), который  
изготавливается в течении 10 рабочих дней НПЦзем (в п.7 ст44-1 ЗК РК).

- Уполномоченный орган района в пределах компетенции в течении 
3-х рабочих дней с момента поступления соотвествующего заключения 
земельной комиссии, а при изменении целевого назначения земельного участка, 
расположенного в черте населенного пункта, для целей строительства в течении 
3 рабочих дней с момента утверждения ЗКП подготавливает соотвествующее 
решение МИО района. Утверждение ЗКП в течении 3-х рабочих дней( п.7 ст.44-
1 ЗК РК). Проект решения МИО  (п.10 ст.49-1 ЗК РК).

– Решение МИО сельского округа об изменении либо об отказе в изменении 
целевого назначения земельного участка принимается в течении 5-ти рабочих 
дней с момента поступления соотвествующего заключения земельной комиссии, 
при изменении  целевого назначения земельного участка, расположенного в 
черте населенного пункта, для целей строительства – в течение 5-ти рабочих 
дней с момента утверждения ЗКП. Решение МИО  (п.11 ст.49-1 ЗК РК).

Согласно статье 8 Земельного кодекса Республики Казахстан целевой режим  
использования территории, опеределенный при зонировании земель является 
для субъектов земельных правоотношений обязательным. При не соблюдении 
указанной нормы законодательства в соответствии со статьей 92, 93 Земельного 
кодекса Республики Казахстан данные земельные участки  могут быть изъяты, 
если собственник не изменит целевое назначение  земельного участка в  
согласно  законодательства  Республики Казахстан.

Ж.Адамбалинова,
Главный специалист аппарата акима Гулдалинского сельского округа.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет дегеніміз – көрсетілетін қызметті 
алушылардың өтініші бойынша жеке тəртіппен жүзеге асырылатын 
жəне олардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін 
іске асыруға, оларға тиісті материалдық немесе материалдық емес 
игіліктер беруге бағытталған жекелеген мемлекеттік функцияларды 
іске асыру нысандарының бірі.

Мемлекеттік қызметтер көрсетудің негізгі қағидаттары:
- көрсетілетін қызметті алушылардың тегiне, əлеуметтiк, 

лауазымдық жəне мүлiктiк жағдайына, жынысына, нəсiлiне, 
ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жерiне 
байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша қандай да бір 
кемсітушіліксіз теңдей қол жеткізуі;

-  мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде төрешілдік пен 
сөзбұйдалық көріністеріне жол бермеу;

- мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы есеп берушілік жəне 
ашықтық;

- мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қолжетімділігі;
- мемлекеттік қызметтер көрсету процесін үнемі жетілдіру;
- мемлекеттік қызметтер көрсету кезіндегі үнемділік жəне тиімділік.
Жоғарыда атап өткендей, мемлекеттік көрсетілетін қызметті 

берушілер мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен 
регламенттеріне сəйкес мемлекеттік қызметтер көрсетуге міндетті.

Негізінде көрсетілетін қызметті берушілердің мемлекеттік 
қызметтер көрсетуіне қойылатын талаптары жəне оларды көрсету 
тəртібі мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты мен 
регламентінде айқындалады.

Стандарт жəне регламент дегеніміз не?
Стандарт дегеніміз - мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын 

талаптарды белгілейтін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету 
процесінің, нысанының сипаттамаларын, мазмұнын жəне нəтижесін 
қамтитын нормативтік құқықтық акт.

Ал, регламент - мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын 
сақтау жөніндегі талаптарды белгілейтін жəне көрсетілетін қызметті 
берушілер қызметінің тəртібін, оның ішінде мемлекеттік қызметтер 
көрсету процесінде өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен, 
Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл, сондай-ақ ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тəртібін айқындайтын нормативтік құқықтық 
акт болып табылады.

Н.А.Дарменов,
Бесқайнар ауылдық округі əкімі аппаратының бас маманы.

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ ҚҰРЫЛЫМДАРЫНА
ХАБАРЛАНДЫРУ!

Ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап егін жинау жұмыстарын 
жүргізуге ауылшаруашылығы тауарын өндірушілер үшін квоталар бөлу 
жəне дизель отынын сату QOLDAU.KZ веб порталы арқылы төмендегі 
тəртіппен жүргізілетінін хабарлайды:

1) Меншік жəне (немесе) жер пайдалану құқығы мемлекеттік 
дерекқорларымен расталған ауылшаруашылығы мақсатындағы жер 
учаскелеріндегі алаңдардың электрондық карталары бойынша мəліметтерді 
енгізу («жылжымайтын мүлік тіркелімі» мемлекеттік дерекқоры жəне 
«мемлекеттік жер кадастры» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі);

2) Өткен жылғы ауыспалы егіс бойынша мəліметтер (алқапқа себілген 
дақыл, өнімділік, алқапқа себілген алқап жəне танаптар бөлінісіндегі 
басқа да көрсеткіштер туралы мəліметтер) жəне ағымдағы жылға арналған 
жоспарлар/факт (дақыл, егіс алқабы туралы мəліметтер) енгізілген ;

3) Жерді қашықтықтан зондтау деректерін пайдалана отырып өткен 
жəне ағымдағы жылы дақылдарды егуге арналған алқаптарды пайдалануға 
автоматтандырылған талдау жүргізу;

4) Ауылшаруашылығы тауарын өндірушінің жеңілдікті дизель отынына 
арналған квотаны бекітуге өтінімге ЭЦҚ мен қол қоюы жəне қалыптастыруы;

5) Облыстық ауылшаруашылығы басқармасының өтінімді қабылдауы 
(не оны қабылдамауы).

6) Бірегей нөмір бере отырып, квотаны бекіту туралы өтінім бойынша 
жүйе шешім қабылдауы;

7) ЭЦҚ-мен квота шегінде ауылшаруашылығы тауарын өндіруші 
мен оператор (облыс əкімдігі айқындаған, ауыл шаруашылығы тауарын 
өндірушілерге дизель отынын жеткізуді, сақтауды жəне босатуды 
қамтамасыз ететін жеке кəсіпкер немесе заңды тұлға арасында жеңілдікті 
дизель отынын жеткізуге шарт жасасу); 

8) Ауылшаруашылығы тауарын өндірушінің шотына («Ақпараттық-
есептеу орталығы» АҚ) дизель отынының партиясына ақша аудара отырып, 
жеңілдікті дизель отынын жөнелтуге арналған өтінішке ЭЦҚ-мен қол қою 
жəне қалыптастыру;

9) Дизель отыны операторының тиеп-жөнелтуі жəне электронды шот-
фактура жүйесіне тией отырып, тиеп-жөнелтуге арналған өтінішті өтеу;

10) Дизель отынын тиеп жөнелткеннен кейін жəне оператор тиеп 
жөнелтуге арналған өтінішті өтегеннен кейін Жүйенің оператордың шотына 
(комиссиясыз) автоматты түрде ақша аударуы.

«Талғар ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ
СЕЛЬХОЗ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

С 1 июля текущего года распределение квот и реализация дизельного 
топлива для сельхозтоваропроизводителей на проведение уборочных 
работ будет  проводиться через веб-портал qoldau.kz путем:

1) внесения сведений по электронным картам полей на 
земельных участках сельхозназначения, права собственности и (или) 
землепользования на которые подтверждены государственными базами 
данных (Государственная база данных «Регистр недвижимости» и 
Автоматизированная информационная система «Государственный 
земельный кадастр»;

2) внесения сведений по севообороту за предыдущий год (сведения 
о культуре, урожайности, площади посева на поле и другие показатели 
в разрезе полей) и планах/факте на текущий год (сведения о культуре, 
площади посева);

3) проведения автоматизированного анализа использования полей под 
засев культуры за предыдущий и текущий год с использованием данных 
дистанционного зондирования земли;

4) формирования сельхозтоваропроизводителем и подписания с ЭЦП 
заявки на утверждение квоты на льготное дизтопливо;

5) принятия заявки (либо ее отклонение) управлением сельского 
хозяйства области;

6) принятия Системой решения по заявке об утверждении квоты, с 
присвоением уникального номера;

7) заключения в пределах квоты с ЭЦП договора на поставку 
льготного дизтоплива между сельхозтоваропроизводителем и Оператором 
(определенный акиматом области индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, обеспечивающее доставку, хранение и отпуск 
дизельного топлива сельхозпроизводителям);

8) формирования сельхозтоваропроизводителем и подписания с ЭЦП 
заявления на отгрузку льготного дизтоплива, с перечислением на счет 
регистратора (АО «Информационно-учетный центр») денег за партию 
дизтоплива;

9) отгрузки Оператором дизтоплива и погашения заявления на отгрузку, 
с загрузкой в Систему электронного счета-фактуры;

10) автоматического перевода денег Системой на счет Оператора (без 
комиссий) после отгрузки дизтоплива и погашения Оператором заявления 
на отгрузку.

ГУ «Отдел сельского хозяйства Талгарского района».

В связи динамикой роста по всей стране 
случаев заражения коронавирусом COVID-19 
государством предпринимаются меры по 
сохранению баланса между доступом к 
правосудию и обеспечением безопасности 
жизни и здоровья граждан, вовлеченных 
в орбиту судопроизводства на период 
чрезвычайного положения. В это непростое 
время  судьям поручено строго соблюдать 
карантинные меры с целью максимального 
исключения контактов для предотвращения 
риска распространения коронавируса среди 
посетителей.

Для многих судей определен гибкий 
график работы, обустроен дистанционный 
режим работы. Кроме того, максимально 
снижен бумажной документооборот.

Сейчас большинство судей перевели на 
дистанционную работу. Непосредственно на 
рабочих местах трудится лишь треть штата. 

Тем не менее служители Фемиды 
отмечают, что даже из-за бушующего 
вокруг коронавируса они ни в коем 
случае не собираются ограничивать право 
людей быть выслушанными в судах. 
Самых нетерпеливых и не желающих 
ждать окончания пандемии лишь просят 
подавать иски через мобильное приложение 
«Судебный кабинет», а не подвергать себя и 
других людей риску подхватить злополучный 
COVID-19. Суровые карантинные будни 
не отбили у казах¬станцев охоту судиться. 
При этом многие требуют, чтобы слушания 
проводились не по удаленке с использованием 
видеосвязи, а как обычно - в зале заседаний. 
Думаю, что оставаться дома – это тот вклад 
в общее дело нераспространения вируса, 
который посилен сделать каждый.

Аскар Калмакбаев,
заведующий канцелярии 

районного суда.

НЕ ВРЕМЯ 
СУДИТЬСЯЖАЛПЫ МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

ПОРЯДОК И НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕИМУЩЕСТВА 
МЕДИАЦИЯ

ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН 
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ЖОБА
Талғар ауданы бойынша 

аз қамтылған отбасыларға (азаматтарға) 
тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшерін 

жəне тəртібін айқындау туралы

«Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 
жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 97-бабының 5-тармағына, 
«Əлеуметтік тұрғыдан қорғалатын азаматтарға 
телекоммуникация қызметтерін көрсеткені үшін 
абоненттік  төлемақы тарифінің көтерілуіне 
өтемақы төлеудің кейбір мəселелері туралы» 
2009 жылғы 14 сəуірдегі № 512 Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысына, «Тұрғын 
үй көмегін көрсету ережесін бекіту туралы» 2009 
жылғы 30 желтоқсандағы № 2314 Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысына, «Тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» 2015 жылғы 
9 сəуірдегі № 319 Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің бұйрығы 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 
Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 
сəуірдегі № 88-V Заңына  сəйкес, Талғар ауданы 
мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Талғар ауданы бойынша аз қамтылған 
отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін 
көрсетудің мөлшері жəне тəртібі осы шешімнің 
қосымшасына сəйкес айқындалсын.

2. Осы шешімнің орындалуын бақылау 
Талғар аудандық мəслихатының «Халықты 
əлеуметтік қорғау, əлеуметтік инфрақұрылымды 
дамыту, еңбек, білім, денсаулық, мəдениет, тіл 
жəне спорт жөніндегі» тұрақты комиссиясына 
жүктелсін.

4. Осы шешім əділет органдарында 
мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне 
енеді жəне алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін қолданысқа енгізіледі.

 Талғар аудандық мəслихатының 
сессия төрағасы

Талғар аудандық мəслихатының хатшысы

Талғар ауданы мəслихатының 20 
_____________________«Талғар ауданы 
бойынша аз қамтылған  отбасыларға 
(азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсетудің 
мөлшерін жəне тəртібін айқындау туралы» №__ 
шешіміне қосымша

 Аз қамтылған отбасыларға (азаматтарға) 
тұрғын үй көмегін көрсетудің  мөлшері жəне 
тəртібі

Осы тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері 
жəне тəртібі «Тұрғын үй қатынастары 
туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 97-бабының 
5-тармағына, «Əлеуметтік тұрғыдан қорғалатын 
азаматтарға телекоммуникация қызметтерін 
көрсеткені үшін абоненттік төлемақы тарифінің 
көтерілуіне өтемақы төлеудің кейбір мəселелері 
туралы» 2009 жылғы 14 сəуірдегі № 512 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына, 
«Тұрғын үй көмегін көрсету ережесін бекіту 
туралы» 2009 жылғы  30 желтоқсандағы № 2314 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына, 
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 
2015 жылғы 9 сəуірдегі № 319 Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
бұйрығына (бұдан   əрі – Стандарт) сəйкес 
əзірленді жəне аз қамтылған отбасыларға 
(азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсетудің 
мөлшерін жəне тəртібін айқындайды.

1. Жалпы ереже
1. Осы тұрғын үй көмегін көрсетудің 

мөлшері жəне тəртібінде келесі негізгі ұғымдар 
пайдаланылады:

1) шекті жол берілетін шығыстар үлесі - 
телекоммуникация желісіне қосылған телефон 
үшін абоненттік төлемақының, жеке тұрғын үй 
қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған 
тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жалға алу 
ақысының ұлғаюы бөлігінде отбасының 
(азаматтың) бір айда кондоминиум объектісінің 
ортақ мүлкін күтіп-ұстауға, коммуналдық 
қызметтер мен байланыс қызметтерін тұтынуға 
жұмсалған шығыстарының шекті жол берілетін 
деңгейінің отбасының (азаматтың) жиынтық 
кірісіне пайызбен қатынасы;

2) отбасының (азаматтың) жиынтық табысы 
- тұрғын үй көмегін тағайындауға өтініш 
білдірілген тоқсанның алдындағы тоқсанда 
отбасы (азамат) кірістерінің жалпы сомасы;

3) кондоминиум объектісін басқару органы 
- кондоминиум объектісін басқару жөніндегі 
функцияларды жүзеге асыратын жеке немесе 
заңды тұлға;

4) уəкілетті орган - тұрғын үй көмегін 
тағайындауды жүзеге асыратын «Талғар 
аудандық жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі;

5) кондоминиум объектісінің ортақ 
мүлкін күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстар 
– кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін 
пайдалануға жəне жөндеуге, жер учаскесін күтіп-
ұстауға, коммуналдық қызметтерді тұтынуды 
есептеудің үйге ортақ құралдарын сатып 
алуға, орнатуға, пайдалануға жəне тексеруге, 
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-
ұстауға тұтынылған коммуналдық қызметтерді 
төлеуге жұмсалатын, жалпы жиналыстың 
шешімімен белгіленген ай сайынғы жарналар 
түріндегі үй-жайлардың (пəтерлердің) меншік 
иелері шығыстарының міндетті сомасы, сондай-
ақ болашақта кондоминиум объектісінің ортақ 
мүлкін немесе оның жекелеген түрлерін күрделі 
жөндеуге жинақталатын ақша;

6) аз қамтылған отбасылар (азаматтар) 
- Қазақстан Республикасының тұрғын үй 
заңнамасына сəйкес тұрғын үй көмегін алуға 
құқығы бар адамдар.

7)  «Азаматтарға  арналған    үкімет»    
мемлекеттік корпорациясы (бұдан əрі – 
Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес 
мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар 
субъектілерінің желілеріне қосуға арналған 
техникалық шарттарды беру жөніндегі 
қызметтерді жəне квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің қызметтерін көрсету, «бір 
терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік 
қызметтерді, табиғи монополиялар 
субъектілерінің желілеріне қосуға арналған 
техникалық шарттарды беру жөніндегі 
қызметтерді, квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің қызметтерін көрсетуге өтініштер 
қабылдау жəне көрсетілетін қызметті алушыға 
олардың нəтижелерін беру жөніндегі жұмысты 
ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысанда 
мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз 
ету үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
шешімі бойынша құрылған, орналасқан жері 
бойынша жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын заңды 
тұлға;

8) портал – «электрондық үкіметтің» www.
egov.kz веб-порталы.

2. Тұрғын үй көмегi жергiлiктi бюджет 
қаражаты есебiнен Талдықорған қаласында 
тұрақты тұратын аз қамтылған отбасыларға 
(азаматтарға):

1) жекешелендірілген тұрғын үй-жайларда 
(пəтерлерде) тұратын немесе мемлекеттік 
тұрғын үй қорындағы тұрғын үй-жайларды 
(пəтерлерді) жалдаушылар (қосымша 
жалдаушылар) болып табылатын отбасыларға 
(азаматтарға) кондоминиум объектісінің ортақ 
мүлкін күтіп-ұстауға жұмсалатын шығыстарға;

2) тұрғын үйдің меншік иелері немесе 
жалдаушылары (қосымша жалдаушылар) 
болып табылатын отбасыларға (азаматтарға) 
коммуналдық қызметтерді жəне 
телекоммуникация желісіне қосылған телефонға 
абоненттік төлемақының өсуі бөлігінде 
байланыс қызметтерін тұтынуына;

3) жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын 
үй қорынан жалға алған тұрғын үй-жайды 
пайдаланғаны үшін жалға алу төлемақысын 
төлеуге беріледі.

Аз қамтылған отбасылардың (азаматтардың) 
тұрғын үй көмегiн есептеуге қабылданатын 
шығыстары жоғарыда көрсетiлген бағыттардың 
əрқайсысы бойынша шығыстардың сомасы 
ретiнде айқындалады.

3. Тұрғын үй көмегi телекоммуникация 
желiсiне қосылған телефон үшiн абоненттiк 
төлемақының, жеке тұрғын үй қорынан 
жергiлiктi атқарушы орган жалдаған тұрғын үй-
жайды пайдаланғаны үшiн жалға алу ақысының 
ұлғаюы бөлiгiнде кондоминиум объектісінің 
ортақ мүлкін күтiп-ұстауға, коммуналдық 
қызметтер мен байланыс қызметтерiн тұтынуға 
арналған шығыстарға нормалар шегiнде ақы 
төлеу сомасы мен отбасының (азаматтардың) 
осы мақсаттарға жұмсаған шығыстарының 
жергiлiктi өкiлдi органдар белгiлеген шектi 
жол берiлетiн деңгейiнiң арасындағы айырма 
ретiнде айқындалады.

3-1. Отбасы (азамат) (не нотариат 
куəландырған сенімхат бойынша оның өкілі) 

тұрғын үй көмегін тағайындау үшін Мемлекеттік 
корпорацияға немесе «электрондық үкімет» веб-
порталына тоқсанына бір рет жүгінуге құқылы.

3-2. Құжаттарды қарау жəне тұрғын үй 
көмегін көрсету туралы шешім қабылдау 
немесе көрсетуден бас тарту туралы дəлелді 
жауап беру мерзімі Мемлекеттік корпорациядан 
құжаттардың толық топтамасын алған күннен 
бастап сегіз жұмыс күнін құрайды.

4. Тұрғын үй көмегі аталған жерлерде тұрақты 
тұратын адамдарға кондоминиум объектісінің 
ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар 
сметасына сəйкес жеткiзушiлер ұсынған 
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-
ұстауға арналған коммуналдық қызметтер 
көрсету ақысын төлеу шоттары мен ай сайынғы 
жарналардың шоттары бойынша бюджет 
қаражаты есебінен көрсетіледі. Ауданның 
жергiлiктi өкiлдi органдары тұрғын үй көмегiн 
көрсетудiң мөлшерiн жəне тəртiбiн айқындайды.

5. Белгіленген нормалар шегіндегі шекті жол 
берілетін шығыстар үлесі отбасының жиынтық 
табысының он пайызы мөлшерінде белгіленеді.

Тұрғын үй көмегі:
1) мүгедектерді жəне стационарлық емделуде 

бір айдан астам уақыт кезеңінде болатын 
адамдарды, күндізгі оқу нысанында оқитын 
оқушыларды, студенттерді, тыңдаушыларды, 
курсанттар мен магистранттарды, сондай-
ақ І жəне ІІ топтағы мүгедектерді, сексен 
жастан асқан адамдарды, жеті жасқа дейінгі 
балаларды бағып-күтумен айналысатын 
азаматтарды қоспағанда, жұмыспен қамту 
мəселелері жөніндегі уəкілетті органдарда 
тіркелмеген жұмыссыздарға жəне жұмыспен 
қамтуға жəрдемдесудің белсенді шараларына 
қатысудан жазбаша түрде бас тартқан 
Қазақстан Республикасының еңбекке жарамды 
азаматтарына;

2) уəкілетті органдар ұсынған жұмысқа, 
оның ішінде əлеуметтік жұмыс орнына немесе 
қоғамдық жұмысқа орналастырудан, кəсіби 
даярлаудан, қайта даярлаудан, біліктілігін 
арттырудан дəлелсіз себептермен бас тартқан, 
осындай жұмыстарға қатысуды жəне оқуды 
өз бетінше тоқтатқан жұмыссыздарға 
тағайындалмайды.

1. Тұрғын үй көмегін көрсетудің мөлшері 
жəне тəртібі

6. Тұрғын үй көмегін тағайындау үшін 
есептеу мерзімі өтінішімен қоса барлық қажетті 
құжаттарды өткізген жылдың тоқсаны болып 
саналады.

Жеке меншігінде бір бірліктен артық тұрғын 
үйі (пəтерлер, тұрғын үйлер) бар немесе 
тұрғынжайды жалға немесе пайдалануға беруші 
аз қамтылған отбасылар (азаматтар) тұрғын үй 
көмегін алу құқығын жоғалтады.

7. Тұрғын үй көмегін тағайындау үшін азамат 
(отбасы)  халыққа қызмет көрсету орталығына 
немесе порталға жүгінеді жəне Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің  
2015 жылғы 9 сəуірдегі   № 319  бұйрығымен 
бекітілген «Тұрғын үй көмегін тағайындау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
(бұдан əрі – Стандарт) 9-тармағына сəйкес 
құжаттарды ұсынады.

8. Өтініштер Қазақстан Республикасының 
заңнамаларында белгіленген мерзімдерде 
қаралады.

9. Тұрғын үй көмегін алушылар күнтізбелік 
он бес күн мерзімде уəкілетті органды  тұрғын  
үй көмегін алу құқығына немесе оның 
мөлшеріне  əсер ететін мəн-жайлар туралы 
хабардар етеді.

Өтініш беруші тұрғын үй көмегін алу 
құқығына немесе мөлшеріне əсер ететін 
мəн-жайлар туралы уақытылы хабарламаған 
жағдайда, қайта есептеу келесі тоқсанда 
жүргізіледі (анықталған фактісі бойынша).

Артық төленген сомалар ерікті түрде, ал бас 
тартылған жағдайда сот тəртібімен қайтарылуы 
тиіс.

10. Тұрғын үй көмегін алуға үміткер 
отбасының (азаматтың) жиынтық табысын 
есептеу тəртібі қолданыстағы заңнамаға сəйкес 
есептеледі.

11. Өтемақы төлемдерiмен қамтамасыз 
етiлетiн тұрғын үйлер аумағының нормалары 
заңнамамен белгiленген отбасының əр мүшесiне 
тұрғын үй беру нормаларына баламалы.

12. Коммуналдық қызметті тұтыну нормалары 
табиғи монополияларды (монополистік 
қызметті) реттеу бойынша аумақтық уəкілетті 
орган қолданатын, олармен көрсетілетін 
қызметтерге тарифтерді (бағаларды) белгілеген 
кездегі коммуналдық қызметтерді босату 

нормаларына баламалы.
13. Коммуналдық қызметтерді тұтыну 

төлемінің тарифтерін қызмет көрсету 
мекемелері ұсынады.

14. Тұрғын үй көмегін тағайындағанда келесі 
нормалар ескеріледі:

1) Газды тұтыну: көппəтерлі тұрғын үйлерде, 
жеке секторда тұратын отбасылар тамақ 
дайындау үшін тауарлық газды пайдаланатын 
– 1 адамға  айына 10,0 текше метр, есептеу 
аспаптары бар нұсқауларға сəйкес, бірақ 
қолданыстағы стандарттардан жоғары емес. 
Пешпен жылытатын тұрғын үйде тұратын 
отбасылар үшін - отбасына 1 айға тұтынатын 
сұйық газ – 10 килограмм (1 кішкене баллон);

2) электр энергиясын тұтыну: 1 адамға – 70 
киловатт, 2 адамға – 140 киловатт, 3 адамға – 180 
киловатт, 4 жəне одан көп адамға – 210 киловатт;

3) қатты отынды тұтынушылар үшін:пешпен 
жылытатын тұрғын үйлерге  жылыту 
маусымына – төрт тонна көмір, бар қажетпен 
жабдықталған пəтерлерді жылыту үшін электр 
қуатын қолданатындарға төрт тонна көмірдің 
құны;

4) Тұрғын жайларды жеке секторда жылыту 
үшін газды тұтыну; көп пəтерлі тұрғын үйлерде, 
жеке секторда тұратын отбасылар үшін тауарлық 
газды пайдалану кезде – айына 1 шаршы метрге   
7,0 текше метр 

4) сумен қамтамасыз ету нормасын – əр 
отбасы мүшесіне, есептеу құралдары болған 
жағдайда - көрсеткіштері бойынша, бірақ 
қолданыстағы нормалардан аспауы керек;

5) тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-
ұстауға арналған нысаналы жарнаның мөлшері 
туралы шоты.

Коммуналдық қызметтерді тұтынудың 
шығындары, коммуналдық қызметті тұтынудың 
белгіленген нормативтерінен артық емес, 
алдыңғы тоқсанға нақты шығындары  бойынша 
есептеуге алынады

15. Қатты отынның құнын есептегенде 
аймақта өткен тоқсанда қалыптасқан орташа 
баға ескеріледі.

16. Мемлекеттік корпорация арқылы 
құжаттар қабылданған кезде көрсетілетін 
қызметті алушыға тиісті құжаттардың 
қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

17. Стандарттың 9-тармағына сəйкес 
құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған 
жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның 
қызметкері құжаттарды қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхат береді.

18. «Электрондық үкімет» веб-порталы 
арқылы өтініш жасаған жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсетуге 
сұрау салуының қабылдағаны туралы мəртебе, 
сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
нəтижесін алу күні мен уақыты көрсетіле 
отырып, хабарлама жіберіледі.

19. Мемлекеттік корпорация өтінішті 
ақпараттық жүйе арқылы қабылдайды жəне 
оны тұрғын үй көмегін тағайындауды жүзеге 
асыратын уəкілетті органға жібереді.

20. Уəкілетті орган отбасы (азамат) (не 
нотариат куəландырған сенімхат бойынша оның 
өкілі) ұсынған құжаттардың жəне (немесе) 
олардағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс 
емес екенін анықтау негізінде тұрғын үй көмегін 
беруден бас тартады жəне өтініш берілген 
күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтініш 
берушіге «электрондық үкімет» веб-порталы не 
Мемлекеттік корпорация арқылы дəлелді бас 
тартуды жібереді.

21. Тұрғын үй көмегін тағайындау туралы 
шешімді не кызметті көрсетуден бас тарту 
туралы дəлелді жауапты тұрғын үй көмегін 
тағайындауды жүзеге асыратын уəкілетті орган 
қабылдайды. Тағайындау туралы хабарлама не 
тағайындаудан бас тарту туралы дəлелді жауап 
Мемлекеттік корпорацияға немесе электрондық 
құжат ретінде «жеке кабинетке» жіберіледі.

1. Қаржыландыру жəне төлеу
22. Тұрғын  үй  көмегiн  төлеудi  

қаржыландыру аудан бюджетiмен тиiстi 
қаржылық жылға қарастырылған қаражат 
шегiнде жүзеге асырылады.

23. Аз қамтылған отбасыларға (азаматтарға) 
тұрғын үй көмегін төлеуді уəкілетті орган екінші 
деңгейлі банктер арқылы жүзеге асырылады.

1. Қорытынды
24. Осы тұрғын үй көмегiн көрсетудiң 

мөлшерi жəне тəртiбiмен реттелмеген 
қатынастар Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес реттеледi.
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ПРОЕКТ
Об определении размера и порядка 

оказания жилищной помощи 
малообеспеченным семьям (гражданам) 

по Талгарскому району
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 97 

Закона Республики Казахстан  от          16 
апреля 1997 года «О жилищных отношениях», 
постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 14 апреля 2009 года № 
512   «О некоторых вопросах компенсации 
повышения тарифов абонентской платы за 
оказание услуг телекоммуникаций социально 
защищаемым гражданам», постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 30 
декабря 2009 года  №2314 «Об утверждении 
Правил предоставления жилищной помощи», 
приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 9 апреля 2015 
года № 319 «Об утверждении стандартов 
государственных услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства», Законом 
Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года 
«О государственных услугах», Талгарский  
районный маслихат РЕШИЛ:

1. Определить размер и порядок оказания 
жилищной помощи малообеспеченным семьям 
(гражданам) по Талгарскому району согласно 
приложения к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Талгарского районного маслихата «По 
социальной защите населения, развитию 
социальной инфраструктуры, труду, 
образованию, здравоохранению, культуре, 
языку и спорту».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня государственной регистрации в органах 
юстиции и вводится в действие со дня его 
первого официального опубликования.

 
Председатель сессии 

Талгарского районного маслихата
Секретарь Талгарского районного 

маслихата 

Приложение к решению Талгарского 
районного  маслихата от __________ года № __ 
«Об определении размера и порядка оказания 
жилищной помощи малообеспеченным семьям 
(гражданам) Талгарского района  

Размер и порядок оказания жилищной 
помощи малообеспеченным семьям 
(гражданам)

Настоящий размер и порядок оказания 
жилищной помощи разработан в соответствии 
с пунктом 5 статьи 97 Закона Республики 
Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных 
отношениях», постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 14 апреля 2009 года 
№ 512 «О некоторых вопросах компенсации 
повышения тарифов абонентской платы за 
оказание услуг телекоммуникаций социально 
защищаемым гражданам», постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 30 
декабря 2009 года № 2314 «Об утверждении 
Правил предоставления жилищной помощи», 
приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 9 апреля 2015 
года № 319 «Об утверждении стандартов 
государственных услуг в сфере                 жилищно-
коммунального хозяйства» (далее - Стандарт) 
и определяет размер и порядок оказания 
жилищной помощи малообеспеченным семьям 
(гражданам).

1. Общие положения
1. В настоящих размерах и порядках 

оказания жилищной помощи используются 
следующие основные понятия:

1) доля предельно-допустимых расходов 
– отношение предельно-допустимого уровня 
расходов семьи (гражданина) в месяц на 
содержание общего имущества объекта 
кондоминиума, потребления коммунальных 
услуг и услуг связи в части увеличения 
абонентской платы за телефон, подключенный 
к сети телекоммуникаций, арендной платы 
за пользование жилищем, арендованным 
местным исполнительным органом в частном 
жилищном фонде, к совокупному доходу семьи 
(гражданина) в процентах;

2) совокупный доход семьи (гражданина) - 
общая сумма доходов семьи (гражданина) за 
квартал, предшествующий кварталу обращения 
за назначением жилищной помощи;

3) орган управления объектом кондоминиума 

- физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее функции по управлению 
объектом кондоминиума;

4) уполномоченный орган - государственное 
учреждение «Отдел занятости и 
социальных программ Талгарского района» 
осуществляющее назначение жилищной 
помощи;

5) расходы на содержание общего имущества 
объекта кондоминиума – обязательная 
сумма расходов собственников помещений 
(квартир) посредством ежемесячных 
взносов, установленных решением общего 
собрания, на эксплуатацию и ремонт общего 
имущества объекта кондоминиума, содержание 
земельного участка, приобретение, установку, 
эксплуатацию и поверку общедомовых приборов 
учета потребления коммунальных услуг, 
оплату коммунальных услуг, потребленных 
на содержание общего имущества объекта 
кондоминиума, а также накопление денег на 
предстоящий в будущем капитальный ремонт 
общего имущества объекта кондоминиума или 
отдельных его видов;

         6) малообеспеченные семьи (граждане) 
- лица, которые в соответствии с жилищным 
законодательством Республики Казахстан 
имеют право на получение жилищной помощи;

         7) Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» (далее – 
Государственная корпорация) – юридическое 
лицо, созданное по решению Правительства 
Республики Казахстан для оказания 
государственных услуг, услуг по выдаче 
технических условий на подключение к 
сетям субъектов естественных монополий 
и услуг субъектов квазигосударственного 
сектора в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, организации 
работы по приему заявлений на оказание 
государственных услуг, услуг по выдаче 
технических условий на подключение к сетям 
субъектов естественных монополий, услуг 
субъектов квазигосударственного сектора и 
выдаче их результатов услугополучателю по 
принципу «одного окна», а также обеспечения 
оказания государственных услуг в электронной 
форме, осуществляющее государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество 
по месту его нахождения;

8) портал - веб-портал «электронного 
правительства» www.egov.kz.

2. Жилищная помощь предоставляется за счет 
средств местного бюджета малообеспеченным 
семьям (гражданам), постоянно проживающим 
в Талгарском районе на оплату:

1) расходов на содержание общего имущества 
объекта кондоминиума семьям (гражданам), 
проживающим в приватизированных 
жилищах или являющимся нанимателями 
(поднанимателями) жилых помещений 
(квартир) в государственном жилищном фонде;

2) потребления коммунальных услуг и 
услуг связи в части увеличения абонентской 
платы за телефон, подключенный к сети 
телекоммуникаций, семьям (гражданам), 
являющимся собственниками или 
нанимателями (поднанимателями) жилища;

3) арендной платы за пользование жилищем, 
арендованным местным исполнительным 
органом в частном жилищном фонде.

Расходы малообеспеченных семей 
(граждан), принимаемые к исчислению 
жилищной помощи, определяются как сумма 
расходов по каждому из вышеуказанных 
направлений.

Жилищная помощь определяется как 
разница между суммой оплаты расходов 
на содержание общего имущества объекта 
кондоминиума, потребление коммунальных 
услуг и услуг связи в части увеличения 
абонентской платы за телефон, подключенный 
к сети телекоммуникаций, арендной платы за 
пользование жилищем, арендованным местным 
исполнительным органом в частном жилищном 
фонде, в пределах норм и предельно-
допустимого уровня расходов семьи (граждан) 
на эти цели, установленных местными 
представительными органами.

3. Жилищная помощь оказывается по 
предъявленным поставщиками счетам на оплату 
коммунальных услуг и счетам о ежемесячных 
взносах на содержание общего имущества 
объекта кондоминиума согласно смете 
расходов на содержание общего имущества 
объекта кондоминиума за счет бюджетных 
средств лицам, постоянно проживающим в 

данной местности. Размер и порядок оказания 
жилищной помощи определяются местными 
представительными органами района.

3-1. Семья (гражданин) (либо его 
представитель по нотариально заверенной 
доверенности) вправе обратиться в 
Государственную корпорацию или на веб-
портал «электронного правительства» за 
назначением жилищной помощи один раз в 
квартал.

3-2. Срок рассмотрения документов и 
принятия решения о предоставлении жилищной 
помощи либо мотивированный ответ об отказе 
со дня принятия полного комплекта документов 
от Государственной корпорации составляет 
восемь рабочих дней.

4. Доля предельно-допустимого уровня 
расходов устанавливается к совокупному 
доходу семьи в размере десяти процентов.

5.  Жилищная помощь не назначается:
1) безработным, не зарегистрированным в 

уполномоченных органах по вопросам занятости 
и трудоспособным гражданам Республики 
Казахстан, письменно отказавшимся от участия 
в активных мерах содействия занятости, кроме 
инвалидов и лиц, в период их нахождения на 
стационарном лечении более одного месяца, 
учащихся, студентов, слушателей, курсантов и 
магистрантов очной формы обучения, а также 
граждан, занятых уходом за инвалидами І и 
ІІ группы, лицами старше восьмидесяти лет, 
детьми в возрасте до трех лет;

2) безработным, без уважительных 
причин отказавшимся от предложенного 
уполномоченным органом трудоустройства, 
в том числе на социальное рабочее место или 
общественную работу, от профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышение 
квалификации, самовольно прекратившим 
участие в таких работах и обучении.

2. Размер и порядок оказания жилищной 
помощи

6. Расчетным периодом для назначения 
жилищной помощи считается квартал 
года, в котором подано заявление со всеми 
необходимыми документами.

Малообеспеченные семьи (граждане), 
имеющие в частной собственности более одной 
единицы жилья (квартиры, дома) или сдающие 
жилые помещения в наем или аренду, теряют 
право на получение жилищной помощи.

7. Для назначения жилищной помощи 
гражданин (семья) в Государственную 
корпорацию или портал предоставляет 
необходимые документы, указанные в пункте 9 
стандарта государственной услуги «Назначение 
жилищной помощи»,    утвержденного   
приказом   Министра  национальной  экономики 
Республики Казахстан от 9 апреля 2015 года за        
№ 319 (далее – Стандарт);     

8. Заявления рассматриваются в 
установленном законодательством Республики 
Казахстан сроки.

9. Получатели жилищной  помощи в 
течении десяти календарных дней извещают 
уполномоченный орган об обстоятельствах, 
влияющих на право получения жилищной 
помощи или ее размер.

В случаях, когда заявитель своевременно 
не известил об обстоятельствах, влияющих на 
право получения жилищной помощи или ее 
размер, перерасчет производится в следующем 
квартале (по факту обнаружения).

Излишне выплаченные суммы подлежат 
возврату в добровольном порядке, а в случае 
отказа - в судебном  порядке.

10. Порядок исчисления совокупного 
дохода семьи (гражданина), претендующей 
на получение жилищной помощи 
рассчитывается в соответствии с действующим 
законодательством.

11. Нормы площади жилья, обеспечиваемые 
компенсационными выплатами, эквивалентны 
нормам предоставления жилья на каждого члена 
семьи, установленным законодательством.

12. Нормы потребления коммунальных услуг 
эквивалентны нормам отпуска коммунальных 
услуг, применяемых территориальным 
уполномоченным органом по регулированию 
естественных монополий (монополистической 
деятельности), при установлении ими тарифов 
(цен) на оказываемые услуги.

13. Тарифы потребления коммунальных 
услуг предоставляются поставщиками услуг.

14. При назначении жилищной помощи 
учитываются следующие нормы:

1)  потребление газа: семьям, проживающим 

в частном секторе, в многоквартирных жилых 
домах при использовании товарного газа для 
приготовления пищи – 10,0 кубических метров 
в месяц на одну семью, при наличии приборов 
учета по показаниям, но не выше действующих 
норм, семьям, проживающим в жилом доме 
с печным отоплением – 10 килограмм (1 
маленький баллон) в месяц на одну семью;

2) потребление электроэнергии: на 1-го 
человека – 70 киловатт, на 2-х человек – 140 
киловатт, на 3-х человек – 180 киловатт, на 4-х 
и более человек –210 киловатт;

3) для потребителей твердого топлива: 
на жилые дома с печным отоплением – 
четыре  тонны угля на отопительный сезон, 
благоустроенные квартиры использующие 
электроэнергию для отопления стоимость 
четырех тонн угля на отопительных сезон;

4) потребление газа для отопления: 
семьям, проживающим в частном секторе, 
в многоквартирных жилых домах при 
использовании товарного газа – 7,0 кубических 
метров на 1 кв.м. в месяц, при наличии 
приборов учета по показаниям, но не выше 
действующих норм

4) нормы на водоснабжение – на каждого 
члена семьи, при наличии приборов учета по 
показаниям, но не выше действующих норм;

5) на содержание жилого дома (жилого 
здания) – счета о размере целевого взноса.

Расходы, принимаемые к расчету 
потребления коммунальных услуг, 
определяются по фактическим затратам 
за предыдущий квартал, но не более 
установленных нормативов потребления 
коммунальных услуг.

15. При расчете стоимости твердого топлива 
учитывается средняя цена сложившаяся за 
предыдущий квартал в регионе.

16. При приеме документов 
через Государственную корпорацию 
услугополучателю выдается расписка о приеме 
соответствующих документов.

17. В случае представления неполного 
пакета документов, предусмотренного пунктом 
согласно пункта 9 стандарта, работник 
Государственной корпорации выдает расписку 
об отказе в приеме документов.

18. В случае обращения через веб-
портал «электронного правительства», 
услугополучателю в «личный кабинет» 
направляются статус о принятии запроса на 
оказание государственной услуги, а также 
уведомление с указанием даты и времени 
получения результата государственной услуги.

19. Государственная корпорация принимает 
заявление посредством информационной 
системы и направляет его в уполномоченный 
орган, осуществляющий назначение жилищной 
помощи.

20. Уполномоченный орган отказывает 
в предоставлении жилищной помощи на 
основании установления недостоверности 
документов, представленных семьей 
(гражданином) (либо его представителем 
по нотариально заверенной доверенности), 
и (или) данных (сведений), содержащихся 
в них, и в течение 5 (пять) рабочих дней со 
дня подачи заявления направляет заявителю 
мотивированный отказ посредством веб-
портала «электронного правительства» либо 
Государственной корпорации.

21. Решение о назначении жилищной 
помощи либо мотивированный ответ об 
отказе в предоставлении услуги принимается 
уполномоченным органом, осуществляющим 
назначение жилищной помощи. Уведомление 
о назначении либо мотивированный ответ 
об отказе в назначении жилищной помощи 
направляется в Государственную корпорацию 
или «личный кабинет» в виде электронного 
документа.

1. Финансирование и выплата
22. Финансирование выплат жилищной 

помощи осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных бюджетом района на 
соответствующий финансовый год.

23. Выплата жилищной помощи 
малообеспеченным семьям (гражданам) 
осуществляется уполномоченным органом 
через банки второго уровня.

4. Заключение
24. Отношения, не урегулированные 

настоящим размером и порядком оказания 
жилищной помощи, регулируются 
в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.



14 Қашықтан оқыту
Жұма, 22 мамыр, 2020 жыл

Күнделікті өтіп жатқан тіршіліктің кенеттен мүлде 
басқаша сарынға ауысуы, қалыпты жағдайдан ауытқу, жаңа 
үрдіске көшу оңай емес, əрине. Жер беті дүр сілкінгендей 
күй кешті. Адамзат баласы көзге көрінбейтін жаумен 
шайқасқа түсті. Əлем елдеріндегідей біздің елде де карантин 
жарияланып, төтенше жағдай орын алды. Қаншама жұмыс 
орны жабылып, көптеген адамдар табыс көзінен айырылды. 
Пандемия жағдайы қауіп туғызып отыр. Есі шыққан ел 
кəдімгідей абдырап қалды. Коронавирус індетімен күресу де 
оңайға соғып жатқан жоқ.  Əсіресе, біздің қонақжай, туысшыл 
халқымыз үшін де өте қиын тиді. Ересектеріміз жұмыссыз 
қалса, балаларымыз мектепке бара алмай, бəріміз үй қамақта 
қамалдық та қалдық.

Алайда, тіршілік тоқтаған жоқ. Əр мамандық иесі өз 
жұмысын онлайн түрде жалғастырып жатыр. Оның ішінде 
ұстаздар қауымы да төртінші тоқсанды онлайн сабақпен 
бастап кетті. Қалыптан тыс жағдайдағы оқу алғашында    
оқушыны  да, ата-ананы  да, ұстазды да уайымға салғаны 
рас. Қашықтан оқуға ұстаз да, ата-ана да, бала да бір аптаның 
ішінде бейімделіп кетті. Ұстаздар қауымы өз отбасының 
қамын жасай жүріп, сабақтарын уақтылы өткізіп, əр баламен 
жұмыс жасап, аянбай еңбек етіп келеді. Осындай сын сағатта 
да өз жұмыстарын асқан жауапкершілікпен атқаруда.

Əрбір ата-ана педагог емес. Осы орайда баласының 
сабағына көмектесіп, үйден ұстаз болып отырған ата-аналар 
да біраз қиналып қалды. Ұстаздарының бағасын біліп, 
қадірін ұғынған, мектебін сағынған шəкірттері ұстаздарына 

арнап алғыс айтып түрлі бейнероликтерін  жолдап жатыр. 
Ұстаздық жүгінің ауыртпашылығын сезінген ата-аналар да 
өз тараптарынан ұстаздар қауымына ризашылығын білдіруде.

Елімізде төтенше жағдай орын алуына байланысты көптеген 
отбасылар табыс  көзінен айырылып, қаржылай қысылып 
қалғаны да бəрімізге аян. Бұл жағдайда да ұстаздар қауымы 
үнсіз жатпады. Шəкірттерінің сабақтан қалмай қатысуына 
мүмкіндік жасап, жекелеген көмектерін көрсетіп келеді. 
Сондай-ақ, ұстаздарымыз ерікті түрде өзара қайырымдылық 
шараларын  ұйымдастырып, жағдайы төмен отбасыларына 
өз жəрдемдерін беріп отыр. Балаларымыз білім алып отырған 
мектеп ұжымы осындай сын сағатты  ұйымшылдықпен, 
еңбекқорлықпен, жауапкершілікпен еңсеріп келеді.  Ұжым 
жұмысы қашанда бір адамның емес, барша ұжым мүшелерінің 
біріге əрекет етуінен алға жылжитыны даусыз.

Талғар ауданы, Нұра ауылының №12 орта мектебінің 
ұжымына да,  күн-түн демей əр шəкірт, əр қызметкер үшін 
алаңдап,  ата-аналармен де əрдайым байланыста болып, 
бар істің басында отырған мектеп басшысы, Қоңырбаева 
Айнұр Бекенқызына да барша ата-аналардың атынан шексіз 
ризашылығымызды білдіреміз.

Елімізді жайлаған індет жойылып, ертерек еркін күнге 
жетіп, алтын ұя мектептеріңізге оралып, шəкірттеріңізбен 
тезірек қауышуларыңызға тілектеспіз. Барша ұстаз қауымына 
бас иеміз!!!

Г. І. Кеңесбаева, 
ата-аналар қауымының атынан.

Наурыз айы биылғы жылы біздің елімізге елеулі 
өзгерістер алып келгені хақ. Қазақстан халқы  бір 
жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, тарихтың өзі 
кепіл болған бірліктің аясында барлық саланы жұмыла 
көтеруге атсалысты. Қазақстан Республикасы Білім 
жəне ғылым министрлігінің білім саласында бірқатар 
трансформациялық əдістерді қолданып, жедел шешім 
қабылдау əрекеттерімен қатар табандылық таныта 
алды. Баяндаудың бағыты - еліміздегі кəсіптік жəне 
техникалық білім беру мекемелерінің пандемия кезіндегі 
ахуалы. Коронавирустық инфекция пандемиясы əлем 
деңгейіндегі білім жүйесіне əсерін тигізді, Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
бұйрығымен көктемнің алғашқы айының 16 күнінен 
бастап кəсіптік жəне техникалық білім беру мекемелері 
қашықтан оқыту жүйесіне көшті. Аталмыш білім беру 
мекемелерінің əкімшілігі мен  педагогтері қашықтан 
оқытудың  өзекті мəселелерін жəне оңтайлы тұстарын 
қатар сезінді. Алматы облысының білім саласындағы 
сапаны қамтамасыз ету департаменті қызметкерлері 
ағымдағы жылдың 14 наурызда бастаған мониторингі 
жəне талдамалық нəтижелері аясында  Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі мен 
колледж педагогтері арасында дəнекерлік жолымен 
бірыңғай жұмыс жүргізді.  

Алматы облысындағы 68 кəсіптік жəне техникалық 
білім беру мекемелері ұсынылған 8 платформаларға, 
оның ішінде «Edupage», «Platonus», «Google classroom», 
«Paragraph bilim», «Quizlet», «Edus», «Smart Qetisu», 
«Moodle»,  таңдаулы тұрғыда білім үрдісін көшірді.     

Интернет желісі баяу ауылдарда тұратын 
студенттерге Қазпошта арқылы білім беру 
материалдарын жеткізу қолға алынды, сонымен 
қатар педагог пен білім алушының кері байланысын 
жүзеге асыратын құралдардың бірі ретінде мобилдік 
қосымшалар белсенді іске қосылды. Пандемия 
жағдайында қашықтан білім берудің мəн-жайын 
түгел назардан тыс қалдырмауға барынша көңіл 
бөлінді, бірінші кезекте  қажеттілік білдірген  білім 
алушыларға  колледждің  компьютерлік техникасы 
оқу мерзіміне берілді. Жатақханаларда қалған білім 
алушылар қашықтан оқыту бойынша тиісті техникалық 
құралдармен қамтылып, тамақтану жағдайлары да 
қарастырылды. 

Алматы облысының білім саласында сапаны 
қамтамасыз ету департаменті тарапынан 
платформаларға енгізілген білім беру үрдісін 
мониторингілеу жүргізілді. Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрлігі тарапынан сеніммен 
тапсырылған шараның басты мақсаты – қашықтан 
оқытуға көшуде кəсіптік жəне техникалық білім беру 
мекемелерінің əкімшілігі мен педагогтеріне қажетті 
жағдайда нормативтік  жəне əдістемелік тұрғыда кеңес 
беру.  Мониторинг нəтижелері қашықтан оқытуды 
ұйымдастыру жолындағы  бірқатар осал тұстарын 
айшықтады. Осы орайда, анықталған кемшіліктерді 
жойып, сапаны қамтамасыз ету бағытында 
консультациялық жəне түсіндіру жұмыстары жүргізілді, 
бірқатар колледжде электрондық оқу əдістемелік 
кешен толықтырылды, платформадағы электронды 
кітапхана жүйеге келтірілді, платформада қондырылған 
электронды журналдарын толтырып, жүргізілуі 
бойынша кеңес берілді, сабақ кестесін тиісті уақытында 
енгізу, берілген тапсырмалардың белгіленген мерзімде 
тексерудің маңыздылығы айтылды, ең бастысы, білім 
алушылармен платформа арқылы кері байланысты 
жандандырудың қажеттілігіне баса назар аударылды.

Десек те, əдістемелік-цифрлық тұрғыда кəсіптік 
жəне техникалық білім беру мекемелерінің аяулы 
ұстаздары жаңа мүмкіндіктерді бағындыруды қолға 
алды. 

Қашықтық режимінде оқитын білім алушы өз күнін 
нақты жоспарлау дағдысын меңгерсе, ал əрбір педагог 
білім алушының оқуға деген ынтасын арттырып, кері 
байланыс орната білсе, нұр үстіне нұр.  Міне, осы екі 
қағида берік ұсталса, қашықтан оқытудың сапасына да 
куə болатынымыз анық. 

Білім беру тақырыбын нақты, қысқа, дəл түсіндіріп, 
ақпарат жиынтығы анық, берілуі шұғыл дəріс – 
қашықтан білім беруде педагогтің бастапқы меңгеретін 
дағдысы болып тұр. Алдағы уақытта алатын тағы бір 
белес күтіп тұр, кəсіптік жəне техникалық білім беру 
мекемелеріндегі оқу жылын тəмамдайтын қорытынды 
аттестаттау жұмыстары да қашықтық форматта 
əзірленуде. Осы орайда, ұстаздардың ерең еңбектеріне 
қажымас қайрат пен  абыройлы нəтиже тілей отырып, 
биылғы түлеп шығатын маман иелеріне сəттілік пен ақ 
жол ниетін білдіреміз.

Рита Сайдгариева,
Алматы облысы білім саласындағы сапаны

 қамтамасыз ету департаментінің бас маманы.

Принятый в декабре 2019 года Закон Республики 
Казахстан «О статусе педагога» (далее - Закон) установил 
права, социальные гарантии, ограничения, обязанности 
и ответственность педагога. Законом гарантированы 
качественное улучшение правового положения 
педагогов, их социальная  защищенность. Выступая 
на Республиканской Августовской конференции 2019 
года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев возложил главную надежду в развитии системы 
образования на учителей, способных воспитать поколение, 
открытое всему новому и прогрессивному. «Для 
повышения конкурентоспособности нации,- говорил он, 
- нам необходимо на деле добиться высокого статуса для 
наших педагогов». Президентом была отдельно отмечена 
норма, предусмотренная в дальнейшем статьей 6 Закона, 
по установлению запрета на привлечение педагогов к 
несвойственным функциям, предоставление чрезмерной 
отчетности, проведение необоснованных проверок.

Департамент по обеспечению качества в сфере 
образования призван не только выявлять нарушения норм 
законодательства, в том числе и в отношении соблюдения 
прав педагогов при выполнении профессиональной 
деятельности, но и принимать решительные меры 
по пресечению нарушений, привлекая нерадивых 
работодателей и других виновных лиц к административной 
ответственности. В декабре 2019 года вышеуказанные 
нормы были внесены в некоторые законодательные 
акты. К примеру, на основании ч. 7-3 ст. 409 Кодекса 
РК об административных правонарушениях нарушение 
законодательства РК о статусе педагога влечет 
предупреждение, а если совершено повторно, то по ч. 
7-4 ст. 409 Кодекса влечет штраф на должностных лиц 
в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП), 
некоммерческие организации – 60 МРП, а на субъекты 
предпринимательства – от 60 до 120 МРП. Такое усиление 
мер по защите прав педагогов несомненно приведет 
к существенному улучшению условий для работы и 
творчества.

Проблема несоблюдения законодательства о статусе 
педагога, несмотря на его приоритетность для Правительства 
РК и всего общества,  актуальна для Алматинской области. 
В адрес Департамента продолжают поступать обращения 
педагогов, родителей, граждан на нарушения прав, условий 
работы учителей: «отделы образования ежедневно требуют 
различного рода информацию…», «учителя возмущаются, 
что требуют отчеты по видеоурокам…», «руководство 
просит таблицу заполнить, документ сделать…», - это 
ежедневные публикации на чатах и аккаунтах. Результаты 
анонимного анкетирования учителей Алматинской области 
подтверждают, что нарушения Закона РК «О статусе 
педагога» имеют место. На вопрос «Исполняется ли приказ 
Министра об отмене отчетности во время дистанционного 
обучения?» ответ «нет» дали 45% опрошенных педагогов. 
Кроме того, руководители организаций образования 
оказывают давление на учителей, пытающихся исправить  

нарушения путем обращений в компетентные органы: 
70% учителей ответили «да» на вопросы «Требует ли 
руководство не писать в чат вопросы и проблемы?», 
«Требует ли руководство голосовать по вопросам 
положительно?»

Министром образования и науки Республики 
Казахстан  А.Аймагамбетовым перед Департаментами по 
обеспечению качества в сфере образования поставлена 
задача трансформировать свою работу в соответствии с 
новыми требованиями в этот непростой период пандемии 
коронавирусной инфекции: «Сегодня важно оперативно и 
эффективно реагировать на все конструктивные запросы 
граждан..»  Департамент по обеспечению качества в 
сфере образования Алматинской области за сравнительно 
небольшой период времени работы в дистанционном 
формате  создал алгоритм быстрого реагирования 
на вопросы, возникающие в сфере образования. Мы 
ежедневно выявляем информацию, касающуюся сферы 
образования Алматинской области, с сайтов и социальных 
сетей, call-центров, обращений по телефону. Факты 
негатива и нарушений экстренно рассматриваются с 
участием местных исполнительных и государственных 
органов, незамедлительно принимаются меры по оказанию 
помощи. Департаментом оказана конкретная помощь по 
предоставлению нуждающимся семьям компьютерной 
техники, доступа в Интернет; решены проблемы 
использования обучающих программ. Немаловажной 
является разъяснительная работа среди родителей и 
педагогов по актуальным вопросам от содержания 
учебных программ и домашнего задания до  планирования 
строительства школ и проведения капитального ремонта. 

Уважаемые педагоги, дорогие друзья!
Если у вас возникли вопросы касательно сферы 

образования и перехода школ и колледжей на дистанционное 
обучение, или  вы хотите сообщить о фактах запроса 
отчетов, проведения незапланированных мониторингов 
и проверок со стороны администрации организаций 
образования, просим обратиться на сайт Департамента по 
обеспечению качества в сфере образования Алматинской 
области, а также по нижеуказанным телефонам WhatsApp:

руководитель Департамента Кабимолдаева Сауле 
Нурахановна – 87015771142;

заместитель руководителя Кулахметова Айымгуль 
Саиновна – 87022573790;

руководитель отдела внешней оценки качества 
образования  Ажикенова Гульмира Саулебековна  – 
87478418215;

руководитель отдела лицензирования образовательной 
деятельности Жексенбаев Айдынбек Кумарбекович – 
87077021174.

Все проблемные вопросы мы будем решать вместе!

Кабимолдаева С.Н.,
руководитель Департамента по обеспечению 

качества в сфере образования Алматинской области.

ДЕПАРТАМЕНТ 
БЕЛСЕНДІ ЖҰМЫС 

ЖҮРГІЗУДЕ

«ВСЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
БУДЕМ РЕШАТЬ ВМЕСТЕ!»

ҚАЙЫРЫМДЫ ҰСТАЗДАР



15Өлді деуге сыя ма, айтыңдаршы...
Жұма, 22 мамыр, 2020 жыл

Халқымыздың ардақты перзенті, 
журналистика саласының майталман 
маманы, белгілі тележурналист Бейсен 
Құранбектің бес күндік жалған дүниеден 
бақилыққа озғанын естігенде қабырғамыз 
қайысып, жүрегіміз қарс айырылды. 
Расында да, қым-қуыт тірлікте өмір атты 
көш керуеннің қай жерде тоқтайтынын 
ешкім де білмейді-ау. Ол тек құдіреті 
күшті бір Аллаға ғана аян. 

Тұлпар бар ма тұяғы қайырылмаған,
Сұңқар бар ма қияғы қайырылмаған.
Қашан да тағдыр-ажал жеткен күні,
Кімдерден-кімдер жылап айырыл-

маған, – деп Орынбай ақын айтқандай, 
тағдырдың жазғанына не шара... 

«Сөз қадірін-өз қадірім» деп тереңнен 
түйсінген ардақты азамат Бейсен Құранбек 
журналистика саласында ұзақ жылдар 
адал қызмет атқарып, «Айтуға оңай», 
«Қарекет» бағдарламалары арқылы қалың 
жұрттың жүрегіне жол тауып, айнымас 
досына айналған-ды. Бейсен Құранбек 
жүргізген аталмыш бағдарламаларды көзі 
қарақты көрермен асыға күтетін, əр сөзін 
ұйып тыңдап, жанына демеу, көңіліне 
медет табатын. Небір қиын жағдайларға 
душар болып, тағдыр тəлкегіне түскен 

жандардың жан жарасына шипа іздеп, 
жылағанды жұбатып, сүрінгенді сүйеп, 
жығылғанды жебеп жіберуге жан-тəнімен 
ынталы болып тұратын. Ойлы жүзі, 
мейірімге толы қос жанары, сабырлы 
мінезі, айтқан əрлі де нəрлі сөздері 
ерекше əсер етіп, адамды баурап алушы 
еді. Бəрі де шынайы жанашырлықтан, 
адамды сүйе білу сынды ақ, адал 
ниетінен туындайтынын көрермен де 
айнымай танитын, сол сəттерді сағына, 
асыға күтетін. Қашан да елдің жағдайына 
алаңдап, кішіге қамқоршы аға, үлкенге 
ізетті іні бола білген Бейсен бауырымыз 
жақсылық жасауға, қоғамға пайдалы 
болуға бар күш-жігерін салып, еңбек 
етті. Бойына біткен осындай адами 
асыл қасиеттері, ой-өрісінің кеңдігі, 
пайым-парасатының биіктігі, кісілігі мен 
кішілігі Бейсен Құранбек бауырымызды 
еліне елеулі, халқына қалаулы етті. Өзі 
айтқандай, «елдің, халықтың шынайы 
сүйіспеншілігіне бөленуден артық бақыт 
жоқ». Міне, сол үрдістен көріне білген 
арда азаматымыздың қазасы қалың 
жұрттың қабырғасын қайыстырып, 
ерекше тебірентті. 

Жас та болса білім-біліктілігінің 
арқасында талай-талай биіктерді 
бағындырып, өзіне сеніп тапсырылған 
жауапты қызметтерді абыроймен 
атқарғанын жақсы білеміз. Еңбек 
жолын республикалық «Спорт» 
газетінде тілші, жауапты хатшы 
қызметтерінен бастаған ол кейінгі 
өмір белесін қазақ телевидениесімен 
байланыстырып, «Рахат», «31 арна», 
«Хабар» телеарналарында, Президент 
телерадиокешенінде еңбек етті. 2007-2012 

жылдары Алматы облыстық «Жетісу» 
телеарнасының бас директоры болды. 
Жоғарыда айтып өткенімдей 2013-2017 
жылдары «Қазақстан» телеарнасындағы 
жалпақ жұртқа танымал «Айтуға оңай» 
əлеуметтік-тұрмыстық ток-шоуын, ал 
2017 жылдың қыркүйек айынан бастап 
«Қарекет» бағдарламасын жүргізді. 2014 
жылдың қазан айында Алматы облыстық 
«Жетісу» телеарнасының бас директоры 
болып қайта тағайындалды. Қазақстан 
Президенті сыйлығының иегері, ҚР 
Мəдениет қайраткері атақтарын алған. 
Қандай істің тізгінін ұстаса да адал еңбек 
етіп, ел игілігіне бағыттай білді. 

«Өлді деуге бола ма ойлаңдаршы, 
өлмейтұғын артына сөз қалдырған» деп 
хакім Абай жырлағандай, ердің жасына 
келген шағында аққан жұлдыздай жарқ 
етіп өте шыққан халқымыздың ардақты да 
аяулы азаматы, белгілі қоғам қайраткері 
Бейсен Құранбектің ұлағатты істері мен 
өнегелі өмір жолы жас ұрпаққа қашан 
да үлгі болып қала бермек. Ортамыздан 
ұзап кетсе де жарқын бейнесі, биік 
тұлғасы, ел игілігі жолындағы еселі 
еңбегі жадымызда мəңгі сақталады! 
«Тас түскен жеріне ауыр» – дейді дана 
халқымыз. Артта қалған бала-шағасына, 
жарына, туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтамын. 

Ардақты да асыл бауырымыз Бейсен 
Құранбектің жатқан жері жайлы, 
топырағы торқа, иманы жолдас болып, 
жаны Жəннатта шалқысын, деп тілейміз 
бір Алладан! Қош бол, бауырым!

Жолан Ыбырайақынұлы Омаров, 
Талғар ауданының əкімі.

Қазақ журналистикасы қара жамылды. 
Қазақилығы мен адамгершілігі бір бойына 
тұңған жан еді... Басқасын айтпағанда бір 
ғана «Айтуға оңай» бағдарламасы  арқылы 
қаймана қазақтың бəріне қол ұшын беруге 
дайын екенін, жүрегінен өткізе білетін еді... 
Адамдығын танытып қол ұшын беретін. 
Шырылдағанда жаны шығатын... болмысы 
мен бітімі ерек жан еді. Əр көрерменнің көз 
алдында жанашыр кейіппен мəңгілік есте 
қалады. Осыдан бір жыл бұрын хабарласты: 
«Бақтияр батыр, қалың қалай? Отбасың 
аман ба? Талғар керемет жер ғой. Дегенмен 
сен бала бір орында отырып қалдың ғой. 
Жə, əзілім ғой (күліп алды)». Газетке үнемі 
қамқорлығын көрсетіп тұрушы еді. Ай жан 
ағам ай...

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Пре-
зидентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев мырза 
бастаған күллі қазақ елі қара жамылып көңіл 
айтуда. Бұл Бейсекеннің күллі қазақ алдында 
абырой беделінің асқақ екенін аңғартады. 
Талантты, оның үстіне адами қасиеті биік, 
қарапайымдылығы бір төбе жігіттің нағыз 
толысқан шағында бақилық болғаны зор 
өкініш. Ұзақ ғұмыр маңдайына сыймаған 

дарынды журналистің жаны жаннатта 
болсын деп дұға тілегеннен басқа қолдан 
келер шара жоқ. Жалпы адамдар өмірге 
келгесін оны мəнді, мазмұнды етіп сүруі 
керек-ақ. Бірақ тағдыр, маңдайдағы жазу 
дегендер кейде сол арман, мақсаттардың 
күлін көкке ұшырып тастайтыны бар. Адам 
баласы орта есеппен алпыс бес жыл өмір 
сүреді дейді. Кəдімгі қарға үш жүз жыл 
жасаса, көбелектер бір апта ғана өмір сүреді. 
Көбелек неге бірнеше күн, қарға неге үш 
жүз жыл жасайды? Мұның мəнісі табиғатқа 
осылай қажет болғандығынан. Қажеттілігі 
өзгерген жағдайда табиғат бəрін өзі реттеп  
отырады. Бұл реттеудің сан мыңдаған, тіпті 
миллиондаған жылдарға созылуы мүмкін. 
Ғалымдар жердің жасын «пəлен миллиард 
жыл» деп болжам жасауға тырысады, 
бірақ осы уақыттың өзі ғаламдық шамамен 
алғанда түк емес. Олай болса, адамның 
ғұмыры деген не?

Жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың тоқсан 
жасқа келгенін тойлап жатқан кезі екен. 
Жамбылды құттықтаушылардың бəрі де: 
«Жүзге жетіңіз… Жүз жас  жасаңыз!..» – 
дей беріпті. Сонда Жəкең қасында отырған 

Халық ағарту комиссары Жүргеновке қарап: 
«Темірбек балам, жүздің арғы жағында сан 
жоқ па?» – деген екен.

Пенде болған соң ұзақ өмір сүруге 
талпыну, бұл табиғи заңдылық. Бірақ сол 
өмірінің ақыры қалай бітетінін ешкім де 
болжай алмайды. Кейбір қариялардың: 
«Алла, қор қылмай, бала-шағаға жек 
көрінішті етпей ал!» – деп отырғанын талай 
естуші едік. Неге солай айтады деуші едік! 
Балалықпен оның мəнін түсінбеген екенбіз. 
Аңғарсақ, Алладан ұзақ өмір ғана емес, 
мағыналы өмір де тілеу керек екен. Қанша 
болса да, сол Алла бұйыртқан өміріңді 
мəнді етіп өткізуге тырысу керек екен. 
Шамаң келгенше, əрине. Кейде адамның 
бұған шамасы келмей қалатын кезі болады. 
Бейсекеңнің қазасынан шығып отыр ғой 
бұл əңгіме. Орта жасқа да толық жетпей, 
бірақ мағыналы өмір сүріп, қазағының 
руханиятына қомақты үлесін қосып кетті. 
Өкінішті, қайғылы, дей тұрғанмен ұлты 
үшін, оның болашағы үшін салмақты 
дүниелерді жасауға үлгерді. Кейде 80, 90-
ға келген ақсақалдардың не ұлтына, тіпті 
өз балаларына айтары, берері жоқ, əйтеуір 

қарттыққа жеткенін де көріп жүрміз. Əрине 
елдің бəріне бірдей дарын мен талант 
қайдан келсін. Дей тұрғанмен өмірге адам 
болып келген соң адамша өмір сүріп кету 
парыз болар. Қолымызға қалам алдыртқан 
танымал журналистің беймезгіл қазасы. 
Жақсы адамдар өмірден өткенде, оның 
үстіне олар жас болса, өзің де өмір туралы 
пайымыңа өзгерістер енгізгің келеді екен. 
Өз басым бүгін сондай күй кештім. 

«Айтуға оңай» болғанымен ол кісінің 
ендігəрі ортамызда жоқтығына сену оңай 
емес. Адамның ғұмыры деген не болды 
сонда? Амал жоқ, жатқан жерінің жарық 
болуын сұраймыз. Жақсы ай, жақсы күн, 
қасиетті ораза айында жұмақтың төріне 
шығар, бəлкім. Ол жағын Жаратушы ием өзі 
біледі.  Бақұл болыңыз, Бейсен аға! Əттең 
дүние, бір қамшының сабындай... Бүгін 
бар, ертең жоқпыз! Қай күні дəм-тұзымыз 
таусыларын кім білсін! Туған туыстарына, 
жақындарына қайғыра көңіл айтамын!

Бақтияр Қабасов,
Журналист, Қазақстан Журналистер 

Одағының мүшесі.

Ұлы кемеңгер Фердаусидің: «Қаншама 
адам көрдім, үстінде киімі жоқ, қаншама 
киім көрдім, ішінде адамы жоқ» – деген 
қанатты сөзі бар еді.  Жаны жайсаң, 
мейірімді  жүзінен үнемі  шапағат нұры  
себелеп тұратын Бейсен Құранбекті 1997 
жылы республикалық «Спорт» газетінде 
тілші болып жүрген кезде кездестірген 
едім. Спорт журналисі Бейсен «Спорт» 
газетіне жиі-жиі келіп, үлкен кісілерге 
сəлем беріп кетуден жалықпайтын.  
Кездесіп қалған сəттерде: «Аға, газет 

бетінен көлемді-көлемді етіп суреттеген 
қазақ спортының тұлғалары туралы жазған 
мақалаларыңызды оқып жүрмін. Спорт 
тақырыбына терең бойлай алады екенсіз» 
– деп жүрегінің жылы шуағын шашып 
кететін. Кейін Талғар қаласына дəм-тұз 
айдап, аудандық  дене тəрбиесі жəне  спорт 
бөлімінің басшысы болған кезде де ол 
ерекше ұйымдастырушылық қабілетімен 
Талғар жұртшылығының есінде қалды. 
«Жақсы адам – елдің ырысы, Жақсы сөз 
– жанның тынысы» – демекші, Бейсен 

Құранбек «Қазақстан» телеарнасындағы 
«Айтуға оңай», «Қарекет» бағдарламасын 
жүргізіп, өмірден өз орнын таба алмай 
жүрген жетім бала, жесір əйел, мүгедек 
жандарға  қамқоршы болып жүргенін 
көрген қалың қазақ жұрты Бейсен 
Құранбектің азаматтығына  сүйсініп, 
сыртынан тілеуін тілеп отыратын еді. 
«Күзетіп екі дүние босағасын, Мүлгіген 
мылқау, меңіреу тұрар бейіт» – деп 
ақын  Қасым Аманжолов жырлағандай, 
елдің баласы атанып, қырық тоғыз  

жасында ауыр науқастан  жер бетіндегі 
тіршілігін аяқтаған Бейсен Құранбек 
халық жүрегінде мəңгі қалды. Жатқан 
жерің  жайлы, топырағың торқы болсын! 
Жүрегің тоқтаса да жер бетіндегі сен 
себелеп кеткен мейірім шуағы мен адами 
қасиеттерің өзіңді Жұмақтың төрінде 
самал жел болып,  тербетіп тұрсын, 
бауырым, Бейсен!

Тұрсынбек Жалғасбай,  
спорт ардагері.

ХАЛҚЫНЫҢ ЖҮРЕГІНЕ ЖОЛ ТАПҚАН АЯУЛЫ АЗАМАТ ЕДІ

БІЗДІ ТАСТАП КЕТЕ БАРДЫ ЖАҚСЫ АДАМ...

ЖАНЫ ЖАЙСАҢ ЖАН ЕДІ
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Жарық дүниені жалпағынан басып жүргенде көп 
жағдайларға мəн бермейтініміз анық. Бəрінен де көз 
алдымызда жарқылдап жүрген жақындарымыздың 
тайғанақ тағдырдан таяныш таппай, о дүниеге аттанып 
кеткен кездегі өкінішіміздің орнын ештеңемен 
толтыра алмайтынымыз рас-ау. Ондайда олардың көзі 
тірісіндегі адамдық асыл қасиеттері, бауырмалдық 
адал пейілі мен артында ізі болып қалған жанды іс-
қимылдары менмұндалап ой-сана мен жанарымыздың 
ауқымында аунақшып тұрып алады. Сондай арыстай 
азаматтың бірі – қасиетті Кеген ауданының тумасы, 
ауданымызға қарасты Қызыл-Қайрат ауылындағы 
№19 көпсалалы мектеп-гимназиясының директоры, 
білім саласының үздік қызметкері Накеев Болат 
Рахымбердіұлы еді. Айтып келмейтін ажал өз 
дегенін істемей қоймады. Мезгілсіз арамыздан 
алып кетті. Небəрі 49 жасқа толған шағында жалған 
дүниемен қош айтысты. Асыл азаматты қара жерге 
қимағанымызбен, амал қанша. Қолымыздан келер 
шара жоқ. Ғұмырының отыз жылын ұрпақ тəрбиесіне 
арнаған Болат Рахымбердіұлы 1988 жылдан бері 
еліміздің білім саласын дамытуға зор үлес қосып, 
6-сыныпқа арналған «Физикалық география», 10-11- 
сыныптарға арналған «Қазіргі дүние экономикалық 
географиясы» оқулықтарын жазған. 10 ғылыми 
мақала, 2 əдістемелік құралдардың авторы. Осындай 
білім саласына сіңірген еңбектері үшін «Қазақстан 
Білім беру ісінің үздігі», «Ы.Алтынсарин» медалі, 
«Лидер образования», «Əлемнің мейірімді адамы», 
«Батыр шапағаты», «Халық мұғалімі» медальдарымен 
марапатталған. Басқа да республикалық, облыстық, 
аудандық деңгейдегі «Құрмет грамоталарының» 
иегері. Қашан да парасаттылық пен адамгершілікті 
жоғары қойып, жақындарына жанашыр, жетімдерге 
пана, көпке қамқор бола білген, айналасына ізгілік 
нұрын сеуіп жүретін кең жүректі, ақ пейілді жанның 
нұр бейнесі əрдайым жадымызда жаңғырып тұрады. 
Бойына біткен байсалды да сабырлы мінезімен, 
адамгершілік сынды асыл қасиеттерімен туған-
туыстың арасында, еңбек еткен ортасында беделді, 
сыйлы болып, көптің ықыласына бөленіп жүруші еді. 
Қатал тағдыр көрер күнін қараңғы етті, татар дəмін 
тауысты. Алланың бұйрығына, тағдырдың жазуына 
қарсы келе алған жан бар ма жалғанда? 

Жанарының жасын жаулығымен сүртіп анасы, 
ет-жүрегі елжіреп бауырлары, көңіл жаутаңдап 
жары, көзінің ағы мен қарасындай болған ұлдары 
аңырап қалды. Ортақ іске жұмылдырып, айрандай 
ұйытып отырған ұжымының да қабырғасы қайысты. 
Шəкірттері де қимастықпен қош айтысты. Асыл 
азаматтың жарқын бейнесі, нұрлы жүзі мəңгілікке 
көз алдымызда. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз 
торқа, бақи дүниеде ұстағаныңыз шырақ, мінгеніңіз 
пырақ болсын. Алланың рақымына, Пайғамбардың 
шапағатына бөленіңіз деп дұға етіп, отбасы мен 
барлық туған-туыс, бауырларының қайғысына 
ортақтасып, көңіл айтамыз. 

Еске алушылар:
 №19 көпсалалы мектеп-гимназиясының ұжымы.

Жастардың арасында парасаттылық идеологиясын 
насихаттау жəне терең білімнің маңыздылығын 
түсіндіру мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігімен қызмет тоқсан сайын «Адалдық 
сағаты» республикалық акциясы өткізілуде.

Қалыптасқан жағдайда «Адалдық сағаты» дəстүрлі 
түрдегі кездесулердің орнына онлайн форматта өтті. 

Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай 
онлайн дəрістің тақырыбы «Адалдықты мұра еткен 
Ұлы Абай» деп анықталды. Дəріс жас ұрпақты 
əділ, əрі парасатты болуға шақырған ұлы ойшылға 
арналды.

Президент Қ.Тоқаев өзінің «Абай жəне ХХІ 
ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында: «Абайды 
білу – өзіңді тану. Өзін-өзі тану жəне адамның тұрақты 
дамуы, ғылым мен білімнің басымдығы – жетілудің 

көрінісі. Бүгінде Абайдың сөзі жас ұрпақтың бағдары 
болуы тиіс», – деп атап өтті.

Аталған акция аясында республика бойынша жоғарғы 
оқу орындары жəне колледждердің 1-курс студенттері мен 
9-11 сынып оқушылары қамтылды.

Бейне-дəрістер екі тілде республикалық «EL ARNA» 
жəне «Balapan» телеарналары, Агенттіктің Youtube-арнасы 
мен оның аумақтық департаменттерінің, «Adaldyq alańy» 
жобалық кеңселерінің əлеуметтік желілердегі парақшалары 
арқылы көрсетілді.

Қоғамда парасаттылық идеологиясын насихаттау 
бойынша Агенттікпен жүргізілетін жүйелі жұмыстар 
жалғасатын болады.

Сілтеме: https://www.youtube.com/
watch?v=ZSM38Eh37YQ

Газетіміздің №14 (4398), бейсенбі, 14 мамыр,  2020 
жылғы санындағы «Талғар ауданының 2019 жылға 
арналған бюджетінің атқарылуы туралы жылдық 
есепті бекіту туралы» шешіміндегі аудандық мəслихат 
сессиясының төрағасы «Қ.Исабаевтың» орнына 
«А.Сембаев» деп оқытылсын. 

Аудандық қаржы бөлімі.

Аудандық əкімдік пен 
мəслихат  №19 көпсалалы 
мектеп-гимназиясының ди-
ректоры, білім саласының 
үздік қызметкері 

Накеев Болат 
Рахымбердіұлының

мезгілсіз қайтыс болуына  
орай отбасы мен туған-
туыстарының қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады. 

Аудандық білім бөлімінің 
қызметкерлері  №19 көпсалалы 
мектеп-гимназиясының ди-
ректоры, білім саласының 
үздік қызметкері 

Накеев Болат 
Рахымбердіұлының

мезгілсіз қайтыс болуына  
орай отбасы мен туған-
туыстарының қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айтады.

Аудандық  қоғамдық-саяси 
«Талғар» газетінің  ұжымы 
№19 көпсалалы мектеп-
гимназиясының директоры, білім 
саласының үздік қызметкері 

Накеев Болат 
Рахымбердіұлының

мезгілсіз қайтыс болуына  орай 
отбасы мен туған-туыстарының 
қайғыларына ортақтасып, көңіл 
айтады.

Открылось наследственное дело после 
смерти Концедайловой Раизы Владимировны, 
02 апреля 1944 года рождения, умершей 15 
сентября 2019 года, возможных наследников 
и заинтересованных лиц просим обратиться 
к частному нотариусу:   Уразалиеву А.Т.  по 
адресу: Алматинская область, Талгарский 
район,  г. Талгар,   ул. Л. Хамиди, дом 9/2
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: СОВРЕМЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, ПОДДЕРЖКА НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ОНЛАЙН 
ФОРМАТТА ПАРАСАТТЫЛЫҚ САҒАТЫ ӨТТІ

Казахский национальный женский педагогический 
университет – один из старейших вузов нашей страны, 
имеющий интересную и богатую историю. Он был 
организован в апреле 1944 года по постановлению Совета 
Народных Комиссаров КазССР для обучения девушек из 
сельской местности.

Университет стал храмом знаний для талантливых 
казахских девушек из разных регионов Казахстана. 

Вуз гордится своими выпускниками, которые добились 
выдающихся успехов в сфере образования, науки и культуры. 
Они достойно представляют нашу Родину в политике, 
экономике, искусстве и спорте.

Университет считается одним из организаторов 
республиканского эксперимента по духовно-нравственному 
образованию «Самопознание».

В поддержку инклюзивного образования в 2018 году на 
базе университета открылся Центр психолого-педагогической 
коррекции.

В начале 2018 года в поддержку творческих начинаний 
студентов была открыта галерея «ART-Дара».

На факультете казахской филологии и мировых языков 
образован театр «Еңлік». Действуют также познавательные 
клубы «Інжу маржан», «Назқоңыр», «Надежда», «Иранист», 
«Поиск», кружки «Оратор», «Молодой методист», 
«Мастерская филолога», «English club».

Ведется плодотворная научная работа. На кафедре русского 
языка и литературы занимаются исследованиями в рамках 
фундаментального грантового проекта МОН РК, участвуют 
в международных форумах, публикуют статьи в рейтинговых 

зарубежных изданиях. 
Самым главным плюсом университета является 

профессиональный педагогический состав. Сегодня в 
университете работают свыше 500 квалифицированных 
педагогов, в их числе немало докторов и кандидатов наук.

В отношениях между студентами и преподавателями – 
уважение и корректность. В каждом студенте преподаватели 
стараются найти особенности, дарования и всячески 
стараются их развить.

Университет заботится о своих студентах. Построены 
новые общежития, с отличными условиями проживания, 
столовая, прекрасный бассейн, который каждый студент 
может посещать совершенно бесплатно. Различные кружки, 
секции, где каждый может найти свое хобби.

Студенты получают достойное образование, потому 
что здесь есть много возможностей для самореализации и 
саморазвития. Они имеют возможность развивать не только 
свой ум, но и духовность.

Обучающийся в нашем вузе, может не сомневаться, что 
получит стабильное, хорошее трудоустройство. 

С уверенностью можно сказать, что выпускницы Казахского 
национального женского педагогического университета 
становятся достойными представителями нашего общества.

студент 4 курса КазНацЖенПУ А. Берлинова,
к.ф.н., и.о.ассоциированного профессора кафедры 
русского языка и литературы Г.А. Кажигалиева,

к.ф.н., и.о.ассоциированного профессора кафедры 
русского языка и литературы Ш.А. Тажибаева


